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ZÁPISNICA 
z 18. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

24. augusta 2016 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 18.  zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ,  zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, 

zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Prítomných bolo 10 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti neboli poslanci MsZ 

Igor  JENDRUCH  a Marián HOJSTRIČ.  

Primátorka mesta predložila  návrh programu dnešného rokovania. Za takto upravený 

program rokovania boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Majetkové návrhy. 

6. Súhrnná správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta  Krompachy k 30. júna 2016. 

7. Správa o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy k 30. júnu 2016. 

8. Návrh Doplnku č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Krompachy. 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/1997 o Domovom poriadku mesta Krompachy. 

10. Návrh VZN o prenajímaní mestských bytov v meste Krompachy. 

11. Informácia - Doplnok č. 17 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

12. Návrh rozpočtových opatrení. 

13. Návrh Doplnku č. 6 k VZN MsZ č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na  žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení so 

sídlom na území mesta Krompachy 

14. Návrh Doplnku č. 6 k VZN MsZ č. 4/2008 o príspevkoch  na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach.     

15. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2016.                          

16. Informácia o výsledku kontroly. 

17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2016.  

18. Návrh na doplnenie členov Komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia 

a ochrany prírody pri MsZ v Krompachoch.  

19. Návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti Dni mesta Krompachy v roku 2016. 

20. Rôzne: 

a) informácia o investičnom zámere; 

b) správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2015 – Mestské lesy Krompachy, s.r.o.; 
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c) informácia o DNMK. 

21. Diskusia. 

22. Záver. 

 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Vladimíra PUCHALU a Jána ZAHURANCA. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Ľuboš ONTKO,  

členovia Oľga DZIMKOVÁ a Matúš STANA. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec,             

   Stana, Barbuš, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli poslanci Igor Jendruch a Marián Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Dzimková – obyvatelia z ulice Hlavnej  30-33 sa sťažujú, že vo večerných 

hodinách sa v blízkosti ich obydlia zdržiava mládež a ruší nočný kľud. 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, vykonáva sa obhliadka, problémy nastali od doby, keď začali 

diskotéky. Boli už aj vyvrátené značky. 

Primátorka mesta – je už len oznamovacia povinnosť, že sa uskutoční diskotéka, nemôže sa 

zakázať, len ak je porušený zákon. Pri rušení nočného kľudu požiadať majiteľa,  aby zabezpečil 

dohľad. 

Poslanec Stana – riešilo sa to už aj blokovou pokutou. 

Poslankyňa Derdáková – na Maurerovej ulici ako je firma Sigma sú stromy, ktoré by bolo asi 

potrebné orezať, alebo zrezať, chýba parkovisko. Sú  zničené schody a chodníky. Na ulici Stará 

cesta – Veterná chýba obrubník. V mestskom parku nie je bezpečne prejsť kvôli cyklistom. 

Pripravuje sa  VZN o dotáciách?  

Primátorka mesta – s parkoviskom sa neuvažuje. Musí sa predložiť  žiadosť na rez stromu, 

príslušná komisia to preverí  a žiadosť sa postúpi  na Okresný úrad odbor ŽP. Oprava chodníkov 

v tomto roku nebude, je schválený plán investícií, nepočítalo sa s tým v tomto roku, naplánuje 

sa na budúci rok. Ohľadom parku - je pripravený prevádzkový poriadok centrálneho parku  

s tým, že deti nad 12 rokov budú mať zakázané sa bicyklovať, v priebehu tohto týždňa bude 

v parku umiestnený tento prevádzkový poriadok. VZN o dotáciách pripravíme. Ing. Ondáš sa 

pozrie na chodník na uvedených uliciach. 

Poslanec Barbuš  - poslanec Jendruch sa vyjadril, že VZN o dotáciách pripraví. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, má byť súčinnosť mesta a poslancov MsZ pri 

spracovaní tohto VZN. 
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Poslanec Ontko – na ceste k SEZ-u je problém s rómskymi deťmi, ktoré ležia na ceste.  

Rómska hliadka by mala monitorovať. Cesta na Kúpeľnú ul. smerom  k pánovi Petrušovi je zlá, 

je zlý prejazd,  opraví sa tento úsek? 

Primátorka mesta  – nie je problém dorovnať asfaltom časť úseku,  ale nie všetko, je schválený 

plán investícií. 

Mgr. Kuna – uskutočnilo sa rokovanie s riaditeľom OO PZ SR ohľadom Hornádskej ulice. 

Rómska hliadka je posilnená, nemá však  oprávnenie vykonávať zákroky. Technicky nie je 

možné už dlhodobo problém poriešiť. Úsek sa monitoruje kamerovým systémom. 

Primátorka mesta – tí, ktorí zabezpečujú poriadok na celej Hornádskej ulici sú  rómske 

občianske hliadky, sú to pracovníci na aktivačné práce. 

Poslankyňa Mičeková – v meste je premnoženie potkanov, upozorňujú na to občania, je 

potrebné poriešiť celoplošne. 

Primátorka mesta - na tento rok je v rozpočte na deratizáciu 5 000,-- €. Na celoplošnú 

deratizáciu je to málo,  možno by bolo len okolo Slovinského potoka. Urobí sa prieskum, aká 

by bola cena celoplošnej deratizácie a dezinfekcie. 

Poslanec Puchala – spoločenstvá vlastníkov bytov by sa mali podieľať na deratizácii len vo 

vlastných priestoroch. 

 

5. Majetkové návrhy. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou 

tejto zápisnice. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky, jednotlivé návrhy 

postupne uviedla, okomentovala.  

5.1 – odňatie časti majetku mesta Krompachy do správy Materskej školy na Hlavnej ulici 

č. 3 v Krompachoch.   

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.2 podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebného pozemku na Kúpeľnej ulici 

v Krompachoch. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.3 predaj bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 952 na Hlavnej ul. č. 35 v Krompachoch Ing. 

Jánovi Zahurancovi, J. Jesenského 605/8, 053 42 Krompachy.   

Bolo z programu stiahnuté z dôvodu, že Ing. Ján Zahuranec svoju žiadosť o kúpu stiahol. 

  

5.4 predaj pozemku na Hlavnej ulici v Krompachoch spoločnosti STI, spol. s.r.o., Hlavná 

74, 053 42 Krompachy.   
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Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 8 -  Jendruch, Kozlová, Hojstrič, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana,           

 Zahuranec. 

zdržal sa : 1 – Puchala. 

proti      : 3 – Derdáková, Barbuš, Mičeková 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.5 úprava Prevádzkovej zmluvy uzavretej v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie Zberného dvora na Hornádskej ulici 

v Krompachoch.    
Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.6 zámer predaja pozemku na ulici Hlavnej v Krompachoch – ostatná plocha. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ  finančná a majetková odporúča zámer predať, ale len 

pozemok, ktorý užívajú, ďalší pozemok nepredať. Predložila poslanecký návrh predať pozemok 

ako predložila komisia MsZ a formou osobitného zreteľa.  

Za poslanecký návrh boli  všetci poslanci MsZ. 

Poslanec Puchala – ako je možné, že mesto nevie, že niekto užíva pozemok. 

Primátorka mesta  - mesto nemôže zamerať všetky pozemky. 

Poslankyňa Derdáková – nedá sa to, pozemky sú zamerané, môže sa to zistiť napr. pri 

dedičskom konaní,  zistí sa to prípad k prípadu. 

Poslanec Hojstrič  – sú pozemky o ktorých nevieme, samosprávy  môžu  vyrubiť poplatok za 

užívanie za posledné 2 roky. 

Primátorka mesta  – pôvodný majiteľ pán Kraus ho mohol získať vydržaním. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.5-1,2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.7 založenie zmluvy o stavebnom sporení pre Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako 

správcu bytového domu na Lorencovej ul. č. 12, schválenie medziúveru a schválenie 

zabezpečenia úveru. 

Poslankyňa Derdáková  – je potrebné to schvaľovať? 

Ing. Balážová – bytové družstvo chce, aby to bolo schválené MsZ. 

Poslanec Puchala – aký je výsledok podpisov, nestačí nadpolovičná väčšina? Je to potrebné sa 

týmto zaoberať?  Naši nájomníci si platia všetky náležitosti? 

Ing. Balážová - všetky náklady si hradia nájomníci. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.6-1,2,3,4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

 

5.8 zverenie majetku mesta Krompachy do správy Základnej škole s materskou školou na 

Maurerovej ulici č. 14 v Krompachoch.   

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

 

5.9 schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy v rámci projektu  

„Krompachy – rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP“ 
Poslanec Puchala – aká je návštevnosť MŠ a aká je pravdepodobnosť, že budeme úspešní 

v schválení tohto projektu. 

Primátorka mesta – je to 50 na 50,  nevie sa, sme medzi 150 obcami, ktoré sú oprávnené 

uchádzať sa o finančné zdroje na tento projekt, ktorý sa iba spracováva. Návštevnosť 10-15 

detí, znižujú sa triedy z 3 na 2. Ak bude predškolská dochádzka povinná, bude potrebné, aby 

sme mali pripravené priestory. Je riešená prístavba – kuchyňa a ŠJ aj pre deti zo ZŠ SNP.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.8-1,2,3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

 

6. Súhrnná správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta  Krompachy k 30. júna 2016. 

Prednostka MsÚ predložila v písomnej forme súhrnnú správu o plnení rozpočtu  škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Krompachy k 30. júna 2016, ktorá 

je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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7. Správa o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy k 30. júnu 2016. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú  správu o plnení programového rozpočtu mesta 

Krompachy k 30. júnu 2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Kozlová – prognóza podielových daní je vyššia. Platí Leader Light nájomné? Aké 

je čerpanie položky propagácia mesta. 

Primátorka mesta – ostatné príjmy nie sú naplnené, podielové dane budú pravdepodobne 

vyššie, v rozpočte pre rok 2016 je to navýšenie už zahrnuté. Aké budú výdavky, možno 

v novembri budeme bližšie vedieť, pretože nás jarmok ešte len čaká. 

Ing. Balážová  – príjmy nebudú naplnené, plánované boli aj príjmy od  spoločnosti Lavaton. 

Leader Lighr  platí polročne, nájomné, ktoré malo byť uhradené do 31.7., nie je zaplatené, 

z našej strany bola zaslaná výzva. 

Primátorka mesta  – na  propagáciu mesta  ostáva 5 000 €, v septembri bude Krompašský 

jarmok, bude potrebné na billboardy, Ceny mesta, tlač plagátov, recepciu, ubytovanie hostí, na 

kultúru je málo, je už vysoké čerpanie. 

Poslanec Hojstrič – koľko bude počas jarmoka stánkov, nebytové priestory – Leader Light, to 

ich musíme vyzývať, keď sa zaviazali, že nájomné budú platiť. Vraj si ťažšie plnia svoje 

záväzky, čo sa týka zamestnancov. 

Primátorka mesta – ťažko povedať koľko bude stánkov,  to budeme vedieť až po jarmoku, 

ohľadom záväzkov spoločnosti voči zamestnancom, to nám vôbec neprislúcha riešiť. 

Ing. Balážová  – za nebytové priestory sa rozpočtovalo aj nájomné od Krajských hasičov do 

konca roka 2016.  

Primátorka mesta – Leader Light má zamestnať 190 ľudí do roku 2019. Firma na šitie poťahov 

od áut mala záujem o priestory  v HPP, konatelia sa zúčastnili aj rokovania,  ale vraj stratili 

zákazky kvôli Brexitu, preto o priestory nebol už záujem. Haly sú zatiaľ obsadené. 

Poslanec Zahuranec - na stolnotenisovú herňu  je už dosť  vyčerpaných finančných 

prostriedkov.  

Prednostka MsÚ  – uskutočnilo sa stretnutie s pani Barbušovou. Dohodlo sa, že od 1.9. 2016  

2x do týždňa bude stolnotenisová herňa vyhradená pre verejnosť vo večerných hodinách za 

určitých podmienok. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

8. Návrh Doplnku č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 4 k Zásadám hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Puchala – nie je možné odpredať posledné byty na Maurerovej a Hlavnej ulici? 

Ing. Balážová  – veľmi radi, ale nie je možné ich predať, lebo sú v exekučnom konaní. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/1997 o Domovom poriadku mesta Krompachy. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 

zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1997 o Domovom poriadku mesta Krompachy, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Dzimková – komisia MsZ sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu, 

návrh  zobrala na vedomie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

 

10. Návrh VZN o prenajímaní mestských bytov v meste Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN o prenajímaní mestských bytov v meste 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   

Poslankyňa Dzimková – komisia MsZ sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu, 

návrh  zobrala na vedomie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

11. Informácia - Doplnok č. 17 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o Doplnku č. 17 k Organizačnému poriadku 

Mestského úradu v Krompachoch ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
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Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 1 - Hojstrič 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

12. Návrh rozpočtových opatrení. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Ing. Znanec, vedúci oddelenia školstva a kultúry, doplnil, že realizácia havarijného stavu 

strechy ZŠ s MŠ Maurerova bude do konca augusta ukončená, vlastné zdroje vo výške 21 tis. 

Eur, rezerva na originálne kompetencie je nepostačujúca, od 1.9.2016  je úprava platov, preto 

je predložené rozpočtové opatrenie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 1 - Mičeková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

 

13. Návrh Doplnku č. 6 k VZN MsZ č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na  žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení so 

sídlom na území mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh Doplnku č. 6 k VZN MsZ č. 1/2015 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch  – komisia MsZ školstva a športu odporúča predložený návrh schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/E.3 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 
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14. Návrh Doplnku č. 6 k VZN MsZ č. 4/2008 o príspevkoch  na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach.   

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 6 k VZN MsZ č. 4/2008  

o príspevkoch  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.   

Poslanec Jendruch  – komisia MsZ školstva a športu odporúča predložený návrh schváliť. 

Poslankyňa Derdáková -  komisia MsZ finančná a majetková odporúča návrh schváliť. Sú 

o tom informované riaditeľstvá škôl a rodičia? Je to v kompetencii  zriaďovateľa upravovať 

finančné čiastky. 

Primátorka mesta – neboli informovaní. 

Poslankyňa Šmidová – v školských kluboch snáď budú pripomienky, ale tá čiastka nie je taká 

vysoká. 

Poslankyňa Derdáková – mohlo sa pripomienkovať, doplnok bol zverejnený na 

pripomienkovanie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/E.4 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

15. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2016.      

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na 

rok 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Znanec  – prvá časť prílohy sa vynechá, týka sa to spolufinancovania opravy strechy ZŠ 

s MŠ Maurerova ulica. 

Poslanec Jendruch  – komisia MsZ školstva a športu odporúča predložený návrh schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

                     

16. Informácia o výsledku kontrol. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú informáciu o výsledku  kontrol, 

ktorá  je prílohou tejto zápisnice.   

Derdáková – obáva sa nevyplatených miezd, strata z minulých období, uvažovať čo ďalej so 

spoločnosťou. 
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Poslankyňa Kozlová -  boli zistené vážne veci pri kontrole. Dozorná rada  nebola informovaná 

o nevyplatení miezd. Končí sa 10 ročný hospodársky plán, tržby budú nižšie. Hlavná 

kontrolórka  odporúča prijať opatrenia.  

Hlavná kontrolórka  – navrhnuté opatrenia sú prijaté. Termín  na predloženie správy o splnení 

opatrení je do 30.9.2016. Ťažba – tržby sú  len za to, čo sa predá. V prvých rokoch 10 ročného 

LHP sa ťažilo kvalitnejšie drevo v cenových reláciách v danom čase, ostalo už menej kvalitné, 

to sa odrazí aj v speňažení. Je to uvedené v predloženej správe.  Bude sa pripravovať nový 10 

ročný plán. 

Primátorka mesta  – nikto nepovedal, že sa vyťažilo len kvalitné drevo.  

Hlavná kontrolórka  – v minulosti nebol cenník, predáva sa za cenu, ktorá je v danom čase, 

cena dohodou. Bolo už odporúčané vypracovať cenník, neuskutočnilo sa. Cena na trhu sa odvíja 

od ponuky a dopytu. Pod cenu uvedenú v cenníku by sa nemalo ísť. Členovia dozornej rady  sú 

volení a odvolávaní valným zhromaždením. Funkčné obdobie trvá štyri roky, uplynutím 

funkčného obdobia im výkon funkcie končí. Môžu byť opätovne zvolení. Je potrebné dať do 

súladu s platnou spoločenskou zmluvou. 

Primátorka mesta  – navrhuje odvolať členov dozornej rady  a navrhnúť nových. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2016.  

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2016, ktorá  je prílohou tejto zápisnice.   

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

18. Návrh na doplnenie členov komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia 

a ochrany prírody pri MsZ v Krompachoch.  

 

Poslanec Hojstrič – ústne predložil návrh na doplnenie členov komisie MsZ výstavby, 

územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody pri MsZ v Krompachoch.  Včera  

zasadala komisia, ktorá odporúča schváliť Bc. Evu Bovovú, 

Poslanec Ontko – bola pani bakalárka oslovená a súhlasila s návrhom? 

Poslanec Hojstrič – áno, súhlasí, chce pracovať v komisii. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Puchala. 

zdržal sa : 1 - Zahuranec 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 



11 

 

 

19. Návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti Dni mesta Krompachy v roku 2016. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na udelenie  cien mesta pri príležitosti Dni mesta 

Krompachy v roku 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Hojstrič – pán doktor bol v minulosti ocenený za basketbal? 

Primátorka mesta – áno. 

Poslanec Ontko – splnia kritéria? 

Primátorka mesta  – áno. Je navrhnutá finančná  odmena. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nehlasovala Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.12,13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

20. Rôzne: 

a) informácia o investičnom zámere; 

Primátorka mesta predložila informáciu o investičnom zámere spoločnosti DREVOKROM 

s.r.o.. 

Milan Hanušovský, konateľ spoločnosti DREVOKROM s.r.o. oboznámil prítomných 

s investičnom zámere. 

Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby, neodporúča projekt schváliť preto, že  je v rozpore 

s územným plánom mesta Krompachy. 

Poslanec Puchala – komisia MsZ  podnikateľská a verejného poriadku návrh zobrala na 

vedomie. Pokiaľ podnikateľ splní všetky podmienky, nemôže sa mu brániť v podnikaní. 

Poslanec Zahuranec – čo bude s ekológiou, hlučnosťou, prašnosťou, všetko je  to veľmi 

nejasné. 

Pán Hanušovský –  prašnosť nie je, ventilátor má svoje filtre, hlučnosť je uzavretá.  

Poslanec Stana – aké sú náklady. Bude to z dotácií, alebo z vlastných zdrojov. 

Pán Hanušovský – doložené bude stanovisko životného prostredia. Bude to na vlastnom 

pozemku, veci zo zákona sa budú musieť splniť. 

Poslanec Ontko – aká je denná dávka dodávky pneumatík. 

Pán Hanušovský  – prísun pneumatík nie je rovnaký,  

Hlavná kontrolórka  – pneumatiky budú uložené, ako to bude zabezpečené proti požiaru? Aká 

má byť zamestnanosť? Čo v prípade poruchy ventilátorov? 

Pán Hanušovský  – bude dvojsmenná prevádzka, na jednej smene bude zamestnaných 10 ľudí, 

ktorí budú musieť absolvovať školenie na prevádzku linky. Skladovanie je v uzavretých 

betónových boxoch, zabezpečené sú proti požiaru, v prípade poruchy sa linka zastaví. 

Primátorka mesta  – aká  predpokladaná zásoba pneumatík denne a mesačne, kapacitne sa 

zmestí aké množstvo pneumatík. 
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Pán Hanušovský  – na jednu smenu to môže byť 2 tony, linka nemusí ísť každý deň, 

v prevádzke bude podľa množstva pneumatík.  

Primátorka mesta – prístup na pozemok a tým aj na parkovacie plochy je z miestnej 

komunikácie. Komunikácia je úzka, je tam chodník, vyriešiť projekt dopravných vzťahov. 

Pán Hanušovský  – prístup bude asi cez chodník. Projekt je účelový na tento pozemok. 

Prednostka MsÚ  – je predkladateľ projektu, lebo je vlastník pozemku, alebo je investorom, 

alebo aj- aj. 

Pán Hanušovský – nie je investorom. 

Primátorka mesta  – podľa územného plánu, musí byť všetko v súlade, ak nie je, je treba 

požiadať o zmenu, len na základe príslušnej  projektovej štúdie. O zmene územného plánu  

môže rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Informáciu o predloženom návrhu na dnešnom 

zasadaní mestské zastupiteľstvo môže zobrať na vedomie. 

Poslankyňa Derdáková – schválenie investičného zámeru asi nepripadá do úvahy. 

Poslanec Puchala – odporúčanie môže byť, ak sa schváli zmena územného plánu.  

Poslankyňa Derdáková  – predložila poslanecký návrh zobrať na vedomie informáciu pána 

Hanušovského. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

  

b) správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2015 – Mestské lesy Krompachy s.r.o.; 

Primátorka mesta predložila správu o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Krompachy za rok 2015 – Mestské lesy Krompachy s.r.o., ktorá je prílohou tejto 

zápisnice.  

Ing. Vladimír Sajdák, zástupca spoločnosti, správu  okomentoval.  

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková,  sa správou zaoberala, situácia 

je vážna, zaoberať sa tým, aby spoločnosť nedopadla tak, ako  BHMK s.r.o. 

Primátorka mesta – na valnom zhromaždení bola udelená povinnosť konateľovi, aby do konca 

augusta boli  vyplatené mzdy, mzda konateľovi bola znížená. 

Ing. Sajdák – mzdy zamestnancom boli vyplatené okrem konateľa. 

Primátorka mesta  – nájom majú Mestské lesy znížený. Potrebné je rokovať za účasti 

mestského zastupiteľstva, dozornej rady a konateľa čo ďalej. Stretnutie by sa malo uskutočniť 

začiatkom októbra 2016. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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c) informácia o DNMK. 

 

Primátorka informovala, že všetci členovia DNMK sa vzdali členstva. DNMK  je nefunkčná. 

Zriaďovateľ ju môže  zrušiť , ak  nie je funkčná jeden rok.  

Poslankyňa Dzimková – z oslovených nedokázali vybrať predsedu, každý odmietol funkciu. 

Poslankyňa Kozlová – koľko je finančných prostriedkov. 

Primátorka mesta  – cca 11 000,-- €. 

Poslankyňa Derdáková – za posledné obdobie koľko bolo žiadosti. Ak je  nefunkčná, dohodlo 

sa, že  bude zrušená, nemá zmysel ju držať. 

Primátorka mesta  – hlasovalo sa na detskej nadácii o zrušení, vzápätí sa rozhodli, že bude 

fungovať. 

Poslankyňa Dzimková – prišli žiadosti, preto fungovala ďalej. 

Poslanec Hojstrič – ako zmysluplne využiť prostriedky. Od istej doby je deficit obsadenosti, 

je nechuť, nezáujem, znechutenie pracovať v nadácii alebo  v komisiách MsZ?. 

Poslankyňa Dzimková – nezaoberali sa, kde sa financie použijú, nechali to na zriaďovateľovi. 

Primátorka mesta – peniaze sa môžu použiť - dať pre inú nadáciu, alebo pre deti. 

Prednostka MsÚ – je to na poslancoch MsZ  a primátorke mesta,  čo ďalej, či ich použiť pre 

krompašské deti. O prerozdeľovaní finančných prostriedkov mala rozhodnúť správna rada. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

 

21. Diskusia. 

  

Poslankyňa Kozlová – na Hlavnej ulici vedľa prístreška parkuje auto  bez ŠPZ. Na cintoríne 

pri  hasičskej zbojníci netečie voda. Po ceste na  Kúpeľnej ulici steká voda z lesnej cesty a po 

dažďoch sú nánosy.  

Poslanec Jendruch – vie, koho je to auto, je to náš obyvateľ, upozorni ho na to, aby zabezpečil 

odtiahnutie. 

Primátorka mesta – voda na cintoríny sa zabezpečovala zo zdroja vedľa hotela. Vodovodné 

potrubie nie je mestské, nevieme, či je porucha, alebo vyschol prameň. Musíme urobiť 

vodovod, ale  tento rok to nebude. 

Poslanec Barbuš – možno že je porucha, bolo podozrenie, nepotvrdilo sa to. 

Ing. Sajdák – vie sa o probléme na Kúpeľnej ulici, ale z lesnej cesty nie je možné odviesť 

vodu. 

Primátorka mesta  – komisia MsZ životného prostredia, Mestské lesy vykonajú obhliadku. 

Poslanec Zahuranec – vyslovil poďakovanie za  opravu cesty na ulici J. Jesenského. 

Poslanec Stana – na Lorencovej ulici 1-3 sa má opravovať cesta, občania žiadajú, aby nebol 

obrubník, aby chodník nebol vyvýšený a ani ho nechcú kvôli parkovaniu áut. Počas 

Krompašského jarmoku komisia MsZ kultúry a športu pripravuje  športový deň so  

sprievodným  programom. 

Primátorka mesta – na multifunkčnom ihrisku bude tenisový turnaj, je to úloha pre Ing.  

Ondáša, aby zabezpečil,  čo bude potrebné. 

Poslanec Hojstrič – ako je to s rómskou hliadkou. 



14 

 

Primátorka mesta -  rómska hliadka, sú to aktivační pracovníci. Úlohou je,  aby zvýšili 

pozornosť na Hornádskej ulici, ktorá je aj príjazdovou komunikáciou k priemyselnému parku 

a tiež k priemyselnej zóne. Hliadky pracovali ako malé obecné služby a za ich pomoci sa 

zriadili Zberný dvor a Komunitné centrum, myslím tým zabezpečenie ochrany pred 

vandalizmom. V minulom roku sme sa uchádzali o grant, boli sme úspešní, vybratí boli  6 ako 

rómska občianska hliadka na 9 mesiacov. Keďže projekt bol ukončený, tak sme zriadili len my 

rómske hliadky z aktivačných pracovníkov. Zabezpečujú poriadok, dávajú pozor na naše 

nehnuteľnosti. Nemajú kompetencie. Zvýšený počet je zo 6 na 8. Bola podaná sťažnosť 

podnikateľov na  ležanie detí na ceste, bola vybavená do 10 dní, odstúpená na Okresné 

riaditeľstvo PZ SR Spišská Nová Ves, Prezídiu PZ, žiadalo sa o súčinnosť. Bolo porušenie 

zákona, podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na prokuratúru. Nevieme s MsP 

zabezpečiť 24 hodinové hliadky, ale na Obvodnom oddelení  PZ je 38 policajtov.  

Poslanec Hojstrič  – ak bola rómska hliadka zamestnaná  cez projekt bolo vidieť, že tam boli. 

Náčelník MsP – majú plánované služby, boli zamestnancami. 

Poslankyňa Derdáková – v Richnave sú  zamestnancami  v trvalom pracovnom pomere, 

zamestnaných je 15.  

Primátorka mesta – uchádzali sme sa o projekt na § 54 z ÚPSVaR, žiadosť nebola schválená, 

museli sme zamestnať pracovníkov na Zberný dvor, krytú plaváreň, úpravu zelene v meste, na 

multifunkčné ihrisko. Úrad práce nemá finančné prostriedky. Z domu kultúry sme zobrali 

10 000,-- €, potrebujeme  na mzdy pre školy. Celková  potreba je 17 000,-- €.  Otvára sa MŠ na 

Robotníckej ulici, opravuje sa z položky správa budov. 

Pán Petruš – úsek cesty smerom k jeho nehnuteľnosti podľa vyjadrenia Ing. Ondáša - v mape 

je zaznačený ako turistický chodník, nie je to príjazdová cesta. Voda steká na novú cestu. Nie 

raz už žiadal riešenie situácie, aj pani primátorku. Nič sa neriešilo. 

Poslanec Barbuš – oddelenie výstavby, stavebný úrad, komisia MsZ výstavby bude rokovať, 

aby sa našlo riešenie. 

Primátorka mesta – oboznámila a zároveň pozvala poslancov MsZ na najbližšie akcie, 

podujatia: 30. augusta je spomienková slávnosť kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia 

SNP. V dňoch 22. -24. septembra 2016 sa uskutoční Krompašský jarmok, dňa 22. septembra 

2016 slávnostné zasadanie MsZ pri príležitosti odovzdávania cien mesta, 23. septembra 2016 

slávnostné otvorenie Krompašského jarmoku spojené s recepciou v Reštaurácii Centrum a 24. 

septembra 2016 posedenie na chate Čierny bocian so zahraničnými hosťami. 

 

22. Záver. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 18. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.  

 

V Krompachoch  24. augusta 2016 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ   

 Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ                     primátorka mesta       

      

 

O V E R O V A T E L I A : 

    Vladimír PUCHALA,        poslanec  MsZ 

    Ján           ZAHURANEC, poslanec MsZ 
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