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ZÁPISNICA 
z 20. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

26. októbra 2016 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 

1. Otvorenie. 13.05 hod. 

 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 20.  zasadania mestského 

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

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

Prítomných bolo 9 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti neboli poslanci MsZ 

Marián HOJSTRIČ, Vladimír PUCHALA.  

Primátorka mesta predložila  návrh programu dnešného rokovania. 

Poslankyňa Derdáková – finančná a majetková komisia MsZ odporúčala materiály uvedené 

v bode 16 a 17 predložiť právnikovi na posúdenie. Stanovisko bolo doručené, dnes bolo 

predložené zas. Je to potrebné zapracovať, preto predložila poslanecký návrh tieto 2 body 

stiahnuť z dnešného rokovania a predložiť ich na najbližšie zasadanie mestského zastupiteľstva.  

Primátorka mesta – právnik včera zaslal upravené materiály, ktoré vám boli doručené. Dnes 

zaslal stanovisko, že si to opäť prešiel a neodporúča ich schváliť, je potrebné to ešte prejsť. 

Upravené by sa prijali v decembri a nadobudli účinnosť  od 1.1.2017. 

Poslanec Jendruch – po úprave budú predložené v decembri? 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka – dané materiály boli predkladateľkou predložené, 

zaslané na pripomienkovanie v dostatočnom predstihu. Teraz sme dostali na stôl stanovisko 

právnika, ktoré bolo dnes doručené. Predkladateľke nikto z oslovených nepripomienkoval, 

nereagoval. Na jeden z materiálov bolo zo strany kontrolórky upozornené už viac ako pred 

rokom, že je potrebná aktualizácia, dať to do súladu s platnou legislatívou. Čo sa od vtedy 

robilo? Čo robili komisie, aj finančná – majetková, predsedníčka? Nie som proti, ani som nikdy 

nebola, aby sa dal materiál na posúdenie právnikovi. Práve naopak, vítam, aby to bolo právne 

čisté. Ide len o formu – ako a kedy sa mu to zaslalo. Prečo sa nerozprávalo so spracovateľkou, 

neprešlo sa to? Ako by ste sa cítili vy pri takomto postupe? Považujem takýto postup za 

neférový, forma nie je férová.    

Poslankyňa Derdáková – s predkladateľkou poslankyňou  Mičekovou rozprávala, bolo 

vhodné vyjadrenie právnika, ona sama sa necíti na to, posúdiť, vyjadriť sa, či je alebo nie je to 

dobré. Vyprosuje tón, ako predsedníčka komisie konala, keď komisia  žiadala  o vyjadrenie 

a  predloženie stanoviska právnika. 

Primátorka mesta – k materiálom nemala výhrady, ale na základe požiadavky komisie, boli 

zaslané právnikovi. Dnes ráno zaslal stanovisko. Je na poslancoch ako budú hlasovať. 

Poslankyňa Kozlová -  bolo upozornenie hlavnej kontrolórky  z minulého roka. Na komisii 

iniciovala, že poslanci by tak nemali pracovať.  

Hlavná kontrolórka – prečo sa tak neskoro zaslalo právnikovi? Prečo sa čakalo na komisiu? 

Veľa vecí sa zasiela právnikom, prečo aj tento materiál nebol okamžite zaslaný právnikovi? 

Primátorka mesta – vedúci oddelení nezasielajú právnikom veci, ale len s príkazom 

primátorky. Poslankyňa Mičeková nežiadala zaslať právnikovi materiály, žiadala zaradiť do 
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programu. Nepovažovala som  to za potrebné ich zasielať právnikovi. Opakujem, členovia 

komisie finančnej ma žiadali.  

Poslanec Barbuš, zástupca primátorky mesta – v materiáli sú určité nezrovnalosti. 

Poslankyňa Kozlová – ako je zástupca primátorky mesta odmeňovaný, na základe čoho mu je 

vyplácaný plat? V interpelácii bude žiadať o písomnú odpoveď. 

Za poslanecký návrh poslankyne Derdákovej vypustiť z programu rokovania body 16 a 17 boli 

Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Derdáková, Barbuš, proti bola Kozlová, 

hlasovania sa zdržal Stana, v miestnosti neboli Hojstrič, Mičeková, Puchala. Návrh prešiel. 

Za takto upravený program rokovania Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, 

Derdáková, Barbuš, proti bola Kozlová, hlasovania sa zdržal Stana, v miestnosti neboli 

Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

 

Program rokovania: 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Majetkové návrhy. 13.27 hod. 

6. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy. 14.33 hod. 

7. Návrh na zrušenie uznesení MsZ. 14.35 hod. 

8. Návrh rozpočtových opatrení. 14.37 hod. 

9. Informácia  pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 14.39  

hod. 

10. Operačný plán zimnej údržby. 14.42 hod. 

11. Návrh VZN o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových 

podujatí na území mesta Krompachy. 14.46 hod. 
12. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 

2016/2017. 14.54 hod. 

13. Návrh Dodatku č. 7 k VZN MsZ Krompachy č. 4/2008  o príspevkoch na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 15.20 hod.  

14. Návrh úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova ul. v Krompachoch na rok 2016. 15.22 

hod. 

15. Informácia o výberovom konaní riaditeľa ZŠ Zemanská ul. v Krompachoch. 15.24 

hod. 

16. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

v Krompachoch, členov komisií a členov redakčnej rady – stiahnuté z rokovania. 

17. Štatút mesačníka Krompašský spravodajca – stiahnuté z rokovania. 

18. Rôzne. 

a) informácia o požiadavke pôžičky pre MAS Sľubica. 15.26 hod. 

19. Diskusia. 15.41 hod. 

20. Záver. 17.40 hod. 

 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Matúša STANU a Jána ZAHURANCA. 
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3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Eva 

DERDÁKOVÁ, členovia – Oľga DZIMKOVÁ a Igor JENDRUCH. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,             

 Barbuš, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič, Puchala, Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Derdáková -  je už oprava chodníka a celá stavba na Poštovej ulici ukončená? 

Vedľa chodníka sú kopy piesku. 

Primátorka mesta  – ešte nie je ukončená, piesok vedľa chodníka sa použije  na špárovanie 

a chodník sa  doasfaltuje. 

Poslanec Stana – nie je aktualizovaná stránka mesta, zápisnice, zmluvy a objednávky. 

Primátorka mesta - zmluvy a objednávky sú, ak nie, čo chýba,  dá sa to do poriadku. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – preverovala, zverejnené sú objednávky, zmluvy aj 

zápisnice. 

 

5. Majetkové návrhy. 

 

Prednostka MsÚ, predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

5.1 - Informatívna správa o nedodržaní podmienok nájomnej zmluvy spoločnosťou 

Leader Light s.r.o.  – odstúpenie od Zmluvy o nájme nehnuteľností. 

Primátorka mesta – v dôvodovej správe sú uvedené dôvody, dnes bola doručená žiadosť 

o výpoveď. 

Hlavná kontrolórka  – v uznesení sa uvádza schvaľuje – neschvaľuje odstúpenie od zmluvy. 

Prečo to má schvaľovať – neschvaľovať zastupiteľstvo? Zastupiteľstvo to schválilo už 

v samotnej zmluve, podľa nej sa má postupovať. V zmluve sú uvedené podmienky, ak sa 

nebudú plniť, je právo od zmluvy odstúpiť. Skôr mestské zastupiteľstvo mohlo zobrať na 

vedomie. Čo ak by zastupiteľstvo neschválilo? Nadväzuje na druhý predložený materiál – 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Prečo poslanci majú rozhodnúť, ak už zmluvu a teda 

podmienky zmluvy o nájme nehnuteľnosti raz schválili? Jednalo sa s Leader Light o návrhu 

odstúpenia od zmluvy? Odpoveďou je ich list, ktorý sme dostali teraz pred zasadaním. Prečo 

takýto postup nebol, nie je pri iných nájomných zmluvách, napr. s nemocnicou? Tiež neuhradili 

za dlhšie obdobie značné sumy. Aj tu bola podľa platnej zmluvy možnosť odstúpiť. Všetko sa 

dáva právnym kanceláriám, aj toto? Právnik odporúčal dať to takto na zasadanie?  

Primátorka mesta – zmluvu schvaľovalo MsZ, je to správne, mestské zastupiteľstvo rozhodne, 

či pokračujeme ďalej, alebo odstupujeme od zmluvy. Právnik napríklad odporúčal nájom 

s nemocnicou a dodatky schvaľovalo mestské zastupiteľstvo, princíp je zachovaný. O tom, že 

neplatil nájom sa rokovalo s Ing. Szárasom, aj o výpovedi.  

Poslanec  Stana – plní si nájomca svoje povinnosti  vyplývajúce zo zmluvy? Sú podlžnosti 

mesta voči firme, čo sa týka verejného osvetlenia? 
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Primátorka mesta  – je to uvedené v materiáli, mesto nedlží nič. Verejné osvetlenie nerobí 

Leader Light,  ale firma ECOLED. 

Poslanec Ontko – sú nejakí noví investori, ak nie, nebude hlasovať za výpoveď. 

Primátorka mesta – na základe písomnej žiadosti sa vzťah ukončí, ak nebude platná zmluva, 

bude sa rokovať s potencionálnymi záujemcami. 

Poslankyňa Derdáková – platia zásady nakladania s majetkom mesta, je to v kompetencii 

mestského zastupiteľstva, má to byť prerokované. K akému dátume  bude ukončenie? 

Primátorka mesta - žiadosť zaslal nájomca o ukončení dohodou k 31.10.2016. Bude 

naformulované právnikom.  

Poslanec Jendruch – za rok 2016 firma asi nezaplatila žiaden nájom, má aj dlžoby za rok 

2015? 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky – v materiáloch je to 

uvedené, k 10.10.2016  dlhuje 18 731,62 €. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

 Puchala.          

zdržal sa : 1 - Mičeková 

proti      : 0  

nehlasoval: 1 – Kozlová.  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.2 - podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom výrobnej haly v Hnedom priemyselnom parku 

v Krompachoch. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

 Puchala.           

zdržal sa : 2 – Mičeková, Kozlová. 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.3 - podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu, na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 952 na Hlavnej ul. 

č. 35 v Krompachoch. 

 

Poslankyňa Mičeková  – cena bytu je stanovená, ale ide dole. Nebolo by vhodné dať  ho do 

nájmu? 

Primátorka mesta – uvažovalo sa o nájme. 

Ing. Balážová – nemôže sa dať, platí VZN o prenájme mestských bytov, v ktorom nie je 

uvedený. Potrebná je investícia, nie je užívania schopný.  

Poslanec Jendruch – nemôžu sa tam presťahovať mestské lesy? 

Primátorka mesta – nie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

  Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič.           

zdržal sa : 0  
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proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.4 - predaj pozemku na Hlavnej ulici v Krompachoch Ing. Petrovi Varechovi 

s manželkou Ing. Zuzanou Varechovou, J. Jesenského 646/16, 053 42 Krompachy. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

  Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič.           

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.5 - predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. formou obchodnej verejnej 

súťaže  

Primátorka mesta  – návrh je špecifický, mesto vlastní  33 ks akcií. Prima banka ponúkla 

odkúpenie akcií, je to už tretia ponuka. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      :  0  
zdržal sa : 3 – Zahuranec, Mičeková, Puchala.  

proti      : 9 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

 Kozlová, Hojstrič.           

MsZ prijalo uznesenie č. 20/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

5.6 - Predaj pozemku na ulici Robotníckej v Krompachoch spoločnosti STAFIX s.r.o., 

Osloboditeľov 42, 010 17 Košice, zastúpenej Ing. Pavolom Báštim, konateľom spoločnosti 

– výsledok priameho predaja. 

 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková neodporúča schváliť predložený 

návrh, pôvodná žiadateľka nemá záujem, firma  chce skladovacie priestory, návrh členov 

komisie je zrušiť priamy predaj.  

Poslanec Stana – zámer je na fittnes centrum, bola oslovená pani Bartková?  

Ing. Balážová – zámer bol schválený, aj spôsob predaja, musel byť znalecký posudok.  Bola 

oslovená, zaslané písomné oznámenie, ale neprejavila záujem. 

Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby návrh neprerokovala, nebolo predmetom 

rokovania.  Stafix nás nemôže napadnúť? 

Ing. Balážová  – je to vec mesta, konateľ spoločnosti sa vyjadril, že pozemok využije na sklady, 

alebo  malý domček.  

Poslanec Zahuranec  – akú činnosť vykonáva firma Stafix. 

Ing. Balážová-  je to stavebná firma. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      :  2 – Puchala, Mičeková.  

zdržal sa : 4 – Stana, Hojstrič, Ontko, Kozlová.  

proti      : 6 -  Derdáková, Dzimková, Jendruch, Barbuš, Šmidová, Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/F.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

Návrh neprešiel. 
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5.7 - zámer predaja pozemku na ulici J. Jesenského v Krompachoch. 

 

Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby odporúča schváliť zámer aj so skutočnosťou, že sa 

predpokladá s  preložkou štátnej cesty. 

Hlavná kontrolórka  – ostatné pozemku sú súkromné? 

Ing. Balážová – áno. 

Poslanec Puchala – má mesto strategický zámer, je to rozumné predať? 

Ing. Balážová  – v roku 2012 mesto malo záujem odkúpiť pozemok na individuálnu výstavbu, 

časť vlastníkov súhlasila, časť nie. 

Poslanec Barbuš  – je tam kanalizačný zberač. 

Primátorka mesta – je v dostatočnej hĺbke, je to pekný pozemok, je škoda ho nevyužiť na 

výstavbu rodinných domov. Nie je v ochrannom pásme, v akej vzdialenosti je pozemok, nevie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 7 – Hojstrič, Mičeková, Ontko Stana, Šmidová, Zahuranec, Kozlová.  

zdržal sa : 3 – Jendruch, Dzimková, Puchala.  

proti      : 2 -  Derdáková, Barbuš. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.5-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Spôsob predaja – priamy predaj. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      :  0  
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      :  7 – Hojstrič, Mičeková, Ontko Stana, Šmidová, Zahuranec, Kozlová.  

zdržal sa : 3 – Jendruch, Dzimková, Puchala.  

proti      : 2 -  Derdáková, Barbuš. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.5-2a – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob predaja). 

 

5.8 - zámer predaja časti pozemku C-KN 2849/1 na ul. Hlavnej v Krompachoch Slovenskej 

pošte a.s., Banská Bystrica. 

 

Ing. Balážová – dnes bol doručený návrh na prepracovanie projektu, aby sa  rešpektovali 

technické požiadavky mesta. 

Poslanec Hojstrič  –  komisia MsZ výstavby odporúča prehodnotiť návrh. 

Ing. Balážová  – musí byť prechod pre peších, kočiare. 

Poslankyňa Mičeková  – nie je možnosť iného riešenia pre  bezbariérový prístup? 

Primátorka mesta – je to v kompetencii pošty, klienti sa sťažujú na podmienky na pošte. Urobí 

sa celková rekonštrukcia, aby vyhovovala klientom. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      :  11 – Hojstrič, Mičeková, Ontko Stana, Šmidová, Zahuranec, Jendruch,  

   Dzimková, Puchala, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola Kozlová. 
MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.6-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

 

Spôsob predaja – priamy predaj. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      :  0  
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V miestnosti nebola Kozlová. 

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      :  0  
V miestnosti nebola Kozlová. 

Formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa podľa znaleckého posudku 

minimálne za cenu 5,00 €. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      :  11 – Hojstrič, Mičeková, Ontko Stana, Šmidová, Zahuranec, Jendruch,  

   Dzimková, Puchala, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola Kozlová. 
MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.6-2a – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob predaja). 

 

5.9 - Uplatnenie obligačného predkupného práva – objekt bývalej detskej ozdravovne 

 

Poslanec Stana – predaj pozemku je ponúkaný realitnými kanceláriami niekoľko rokov. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková neodporúča návrh schváliť, stalo 

by to za úvahu, ak by bola cena nižšia a  získali sa finančné zdroje. 

Poslanec Hojstrič  -  aký je názor mesta, mesto by to vedelo využiť. 

Poslanec Ontko – pri odpredaji pozemku  bolo, že  nemáme zámer využiť tento pozemok 

a následne sa aj predal. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      :  0  
zdržal sa : 4 – Hojstrič,  Mičeková, Stana, Puchala. 

proti      : 6 – Barbuš, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Derdáková, Ontko.  

V miestnosti neboli Kozlová, Jendruch. 
MsZ prijalo uznesenie č. 20/F.3 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

Návrh neprešiel. 

 

6. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy.  

 

Primátorka mesta - predložila v písomnej forme materiál prípravy inventarizácie majetku 

mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Balážová – doplnila, že v ZŠ Zemanská ulica sa zmenila riaditeľka školy.   

V  harmonograme bude uvedená zmena.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      :  10 – Hojstrič, Mičeková, Ontko Stana, Šmidová, Zahuranec,  

   Dzimková, Puchala, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Kozlová, Jendruch. 
MsZ prijalo uznesenie č. 20/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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7. Návrh na zrušenie uznesení MsZ. 

 

Ing. Balážová – predložila písomný návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva,  

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      :  9 – Hojstrič, Mičeková, Ontko Stana, Zahuranec, Dzimková, Puchala, Barbuš, 

  Derdáková. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Kozlová, Jendruch, Šmidová. 
MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.1,2,3,4 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

8. Návrh rozpočtových opatrení  č. 33, č. 34 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtových opatrení č. 33 a č. 34, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      :  7 – Hojstrič, Ontko Stana, Zahuranec, Dzimková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 2 – Mičeková, Derdáková. 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Kozlová, Jendruch, Šmidová. 
MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.7, 8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

9. Informácia  pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú informáciu prie Mestské zastupiteľstvo 

v Krompachoch ku kontrolnej činnosti,  ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      :  9 – Hojstrič, Mičeková, Ontko Stana, Zahuranec, Dzimková, Puchala, Derdáková,  

 Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Kozlová, Jendruch, Šmidová. 
MsZ prijalo uznesenie č. 20/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Hlavná kontrolórka - doplnila, ak kontrolór zistí nedostatky, vypracuje návrh správy 

o výsledku kontroly, ktorý postúpi kontrolovanému subjektu a určí termín na podanie 

námietok. Prehlasuje, že lehota na podanie námietok bude 10 kalendárnych dní od vypracovania 

návrhu správy. Počas 3 mesiacov boli robené 3 veľké kontroly, bolo obdobie čerpania 

dovolenky. 

 

10. Operačný plán zimnej údržby. 

 

Prednostka MsÚ predložila v písomnej forme Operačný plán zimnej údržby, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice.  

Primátorka mesta  – plán je  zverejnený na stránke mesta, mohli sa vyjadriť aj občania. Zatiaľ 

nie sú žiadne reakcie. 

Poslanec Hojstrič  – komisia MsZ výstavby odporúča plán schváliť.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  
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  Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič.           

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 20/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

11. Návrh VZN o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových 

podujatí na území mesta Krompachy. 

 

Prednostka MsÚ - predložila písomný návrh VZN o úprave niektorých podmienok pri 

organizovaní verejných športových podujatí na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  

Poslanec Stana – nie je zbytočná byrokracia pre občanov? Sú nejaké sankcie? 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačno -správneho a sociálnych vecí – zákon schválila  

NR SR,  je to zjednodušenie zákona, ale musí byť prijaté VZN. 

Zástupca primátorky mesta – odbremeňuje občanov. 

Poslankyňa Mičeková - je to povinnosťou miest a obcí? Majú to väčšinou veľké mestá. Ako 

sa bude predpokladať účasť? 

Zástupca primátorky mesta – nemusíme, ale chceme, je to uľahčenie práce pre organizátorov  

podujatia. 

Primátorka mesta  – ak organizátor nevie stanoviť počet návštev, bude sa  postupovať podľa 

zákona. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

  Puchala.           

zdržal sa : 3 – Mičeková, Kozlová, Hojstrič.  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 20/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

  Puchala.           

zdržal sa : 3 – Mičeková, Kozlová, Hojstrič.  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 20/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 
12. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 

2016/2017. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme obsadenosť škôl a školských zariadení na 

území mesta Krompachy v školskom roku 2016/2017, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Jendruch  – komisia MsZ školstva a športu zobrala informáciu na vedomie. 

Poslankyňa Mičeková  –   MŠ ul. SNP sú 2 učiteľky? 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry  – sú 2 triedy. Deti sú rozdelené podľa  

veku do 5 rokov a nad 5 rokov. 

Hlavná kontrolórka  – najnižšia obsadenosť žiakov ku skutočnej celkovej kapacite školy je  

v ZŠ Zemanská ulica – cca 56 %, takmer 100 % obsadenosť majú materské školy.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

  Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič.           

zdržal sa : 0  
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proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 20/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

13. Návrh Dodatku č. 7 k VZN MsZ Krompachy č. 4/2008  o príspevkoch na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

Ing. Znanec predložil písomný návrh Dodatku č. 7 k VZN MsZ Krompachy č. 4/2008  

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

  Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič.           

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch.  

MsZ prijalo uznesenie č. 20/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

  Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič.           

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch.  

MsZ prijalo uznesenie č. 20/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

 

14. Návrh úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova ul. v Krompachoch na rok 2016. 

 

Ing. Znanec predložil písomný návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova ul. v Krompachoch na rok 

2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

  Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič.           

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

15.Informácia o výberovom konaní riaditeľa ZŠ Zemanská ul. v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o výberovom konaní riaditeľa ZŠ Zemanská 

ulica v Krompachoch.  

Poslankyňa Derdáková zúčastnila sa výberového konania. Ako členka rady školy môže 

potvrdiť, že voľba prebehla korektne. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

  Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič.           

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 20/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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16. Rôzne. 

a) informácia o požiadavke pôžičky pre MAS Sľubica.  

Primátorka mesta ústne informovala o požiadavke pôžičky pre MAS Sľubica. Mestské 

zastupiteľstvo schválilo, aby mesto bolo združené v Občianskom združení MAS, ktoré združuje 

8 obcí,  2 mestá a podnikateľské subjekty v rámci regiónu. V zmysle Štatútu sa spracovala 

stratégia a finančné prostriedky schválil  riadiaci orgán vo výške 12 000,-- €, finančné 

prostriedky budú obdŕžané  formou refundácie. Je na to 100 % dotácia. Valné zhromaždenie  

rozhodlo, že sa zložia mestá a obce vo výške 0,69 € na občana. Mali by sme poskytnúť  pôžičku 

vo výške cca 6 000,-- €. Obce a mesto Spišské Vlachy rozhodovali o tom v auguste, no neboli 

predložené materiály, až v priebehu tohto mesiaca  predložili aj stratégiu. Pri prečítaní stratégie 

bolo veľa  chýb,  súčtové a školácke chyby. Stratégia bola spracovaná na základe stratégie 

z  Košíc okolia, kde je uvedená  poľnohospodárska výroba, potravinársky priemysel, čo 

v našom regióne nie je. Po konzultácii s predsedom a podpredsedníčkou OZ bola predložená 

zmluva o pôžičke. Zmluva bola postúpená aj hlavnej kontrolórke.  Pripomienky k zmluve boli 

zaslané  právnikovi na prepracovanie. Poskytnutie pôžičky je v rozpore so zákonom. 

Hlavná kontrolórka – v názve zmluvy sa uvádza, že ide o zmluvu o združení prostriedkov.  

Nejdeme združovať, ale požičať. Postup, podmienky o združení – podľa občianskeho 

zákonníka. V tejto zmluve nie je uvedená  presná výška prostriedkov na projekt, následne výška 

pôžičky, ako sa došlo na čiastku 0,69 € na obyvateľa, prepočet. Mesto Krompachy by zaplatilo, 

požičalo cca 6 tisíc €, čo je asi polovicu z celkovej sumy. Sú uvedené  sankcie pre poskytovateľa 

pôžičky, ktorý prostriedky dá bezúročne. Návratnosť pôžičky je do 12 mesiacov, sankcie pre 

toho komu sa poskytne pôžička, nie sú. Musíme dodržiavať zákon o rozpočtových pravidlách 

v územnej samospráve, v ktorom sa uvádza, kedy je možné vykonávať rozpočtové opatrenia 

pre povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, termínovo do 31.8. príslušného  roka, 

presne uvedené v zákone. Nesmie sa zvýšiť úverové zaťaženie a nesmie sa zvýšiť schodok 

rozpočtu mesta. Takéto projekty - malo by sa to financovať napríklad z členského príspevku. 

Povinnosť člena MAS sú členské príspevky zaplatiť. Mali by mať schválený rozpočet. Mesto 

Krompachy členské  neuhrádzalo. Neodporúčala by takýto typ zmluvy schváliť a je už po 

termíne 31.8.. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

  Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič.           

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 20/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

19. Diskusia. 

 

Poslanec Ontko – oprava chodníkov je už ukončená. Aj zdravotné stredisko Štúrova? Aké je 

stanovisko komisie MsZ výstavby, čo sa týka pána Petruša, bola vykonaná obhliadka? 

Podnikateľom bol zaslaný list týkajúci sa upratovania  pri prevádzke s tým, že na viditeľnom 

mieste má byť uvedené meno a kontakt, kto je zodpovedný za upratovanie. Nie je to v rozpore 

s ochranou osobných údajov? 

Primátorka mesta – Štúrova ul. – úprava priestranstva zdravotného strediska je  ukončená, čo 

bolo schválené, je urobené. Výtlky sa budú robiť teraz postupne. Opravujeme si ich samy 

infražiaričom.  

Poslanec Hojstrič – komisia sa nebola  pozrieť u pána Petruša. 
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Primátorka mesta -  platí VZN  5/2011 o  dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území 

mesta Krompachy, kde je definované, kto má upratovať v okolí domov a prevádzok. Vedúci 

oddelenia výstavby a ŽP odoslal list v súlade s VZN, kto je zodpovedný za prevádzku aj 

s telefónnym číslom kontaktnej osoby. Upratovať sa má do 5 m okolo prevádzky. Na tento list 

nebola žiadna reakcia, preto požiadala o kontrolu MsP. Náčelník  napísal taký istý list, MsP 

rozniesla listy  a  je to z toho zle. V prípade, že má byť nejaká zmena, je to možné na základe 

návrhu poslancov MsZ.  

Poslankyňa Kozlová – citovala niektoré state z VZN. V § 8, ods. 6 sa uvádza, že sa to týka 

dočasných prevádzok a nie všetkých prevádzok. Sú to zavádzajúce informácie. Na Slovensku 

bolo napadnutých niekoľko takýchto VZN prokurátorom.  

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, oslovených bolo 255 subjektov, VZN je platné, bolo to plošné 

upozornenie. Od roku 2011 nikto nereagoval.  

Primátorka mesta – VZN sa spravidla dávajú právnikom na kontrolu, spomínané VZN tvoril 

právnik. Bolo vypracované podľa platného zákona. K tejto problematike žiadala ombudsmanka 

Dubovcová vyjadrenie z ústavného súdu, ktorý  jej žiadosť zamietol. Napadnutia prokurátorov 

strácajú na platnosti. Pokuta môže byť udelená, je v zmysle zo zákona o obecnom zriadení. 

Nikto nikomu nebráni, aby sa zmenilo. Obec má právo kontrolovať separovaný odpad, 

podnikatelia boli vyzvaní, aby doložili ako separujú odpad. Je to ich povinnosť uzatvoriť 

zmluvu na separovaný zber. 

Ing. Jozef Perháč, riaditeľ spoločnosti Ekover s.r.o. – je to pravda, problém je u malých 

podnikateľov ako sa to vyrieši technicky. Podnikatelia využívajú nádoby určené pre občanov. 

Výzvy boli pre pôvodcov, je ich dosť a je s tým problém. 

Poslankyňa Šmidová – upozornila na výtlky okolo prevádzky Marton na Zemanskej ulici. Na 

Robotníckej ulici je  dobrá cesta, ale pri MŠ je problém s otáčaním motorových vozidiel. Asfalt 

je 20 cm, je problém s parkovaním. Požiadala o predlženie termínu na vypracovanie Koncepcie 

rozvoja športu v podmienkach mesta Krompachy na obdobie rokov 2016 – 2020. 

Primátorka mesta – výtlky sa postupne urobia, začalo sa na Veternej ulici. 

Poslankyňa Kozlová – žiada prepracovanie VZN 5/2011. 

Ing. Ondáš – zákon hovorí, že mesto si doplní vzdialenosť upratania okolia prevádzky. 

Poslanec Hojstrič – ako je to s odbočovacími pruhmi  pri Jubilejnom dome a so žiadosťou na 

výstavbu kontajnerovej špeciálnej školy. 

Primátorka mesta  – je spracovaný  projekt na rekonštrukcie a úpravu ciest Košice okolie, 

Jaklovce, Krompachy,  Spišské Vlachy  a autobusová zastávka na Trangusovej ulici. Vydané 

je stavebné povolenie financované je z  KSK, v r. 2017 asi bude schválený. Do septembra 2017 

by sa malo začať s realizáciou autobusového nástupišťa s rozhodnutím, či bude pri  železničnej  

stanici alebo za čerpacou stanicou Slovnaft. Rozhodnúť,  v ktorej lokalite chcem realizovať 

projekt – IROP.  Bude predložený investičný zámer, vyjadriť sa je potrebné do zajtra aj na 

cyklistické chodníky. ŠZŠ - nie je – stotožnená s návrhom na výstavbu kontajnerovej školy. Je 

žiadosť o rozšírenie ŠZŠ, bol prísľub výstavby a potom sa rozhodlo o kontajnerovej. 

Pravdepodobne bude záporné stanovisko, nie sú parkovacie miesta, investičný zámer to nerieši, 

budeme trvať na parkovacích miestach. 

Poslanec Hojstrič – je trend budovať kontajnerové školy, nemali by sa klásť problémy. 

Poslankyňa Derdáková  – aké sú  záväzky po lehote splatnosti. 

Ing. Balážová  – sú do 60 dní. 

Poslankyňa Derdáková – dúfa, že do komisie MsZ finančnej  a majetkovej bude   predložené 

VZN o dotáciách. Firmy, ktoré zatepľujú,  sa sťažujú na poplatok za záber verejného 

priestranstva. Asi by bolo treba zmeniť a zmeniť aj  financovanie školských jedální, aby 

nedochádzalo k tomu, že na konci roka nemajú finančné prostriedky. Na ul. Veterná – Stará 

cesta praská asfalt na chodníku. Bude informácia aj o mestských lesoch? 
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Primátorka mesta  – VZN bude predložené na zasadanie MsZ. Chodník sa urobí. O mestských 

lesoch sa dnes nebude rokovať.  

Ing. Znanec – školské jedálne sú financované podľa VZN a to  podľa počtu žiakov a  vydaných 

jedál. Nie je problém  schváliť rozpočet pre školské jedálne pre ich chod. 

Zástupca primátorky mesta – bolo povedané zo strany poslanca, že VZN o dotáciách spracujú 

poslanci MsZ.  

Poslanec Jednruch  – poslanci  nemôžu robiť VZN. 

Poslanec Puchala – SVB Lorencova  8 požiadalo o odstránenie  znečistenej fasády. 

Primátorka mesta  – urobí sa to, je to asi od kosenia. 

Poslanec Stana – vyslovil poďakovanie poslancom MsZ za finančný príspevok na športový 

deň. Na budúci rok sa vyberie vhodnejší dátum. Poďakovanie poslankyni Mičekovej za 

spracovanie materiálov. 

Poslankyňa Mičeková – poďakovala za dôveru mestu i poslancom za to, že ju navrhli za 

členku redakčnej rady Krompašského spravodajcu. Ako predsedníčka komisie MsZ kultúry  

a mládeže si dala záväzok spracovať nový Štatút Krompašského spravodajcu. Aby sa mohol 

spomedzi novozvolených členov rady zvoliť redaktor, ktorý bude za svoju prácu poberať 

odmenu. Spracovala aj nové   Zásady odmeňovania poslancov MsZ, ktoré odoslala poslancom 

i vedeniu mesta na pripomienkovanie. Možnosť pripomienkovania bola 2 týždne. Nepozná, aký 

je postup, nevie o tom, že sa materiály posielajú na posúdenie právnikovi. Nebráni sa, aby sa k 

nim právnik vyjadril, ale prečo mu to bolo zaslané tak neskoro?  Mohlo sa dnes o materiáloch 

rokovať, pripomienkovať ich, nevidí dôvod na stiahnutie z rokovania. Informovala o tom, že 

od júna urobila všetko pre to, aby občania mesta dostali Krompašského spravodajcu do rúk 

načas. Bez toho, aby vôbec postrehli  zmenu v obsadení redakčnej rady novými členmi. Podľa 

nej, keďže nie je redaktor,  nikto z členov redakčnej rady nie je povinný robiť túto prácu, ktorú 

do zvolenia novej redakčnej rady robil administratívny pracovník mesta, ktorý mal za to 

zaplatené, pretože to robil v pracovnom čase. Pýta sa, kto to bude ďalej robiť.  

Primátorka mesta  – v materiáloch nevidela chyby, predložilo sa do komisie finančnej a 

majetkovej, z komisie vyšla táto požiadavka. Úrad práce príspevky na zamestnanosť nám 

stopol, toho času máme 1 osobu zamestnanú na absolventskú prax na 4 hodiny do konca  roka. 

Poslankyňa Mičeková – pýta sa, kto bude robiť finálne spracovanie Krompašského 

spravodajcu ďalej, nie je to jej povinnosť, je radovou členkou redakčnej rady ako ostatní. 

Poslanec Hojstrič  – malo sa popracovať na zásadách. Keby boli udelené pokuty primátorkou 

mesta v zmysle VZN 5/2011, možno by boli finančné prostriedky na redaktora KS. 

Poslanec Hojstrič  – malo sa popracovať na zásadách. Keby boli udelené pokuty primátorkou 

mesta v zmysle VZN 5/2011, možno by boli finančné prostriedky na redaktora KS. 

Primátorka mesta – pokuta nebola uložená, na plat redaktora v tomto roku nie sú finančné 

prostriedky. 

Poslankyňa Derdáková – na komisii finančnej a majetkovej nebolo predložené rozpočtové  

opatrenie na plat redaktora. 

Hlavná kontrolórka  – z predloženého materiálu, mesto má záväzky, z toho záväzky po lehote 

splatnosti vo výške 11 202 €. Kontrolórka preverila, či celková výška záväzkov po lehote 

splatnosti presiahla 15 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka – nepresiahla 

a zároveň či ak sa neuhradil niektorý záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti – nie je žiaden 

záväzok nad 60 dní.  Pri kontrole poskytnutia dotácií boli zistené problémy, nedostatky už 

v roku 2013, odporúčala prehodnotiť, prepracovať VZN. Pripravila vtedy návrh VZN, ktorý 

mal byť podkladom. V návrhu bolo vidieť to pôvodné, i to čo navrhovala upraviť. Zaslala 

kompetentným na úrade.  Písala v skratkách, úvodnú tabuľku pre predkladanie VZN nemá, ani 

ju nepotrebuje.  Materiál bol vtedy zo strany mesta zaslaný právnikovi na pripomienkovanie, 

ktorý ho v tom čase pripomienkoval. Nebolo to predložené na zasadanie zastupiteľstva. Počula, 
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že teraz po komisii bolo vyjadrenie, koľko je tam poopravované. Žiadne podstatné veci. Boli 

len doplnené napr. skratky uvedené v celom znení, slovo dotácia na poskytnutá dotácia, čiže 

právna terminológia. Nechala pôvodné a to upravené, že by sa to dalo porovnať. Keby to bola 

upravila po pripomienkovaní právnikom, ani by nevedeli, čo sa vlastne zmenilo. V konečnom 

dôsledku to nie je jej práca, ale príslušného zamestnanca. Mali na tom pracovať. Chcela len 

pomôcť. Požiadala, nech tomu venujú čas, pozrú si to a porovnajú. Bola jej položená otázka čo 

je na pôvodnom VZN zlé. Pýta sa, čo je na pôvodnom VZN dobré? Ktoré, pôvodné alebo 

navrhované VZN, má väčšiu vypovedaciu hodnotu? Ide o verejné finančné prostriedky. 

V ktorom sú presnejšie, jasnejšie nastavené pravidlá tak pre poskytovateľa dotácie ako aj pre 

toho, kto dotáciu dostane? Ďalej konštatovala, že poslanci nemajú robiť VZN, nie je to v ich 

kompetencii, nech si na to pri vyjadrovaní sa dávajú pozor. Nič im ale nebráni byť nápomocní, 

preukázať súčinnosť. V zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme a podľa katalógu 

pracovných činností sú zamestnanci zaradení do platových tried. Do 11. platovej triedy ak 

pripravujú, tvoria VZN. Tí, ktorí sú tu dlhšie, možno pamätajú, keď prišla na úrad do funkcie 

kontrolóra, zistila, vedúci boli roky zaradení dokonca do 9. platovej triedy a podieľali sa na 

tvorbe nariadení. Ťažko sa  to presadzovalo, ale nakoniec boli naraz všetci vedúci zaradení do 

11. platovej triedy. Taktiež v júni t. r. dostali poslanci informáciu o výsledku kontroly ohľadom 

dotácií. Kontrolovaný subjekt mal prehodnotiť, resp. pripraviť návrh VZN o poskytovaní 

dotácií. Keď niekto niečo pripraví, je treba byť nápomocní a nie naopak. Veľa materiálov sa 

zasiela právnikom na posudzovanie. Zvážiť možnosť zriadenia  právneho oddelenia na úrade. 

Vari naši pracovníci sú takí nemožní? Nemyslí si to.     

Primátorka mesta – na začiatku volebného  obdobia bola vymenovaná komisia na spracovanie 

dokumentov, niektoré doposiaľ nie sú predložené. Právnici sú zavalení prácou, zmluvami, 

VZN. Nevie, či právnik by bol spokojný s platom na úrade. 

Poslankyňa Mičeková – kto bude robiť mesačník KS. Prečo sú zápisnice z rokovania MsZ 

zverejňované neskoro a chýbajú prílohy. Platí zoznam jubilantov, do ktorého sa môžu poslanci 

MsZ prihlasovať.  

Pani Majstrenková, občianka mesta – býva v časti, kde by nikto nechcel bývať. Robila sa 

oprava chodníka a po  vyfrézovanom  asfalte zostala  nezlikvidovaná kopa. Má 30 cm asfalt na 

chodníku a nedokáže vyjsť zo dvora, žľab sa zalial betónom, voda preteká, je zlá situácia  

a  voda  od zastávky jej steká do dvora. Cigánom sa urobil chodník na SNP, prečo sa pred dom 

nedala dlažba, ale asfalt. Prosila, aby sa konvy vysypávali ráno o 6.00 hod, pretože  rómovia 

vyvracajú konvy, hádžu odpad aj do jej dvora. Je rušenie kľudu rómami. MsP nerieši sťažnosti. 

Na Štúrovej ulici sa urobili chodníky. 

Náčelník MsP – je to pravda, nevie to ovplyvniť, všetci rómovia idú do mesta, je neporiadok 

na ulici. Rómska hliadka hliadkuje ráno,  je pri škole na križovatke. 

Ing. Perháč – riešil sa podnet, zmenil sa harmonogram rozvozu. Zber sa začína od začiatku 

ulice, je neekonomické kvôli jednej kanve ísť do stredu ulice a vracať sa naspäť.  Zmeny boli 

urobené kvôli pani Majstrenkovej.  

Primátorka mesta  – je kamera, ktorá by zaberala priestor pri  pani Majstrenkovej? 

Náčelník MsP – kamera nemá možnosť zamerať dom, ani podchod. 

Primátorka mesta – preveriť kameru, aby zaberala aj rodinné domy, samozrejme s ich 

súhlasom, aby sa potom nesťažovali.  Chodník okolo bývalého pána Klešča na ulici SNP robili 

aktivační pracovníci, pokračovať sa bude až k MsP. Ospravedlňuje sa za asfaltku, ktorú jej 

urobili, nebolo to v pláne, situáciu v tejto časti pozná veľmi dobre. Nebezpečná situácia je na 

zatáčke, opravila sa cesta na Družstevnej. Urobil sa  30 cm asfalt, aby voda nestekala do dvora. 

Štúrova ulica bola v rámci revitalizácie mesta. Zabezpečí, aby sa chodník dal do pôvodného 

stavu, ak pani Majstrenková nie je spokojná a trvá na tom, aby sa dalo do pôvodného stavu. 
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Poslanec Stana – sú to problémové miesta, pani primátorka sa môže  obrátiť na štátnu políciu 

o zabezpečenie bezpečnosti občanov. 

Zástupca primátorky mesta – asi to pán poslanec nemyslel vážne s tou požiadavkou. Je to 

úloha polície chrániť občanov. 

Primátorka mesta – bol predložený projekt rozšírenie kamerového  systému, doposiaľ 

nevieme odpoveď.  

Poslanec Zahuranec – na cintorín stále netečie voda. Z Cintorínskej ulice na Maurerovu je   

jednosmerka a je zákaz státia vpravo a vľavo. 

Zástupca primátorky mesta  – dopravný inšpektorát schválil značenie, zákaz státia je preto, 

lebo tam stále stal  kamión. 

Ing. Perháč – pretrváva problém s vodou na cintoríne. Potrubie je  zhnité,  dočasné riešenie 

bolo, že sa urobil vývod na dome smútku. Hľadá sa riešenie, napr. vlastná studňa. 

Zástupca primátorky mesta – pán Franko sa sťažoval, že voda z potrubia na cintorín mu 

zaplavuje  pivnicu. Pátrači zistili, že porucha nie je, zberná nádoba na Plejsoch je prázdna, voda 

netečie. 

Primátorka mesta  – vodovodné potrubie ide cez súkromné pozemky. 

Poslankyňa Derdáková - na pozemkoch sú nepovolené stavby, hoci v zmluvách bolo vecné 

bremeno.  

 

20. Záver. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 20. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila. Dňa 2. 11. 2016 na cintoríne sa uskutočni 

spomienkový akt k Pamiatke zosnulých.  

 

 

V Krompachoch  26. októbra 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 : 

    Matúš STANA,             poslanec MsZ 

    Ján     ZAHURANEC,  poslanec MsZ 
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