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ZÁPISNICA 
z 29. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

27. júla 2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 29.  zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ,  zamestnancov mesta, občanov mesta, náčelníka MsP 

a predstaviteľov firmy BRAKEL. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných 

bolo 9 poslancov mestského zastupiteľstva. Ospravedlnili sa  poslanci MsZ Stanislav 

BARBUŠ, Marta MIČEKOVÁ a Igor JENDRUCH.  

Zasadanie mestského zastupiteľstva mimo plánovaného termínu sa koná z dôvodu uchádzania 

sa nového investora firmy BRAKEL do HPP v Krompachoch a schválenia Dodatku č. 4 

k Zmluve o nájme nehnuteľnosti so spoločnosťou Nemocnica Krompachy s.r.o.. 

Primátorka mesta predložila  návrh programu dnešného rokovania. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti so spoločnosťou Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

6. Priemyselný park Krompachy. 

7. Štruktúra Mestskej polície Krompachy  - návrh.  

8. Rôzne. 

9. Diskusia. 

10. Záver. 
 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Mgr. Jozefínu ŠIMOŇÁKOVÚ a za 

overovateľov Ing. Jana ZAHURANCA a Bc. Matúša STANA. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Ing. Eva 

DERDÁKOVÁ,  členovia – MUDr. Marián HOJSTRIČ a Ing. Lívia KOZLOVÁ. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      :  9  -  Dzimková, Šmidová, Ontko, Stana, Zahuranec, Derdáková, Hojstrič,          

Kozlová, Puchala       

    

zdržal sa  : 0 

proti     : 0  
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4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Interpelácie poslancov MsZ nie sú. 

 

5. Štruktúra Mestskej polície Krompachy  - návrh.  

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh štruktúry Mestskej polície v Krompachoch, 

ktorý je súčasťou tejto zápisnice. 

Náčelník MsP, Mgr. J. Kuna – zmena z dôvodu - súčasná organizačná štruktúra MsP 

v Krompachoch je vzhľadom na potrebné zmeny v súvislosti s navýšením počtu policajtov 

nevyhovujúca. Od 1.8.2017 prebehne navýšenie do trvalého pracovného pomeru. Prijímame 

dvoch príslušníkov MsP, ktorí následne od 18.9.2017 absolvujú odbornú prípravu a od 

1.12.2017 budú začlenení do výkonu služby na útvare MsP v Krompachoch. V dobe od 

1.8.2017 do 18.9.2017 budú novoprijatí policajti zaškolení na obsluhu kamerového systému.  

Taktiež s prihliadnutím na navýšenie počtu policajtov, ale aj celkový počet zamestnancov 

spadajúcich pod MsP a potrebu zastupiteľnosti náčelníka v čase jeho neprítomnosti, navrhujem 

funkciu zástupcu náčelníka. Zástupca bude poverený zastupovaním náčelníka v nevyhnutnej 

miere a čase (dovolenka, PN), avšak bez personálnej právomoci. 

Poslanec Puchala – Aké sú podmienky prijatia do pracovného pomeru príslušníka MsP? 

Náčelník MsP, Mgr. J. Kuna – je potrebné stredoškolské vzdelania a odborná spôsobilosť. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za  : 9 -  Dzimková, Šmidová, Ontko, Stana, Zahuranec, Derdáková, Hojstrič,        

Kozlová, Puchala       

zdržal sa  : 0 

proti     : 0  

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/E.1. – viď pripojené k zápisnici ( berie na 

vedomie dôvodovú správu k návrhu štruktúry Mestskej polície v Krompachoch)  

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za  : 9 -  Dzimková, Šmidová, Ontko, Stana, Zahuranec, Derdáková, Hojstrič,        

Kozlová, Puchala       

zdržal sa  : 0 

proti     : 0  

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/B.2. – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

v súlade s § 4 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, 

s účinnosťou od 1.8.2017, organizáciu mestskej polície v Krompachoch v štruktúre: 

 

- náčelník mestskej polície 

- zástupca náčelníka 

- príslušník mestskej polície – 6 

- operátor kamerového systému – 7/polovičný úväzok 

- pracovník strážnej služby - 5 ) 
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6. Priemyselný park Krompachy 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh Priemyselný park v Krompachoch, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. Predstavila vedenie firmy BRAKEL – nový závod na výrobu ventilácií 

a vetracích zariadení, ktorý má záujem obsadiť obidve haly v Priemyselnom parku  

v Krompachoch: 

Maarten Homminga - directeur 

Emile M. Roest LLM MIM (CEMS) PhD. – partner LARIVE Group 

Rastislav Centek – Production Manager 

Požiadala predstaviteľov spoločnosti o prezentáciu firmy, aby predstavili všetkým poslancom, 

kolegom a zúčastneným MsZ výrobný program, ktorý by mohol byť v našom meste. 

Prezentácia je tlmočená z anglického jazyka do slovenského jazyka p. R. Centekom z firmy 

BRAKEL. 

Prezentácia: 

História firmy a plány do budúcna: 

Firma BRAKEL – funguje 40 rokov od 1977, prechádzala rôznymi obdobiami.  

V roku 214 – založila spoločnosť BRAKEL – výrobnú halu na Slovensku.  

3 hlavné sekcie – výroba – naše výrobky smerujú do celej Európy, mimo Európy je to zväčša 

Čína,  Singapur, Malajzia, zastrešujeme celé projekty, údržba toho čo robíme. 

Hlavné zameranie firmy BRAKEL je priniesť do priestorov denné svetlo, súčasne s ventiláciou. 

Plán najbližšie roky 2017 – 72,4 pre celu spoločnosť . 

Našim hlavným zameraním je výroba. Prišli sme na Slovensko – našli sme voľnú výrobnú halu 

v Jaklovciach – nárast výroby je neustály. Vidíme dopredu a snažíme sa hľadať nové možnosti 

ako vyhovieť požiadavkám pre našich zákazníkov. 

Materská firma je Brakel Aluminium so sídlom v Holandsku funguje 40 rokov, tam je centrum 

a celé „NOW HAVE“, má 13 certifikovaných Brakel Partnerov v 25 krajinách. 

Výrobná hala firmy BRAKEL v Jaklovciach je pekná, zamestnávame dobrých, 

kvalifikovaných ľudí. Sme spokojní tak ako my, tak aj naši zamestnanci. 

Firma BRAKEL – vyššia efektivita výroby. Sme pred rozhodovaním ako môžeme zväčšiť svoju 

výrobu, nájdeme niečo kde môžeme prísť a riešiť výrobu a zamestnať nových ľudí. 

Sme plne samostatná firma s vlastnou výrobou a s vlastným financovaním. Chceli sme byť viac 

centralizovaní, preto sme prišli na Slovensko, aby sme boli bližšie pri zákazníkoch. Náklady na 

transport sú pomerne vysoké, ak sa naše výrobky vyrábajú napr. v Taliansku atď. Pozeráme sa 

dopredu desiatky rokov a viac. Chceme byť súčasťou danej lokality – podporujeme kultúru, 

šport, futbal v Jaklovciach. 

Firma  BRAKEL by v blízkej budúcnosti veľmi rada so svojou značkou pozdvihla aj mesto 

Krompachy. 

 

Primátorka mesta – poďakovala firme BRAKEL za prezentáciu firmy a otvorila diskusiu 

s otázkami poslancov na zástupcov firmy BRAKEL. 

 

Poslanec MUDr. Hojstrič – položil 4 otázky: 

1. V Jaklovciach ste od roku 2014. Je to iba 15 km vzdialenosť medzi našim mestom. Prečo ste 

sa doposiaľ nezaujímali o voľné priestory v našom meste? 

2. Aké percento tvoria dodávky k materiálu? 

3. Po samotnom prehliadnutí Priemyselného parku v Krompachoch budú nutné nejaké stavebné 

úpravy? 

4. Aká je štruktúra zamestnanosti? 
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Zástupca firmy BRAKEL p. R. Centek: 

Odpoveď k otázke č. 1 –  Ja osobne som nevedel o voľných priestoroch vo vašom meste. Keď 

majitelia firmy hľadali pred rokom 2014 vhodné voľné priestory, boli im ponúknuté dve 

možnosti Jaklovce a priestory v meste Levoča. Jaklovce vyšli ako najlepšia možnosť - veľká 

výrobná prázdna hala. Sme tam momentálne 3 roky, nárast vo výrobe je oveľa väčší ako firma 

zamýšľala a priestory sú nepostačujúce. 

Odpoveď k otázke č. 2. - Percenta dodávky – 90% je slovenských dodávateľov, tých 10 % je 

to, čo na Slovensku zohnať nevieme. 

Odpoveď k otázke č. 3. - Stavebné úpravy – boli sme si obzrieť Priemyselný park 

v Krompachoch, máme svoju predstavu, zišli by sa nám menšie zmeny a úpravy, potrebovali 

by sme len tak v skratke nové väčšie dvere a zabezpečiť prepojenie medzi dvoma halami. 

Odpoveď  k otázke č. 4. - Nemáme percentuálne rozdelené. Väčšina našich zamestnancov sú 

stredoškolsky vzdelaní, predovšetkým ide o zváranie, montáž, ohýbanie plechov. Každý náš 

výrobok je iný, nemáme pasovú výrobu. Máme štandardné okná s rôznymi rozmermi.  Vieme 

si všetko vyrobiť a zabezpečiť sami, sme plne nezávislá firma - vlastná výroba, vlastné 

plánovanie. Inžinierska práca - výkresy a návrhy dokumentácie k výkresom všetko nám 

dochádza  z Holandska, časom si túto prácu budeme zabezpečovať my na Slovensku. 

 

Poslankyňa Ing. Derdáková – položila otázku: 

1. Oboznámili ste sa so zmluvou – podmienky poznáte – potešila ma informácia, že chcete tu 

ostať min.10 rokov – moja otázka: získate tu kvalifikovanú pracovnú silu? 

Zástupca firmy BRAKEL p. R. Centek: 

Odpoveď k otázke č. 1. – zatiaľ sme nemali problém aby sme získali tých ľudí, ktorých 

potrebujeme. Sme veľmi opatrní, koho si prizveme do tímu, zväčša tí pracovníci, ktorí pracujú 

u nás - či z montáže alebo z inej pozície, poznajú okolo seba dosť kvalifikovaných a šikovných 

ľudí, tak nám dohodia šikovných ľudí. Je tu otázku trhu, či tu nájdeme kvalifikovaných ľudí, 

taktiež budeme požadovať spoluprácu s mestom a ÚPSVaR. 

 

Poslanec Puchala – položil otázku: 

1. Firma BRAKEL prišla na Slovensko cez SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií 

a obchodu) dostali ste dotáciu prípade nejaké iné benefity? 

2. Je záujem aj z vašej aj z našej strany. V prípade, ak dôjde k podpisu zmluvy, od kedy môže 

firma BRAKEL existovať v Krompachoch? 

Zástupca firmy BRAKEL p. R. Centek: 

Odpoveď k otázke č. 1. – od SARIO sme nedostali žiadne dotácie, ani benefity. 

Odpoveď k otázke č. 2. – najneskôr v zime by sme sa vedeli nasťahovať (1.10.2017?) 

 

Poslanec Bc. Stana – položil otázku: 

1. Aká je priemerná mzda vašich zamestnancov vo firme BRAKEL v Jaklovciach? 

Zástupca firmy BRAKEL p. R. Centek: 

Odpoveď k otázke č. 1. – mzda je rôzna, záleží od skúsenosti a zručnosti zamestnancov, 

najnižšia mzda brigádnik – 3,5 EUR/ 1 hod., zvárač – 8,- EUR/1 hod.. 

Poslanec Ing. Zahuranec – položil 2. otázky: 

1. Keď začnete s výrobou v našom meste, s koľkými zamestnancami ? 

2. Vplyv výroby na životné prostredie? 
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Zástupca firmy BRAKEL p. R. Centek: 

Odpoveď k otázke č. 1. – budeme mať väčšie priestory možnosti sa nám otvoria, zháňame 

priestory, aby sme mohli viac vyrobiť a viac ľudí zamestnať. Nie sme v TOP sezóne, ale výroby 

je nepomerne viac ako minulého roku. 

Odpoveď k otázke č. 2. – keby teraz niekto z vás, alebo ktokoľvek iný by prišiel do našej haly, 

neveril by, že výrobky, ktoré sú pripravené k zákazníkom, sú vyrobené v našej hale. Neviem 

o ničom, čo by mohlo zle vplývať na životné prostredie. V hale nie je prach, nepoužívajú sa 

oleje, je to čistá výroba. 

 

Primátorka mesta – položila otázku na predstaviteľov firmy BRAKEL na odľahčenie. 

1. Budete meniť svetlíky aj v našom Priemyselnom parku? 

Zástupca firmy BRAKEL p. R. Centek: ak nám dovolíte. 

 

Primátorka mesta – poďakovala predstaviteľom spoločnosti BRAKEL za prezentáciu 

a informácie, ktoré dostali poslanci a poslankyne. Dnes nebudeme aj tak rozhodovať o podpise 

nájomnej zmluvy, to bude predmetom rokovania až na augustovom MsZ. Po rokovaní vás 

budem informovať, či budeme ďalej spolupracovať alebo nie. Tešilo ma a prajem pekné leto 

a verím, že vyjadrenie poslancov a poslankýň bude vo Váš prospech.  

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 26/C.12 zo dňa 26.04.2017, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 

investora – spoločnosť LEVOTEC s.r.o., Novoveská 2848/40, 051 01 Levoča, IČO: 47 250 933 

ako  víťaza obchodnej verejnej súťaže na prenájom výrobnej haly v Hnedom priemyselnom 

parku na Hornádskej ulici v Krompachoch. 

Primátorka mesta – doplnila ohľadom firmy LEVOTEC s.r.o. – telefonicky rozprávala so 

zástupkyňou firmy Levotec s.r.o.. Rokovania boli veľmi opatrné. Priestory priemyselného 

parku neboli výhodné pre prácu – pre ich výrobu hlavne podlaha. Definitívne stanovisko 

primátorky bude až po zasadnutí MsZ. 

7. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti so spoločnosťou Nemocnica Krompachy 

s.r.o. 

Erika Balážová, vedúca oddelenia MaRR - zistilo sa, že jedna parcela nebola zapísaná 

v zmluve, aj keď bola vedená v Liste vlastníctva, predkladáme dodatok zmluvy 492/7 41m. 

Poslankyňa p. Ing. Derdákova – ide len o formálnu opravu celkovej výmery, výmera ostáva 

nezmenená, taktiež sa nezmení ani výška nájmu. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ boli za: -  Dzimková, Šmidová, Ontko, Stana, Zahuranec, 

Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Puchala         

zdržal sa  : 0 

proti     : 0  
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/B.1. – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 27.06.2008 uzatvorenej v zmysle § 663 

a nasl. Občianskeho zákonníka medzi mestom Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou 

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.) 

 

8. Rôzne 

Poslankyňa Ing. Kozlová – predložila poslanecký návrh – navrhujem vzdať sa poslaneckej 

odmeny za rokovanie MsZ dňa 27.7.2017.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ boli za poslanecký návrh: Dzimková, Šmidová, 

Ontko,Stana, Zahuranec, Derdáková, Hojstrič, Kozlová. 

Zdržal sa: Puchala. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/B.4 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje na 

základe poslaneckého návrhu Ing. Lívie Kozlovej vzdanie sa odmien poslancom za rokovanie 

29. MsZ zo dňa 27. júla 2017.) 

 

Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na 29. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a zapriala pekné leto. 

 

 

V Krompachoch , 17.augusta 2017 

Zapísala: Mgr. Jozefína Šimoňáková 

 

Anna NEMČÍKOVÁ                Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     prednostka MsÚ                     primátorka mesta 

 

 

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

Oľga DZIMKOVÁ, poslankyňa MsZ 

Bc. Matúš STANA, poslanec MsZ 

 

 


