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ZÁPISNICA 
z 48. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa  

22. augusta 2018  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

1. Otvorenie              13:03 hod.  

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila rokovanie 48. zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské 

zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 8 poslancov mestského zastupiteľstva, 

svoju neúčasť ospravedlnili poslanci Vladimír Puchala, MUDr. Marián Hojstrič, Bc. Matúš 

Stana a Igor Jendruch.  

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania. 

Poslankyňa Kozlová – predložila poslanecký návrh, stiahnuť z rokovania MsZ bod č.17. 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a členov – 

neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, nakoľko sa blíži koniec 

funkčného obdobia.  

Primátorka mesta – súčasné zásady by mali byť v súlade so zákonom o obecnom zriadení, 

preto Vám poslanci predkladáme tento návrh, aby bol v súlade s platným zákonom, ktorý platí 

od mája 2018. 

Za predložený poslanecký návrh Ing. Lívie Kozlovej boli 6 poslanci: Derdáková, Kozlová, 

Mičeková, Šmidová, Zahuranec, Dzimková. Zdržal sa 1 poslanec: Ontko. Proti 

poslaneckému návrhu bol 1 poslanec: Barbuš.  

Návrh prešiel. 

 

Za takto upravený program MsZ boli všetci 8 prítomní  poslanci MsZ. 

 

Program:           

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Interpelácie poslancov MsZ 

  5.  Majetkové návrhy 

  6. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy     

za rok 2017 (SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy, PVS a.s. Poprad, PO 

WOPAX s.r.o., KROMSAT s.r.o., TERMOKOMPLEX s.r.o. , MESTSKÉ LESY s.r.o., 

BHMK s.r.o.) 

7. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2018  

8. Rozpočtové opatrenia č. 22 – č. 31  

9. Návrh na čerpanie prostriedkov rezervného fondu – havarijná situácia ZUŠ M. Šprina 

10. Zmena rozpočtu č. 4 rozpočtovým opatrením č. 32 

11. Návrh na udelenie Ceny mesta pri príležitosti Dni mesta Krompachy v roku 2018 

12. Správa o výsledku kontroly 

13. Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30.6.2018 
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14. Informácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Centra voľného času PRIMA, 

SNP 39, Krompachy 

15. Výročná správa za rok 2017 – DETSKÁ NADÁCIA MESTA KROMPACHY 

16. Určenie podmienok volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. 

novembra 2018 prostredníctvom mestského rozhlasu, Krompašského spravodajcu 

a prenajímania miestností za účelom viesť volebnú kampaň formou organizovania 

verejných zhromaždení 

17. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a členov – 

neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

18. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy 2010 – 2018 

(2020) 

19. Informácia o ďalších nevyhnutných prácach na Hasičskej zbrojnici v Krompachoch 

20. Rôzne 

21. Diskusia 

22. Záver  

        

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice    13:07 hod. 

   

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

overovateľov zápisnice poslankyne Oľgu DZIMKOVÚ a PaedDr. Slávku ŠMIDOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie       13:09 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Mgr. Marta 

MIČEKOVÁ, členovia – Ing. Lívia KOZLOVÁ a Ing. Eva DERDÁKOVÁ.  

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za    : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ       13:11 hod. 

S interpeláciou nevystúpil žiadny poslanec MsZ. 

 

5. Majetkové návrhy        13:12 hod. 

 

A. Nemčíková  -   prednostka MsÚ, predložila majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto 

zápisnice a  jednotlivé návrhy uviedla, okomentovala. 

 

5.1. Majetkový návrh – Prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na ul. Mlynská 

č. 5 v Krompachoch spoločnosti FIDESDEUM s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Poslankyňa Kozlová – nakoľko sa zasadnutie finančnej a majetkovej komisie uskutočnilo až 

20.8.2018, nie je v dôvodovej správe vyjadrenie finančnej a majetkovej komisie, aj napriek 

tomu odporúčame tento návrh schváliť tak, ako je predložený. 
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Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

 

5.2 Majetkový návrh – Predaj pozemku pod garážou na ul. J. Jesenského v Krompachoch  

Borisovi Majerníkovi, Slovinská 7, 053 42 Krompachy 

 

Poslankyňa Kozlová – komisia finančná a majetková odporúča MsZ schváliť predaj pozemku 

pod garážou na ul J. Jesenského v Krompachoch Borisovi Majerníkovi, Slovinská 7, 053 42 

Krompachy. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

5.3 Majetkový návrh – podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového 

priestoru č. 11 v Dome kultúry v Krompachoch 

 

Poslankyňa Kozlová – komisia finančná a majetková odporúča MsZ schváliť podľa 

predložených podmienok verejnej obchodnej súťaže tento prenájom nebytového priestoru. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

5.4 Majetkový návrh – spôsob prenájmu časti nebytového priestoru v bytovom dome na 

ul. SNP 1 v Krompachoch 

 

Vedúca OMaRR Ing. Balážová – tento návrh Vám bol predložený v písomnej podobe priamo 

na stôl, nakoľko sme nevedeli pripraviť skôr, lebo projektová dokumentácia, ktorá je 

výsledkom tohto následného prenájmu nám bola doručená až po termíne, keď Vám boli 
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materiály poslané už elektronicky. Ide o prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na 

ulici SNP 1 na prízemí, s tým, že na predchádzajúcich MsZ Vám bol predložený zámer na 

prenájom tohto priestoru pre konkrétnu fyzickú osobu, ktorá tam mala záujem zriadiť 

prevádzku lekárne, predajňu zdravotníckych potrieb.    

Poslankyňa Kozlová – komisia finančná a majetková odporúča MsZ počkať na vyjadrenie 

zástupcov spoločenstva vlastníkov bytov k predmetnej rekonštrukcii.  

Primátorka mesta – nemá žiaden právny titul človek, ktorý chce začať stavebné konanie. 

Pokiaľ mu nebude vydané stavebné povolenie, nemôže začať robiť stavebné úpravy. Stavebné 

povolenie môže byť vydané za podmienky: 1. musí mať nejaký vzťah, či už vlastnícky alebo 

nájomný vzťah, 2. zároveň dve tretiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov musia súhlasiť 

s realizáciou týchto stavebných úprav. Sú tam veľmi vysoké náklady na vykurovanie.  

Poslankyňa Derdáková – svojim spôsobom má pravdu pani primátorka a svojim spôsobom 

majú pravdu aj členovia finančnej a majetkovej komisie z toho dôvodu, že ten kto sa začne 

uchádzať a začne stavebné konanie musí predložiť aj nejaké dokumenty, ktoré niečo aj stoja. 

Máme mnoho ďalších iných nebytových priestorov.  

Vedúca OMaRR Ing. Balážová – keď tu prišiel tento záujemca prvý krát, ktorý má záujem 

o tento nebytový priestor, mal požiadavku, aby to boli prízemné priestory. Výlučne chcel ísť 

do priestorov kde bude prenajímateľ mesto.  

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka – som za to, aby malo mesto čo najmenšie náklady, 

výdavky a ešte k tomu keď tieto náklady nie sú pre mesto efektívne. Mali sme túto informáciu 

už pred mesiacom, dotyčný pán, ktorý má záujem o tento nebytový priestor ako vravela p. Ing. 

Balážová, nechce ísť do iných priestorov. Pokiaľ viem, tak správcom tohto bytového domu je 

BHMK. A o to je to ešte jednoduchšie, nemohli zvolať schôdzu, či vôbec tí vlastníci majú 

záujem, aby sa tam otvorila nejaká prevádzka, alebo predajňa zdravotníckych potrieb?  

Primátorka mesta – uvedomte si, ani ten kto má záujem byť v týchto priestoroch nemôže 

chodiť po ľuďoch len tak, bez toho žeby mal k tomu nejaký právny titul. Načo si bude dávať 

robiť projekty, keď nebude víťazom súťaže. To sú náklady.  

Poslanec Zahuranec – myslím si, že možno už mesto malo urobiť tento krok  - nejaké stretnutie 

vlastníkov tohto bytového domu, či budú súhlasiť alebo nebudú súhlasiť, aby sa tam otvorila 

nejaká prevádzka lekárne alebo zdravotníckych potrieb. Aby sa predišlo nejakým nezhodám.  

Zástupca primátorka Barbuš – nemôžu byť dve pravdy, nemôže mať pravdu aj pani 

primátorka, aj členovia komisie. Pravda je tá, čo hovorí zákon.  

Vedúca OMaRR Ing. Balážová – až v pondelok 20.8.2018 po predložení projektovej 

dokumentácie sme sa dozvedeli, že v akom rozsahu budú urobené zásahy, samostatné vstupy 

atď.. 

Poslanec Ontko – my musíme urobiť prvý krok, nás by nemalo zaujímať ako sa dohodne pán 

podnikateľ. 

Primátorka mesta – ďakujem pán poslanec Ontko, aspoň jeden poslanec ma pochopil.  

 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Barbuš 

zdržal sa : 3 – Kozlová, Derdáková, Mičeková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

spôsob prenájmu majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

b)  vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu 20,00 EUR za m2 ročne 
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5.5 Majetkový návrh – podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytového 

priestoru v bytovom dome  na ul. SNP 1050/1 v Krompachoch 

 

Poslankyňa Derdáková – zmluvu s víťazom bude uzatvárať primátorka mesta, výmera a doba 

prenájmu bude do 5 rokov. Tak je to podľa zásad? 

Vedúca OMaRR Ing. Balážová – podľa zásad áno, ale my principiálne dávame stále zmluvu 

na 1 rok, potom sa to môže ďalej predlžiť. 

Poslankyňa Derdáková – nie je možnosť, aby sa to dalo do podmienok, bude to až súčasťou 

nájomnej zmluvy, že náklady, ktoré budú súvisieť s úpravou priestorov bude znášať on, s tým, 

že mu nebudú započítané s nájomným? 

Vedúca OMaRR Ing. Balážová – môže to ísť do podmienok verejnej obchodnej súťaže, 

väčšinou to dávame do nájomnej zmluvy.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Barbuš 

zdržal sa : 3 – Kozlová, Derdáková, Mičeková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

 

6.  Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy 

za rok 2017 (SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy, PVS a.s. Poprad, PO 

WOPAX s.r.o., KROMSAT s.r.o., TERMOKOMPLEX s.r.o. , MESTSKÉ LESY s.r.o., 

BHMK s.r.o.)          13:42 hod. 

 

 

6.1 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2017 – Mestské lesy Krompachy s.r.o. 

Riaditeľ Mestských lesov s.r.o. Krompachy Ing. Sajdák – správu o hospodárení spoločnosti 

ste obdŕžali v elektronickej podobe, je aj prílohou tejto zápisnice, naša spoločnosť minulý rok 

skončila so ziskom niečo viac ako 7. 000 EUR. 

Poslankyňa Derdáková – na prvý pohľad to vyzerá možno priaznivo, lebo hospodársky 

výsledok bol 7. 000 EUR ale pohľadávky  7. 800 EUR a záväzky 29. 000EUR, vlastné imanie 

mínus 12. 000 EUR. Ešte stále tá situácia nie je dobrá. 

Riaditeľ Mestských lesov s.r.o. Krompachy Ing. Sajdák – ku koncu júna 2018 je vlastné 

imanie kladné.  

Hlavná kontrolórka Ing. Tomašová – konečne sme dostali správu - je tam zhodnotené všetko. 

Nie raz som tam robila kontrolu. V správe je aj to, čo sa týka ťažby táto správa je veľmi 

prehľadne spracovaná.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 
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6.2 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2017 – EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy 

Konateľ spoločnosti EKOVER s.r.o. Ing. Perháč – správu o hospodárení spoločnosti ste 

obdŕžali v elektronickej podobe, je aj prílohou tejto zápisnice. Firme sa ako tak darí, sme 

v zelených číslach, nie v červených. 

Poslankyňa Derdáková – čo je v položke záväzky voči spoločníkom? 

Konateľ spoločnosti EKOVER s.r.o. Ing. Perháč – záväzky voči spoločníkom je rozostavaná 

stavba.   

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

 

6.3 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2017 – Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. 

Riaditeľ BHMK s.r.o. Mgr. Kurta – správu o hospodárení spoločnosti ste obdŕžali 

v elektronickej podobe, je aj prílohou tejto zápisnice. Hospodárenie oproti minulému roku nám 

trochu ovplyvnilo prehratý súdny spor s UNION, keď už musíme splácať to, čo nám určil súd, 

aj mimosúdnou dohodou čo nám bolo dohodnuté.  

Poslankyňa Derdáková – ak si pozrieme účtovnú závierku, výsledok hospodárenie je jedná 

vec, je to strata. Pohľadávky spoločnosti nám nevykryjú záväzky spoločnosti, táto spoločnosť 

zdravá nie je. Myslím si, že s touto spoločnosťou je potrebné niečo urobiť.  

Riaditeľ BHMK s.r.o. Mgr. Kurta – pracujeme na hospodárení spoločnosti každý jeden rok, 

zlepšuje sa to a dlhy spoločenstva a bytových domov sú postupne vyplácané, ak by sme to riešili 

nejako razantne, bytové domy by prišli o všetky finančné prostriedky a ja si to nezoberiem na 

zodpovednosť.  

Poslanec Zahuranec – moja kolegyňa Ing. Derdáková, číta moje myšlienky.  

Primátorka mesta – každý rok sa snažíme jednotlivým vlastníkom bytov, to čo sa nakumuluje 

na našich účtoch, zaplatiť. Bohužiaľ, UNION je starý dlh, lebo predchádzajúci konatelia 

neplatili spoločnosti UNION, je to staré už asi 4 roky.  Možno, že by stálo za úvahu , aby sme 

odišli z úradu s tým, splatiť starý dlh vykrytím strát z predchádzajúcich období a mali by sme 

čistý štít voči občanom a ďalej celú spoločnosť viesť úplne od znova. BHMK spravuje len 

mestské byty.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 
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6.4 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2017 – SKI Plejsy a.s. 

Primátorka mesta – správu o hospodárení spoločnosti ste obdŕžali v elektronickej podobe, je 

aj prílohou tejto zápisnice. Zástupca spoločnosti, nie je prítomný na dnešnom mestskom 

zastupiteľstve.  

Poslankyňa Derdáková – výsledok hospodárenia tejto spoločnosti je katastrofálny. Asi 

predávali nejaký podiel a odpis sa musel zdaniť.  

Primátorka mesta – k samotnej správe, neviem čo mám dodať. Odpis - predaj budovy (hotel). 

Zúčastnila som sa na valnom zhromaždení spoločnosti a je tu záujem predať zariadenie - vleky 

a lanovku mestu Krompachy s tým, že by pozemky, ktoré mesto vložilo do akciovky sa im 

vrátili. Na valnom zhromaždení som nevravela ani nie ani áno, nemám takú kompetenciu. Ale 

požiadala som konateľa spoločnosti, aby spracovali znalecký posudok na ohodnotenie 

zariadenia, ktorý by bolo predmetom odpredaja. Zatiaľ k dnešnému dňu znalecký posudok 

nepredložili. Mesto tam má len 5% spoluúčasť.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

6.5 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2017 – PVS a.s. Poprad 

Primátorka mesta – správu o hospodárení spoločnosti ste obdŕžali v elektronickej podobe, je 

aj prílohou tejto zápisnice. Zástupca spoločnosti nie je prítomný na dnešnom mestskom 

zastupiteľstve.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

6.6 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2017 – PO WOPAX s.r.o. Krompachy 

Primátorka mesta – správu o hospodárení spoločnosti ste obdŕžali v elektronickej podobe, je 

aj prílohou tejto zápisnice. Zástupca spoločnosti nie je prítomný na dnešnom mestskom 

zastupiteľstve.  
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Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

6.7 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2017 – KROMSAT  s.r.o. Krompachy 

Primátorka mesta – správu o hospodárení spoločnosti ste obdŕžali v elektronickej podobe, je 

aj prílohou tejto zápisnice. Zástupca spoločnosti nie je prítomný na dnešnom mestskom 

zastupiteľstve.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 6.8 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2017 – Termokomplex  s.r.o. Krompachy 

Primátorka mesta – správu o hospodárení spoločnosti ste obdŕžali v elektronickej podobe, je 

aj prílohou tejto zápisnice. Zástupca spoločnosti nie je prítomný na dnešnom mestskom 

zastupiteľstve.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

7. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2018  14:02 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomnú monitorovaciu správu o plnení programového 

rozpočtu k 30.6.018, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Kozlová - komisia MsZ finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča zobrať 

na vedomie túto monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu k 30.6.2018. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 
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8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 22 až č. 31 – úprava rozpočtu    14:04 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomné návrhy rozpočtových opatrení č. 22 až č. 31 – úprava 

rozpočtu, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.  

8.1 Návrh rozpočtového opatrenia č. 22 

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

návrh rozpočtového opatrenia č. 22 tak, ako je to predložené v písomnej forme. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

8.2 Návrh rozpočtového opatrenia č. 23 

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

návrh rozpočtového opatrenia č. 23 tak, ako je to predložené v písomnej forme. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

8.3 Návrh rozpočtového opatrenia č. 24 

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

návrh rozpočtového opatrenia č. 24 tak, ako je to predložené v písomnej forme. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

8.4 Návrh rozpočtového opatrenia č. 25 

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

návrh rozpočtového opatrenia č. 25 tak, ako je to predložené v písomnej forme. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

8.5 Návrh rozpočtového opatrenia č. 26 

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

návrh rozpočtového opatrenia č. 26 tak, ako je to predložené v písomnej forme, ale zároveň 

dala návrh, či by nebolo vhodné nájsť nejaký iný priestor na stolnotenisovú herňu, ktorý by bol 

menej energeticky náročný. 

Poslankyňa Derdáková – nedá mi nezareagovať, hovorila som o tom už keď sa riešili dotácie, 

jednoducho - je to dotácia pre stolnotenisový klub, či sa nám to páči, alebo nie a myslím si, že 

naozaj dozrel čas, aby sa urobil v tejto záležitosti poriadok.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 4 – Dzimková, Ontko, Barbuš, Kozlová 

zdržal sa : 4 – Mičeková, Derdáková, Šmidová, Zahuranec 

proti      : 0  

Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 48/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje) 

Primátorka mesta – páni poslankyne, páni poslanci, mesto ostane dlžníkom spoločnosti 

Termokomplex, pretože nebude mať zaplatené energie? Chcem sa opýtať, ako to potom 

budeme riešiť, keď spoločnosť Termokomplex si bude vymáhať dlh od mesta súdnou cestou? 

Vám ako poslancom je to jedno? 

Poslankyňa Derdáková – hovorím o stolnotenisovej herni od kedy som v tomto 

zastupiteľstve, jednoducho je to dotácia, som o tom presvedčená a táto situácia sa nerieši, len 

sa to stále odiaľuje a výdavky sa zvyšujú. Nestotožňujem sa s tým a dala som to najavo aj 

svojim hlasovaním.   

 

8.6 Návrh rozpočtového opatrenia č. 27 

Poslankyňa Derdáková – nestotožňujem sa s týmto návrhom, pretože na vianočnú výzdobu 

sme schvaľovali sumu vyššiu ako to bolo v predchádzajúcom roku - zo sumy 7. 000 EUR na 

sumu 10. 000 EUR. 

Primátorka mesta – suma za montáž a demontáž vianočnej výzdoby sa nemení, platí tak ako 

po iné roky. Za zakúpenie prvkov vianočnej výzdoby toto mesto za môjho pôsobenia nedalo 

ani cent. My sme mali zatiaľ vianočnú výzdobu zo sponzorských príspevkov - na základe 

darovacích zmlúv, alebo priamo nám sponzori darovali vianočnú výzdobu. Začali sme v roku 

2007 a od toho obdobia sa dopĺňala vianočná výzdoba. Do Krompách sa na vianočnú výzdobu 

chodia pozerať aj občania zo širokého okolia, aj zahraničia.  

 

Prestávka          10 minút 

 

Pokračovanie 48. MsZ        14:42 hod. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za       : 2 – Barbuš, Zahuranec 

zdržal sa : 4 – Mičeková, Derdáková, Kozlová, Ontko 

proti      : 2 – Šmidová, Dzimková  
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Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 48/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje) 

8.7 Návrh rozpočtového opatrenia č. 28 

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

návrh rozpočtového opatrenia č. 28 tak, ako je to predložené v písomnej forme. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

8.8 Návrh rozpočtového opatrenia č. 29 

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

návrh rozpočtového opatrenia č. 29 tak, ako je to predložené v písomnej forme. 

Poslankyňa Dzimková – komisia sociálna a zdravotná zo dňa 15.8.2018 zhodnotila, že jeden 

invalidný vozík, ktorý mesto vlastní a požičiava občanom, je málo, preto žiadame MsZ 

o schválenie RO č. 29 o zakúpenie nového invalidného vozíka.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za    : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

8.9 Návrh rozpočtového opatrenia č. 30 

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

návrh rozpočtového opatrenia č. 30 tak, ako je to predložené v písomnej forme, ale zároveň aj 

odporúča zvážiť možnosť prípravy projektu na celkovú rekonštrukciu plavárne.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za    : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

8.10 Návrh rozpočtového opatrenia č. 31 

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

návrh rozpočtového opatrenia č. 31 tak, ako je to predložené v písomnej forme.  

Hinďoš – chodník, ktorého sa týka rozšírenie - predovšetkým tam ide o dodržanie bezpečnosti,  

pretože ten chodník nie je nijako uzavretý, chodec by mohol spadnúť rovno do šachty, je nutné 

celé to oplotiť.  

Primátorka mesta – dotácia bola len na úpravu priestranstva pred železničnou stanicou. Tento 

materiál, ktorý máte, Vám bol predložený aj na minulom MsZ. Vaše stanovisko bolo záporné. 
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My sme z peňazí, ktoré sme dostali od Košického samosprávneho kraja, mohli riešiť len 

priestranstvo, bol na to schválený projekt, aj stavebné povolenie, vyriešili sme túto časť, ešte aj 

tam sme predlžili chodník, dodávateľ to urobil na vlastné náklady. Opätovne Vám to 

predkladáme kvôli bezpečnosti.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 3 – Barbuš, Ontko, Šmidová 

zdržal sa : 5 – Mičeková, Kozlová, Derdáková, Dzimková, Zahuranec 

proti      : 0  

Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 48/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje) 

 

9. Návrh na čerpanie prostriedkov rezervného fondu – havarijná situácia ZUŠ M. Šprinca 

           15:01 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomný návrh na čerpanie prostriedkov rezervného fondu – 

havarijná situácia ZUŠ M. Šprinca a oprava strechy na objekte Komunitného centra na 

Hornádskej ulici - strecha zamáka, aj napriek našej oprave, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková - poznáte môj názor, pokiaľ ide o rekonštrukciu objektov, ak sa 

pustíme do prác, nech sa urobí všetko. Navrhovala by som tam vyššiu sumu, nech je nejaká 

rezerva, ak sa nevyčerpá, nevadí, prostriedky ostanú, presunú sa. A pokiaľ ide o komunitné 

centrum, koľko fin. prostriedkov budeme potrebovať na celú opravu strechy? Nech sa to opraví 

ako celok, nie po kúskoch. Schvaľovať môžeme len to 31.8. 2018. 

Primátorka mesta - v škole na ulici M. Šprinca sme rozpočtovali len nevyhnutné opravy, ktoré 

sú potrebné na to, aby sociálne priestory boli spojazdnené. Je žiadúce, aby sa riešili aj chodby 

a ostatné žiadosti. Celá strecha na zbernom dvore je opravená v tvare U, opravená nie je strecha, 

nad dielňami, možno bude treba vymeniť aj celé svetlíky.  

Vedúci odd. VaŽP Ing. Ondáš – skoro celá strecha na zbernom dvore je opravená – v tvare 

U. Podlaha je v dezolátnom stave na ulici M. Šprinca, až pokiaľ sa odkrylo, zistili sme, že 

budeme potrebovať viac peňazí. 

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

návrh na čerpanie prostriedkov rezervného fondu – havarijná situácia ZUŠ M. Šprinca a opravu 

strechy na objekte Komunitného centra na Hornádskej ulici v Krompachoch tak, ako je to 

predložené v písomnej forme.  

Poslanec Zahuranec – ja len ku Komunitnému centru, kvapká tam v zime, podľa mňa tá 

strecha nie je dobre urobená.  

Primátorka mesta – máš pravdu, kvapká tam, kde sú nosníky, čiže je rozdiel teplôt - plech, 

zateplenie a nosníky. V metrových úsekoch dochádza ku skvapalneniu kondenzu, ktorý vzniká 

na streche s valcovaných nosníkov. Toto je havária.   

Poslanecký návrh Ing. Derdákovej – čerpanie prostriedkov z rezervného fondu na opravu 

sociálnych zariadení, opravy chodby, podlahy, ležaté a zvislé rozvody vody a kanalizácie 

v objekte ZUŠ na ul. M. Šprinca v Krompachoch na 40. 000 EUR a použitie prostriedkov 

z rezervného fondu na opravu strechy na objekte Komunitného centra na Hornádskej ulici 

v Krompachoch na 20.300 EUR. 
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Hlasovanie poslaneckého návrhu Ing. Evy Derdákovej: 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za    : 8 - Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Šmidová, Ontko, Dzimková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0 
 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) oprava sociálnych 

zariadení, opravy chodby, podlahy, ležaté a zvislé rozvody vody a kanalizácie v objekte ZUŠ 

na ul. M. Šprinca v Krompachoch  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) oprava strechy na 

objekte Komunitného centra na Hornádskej ulici v Krompachoch 

 

10. Zmena rozpočtu č. 4 rozpočtovým opatrením č. 32 a č. 33    15:17 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomné návrh na zmenu rozpočtu č. 4 rozpočtovými 

opatreniami č. 32 a č. 33, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

zmenu rozpočtu č. 4 rozpočtovými opatreniami č. 32 a č. 33 tak, ako je to predložené v písomnej 

forme.  

 

10.1 Zmena rozpočtu mesta č. 4/2018 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 32  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

10.2 Zmena rozpočtu mesta č. 4/2018 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 33 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 
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11. Návrh  na udelenie Ceny mesta Krompachy a Ceny primátorky mesta Krompachy 

podľa Štatútu mesta Krompachy, Čl. č. 8.1.  – 8.6. „Verejné ocenenia mesta“.  

15: 20 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomné návrhy na udelenie Ceny mesta Krompachy a Ceny 

primátorky mesta Krompachy podľa Štatútu mesta Krompachy, Čl. č. 8.1 – 8.6 „ Verejné 

ocenenia mesta“, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.  

Cena mesta Krompachy sa navrhuje udeliť p. Ing. Imrichovi Holečkovi, je to potrebné zvážiť, 

keďže tento návrh došiel po lehote, ktorá je v Štatúte mesta.  

Cena primátora mesta Krompachy sa navrhuje udeliť p. Dachovej, p. Kyseľovej, p. Krakovej 

a p. Bohmerovej. Pani Bohmerová získala čestné uznanie primátora mesta v roku 2013 za tú 

istú činnosť, ako je navrhnutá aj teraz, ale je pravdou, že tento návrh predložila súčasná 

predsedníčka Denného centra seniorov p. Lonská. Chceme Vás požiadať o schválenie 

finančných odmien pre Cenu mesta, Cenu primátorky mesta a taktiež aj pre sl. Luciu 

Kopčanovú, ktorá získala titul Majsterky Európy v skeete, udelíme jej ďakovný list a finančnú 

odmenu. Taktiež schválenie finančných odmien pre držiteľov striebornej a bronzovej plakety 

darcov krvi.  

Poslankyňa Derdáková – chcem informovať kolegov, predložila som návrh na udelenie „ceny 

mesta Krompachy“ p. primátorke Ing. Ivete Rušinovej riadne v zmysle Štatútu mesta 

v stanovenej lehote za rozvoj mesta Krompachy, tento návrh nemáte predložený z dôvodu, že 

s p. primátorkou sme sa dohodli, keďže ešte je vo funkcii a žiaden z primátorov mesta nebol 

oceňovaní počas funkčného obdobia, tento návrh neprijala. Napriek tomu si myslím, že za 12 

rokov čo je p. primátorka vo funkcii sa na rozvoji mesta Krompachy podieľala a výsledky je 

vidieť.  

Poslankyňa Kozlová - komisia finančná a majetková zo dňa 20.8.2018 odporúča MsZ schváliť 

výšky finančných odmien pre ocenených ako je predložené v písomnej forme.  

Poslankyňa Šmidová – všetci kandidáti si zaslúžia byť ocenení, lebo niekedy si myslím, že je 

dobre ich oceniť, keď sú medzi nami, lebo človek nikdy nevie, čo sa môže stať a získať cenu 

in memoriam je dosť neskoro. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za       : 7 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková 

zdržal sa : 1 – Barbuš 

Prroti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) „Cenu mesta 

Krompachy“ Ing.  Imrichovi Holečkovi. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 7 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková 

zdržal sa : 1 - Barbuš 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) Finančnú odmenu 

vo výške 100,-  EUR v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. č. 8.1. – 8.6. Verejné ocenenia 

mesta „Cenu mesta Krompachy“ Ing.  Imrichovi Holečkovi. 
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Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 7 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) Finančnú odmenu 

vo výške 100,-  EUR z získanie titulu Majsterky Európy v skeete Lucii Kopčanovej. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) Finančnú odmenu 

vo výške 80,-  EUR v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. č. 8.1. – 8.6. Verejné ocenenia 

mesta „Cenu mesta Krompachy“ . 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.23 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) Finančnú odmenu 

vo výške 40,-  EUR za udelenie Striebornej plakety Prof. Jana Jánskeho za bezplatné darcovstvo 

krvi pre občanov mesta Krompachy. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B.24 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) Finančnú odmenu 

vo výške 30,-  EUR za udelenie Bronzovej plakety Prof. Jana Jánskeho za bezplatné darcovstvo 

krvi pre občanov mesta Krompachy. 

 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C. 10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) udelenie 

ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Alene Dachovej. 

 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C. 11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) udelenie 

ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Anne Krakovej. 

 

 

 



16 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C. 12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) udelenie 

ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Ružene Kyseľovej. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C. 13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) udelenie 

ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Helene Bohmerovej. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C. 14 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) udelenie 

Ďakovného listu za získanie titulu Majsterky Európy v skeete Lucii Kopčanovej. 

 

12. Správa o výsledku kontroly       15:33 hod. 

 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka - predložila písomný návrh správy hlavného kontrolóra pre 

MsZ o výsledku kontroly, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Kontrola bola ukončená správou, 

povinná osoba prijala opatrenia.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C. 15 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

13. Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30.6.2018       15:35 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - predložila písomný návrh správy o plnení rozpočtu škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy k 30.6.2018, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Znanec vedúci odd. SKaŠ – doplniť jedno číslo k originálnym kompetenciám, 

nerozdelená rezerva na originálne kompetencie vo výške 35. 940,- EUR 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C. 16 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 
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14. Informácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Centra voľného času PRIMA, 

SNP 39, Krompachy        15:37 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomnú informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa 

Centra voľného času PRIMA, SNP 39, Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Primátorka mesta – dva krát bolo vypísané výberové konanie, v 1. kole výberového konania 

sa neprihlásil žiaden záujemca, ktorý by mal záujem obsadiť túto funkciu a v 2. kole 

výberového konania sa prihlásila súčasná a zároveň aj bývala p. riaditeľka Centra voľného času 

PRIMA Mgr. Viera Lovasová, ktorej zároveň aj blahoželám k tejto funkcii.  

Poslakyňa Derdáková - nie je problém s financovaním, keď obec Richnava nerealizuje 

krúžky?   

Ing. Znanec vedúci odd. SKaŠ – tým že bude deti menej deti z obce Richnava, bude aj menej 

vzdelávacích poukazov, menej dohôd a nižšie náklady.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C. 17 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

 

15. Výročná správa Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2017  15:40 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomnú výročnú správu Detskej nadácie Krompachy za rok 

2017, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C. 18 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

 

16. Určenie podmienok volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 

10. novembra 2018  prostredníctvom mestského rozhlasu, Krompašského spravodajcu 

a prenajímania miestností za účelom viesť volebnú kampaň formou organizovania 

verejných zhromaždení.       15:42 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomný návrh na Určenie podmienok volebnej kampane pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018  prostredníctvom mestského 

rozhlasu, Krompašského spravodajcu a prenajímania miestností za účelom viesť volebnú 

kampaň formou organizovania verejných zhromaždení, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B. 25 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 
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Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.19 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

17. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a členov – 

neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

 

TENTO BOD STIAHNUTÝ  Z ROKOVANIA. 

 

18. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy 2010 – 2018 

(2020)           15:55 hod. 

 

 V miestnosti nebola poslankyňa Derdáková.  

 

Primátorka mesta - predložila písomnú návrh aktualizácie Komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Krompachy 2010 – 2018 (2020), ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Dzimková - komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu vzala na 

vedomie predloženú aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy 

2010 – 2018 do roku 2020 a odporúča jeho schválenie. 

 

Do miestnosti vstúpila poslankyňa Derdáková.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 7 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Barbuš 

zdržal sa : 1 - Derdáková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B. 26 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 7 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Barbuš 

zdržal sa :1 - Dedráková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.20 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

 

19. Informácia o ďalších nevyhnutných prácach na Hasičskej zbrojnici v Krompachoch 

           16:12 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomnú informáciu o ďalších nevyhnutných prácach na 

Hasičskej zbrojnici v Krompachom, ktorá je aj prílohou tejto zápisnice. Tento materiál je 

predložený na základe požiadavky p. poslankyne Derdákovej, ktorá žiadala, aby sme predložili, 

aké sú vysoké náklady na celkovú rekonštrukciu objektu. Máme spracovanú projektovú 

dokumentáciu s rozpočtom. Celkové rozpočtové náklady, ktoré sú potrebné na celkovú 

rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice sú vo výške 300.000,- EUR.  

Poslankyňa Kozlová – my sme túto informáciu na majetkovej a finančnej komisii prešli 

a členom finančnej a majetkovej komisie je aj p. Pribičko, on nám to vysvetlil tak, že je to ako 
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nedokončená stavba, tie nevyhnutné práce sa urobili a na ďalšie, ktoré potrebujú dokončiť, sú 

potrebné finančné prostriedky, ktoré treba schváliť. Navrhujem poslanecký návrh, aby sa 

pripravilo rozpočtové opatrenie na to, aby sa budova hasičskej zbrojnice mohla dokončiť.   

Poslankyňa Derdáková - som veľmi rada, že tento návrh uzrel svetlo sveta, zrejme asi už tohto 

roku nie je možno zrealizovať túto rekonštrukciu tak, ako je to projektová dokumentácia, lebo 

zdroje nie sú. Naozaj by sa mala stanoviť priorita, buď to bude krytá plaváreň, alebo budova 

hasičskej zbrojnice a urobiť práce na budovách komplexne, ako je treba.  

Primátorka mesta - pre mňa je to veľkým prekvapením tento návrh preto, že na 

predchádzajúcom zastupiteľstve Vám bolo podrobne vysvetlené, čo je nutné urobiť, aby stavba 

bola ukončená, čo je nevyhnutné, aby nedošlo k poškodeniu stavby. Keď povie primátorka - 

tak nie, ak povie dodávateľ stavby, tak áno. Som stavbár a stavbám rozumiem a ak som vravela, 

že je nutné, alebo nevyhnutné, zrealizovať tieto práce, ktoré sme vám predložili na minulom 

zastupiteľstve, sme mali pripravené finančné prostriedky, akým spôsobom to riešiť, aby sme 

túto  stavbu ukončili tak, aby nedošlo k znehodnoteniu tejto stavby. Niektoré práce sa ukončili, 

ktoré boli nevyhnutné a časť zateplenia, lebo bolo to treba dokončiť. Má to veľmi mrzí, keď sa 

vám to snažím vysvetliť, aj tak sa to nestretlo s pochopením a je to pre mňa dehonestujúce, keď 

sú to práce potrebné. Ja ďakujem tým poslancom, ktorí boli za to, aby sa realizovali tieto práce 

a verte, že poďakujem aj teraz, ak zahlasujete za to, aby sa našli finančné prostriedky, aby sa 

hasičská zbrojnica  dokončila. Časť stavby sa zrealizovala a ostatné, schody a strecha nebudú 

dokončené, ale záleží od Vášho hlasovania. Primátorka nechce stále len zle. Tým, že 

v stavebníctve som robila, aj teraz robím, týmto veciam rozumiem. Je mi ľúto to, keď to povie 

iný - má pravdu a ja nie. Budem vďačná, ak sa nájdu finančné  prostriedky a stavbu budeme 

môcť aspoň sčasti sfunkčniť tak, aby nedošlo k ďalším škodám.  

Poslankyňa Kozlová - je problém v komunikácii, myslím si, že je to záležitosť 15 minút, keby 

tam išli poslanci a videli sme to a mali by sme iní pohľad na to. P. Pribičko nás zobral po 

ukončení finančnej a majetkovej komisii do Domu kultúry pozrieť ako prebiehajú práce 

sociálnych zariadení  a videli sme, ako to tam vyzerá. Niekedy povedať - je menej, ako raz 

vidieť - je viac. Nikto vedome nechce nikomu poškodiť. Ale robiť niečo čiastkovo, tu trošku-

tam trošku, potom vzniknú prekvapenia, ktoré sme neočakávali.  

Primátorka mesta – počas 4 rokov nikto z poslancov ma neoslovil, aby som osobne vysvetlila, 

alebo niečo ukázala na stavbe. Robil sa Dom kultúry, som Vás vyzvala - poďte sa pozrieť na 

práce, ktoré prebiehajú. Čo sa týka školy Mikuláša Šprinca, ukázali sme Vám situáciu na 

fotografiách a prezentácii. Čo sa  týka hasičskej zbrojnice, žiadali sme od Vás schválenie 

finančných prostriedkov len na tie práce, ktoré boli nevyhnutné. Majetkové a finančné veci  sú 

záležitosťou mestského zastupiteľstva a my ich musíme plne rešpektovať. 

 

Prestávka          10 minút 

 

Pokračovanie 48. MsZ        16:33 hod. 

 

Poslanecký návrh  Ing. Kolovej – rozpočtové opatrenie č. 34 – úprava rozpočtu v rámci 

kapitálových výdavkov v čiastke 30. 000,- EUR presunom finančných prostriedkov z položky 

Vlastné  prostriedky na projekty na položku Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice.  

  

Hlasovanie poslaneckého návrhu Ing. Lívie Kozlovej: 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za    : 8 - Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Šmidová, Ontko, Dzimková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0 
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Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/B. 18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.21 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

20. Rôzne          16:45 hod. 

 

20.1 Oprava strechy Komunitného centra nad spoločenskou miestnosťou – havarijný stav 

 

Primátorka mesta - predložila písomný návrh opravy strechy Komunitného centra nad 

spoločenskou miestnosťou – havarijný stav, ktorý je prílohou  tejto zápisnice.   

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za     : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 48/C.22 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

 

21. Diskusia          16:47 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková – k vianočnej výzdobe, mám k dispozícií materiál cenník prác na rok 

2017 montáž a demontáž vianočnej výzdoby – minulý rok to bola čiastka 7.500,- EUR, na rok 

2018 bolo rozpočtované 13.000,- EUR a schválili sme 10.000,- EUR. Stále si myslím, že to nie 

je menej ako minulý rok. Ako to vyzerá so stretnutím, ktoré má zvolať stavebný úrad 

v súvislosti s problémom na ulici Horskej. Ako je to s rekonštrukciou chodníka na ulici Stará 

cesta? Pretože na pred predchádzajúcom zastupiteľstve je v zápisnici uvedené, že je tam 

problém s majetkoprávnym vysporiadaním a Slovenským pozemkovým fondom. A na ďalšom 

zastupiteľstve som dostala odpoveď, že nemáme projektanta.  

Primátorka mesta – obhliadka na ulici Horskej v minulom týždni sme písali odpoveď p. 

Filovi, že plánuje sa výjazd poslancov na obhliadku tohto nepriaznivého stavu.  

Ing. Čupajová, stavebný úrad – na najbližšie zasadnutie komisie výstavby členovia komisie 

a poslanci mestského zastupiteľstva sa zúčastnia obhliadky na ulici Horskej k p. Filovi. 

Projektová dokumentácia Stará cesta – peniaze sú nechané, do konca roku 2018 sú 

naplánované, sú rezervované a projektová dokumentácia bude vypracovaná.  

Poslankyňa Dzimková – ďakujem za osadenie lavičky na ulici Partizánskej.  

Ing. Tomášová, hlavná kontrolórka – nedá mi p. primátorka nezareagovať, čo si povedala pri 

komunitnom centre, že sa bojíš dať schváliť, čo i len o cent naviac. Ja si myslím, že aj za toto 

volebné obdobie, aj za predchádzajúce obdobia, v ktorých si bola p. primátorka, urobilo sa 

v meste veľa vecí a možno, že je to len rozdielnosť v chápaní a prioritách jednotlivých 

poslancov a teba. Každý išiel s určitým programom, prioritami, čo urobí pre mesto, občanov. 
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Ja si myslím aj ako občan, aj ako kontrolórka mesta, že sa urobilo za toto volebné obdobie, aj 

za predchádzajúce volebné obdobia, kopec vecí vďaka tebe ako primátorke mesta, ale aj 

poslancom či už tohto zastupiteľstva, alebo predchádzajúcich zastupiteľstiev, pretože keby oni 

neschválili jednotlivé veci potrebné k predloženiu, keď chceme podať žiadosť na nejaký 

projekt, tak nič by nám neprešlo, bolo by zbytočné, lebo vyžaduje sa uznesenie mestského 

zastupiteľstva. A vďaka patrí aj všetkým týmto zamestnancom mesta, pracovníkom mestského 

úradu, ktorí sa na tom podieľali, robili. Ja to chápem ako kolektívnu prácu a je to kolektívny 

úspech vás všetkých – primátor, poslanci, zamestnanci.  

Primátorka mesta a Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – pozvala všetkých poslancov, 

vedúcich oddelení, zamestnancov MsÚ na nasledujúci program v mesiaci august a september: 

 

 

28. 8. 2018 Slovenské národné povstanie kladenie vencov – pietny akt  

 

15. – 16. 9. 2018 Mercedes-Benz Tour 2018  

 

23. 9. 2018 Slávnostné zasadnutie MsZ o 15:00 hod.  

 
24. – 23. 9. 2018 Krompašský jarmok  - bude sa konať na ľudovú nôtu, v ľudovom odeve 

 

22. Záver          17:00 hod. 

 

Primátorka mesta - sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 48. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila. Najbližšie rokovanie Mestského 

zastupiteľstva sa uskutoční dňa 24. októbra 2018. 

 

 

 

V Krompachoch  22. augusta 2018 

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 

PaedDr. Slávka ŠMIDOVÁ, poslankyňa MsZ 


