
Zápisnica zo 7. zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 30. apríla 2019 vo veľkej zasadačke  

Mestského úradu v Krompachoch 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila v mimoriadnom termíne 7. zasadanie 

mestského zastupiteľstva v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta. 

Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Prítomných bolo 12 poslancov mestského 

zastupiteľstva.   

Primátorka mesta  predložila návrh programu dnešného rokovania. Za predložený program 

rokovania boli všetci prítomní poslanci MsZ.  

 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie.         14.35 hod. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019. 

5. Záver. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     14.36 hod.  

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ  Igora JENDRUCHA a Oľgu DZIMKOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie.        14.37 hod.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Branislav BOCAN, členovia: Lívia KOZLOVÁ a Radovan ĎORKO. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za :   12 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Hojstrič,  

     Dzimková, Šmidová. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

4. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019.    14.39 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomné rozdelenie dotácií jednotlivých komisií MsZ. 
Informovala o priemere pridelenia jednotlivých finančných dotáciách. 

Poslanec  Bocan –  pri schvaľovaní rozpočtu mesta na tento rok veľmi nechcel otvárať diskusiu 

na dotácie mesta.  Pri vyúčtovaní za minulý rok, bola potrebná diskusia.  Je v nemom úžase na 

čo sa dotácie využili, na notebooky, úhradu faktúr - telefóny, ale čo tieto subjekty platia 

z vlastných zdrojov? Prehodnotiť VZN,  určiť jasné kritéria, na čo sa budú dotácie využívať, 

aby to bolo pri vyúčtovaní korektné. 



Poslanec Hojstrič – po dlhých debatách sa bavíme o dotáciách, v zápisniciach je uvedené, ak 

je niečo závažné, nie je možné poskytnúť dotáciu, ale napriek tomu  je poskytnutá ako napr. 

mažoretky nesplnili kritérium. Vyúčtovanie by malo byť zverejnené na stránke mesta, kritéria 

by mali zahrňovať aj iné zdroje. Na rekonštrukciu farského úradu hľadať aj iné zdroje napr. 

z ministerstva financií, z výťažku  lotérie, z rôznych fondov, z  dotácie  KSK via carpatia, kde 

je možné predložiť žiadosti k 30.6.  a 31. 12.. 

Primátorka mesta  – musí byť vyvinutý tlak z našej strany  na KSK, inak  je naša robota 

zbytočná. Na opravu vonkajšej fasády kostola  je potrebne minimálne 80 000,-- €. Dochádza 

k statickému narušeniu, kultúrna pamiatka sa musí zastabilizovať.  

Poslankyňa Derdáková – stotožňuje sa s názormi,  je to ale do budúcnosti, dotácie sa rozdelia 

podľa platného VZN. Pani primátorka sa na predchádzajúcom zasadaní MsZ vyjadrila, že 

pokiaľ nebudú predložené stanoviská z komisií a odôvodnenie, tak uznesenie nepodpíše. 

Citovala VZN. Podmienky nie sú splnené. 

Poslanec Ontko – dodržiavať čo sme si schválili, všetci žiadatelia na tento rok splnili 

podmienky? 

Primátorka mesta – v kontrolách bolo uvedené, že  len jedna organizácia nesplnila podmienky 

z dôvodu neskorého doručenia vyúčtovania.  

Poslanec Dubiňák  – dlho sa o tom debatovalo, o dotáciách sa bavíme sa dlhšie ako o rozpočte. 

Proti VZN sa pôjde aj teraz. Je nevyhnutné vypracovať VZN, predložiť termín, stanoviť 

možnosť aj maximálnu výšku dotácie, určiť   pravidlá.  

Primátorka mesta – mesto futbalovému klubu už uhrádzalo v tomto roku  cca 1 900,-- €            

za výkop a uloženie vodovodných rúr na futbalovom ihrisku. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka – súhlasí s predloženými  názormi. Dotácie 

v roku 2018. Ale je treba povedať čo bolo porušené, ktoré výdavky boli v rozpore a s čím? Čo 

porušené z VZN, čo zo zmluvy, presne definovať paragraf, bod. VZN aj zmluvy sú robené viac 

všeobecne. V zmluve  požiadať o špecifikáciu, napr. majú výdavky na technické zabezpečenie, 

je to široká možnosť, nech zadefinujú, čo im z technického vybavenie je potrebné, alebo pri 

cestovnom napr. športové kluby – uhrádzať všetkým, alebo sa môže uhrádzať cestovné  len pre 

deti. Určiť vopred  na čo môžu byť prostriedky použité. Výstupy z komisií - prečo sa uzná, 

alebo sa neuzná, musí byť zdôvodnenie, čo bolo nedodržané, porušené VZN § 5 bod 4 písm. c. 

Nestotožňuje sa celkom s tým, čo komisie navrhli. Spracovala návrhy komisií, ktoré si dnes 

vyžiadala zo sekretariátu, do tabuľky. Podstatné je na aký účel, odôvodnenie návrhu - mala to 

urobiť komisia. Prostriedky majú byť využité  účelne, hospodárne. V minulom roku ani ona sa 

nestotožnila s niektorými výdavkami, ale VZN stanovuje na čo nie je možné použiť. Idú sa 

prerozdeliť prostriedky na tento rok. Je potrebné zvážiť čo ktorý projekt, akcia prináša, to si 

treba prejsť. Mesto by malo  zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok v meste. Napríklad kostol 

je kultúrna pamiatka, neslúži len pre veriacich, ale aj pre návštevníkov mesta. Bol postavený 

cca rok 1700, nie je tu len pre kňaza, ani len pre primátora, ale je pre všetkých. Samozrejme pre 

veriacich je na chválu a slávu Pána. Kultúrne pamiatky sa musia zachovať aj pre ďalšie 

generácie. Slúžia všetkým. 

Poslanec Dubiňák – čo je vlastne  účelnosť, stanoviť si čo je, každý má názor a berie to zo 

svojho pohľadu. 

Poslanec Hojstrič – pri dotácii na kultúrne pamiatky sa tým aj zveľaďuje mestská 

nehnuteľnosť. Futbalový klub  investoval do budovy, na činnosť futbalového klubu je len 37% 

z dotácii. Pre všetkých žiadateľov platí  rovnaké meritko. 

Hlavná kontrolórka – nie zákon určoval výšku dotácii, ale v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách, aby mesto mohlo poskytnúť dotácie, máme vnútorný predpis a to VZN.  Definícia 

účelnosť je stanovená. 

Poslanec Bocan – aby to bol posledný rok, ako sa prerozdelia dotácie. Nájsť  kritéria,  účel, nie 

na všetko, čo potrebujú bude hradené z dotácií. Tento rok prihliadať na splnenie podmienok. 



Poslanec Ďorko – do budúcnosti dotácie by si mali obhájiť  sami žiadatelia,  je to na zvážení. 

Primátorka mesta  – navrhuje osloviť kluby, aby predložili koľko majú  členov, deti, vek, 

trvalý pobyt, koľko a akých je podujatí,  účel a využitie prostriedkov.  

Poslanec Stana – čo nie je zakázané, tak je to povolené. Rozdelenie dotácií stále  odročujeme, 

kluby potrebujú finančné prostriedky, poriešiť tento rok, ale vykreovať na budúci rok. 

Primátorka mesta – podmienky sa sprísnili, žiadosti boli predkladané neskoro, stále to nie je 

tak, ako by to malo byť. VZN je voľnejšie, ak bude všetko dodržané VZN a zákon o obecnom 

zriadení, základné zásady,  nemá dôvod nepodpísať uznesenie. Dohodnúť sa na termíne pozvať 

subjekty, aby odôvodnili svoje žiadosti. Ak nebudú splnené podmienky, nepodpíše a je na vás 

poslanci, či to potom opäť schválite. 

Hlavná kontrolórka – upozornila, ak poslanci MsZ znovu odsúhlasia dotácie, ktoré budú 

v rozpore so zákonom, či VZN,  platí zákon, trestnoprávna zodpovednosť. 

Primátorka mesta – na základe diskusie, stiahla tento bod z rokovania mestského 

zastupiteľstva. Upozornila, že na krytej plavárni je havarijný stav, čo sa týka bleskozvodov, 

statického narušenia objektu, budú rýchle opatrenia. Potrebná je  vážnejšia rekonštrukcia 

objektu. Strhlo atikový plech.  Pokiaľ nebude plaváreň vyriešená, nepodpíše zmluvu s pánom 

Skrakom na kúpu nehnuteľnosti.  

5. Záver.          15.35 hod. 

 

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na 7. zasadaní Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 30. apríla 2019 

 

Zapísala: Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

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 

          Igor  JENDRUCH,   poslanec  MsZ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


