
1 
 

Zápisnica z 10. zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 20. júna 2019 vo veľkej zasadačke  

Mestského úradu v Krompachoch 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila 10. zasadanie mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ, zástupcov spoločností s majetkovou účasťou mesta, 

zamestnancov mesta, študentov Gymnázia v Krompachoch. Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné. Prítomných bolo 7 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti neboli 

poslanci: Oľga DZIMKOVÁ, Marián HOJSTRIČ, Matúš STANA, ospravedlnili sa poslanci 

MsZ Slávka ŠMIDOVÁ a Stanislav FARKAŠ.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie.          13.04 hod. 

2. Schválenie programu zasadania MsZ.  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Správy o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 

2018. 

7. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2018 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2019. 

8. Návrh rozpočtových  opatrení.  

9. Majetkové návrhy. 

10. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2018. 

11. Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 

12. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2018. 

13. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2018. 

14. Dodatok k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad.  

15. Návrh VZN č. 4/2019 mesta Krompachy o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku 

a ochrane verejnej zelene na území mesta Krompachy. 

16. Návrh Doplnku č. 1 VZN Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie                  

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

17. Návrh Doplnku č. 1 VZN mesta Krompachy č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

18. Návrh Doplnku č. 2 VZN mesta Krompachy č. 2/2012 o výške príspevku na režijné 

náklady v školskej jedálni. 

19. Správa o výsledku kontroly. 

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 

2019. 

21. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ a členov neposlancov komisií MsZ                      

v Krompachoch. 

22. Informácia o udelení cien KSK.  

23. Rôzne. 

24. Diskusia. 

25. Záver. 
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2. Schválenie programu zasadania MsZ.      13.05 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh programu dnešného rokovania. Za predložený návrh 

programu boli všetci prítomní 7 poslanci MsZ.  

Poslankyňa Derdáková – predložila návrh, aby body č. 14, 15, 16, 17, 18 sa prerokovávali  za 

bodom 21, z dôvodu, že nie je dostatočný počet poslanec pri schvaľovaní VZN a doplnkov 

VZN. S predloženým návrhom všetci prítomní poslanci MsZ súhlasili.  

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13.06 hod.  

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ  Igora JENDRUCHA a Ľuboša ONTKA. 

 

4. Voľba návrhovej komisie.        13.06 hod.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

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

Z prítomných 7 poslancov MsZ:  

za :  7  - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Stana, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

5. Interpelácie poslancov MsZ.         13.07 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková – bol vyzvaný subjekt, ktorý nepredložil vyúčtovanie dotácie za rok 

2018 a vrátil ju? 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky, výzva bola zaslaná, 

počas prestávky zistí, či sa dotácia vrátila. 

 

6.  Správy o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 

2018.            13.08 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomné správy o výsledkoch hospodárenia spoločností 

s majetkovou účasťou mesta za rok 2018, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.  

6.1 - KROMSAT s.r.o. Krompachy.  

Z prítomných 7 poslancov MsZ:  

za :   7 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Stana, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

6. 2 - Mestské lesy Krompachy s.r.o. 

Ing. Vladimír Sajdák, konateľ spoločnosti, okomentoval výsledky hospodárenia.  

Poslankyňa Derdáková –  vyslovila poďakovanie za správu, bilancia je priaznivá. 

Primátorka mesta  – informovala, že zamestnankyňa mestských lesov pani Kraková odišla do 

dôchodku, novým zamestnancom je  Ing. Schuster. 

Z prítomných 7 poslancov MsZ:  
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za :  7 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Stana, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

6.3 -  PVS a.s. Poprad. 

Primátorka mesta – spoločnosť hospodárila s kladným výsledkom, akcionárom budú 

vyplatené dividendy.  

Z prítomných 7 poslancov MsZ:  

za : 7  - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Stana, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

6.4 – Termokomplex s.r.o. Krompachy 

Ing. Miroslav FONFÁRA,  konateľ spoločnosti, odpovie v prípade otázok. 

Z prítomných 7 poslancov MsZ:  

za :  5 - Jendruch, Ďorko, Dubiňák, Derdáková, Ontko. 

zdržal sa : 2 – Kozlová, Bocan  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Stana, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

6.5 – EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy 

Ing. Jozef Perháč, riaditeľ spoločnosti, za rok 2018 je zisk a dúfa, že to bude aj budúcnosti. 

Poslankyňa Derdáková – napriek tomu, že minimálna mzda sa zvýšila, je zisk za rok 2018. 

Z prítomných 7 poslancov MsZ:  

za :  7 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Stana, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Prišiel poslanec Stana. 

 

6.6 - PO WOPAX s.r.o. Krompachy  
Primátorka mesta – spoločnosť vykazuje stratu. Bol predložený návrh na kúpu podielu mesta 

spoločnosťou PO WOPAX, ale k podpisu nedošlo.  

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  8 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

6.7 - BHMK s.r.o. Krompachy 

Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti, doplnil, že v roku 2018 prebehlo vyplatenie 

bytových domov vo výške 5% z dlžnej sumy. Ak bude schválené, podľa možnosti bude ďalšie 

vyplácanie.   
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Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  8 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

7. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2018 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2019.        13.19 hod. 

 

Ing. Fonfára - predložil v písomnej forme vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za 

rok 2018 a návrh plánu opráv nebytových priestorov na rok 2019, ktoré je prílohou tejto 

zápisnice.  

Primátorka mesta  – požiadala o zohľadnenie opravy sociálnych priestorov stolnotenisovej 

herne. 

Ing. Fonfára  – určite sa nájde  nejaký spôsob na realizáciu. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   7 - Jendruch, Ďorko, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana. 

zdržal sa : 1 - Kozlová  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   7 - Jendruch, Ďorko, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana. 

zdržal sa : 1 - Kozlová  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.9– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

Poslankyňa Derdáková, opravy budú vykonávať asi sami, ale aj dodávateľským spôsobom, 

opraviť v uznesení, že opravy zabezpečí spoločnosť Termokomplex. Prítomní s návrhom 

súhlasili. 

  

8. Návrh rozpočtových  opatrení.        13.25 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtových opatrení, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Ing. Balážová – okomentovala jednotlivé rozpočtové opatrenia. 

Rozpočtové opatrenia č. 10/19.  

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  8 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Rozpočtové opatrenia č. 11/19.  

Poslankyňa Derdáková – klub mažoretiek vrátil finančné prostriedky? Presun finančných 

prostriedkov bol na kultúru, nie na mažoretky. Bolo dohodnuté, že mesto si bude objednávať 

vystúpenie. Subjekty sa financujú  len cez dotácie, bude proti návrhu. 

Primátorka mesta  – mažoretky patria pod ZUŠ, je to záujmový krúžok. 
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Poslankyňa Derdáková – ZUŠ je napojená na iný rozpočet. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, odporúča v prvej vete neuvádzať, vymazať: pre 

činnosť klubu mažoretkového športu. Je to zavádzajúce. V návrhu ani písomne, ani ústne, ani 

v prijatom uznesení nebolo konkretizované, bol len návrh na presun do položky kultúrna 

činnosť.  

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  7 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Ontko, Stana. 

zdržal sa : 1 - Derdáková  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.3– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Rozpočtové opatrenie č.12/19. 

Poslankyňa Derdáková – nenachádza slov ohľadom domu p. Skraka, načo je poslancami 

schvaľovaný rozpočet, nech o všetkom rozhoduje pani primátorka sama. 

Hlavná kontrolórka – poslancom MsZ a primátorke mesta bol zaslaný e-mailom list 

k rozpočtovým opatreniam, ktorý požiadala, aby bol prílohou tejto zápisnice. Odporúča zvážiť 

priority, akútnosť potreby kúpy pozemku na Hornádskej, vodovod na Sadovej. Prípadne 

uvažovať a zahrnúť „niektoré“ akcie do rozpočtu na rok 2020. Na kúpu rodinného domu je 

schválené uznesenie, finančné prostriedky sú kryté v rozpočte na rok 2019.  Ohľadom kúpy 

rodinného domu poslanci MsZ boli oboznámení aj v stanovisku hlavnej kontrolórky; MsZ 

rozhodlo sa schváliť. Ak sa príjmu navrhované rozpočtové opatrenia, na rekonštrukciu RD už 

peniaze nebudú, uvažovať o tom  v budúcnosti. 

Primátorka mesta – mesto je povinné zabezpečiť kompostovisko. Pri žiadosti o dotáciu, mesto 

musí byť vlastníkom pozemku a je výhodné mať kompostovisko na okraji mesta.  Zvažovalo 

sa zriadiť kompostovisko v zbernom dvore, ale je tam aj komunitné centrum, kde sa hrajú deti. 

Sú pripravované výzvy, môžeme do toho ísť. Vodovod na Sadovej ulici musíme riešiť,  sú 

veľké  náklady na opravu.  Na detské ihrisko bola dotácia z úradu vlády v sume 8 000,-- € 

a skutočnosť je  9 700,-- €, musíme dofinancovať. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  7 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Ontko, Stana. 

zdržal sa : 0 

proti : 1- Derdáková  

v miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.4– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 13/19. 

Poslankyňa Derdáková – nie je to najvhodnejšie miesto, uvažovať koncepčne. Prečo sa 

nekomunikuje s občanmi, napríklad aj v súvislosti  s pamätníkom na sídlisku JUH. 

Primátorka mesta – umiestnenie detského parku je na základe konzultácie s rodičmi. Projekt 

je na úpravu celého areálu, aby sa vytvorila oddychová  zóna  pre deti a rodičov. Pamätník na 

sídlisku JUH – nevzniká betónové parkovisko, nie je tam miesto,  kde by si človek mohol 

sadnúť. Získali sme grant na výstavbu zelene. Je potrebné si spomenúť  na židov, ktorí žili 

v Krompachoch. Návrh  predniesla Heather  Morris, autorka knihy o Lale Sokolovi. Pamätník 

umiestniť ku kotolni je nevhodné miesto, ako na židovskom cintoríne, ktorý je napadnutý 

agátmi, nedá sa to vyničiť.  Nie je to, že primátorka  rozhoduje sama, je tu snaha diskutovať 

s ľuďmi. 

Poslanec Bocan – neuvažuje sa nad oddychovou  zónou pri cyklistickom chodníku? Využitie 

tohto chodníka je malé. 
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Primátorka mesta  – záujem je, aby sa cyklistický chodník zokruhoval pre zónu  na oddych.  

Cyklistický chodník sa nemohol rozšíriť po oboch stranách cesty smerom na Slovinky, nie sú 

vysporiadané pozemky. Výzva bola postavená na alternatívnu prepravu do mesta.   

Poslanec Bocan – ak by pri cyklistickom chodníku bola oddychová zóna, prilákalo by to viac 

ľudí. 

Poslankyňa Derdáková – viac  komunikovať s ľuďmi pred schvaľovaním akcií. 

Poslanec Stana – je rád za centrálny park, ako je to s areálom  na  Maurerovej ulici. 

Primátorka mesta – areál bude, centrálny park bude ohraničený 2  m zelenou stenou, aby sa 

hluk nešíril. Sú  vypracované 2 projekty. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  6 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, , Ontko, Stana. 

zdržal sa : 2 – Derdáková, Bocan 

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.5– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 14/19. 

Poslanec Dubiňák  – je rád s výstavbou vodovodu na Sadovej ulici, každý rok sú problémy.  

Poslankyňa Derdáková – vodovod bol priorita, obec má vytvárať rezervný fond, ale  nepoužiť 

ho do posledného eura.  

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  8 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 15/19. 

Primátorka mesta  – na opravu komunikácie v pláne opráv na tento rok sa na ulicu  29. augusta 

počítalo v minimálnej miere. Po zime sa komunikácia ukázala vo veľmi zlom stave, ale  aj ulica 

SNP. Realizátori prišli s návrhom spojiť väčšie výtlky. Na ostatné komunikácie zostane 40% 

nákladov. Na Mlynskej ulici sa opravovalo ihrisko, plot, asfaltový povrch Na ihrisku 

Trangusova  – Hlavná ulica sa menil podklad gumených štvorcov, zakúpené sú basketbalové 

koše. Prekladá sa detské ihrisko na Hlavnej 2 do areálu detské ihriská, realizuje to STI.  V roku 

2020 sa plánuje oprava tenisového ihriska na Hornádskej ulici. Rómovia prekopali terén – 

dažďová voda ide do Hornádu, musíme odvodniť  umiestnením  2 kanalizačných  rúr a prečistiť 

po dažďoch kanalizácie. 

Poslankyňa Derdáková – na vpuste stačia prostriedky, ale na cesty je málo peňazí. Vždy sa 

opravujú len výtlky, zvážiť možnosť urobiť celkovú opravu ciest, aj cez úver. 

Prišiel poslanec Hojstrič. 

Primátorka mesta  – kanalizácie treba čistiť. Je  pripravená  výzva na opravu ciest k rómskym 

obydliam na ul. 29. augusta a Hornádskej ulici. Projekt je  pripravený, pracuje sa na majetkovo-

právnom vysporiadaní. Podporu sľúbil aj splnomocnenec Úradu vlády SR pre rómske 

komunity.  

Poslanec Bocan – cesta na Trangusovej ulici je frekventovaná, deti sa hrajú na  ihrisku. 

Neuvažuje sa o napojení na hlavnú cestu  od garáži? 

Primátorka mesta – pre mesto by to bolo  jednoduchšie od garáži, ale dopravný inšpektorát  

nesúhlasí. 150 m od križovatky nemôže byť výjazd, LIDL si vybavil výnimku, ale mesto  bolo 

neúspešné. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  
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za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

    

 

9. Majetkové návrhy.            14.17 hod. 

 

Ing. Balážová okomentovala majetkové návrhy. 

 

9.1 –  Zrušenie uznesenia č. 8/C.2 zo dňa 26.08.2015 – kúpna zmluva na kúpu pozemku                  

od spoločnosti SEZ Krompachy a.s. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  8 - Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Jendruch.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

 

9.2 – kúpa pozemku na Hornádskej ulici v Krompachoch od spoločnosti SEZ Krompachy 

a.s. 

Hlavná kontrolórka  – v dôvodovej správe je uvedené, že na  parcele č. C-KN 1885 je v liste 

vlastníctva č. 1754 zapísaná ťarcha – v prípade schválenia, samozrejme prejde aj na nového 

vlastníka. V dôvodovej správe v bode a) nevidí opodstatnenie, javí sa bezpredmetné, uvádzať 

odseky tri, štyri, päť. Jednak uznesenie z roku 2015 bolo teraz zrušené a berie sa to, je to ako 

nová ponuka, ktorá prišla. Odporúča neuvádzať tieto odseky v dôvodovej správe.  

Poslankyňa Derdáková – s novou kúpou sú spomínané veci z roku 2015. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za : 7 -  Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan,  Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 1 - Derdáková  

v miestnosti neboli: Dzimková, Jendruch.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

 

9.3 - predaj časti pozemkov v záhradkárskej osade 38-35 Radosť v Krompachoch ako 

prípad hodný osobitného zreteľa.   

Poslankyňa Derdáková – v uznesení ku každému vlastníkovi uviesť číslo parcely a cenu. Tak, 

ako je to predložené, kataster  to nemôže zapísať. 

Primátorka mesta navrhla  odkonzultovať na katastri a predmetný bod stiahla z rokovania. 

 

9.4 - schválenie spoluúčasti pre projekt „Oprava hasičskej zbrojnice v Krompachoch – II. 

etapa“ 
Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
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9.5 – spôsob predaja časti pozemkov na Cintorínskej ulici v Krompachoch 

 

Ing. Balážová – ak bude schválený spôsob predaja ako prípad osobitného zreteľa, je potrebné 

uviesť dôvod. 

Poslankyňa Derdáková – dlhodobo využíva pozemok minimálne však za cenu  

5,00 €/m2. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.10 -1,2  – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

9.6 – zámer predaja pozemkov na Trangusovej ulici v Krompachoch 

Poslankyňa Derdáková – z pohľadu územného plánu nie je problém, ak sa predá pozemok? 

Poslankyňa Kozlová  – nie je problém, navrhnutý je priamy predaj za cenu znaleckého 

posudku minimálne však za cenu 5,00 €/m2. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/ D.11 - 1– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.11 - 2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob) 

predaja).  

 

9.7 –  zámer predaja pozemku v extraviláne mesta Krompachoch 

Poslanec Dubiňák  – holandská spoločnosť má záujem prezentovať svoje výrobky - stroje 

v agro priemysle, priemyselná hala bude  pripravovať prvky na traktory a zároveň bude aj 

skladová hala. Vytvoria sa nové pracovné miesta. 

Poslankyňa Derdáková  – je dobré, ak sa vytvoria nové pracovné miesta, Nebude problém z 

pohľadu územného plánu. Zvážiť predaj za vyššiu cenu. 

Poslanec Ďorko – urobila sa previerka spoločnosti? 

Primátorka mesta – ak sa schváli kúpa, v zmluve musia byť uvedené podmienky a  podmienky  

schvaľujú poslanci MsZ.  Preverilo sa v územnom pláne a pozemok je voľný. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.12 - 1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  

Poslanec Stana – v predošlom bola cena 5,-- €,  je to neseriózne  predať za vyššiu cenu. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 
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zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.12 –2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob).  

 

9.8 – schválenie spoluúčasti pre projekt „Krompachy - Rekonštrukcia   a prestavba 

rodinného domu na pavilón základnej školy na ul. SNP“. 
Mgr. Miloš Klein, referent oddelenia majetku a regionálnej politiky  okomentoval predložený 

návrh. 

Primátorka mesta – je otázne, či sa máme vôbec uchádzať o prostriedky. Sú našité na 

jednotlivé školy. O dotáciu sa môže uchádzať žiadateľ,  kde je viacsmenná prevádzka. Na ZŠ  

SNP prvákom hrozí dvojsmenná vyučovanie, čo v zmysle zákona nemôže byť. Musia sa 

zabezpečiť priestory. Projekt nie je možné do 8.7. 2019 zabezpečiť, je to veľmi krátky čas. Keď 

do toho nepôjde, aby nebola výčitka, že sme sa nepokúsili o predloženie žiadosti. Škoda,  aby 

ušla takáto šanca. Po konzultácii s  úradom splnomocnencom vlády sa  pripravuje  výzva na 

úrovni Európskej únii, nie je naklonená, aby sa také školy budovali. Je tu možnosť získať 

200 000,-- € asi na 2-3 triedy. 

Poslankyňa Derdáková  – nie je potrebné stavebné povolenie? Aké riešenie je so Slovenským 

pozemkovým fondom spôsob  vydržania? V žiadosti sa uvádza sa skutkový stav. 

Mgr. Klein – k žiadosti nie je potrebné stavebné povolenie. 

Poslanec Hojstrič  – v ktorej komisii sa návrh prerokoval.  

Mgr. Klein – prerokovalo sa to vo finančnej a majetkovej komisii MsZ. 

Poslanec Ďorko - v komisii  finančnej a majetkovej neprešlo, v komisii MsZ cestovného ruchu 

to prešlo. 

Poslanec Hojstrič  – predložil poslanecký návrh na prestávku. 

Po prestávke sa uskutočnilo hlasovanie. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :  9 - Jendruch, Ďorko, Dubiňák, Ontko, Stana 

zdržal sa : 4 – Hojstrič, Kozlová, Bocan, Derdáková  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.13– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

10. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2018.   15.35 hod. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomnú správu o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 

2018, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu  odporúča zobrať na vedomie. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

11. Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018     15.39 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2018, ktorá 

je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  
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za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

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

 

 

12. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2018.  15.40 hod. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko k záverečnému účtu 

mesta Krompachy za rok 2018, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že odporúča 

záverečný účet za rok 2018 schváliť a uzavrieť jeho prerokovanie s výrokom súhlas 

s celoročným hospodárením bez výhrad. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

  

13. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2018.     15.41 hod. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme Záverečný účet mesta Krompachy za  rok 

2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – čísla sú dané, bilancia priaznivá, vyslovila poďakovanie za kvalitné 

vypracovanie záverečného účtu ako aj za stanovisko hlavnej kontrolórky.  

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  8 - Jendruch, Ďorko, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Kozlová 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje bez výhrad).  

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  8 - Jendruch, Ďorko, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Kozlová 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prebytok 

hospodárenia).  

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  8 - Jendruch, Ďorko, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Kozlová 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – rezervný fond).  

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  8 - Jendruch, Ďorko, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Dzimková, Kozlová 
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MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.17– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje - poplatok).  

 

14. Správa o výsledku kontroly.        15.50 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila  písomnú správu o výsledku kontroly, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – nie sú prijaté zásady k fondu rozvoja bývania, sú drobné chyby pri 

sociálnom fonde. 

Primátorka mesta – majetkové oddelenie je do polroka vyťažené, nebol  priestor zaoberať sa 

fondom rozvoja bývania. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 

2019.             15.54 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomný návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Krompachy na II. polrok 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :  9 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebola: Dzimková.  

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

 

16. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ a členov neposlancov komisií MsZ                      

v Krompachoch.        15.55 hod. 

 

Poslanec Dubiňák, zástupca primátorky mesta, predložil písomný návrh Zásad odmeňovania 

poslancov MsZ a členov neposlancov komisií MsZ, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – základná mesačná odmena je pravidelný príjem, nemôže byť 

štvrťročne. Nehovoriť o neúčasti,  ak sa rokovania nezúčastní,  nevzniká mu predsa nárok na 

odmenu. Predložila poslanecký  návrh , v II. polroku 2019 nevyplácať odmeny a zrušiť staré 

zásady z roku 2016 k 30.6.2019 s tým, že sa neprijmú nové zásady a ušetrené finančné 

prostriedky použiť na kultúrnu pamiatku cez  rozpočtové opatrenie, ktoré pripraví. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Derdáková a Hojstrič, hlasovania sa 

zdržali Jendruch, Stana, Bocan, Kozlová, Ďorko, Dubiňák, Ontko. 

Návrh neprešiel. 

Poslanec Dubiňák  – návrh bol prekonzultovaný  právnikom JUDr. Skurkom.  

Prišla poslankyňa Dzimková. 

Primátorka mesta  – zásady sa týkajú poslancov, pri nezrovnalostiach sa mali konzultovať 

s predkladateľom. Sťahuje z rokovania mestského zastupiteľstva. 
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17. Dodatok k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad.  16.05 hod. 

 

Primátorka mesta predložila Dodatok k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny 

odpad, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :  10 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič, 

   Dzimková. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

za :  10 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič, 

   Dzimková. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

18. Návrh VZN č. 4/2019 mesta Krompachy o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku 

a ochrane verejnej zelene na území mesta Krompachy.     16.07 hod. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh VZN č. 4/2019 mesta Krompachy o dodržiavaní 

čistoty, verejného poriadku a ochrane verejnej zelene na území mesta Krompachy, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – vyjadrila sa právnická kancelária? 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS  – áno. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :  10 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič, 

   Dzimková. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

za :  10 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič, 

   Dzimková. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :  10 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič, 

   Dzimková. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

19. Návrh Doplnku č. 1 VZN Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie                  

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.   16.10 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 1 VZN Mesta Krompachy č. 1/2019 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení, ktorý 

je prílohou tejto zápisnice.  
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Ing. Ján Znanec,  vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu, doplnil, aby si upravili - že 

účinnosť nadobúda dňom 1. 9. 2019. Aj tie nasledujúci doplnky v ďalších dvoch bodoch 

rokovania. 

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu  odporúča schváliť predmetný doplnok. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :  10 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič, 

   Dzimková. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 10 poslancov: 

za :  10 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič, 

   Dzimková. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.3 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

20. Návrh Doplnku č. 1 VZN mesta Krompachy č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.     16.12 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 1 VZN mesta Krompachy č. 2/2019 

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

prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu  odporúča schváliť predmetný doplnok. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :  10 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič, 

   Dzimková. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 10 poslancov: 

za :  10 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič, 

   Dzimková. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.4 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

21. Návrh Doplnku č. 2 VZN mesta Krompachy č. 2/2012 o výške príspevku na režijné 

náklady v školskej jedálni.        16.13 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh  Doplnku č. 2 VZN mesta Krompachy č. 2/2012 

o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu  odporúča schváliť predmetný doplnok. 

Poslankyňa Derdáková  – zvýšia sa režijné náklady, hovorí sa, že obedy budú zadarmo, 

pričom zvyšujeme príspevok. SMER SD prezentuje, že ZMOS vraj nedodržal dohody. 

Z prítomných 10 poslancov: 

za :  7 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Ontko, Stana,    

zdržal sa : 3 – Hojstrič, Dzimková, Derdáková  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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Z prítomných 10 poslancov: 

za :  7 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Ontko, Stana,    

zdržal sa : 3 – Hojstrič, Dzimková, Derdáková  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.5 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

22. Informácia o udelení cien KSK.       16.35 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o udelení cien KSK, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. Ak budú návrhy, treba ich doručiť do 12. augusta 2019, aby sa prerokovali na 

augustovom zasadaní MsZ.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :  10 - Jendruch, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Bocan, Derdáková, Ontko, Stana, Hojstrič, 

   Dzimková. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

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

 

23. Rôzne. 

 

V bode rôznom neboli žiadne návrhy. 

 

24. Diskusia.           16.38 hod. 

 

Poslanec Ontko – pri bytovom dom na Maurerovej ulici  pod základnou školou je potrebné 

dorobiť chodník, schody končia niekde v tráve. Asi je upchatý kanál, lebo voda steká po svahu. 

Bytové družstvo Spišská Nová Ves  sa vyjadrilo, že pri zatopení bytového domu – pivníc budú 

žiadať odškodné od mesta. 

Primátorka mesta  – každý si má chrániť svoj majetok, sú to vyhrážajúce vyjadrenia. Ing. 

Ondáš a  Ing. Perháč preveria skutočnosť a predloží sa návrh riešenia v budúcom roku. 

Poslankyňa Dzimková – neuvažuje sa nad zriadením nejakého zariadenia pre bezdomovcov? 

Zdravotný stav niektorých  je zlý a po doliečení na doliečovacom oddelení nemajú kde ísť. 

Primátorka mesta  – máme  nocľaháreň, prevádzka je celoročná. Malo by to byť iné 

zariadenie, v tomto roku to iste nebude.  

Poslanec Jendruch –  ako je to s  dotáciami, boli schválené. Je už koniec školského roka musí 

sa uhradiť napr. za prenájom telocviční. 

Ing. Balážová – boli oslovené organizácie, aby predložili nové rozpočty na základe 

schválených dotácií. Zmluva je pripravená, konzultovaná s právnikom a práve dnes boli 

doručené. 

Primátorka mesta – upravené rozpočty došli, ale znova sú položky, ktoré nemôžu  byť                 

v žiadosti napr. strava. 

Poslanec Stana – obytné domy sa zatepľujú a v zmysle platného VZN za užívanie verejného 

priestranstva sú dosť vysoké sadzby, pričom plošina je oslobodená od poplatku. V iných 

mestách sú oslobodené od daní. Je na vôli poslancov, aby sa  tento poplatok zrušil.  

Primátorka mesta – VZN sa schvaľuje k 1.1. Je to vydieranie  firiem, ktoré zateplenie 

realizujú. Má to byť v cene stavby, je to vec dodávateľa ako robí - z lešenia alebo z plošiny. Je 

to príjem pre mesto. V žiadosti  uvádzajú, že stavenisko má 10 m2, 1 m lešenia a robia to 2 dni, 

čo nie je pravda. 

Poslankyňa Derdáková – zničené je verejné priestranstvo, firma by to mala dať do pôvodného 

stavu, je neporiadok, ktorý sa potom  zasype  kamienkami. 
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Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP – neporiadok je na Mlynskej, Slovinskej ulici. Je to 

zneužívanie a skôr by sa mal zvýšiť poplatok. 

Primátorka mesta  – ničí sa zeleň, kontajner sa postaví na parkovisku, zaberá parkovacie 

miesta. Ľudia sa sťažujú na neporiadok, stavbári by mali mať disciplínu. 

Poslanec Stana – porovnával ceny s 5 mestami. Niektorá firma  nechá poriadok, iná zas nie. 

Poslanec Jendruch – je jedno či je to lešenie alebo lávka, ale platí sa za prenajatú oplotenú 

plochu. 

Mgr. Klein -  mesto po schválení projektu rekonštrukcie „Areálu“  ešte v roku 2018 spracovalo 

dokumentáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa tejto stavby. V zmysle 

programových dokumentov európskych fondov, v priebehu procesu verejného obstarávania je 

pre mesto povinná kontrola dokumentácia VO a to pred vyhlásením VO, po vyhodnotení VO 

a po podpise zmluvy o dielo. Lehota na výkon týchto kontrol je pre riadiaci orgán spravidla 

maximálne 20 pracovných dní. V našom prípade dve kontroly dokumentácie VO trvali 170 dní 

a mesto z dôvodu neúnosného predlžovania lehôt žiadalo o skrátenie kontrol nielen Úrad KSK, 

ale aj priamo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Po vykonaní druhej 

kontroly z dôvodu, že v priebehu procesu VO nebol dostatočný počet záujemcov, bolo zo strany 

Úradu KSK mestu odporúčané zrušiť verejné obstarávanie a vyhlásiť nové. Na základe tohto 

odporúčania v snahe predísť problémom pri ďalších možných kontrolách VO, sú v súčasnosti 

pripravované nové súťažné podklady. Rovnako mesto požiadalo o predĺženie doby realizácie 

projektu najneskôr do roku 2020. 

Primátorka mesta  – k výstavbe materskej školy: v septembri 2018 sa vrátili súťažné podklady 

menil sa zákon, muselo sa to prerobiť. V júni sa už malo stavať. Dúfajme, že sa stihne realizácia 

areálu v roku 2020. 

Poslankyňa Derdáková – vrátili mažoretky dotáciu?  SEZ má uhradené dane? Už niekoľkokrát 

hovorila o posilnenie majetkového oddelenia. Počas búrok kanály na Lorencovej ulici nestihli 

odtekať.  

Ing. Balážová – mažoretky dotáciu doposiaľ nevrátili, SEZ dlží finančné prostriedky za tento 

rok, ostatné roky má vyrovnané. 

Primátorka mesta – mesto je v tom nevinne, keď neodtekala voda na Lorencovej ul. Voda 

steká z lesov aj so  zeminou, štrkom. Kanalizácia bola upchatá zeminou. Prizvaný bol Ing. 

Mních z Nižného Urbariátu, ulica na druhý deň bola vyčistená, ale musia prijať opatrenia. Lesy 

lúky nie sú kosené, tento problém nie je len v Krompachoch. Ťažké autá na Slovinskej chodili 

cez ihrisko, vytvárajú sa koľaje. Oddelenie výstavby už nevie kam má ísť. Občania si okolo 

svojich domov nekosia. Pripraviť návrh riešenia  kanála  na  trhovisku Lorencova ul.,  pri 

kaplnke opraviť mrežu a vyspádovať. Poďakovanie patrí dobrovoľným hasičom za prácu ako  

aj Ing. Ondášovi a p. Barbušovi počas likvidácie nánosu počas búrok. 

Poslankyňa Derdáková  – najväčší kritici na Facebooku ruku k dielu nepriložia. 

Poslanec Bocan – nebolo by možné umiestniť retardér na Lorencovej ulici?  

Mgr. Kuna – neuvažovalo sa o tom, je to obchádzková cesta. 

Poslanec Bocan – kontajnerové stojisko na Lorencovej ul. - nepostačuje kontajner, je to 

neestetické.  

Primátorka mesta – navýšenie kontajnerov nie je problém, problém je s umiestnením, 

pretože občanom sa nepáči, kde sa umiestnia. Porozmýšľať nad umiestnením. 

Ing. Ondáš – ťažko je vyhovieť všetkým občanom. 

Poslanec Bocan – poďakovanie za asfaltovanie na Trangusovej ul, ale je nešťastné riešenie 

ďalšieho jazdného pruhu ,čím vzniklo parkovisko na chodníku. 
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25. Záver.          17.20 hod. 

 

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na 10. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 20. júna  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: 

Ľuboš ONTKO,  poslanec MsZ 

          Igor    JENDRUCH,   poslankyňa MsZ 

 

 

 

 
 

 

 

 


