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Zápisnica z 13. zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 23. októbra  2019 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Krompachoch 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta otvoril 13. zasadanie mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch. Privítal poslancov MsZ, zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, 

zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Prítomných bolo 7 

poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti neboli poslanci MsZ Marián HOJSTRIČ, 

Branislav BOCAN, Slávka ŠMIDOVA, Ján ZAHURANEC. Ospravedlnil sa poslanec  MsZ 

Matúš STANA. 

 

2. Schválenie programu zasadania MsZ.      13.08 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta  predložil návrh programu dnešného rokovania. Za predložený 

návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ.  

Zástupca primátorky mesta predložil návrh doplniť program rokovania o bod č. 19 - 

prerokovanie platu primátorke mesta. Za predložený návrh boli 6 poslanci MsZ – Dubiňák, 

Jendruch, Dzimková, Ontko, Ďorko, Farkaš, hlasovania sa zdržala Derdáková. Návrh 

neprešiel.   
Prišiel poslanec Bocan. 

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.1 –– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadania MsZ. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Majetkové návrhy. 

7. Návrh rozpočtových opatrení. 

8. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy. 

9. Správa o výsledku kontroly. 

10. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Krompachy. 

11. Správa o obsadenosti škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy 

v školskom roku 2019/2020. 

12. Návrh úpravy rozpočtu  ZŠ s MŠ Maurerova ul., ZŠ Zemanská a ZŠ s MŠ ulica SNP. 

13. Konanie dobrovoľnej finančnej zbierky. 

14. Návrh na voľbu člena ZPOZ-u pri MsZ Krompachy. 

15. Operačný plán zimnej údržby. 

16. Informácia o vyplácaní dlžných súm BHMK s.r.o. pre bytové domy. 

17. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác 

právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta. 

18. Doplnok č. 1 Smernice primátora č.1/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu 

v Krompachoch – informácia. 

19. Rôzne. 

20. Diskusia. 

21. Záver. 
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13.10 hod.  

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ  Oľgu DZIMKOVÚ a Ľuboša ONTKA. 

Prišiel poslanec Zahuranec. 

 

4. Voľba návrhovej komisie.        13.10 hod.  

 

Zástupca primátorky mesta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Igor 

JENDRUCH, členovia Eva DERDÁKOVÁ a  Radovan ĎORKO.  

Z prítomných 9  poslancov MsZ:  

za :   9 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 13/A.1 –– viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

5. Interpelácie poslancov MsZ.       13.11 hod. 

 

Neboli žiadne interpelácie. 

 

6. Majetkové návrhy.         13.11 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto 

zápisnice. 

6.1 - Odpustenie úrokov z omeškania pre spoločnosť SEZ Krompachy a.s. – za komunálny 

odpad, daň z nehnuteľnosti. 

Poslankyňa Derdáková – jedna vec je  stanovisko a skutočnosť. Odpustenie nie je 

v kompetencii mestského zastupiteľstva. Nevie, ako mestské zastupiteľstvo by skúmalo 

dôvody, že ak SEZ zaplatí, tak to ohrozí jeho existenciu. Keď sa predával pozemok, SEZ už 

mal dlžoby. Predložila poslanecký návrh, stiahnuť z rokovania tento materiál. 

Za poslanecký návrh boli všetci prítomní 9 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky,  v dôvodovej správe je 

to uvedené. Je otázne, či sankcia  likviduje firmu. 

Poslankyňa Derdáková  - je to už v režime daňového konania. 

 

6.2 -  Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v extraviláne mesta Krompachy 

Zástupca primátorky mesta – poznámky hlavnej kontrolórky k niektorým bodom obdŕžal 

každý poslanec.  

Poslankyňa Derdáková -  nevie, či  je lepšie stiahnuť tento materiál z rokovania, alebo  

nesúhlasiť. V územnom pláne je  vedený ako  trávnatý porast a nie zastavaný pozemok a 

chceme ho predať. Ťažko povedať ako bude vedený  v územnom pláne. Firma v r. 2016  nemá 

zverejnenú účtovnú uzávierka. Má malé daňové nedoplatky. Ak ste neplatičom, prísnejšie sa 

na to pozerá. Je otázka, kto vyhrá súťaž.  Čo ak nevytvorí pracovné miesta. Vie pochopiť 

bývalých kolegov mestského úradu, že návrh, ktorý pripravovali robili so zaťatými zubami. 

Súhlasiť sa s tým nemôže. 

Prišla poslankyňa Šmidová. 

Z prítomných 10  poslancov MsZ:  
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za :   0  

zdržal sa : 6 - Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Bocan.            

proti : 4 -Ďorko, Derdáková, Farkaš, Dubiňák. 

v miestnosti nebol: Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 13/G.1– viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).  

Návrh neprešiel. 

 

6.3 - Predaj pozemku pod garážou na ul. Dolina v Krompachoch  Kristíne Tatranskej 

a Danielovi Tatranskému, bytom Železničná 132/63, Veľká Lomnica. 

Z prítomných 10  poslancov MsZ:  

za :   10 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol: Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

6.4 – Predaj pozemku na ulici Dolina v Krompachoch Mariane Senderákovej, Dolina 16, 

053 42 Krompachy. 

Z prítomných 10  poslancov MsZ:  

za :   10 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol: Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

6.5 –  Zrušenie uznesenia č. 11/E.8 a č. 11/E.11 zo dňa 21.08.2019  

 

Ing. Balážová Erika – v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 40, v ktorom je pozmenený  

návrh je zrušiť predmetné uznesenia,  aby sa následne mohli prijať nové. 

Prišiel poslanec Hojstrič. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/D.1, D.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

 

7. Návrh rozpočtových opatrení.       13.30 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh rozpočtových opatrení, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice.  

Rozpočtové opatrenie č. 37 - zmena rozpočtu v rámci kapitálových príjmov a bežných a 

kapitálových výdavkov v čiastke 17.000,00 EUR. 

Ing. Balážová  – rozpočtové opatrenie č. 37 je  kapitálový grant. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 
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zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 38 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.000,00 

EUR. 
Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 39 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 650,00 

EUR. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.6  – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 40 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 

16.590,00 EUR.  
Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.7 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 41 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových príjmov a kapitálových 

výdavkov v čiastke 68.000,00 EUR. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

8. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy.    13.40 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil v písomnej forme prípravu inventarizácie majetku 

mesta Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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9. Správa o výsledku kontroly.       13.43 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomnú správu o výsledku kontroly, ktorá je prílohou 

tejto zápisnice. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.2 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

10. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Krompachy.  13.45 hod. 

 

Ing. Anna Čupajová, pracovníčka  stavebného úradu, predložila písomný návrh zmien 

a doplnkov Územného plánu mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Hojstrič – zmeny týkajúce sa v odstavci a),  b)  o ktoré územie a pozemky sa jedná. 

Ing. Čupajová  – v odsávací a)  ide o územie vedľa cesty II/547 po ľavej strane smerom na 

Kolinovce  od  objektu „Pneuservisu “  cca po koniec nášho katastrálneho územia a je to  

mestská parcela pozemok parcela č. C KN 3345 k.ú. Krompachy. 

Poslanec Hojstrič – výstavba je  polyfunkčná? Nie  návrh je plochy drobnej výroby  

a výrobných služieb. 

Ing. Čupajová  – v odstavci b ) je navrhované územie za novo budovanou predajnou  LIDL 

a čerpacou stanicou pohonných hmôt. V Územnom pláne mesta toto územie je navrhované ako 

plochy obytnej zástavby  nízkopodlažnej. Po povodni r. 2010  územie   okolo Hornádu od Starej 

Maše až po  priemyselný areál SEZ  a od  mosta na ul. Trangusovej pri ceste II/547  po ústie 

Slovinského potoka do Hornádu sa stalo zátopovým územím a je tu problém s výstavbou. Pri 

povoľovaní  predajne LIDL táto stavba  na základe podmienky vlastníka a správcu toku 

Povodie Hornádu a Body je stavba vyvýšená o 1,5m. Z tohto dôvodu  toto územie  už nie je 

vhodné na výstavbu rodinných domov,  lebo je problém splniť podmienky správcu toku. 

Poslankyňa Derdáková –  navrhované zmeny  a doplnky budú financované z rozpočtu tohto  

roku? 

Ing. Čupajová -  v tomto roku nie, ale  budeme ich plánovať a navrhneme ich zahrnúť do 

rozpočtu na  rok 2020. Zároveň chceme  podať žiadosť o dotáciu na získanie finančných 

prostriedkov na vypracovanie územného plánu. 

 

a) požiadavka  na rozšírenie plôch na  plochy drobnej výroby a výrobných služieb. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

b) požiadavka  zmeny územia za čerpacou stanicou pohonných hmôt a predajňou 

potravín LIDL. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   5 - Dzimková, Dubiňák, Ontko, Bocan,  Hojstrič. 

zdržal sa :  3 -Zahuranec, Jendruch, Šmidová 

proti : 3 -  Bocan, Farkaš, Derdáková 
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MsZ prijalo uznesenie č. 13/G.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). Návrh neprešiel. 

 

c) požiadavka  zmeny územia na Kúpeľnej ulici plocha  bývalej ozdravovne.  

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   8 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Ďorko, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 3 – Bocan, Farkaš, Derdáková  

proti : 0  

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

 

d) požiadavka  zmeny územia na rozhraní Baníckej štvrte a Doliny.   

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

e) požiadavka  na doplnenie  územia na obytnú zástavbu. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

f) požiadavka  na zmenu   územia na  plochy  zmiešanej a polyfunkčnej zástavby.  

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   10 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Bocan, Ďorko, Farkaš, 

                Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 1 - Derdáková 

proti : 0  

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

 

g) požiadavka na zapracovanie cyklotrasy Krompachy – Kolinovce. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

h) podrobnejšie rozpracovať protipovodňové opatrenia  a následne ich výstupy v prípade 

plošných nárokov na  územie a objekty ochrany a zapracovať do ÚPN-O.   

 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  
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proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada).  

 

11. Správa o obsadenosti škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy 

v školskom roku 2019/2020.       14.00 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomnú informáciu o obsadenosti škôl a školských 

zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 2019/2020, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ školstva a športu,  komisia berie na vedomie 

predloženú informáciu. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

12.Návrh úpravy rozpočtu  ZŠ s MŠ Maurerova ul., ZŠ Zemanská a ZŠ s MŠ ulica SNP. 

           14.02 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta  predložil písomný návrh úpravy rozpočtu škôl, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu, odporúča návrh schváliť. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

                Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ 

s MŠ Maurerova ul.).  

 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ 

Zemanská ul.).  

 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  
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proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ 

s MŠ ul. SNP).  

 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje úpravu rozpočtu 

CVČ PRIMA).  

 

13. Konanie dobrovoľnej finančnej zbierky.     14.05 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na konanie dobrovoľnej finančnej 

zbierky, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

14. Návrh na voľbu člena ZPOZ-u pri MsZ Krompachy.   14.06 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomný návrh na voľbu člena ZPOZ-u pri 

MsZ, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/A.2 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

15. Operačný plán zimnej údržby.       14.07 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil v písomnej forme Operačný plán zimnej údržby, ktorý 

je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

16. Informácia o vyplácaní dlžných súm BHMK s.r.o. pre bytové domy. 14.08 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomnú informáciu o vyplácaní dlžných súm BHMK 

s.r.o. pre bytové domy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  
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za :   10 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Bocan, Ďorko, Farkaš, 

                Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 1 - Derdáková  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

17. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác 

právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta.  14.09 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 2/2011 

o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 

na území mesta, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

18. Doplnok č. 1 Smernice primátora č.1/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu 

v Krompachoch – informácia.       14.10 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný Doplnok č. 1 Smernice primátora č. 1/2019 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačno- správneho a sociálnych vecí, predložený 

doplnok okomentoval. 

Poslankyňa Derdáková – počet opatrovateliek je postačujúci? 

Ing. Ivančo - stav sa môže zmeniť, momentálne je postačujúci. 

Z prítomných 11  poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Dzimková, Dubiňák, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Ďorko,  

              Farkaš, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

19. Rôzne.          14.12 hod. 

Neboli predložené žiadne body. 

 

20. Diskusia.          14.13 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková  – ozvučenie na smútočných obradoch je veľmi zlé, pri východe 

z cintorína nie je nič počuť. V minulosti upozornila na pokazenú stolička, zatiaľ nie je opravená. 
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Nie je proti úprave platu primátorke mesta, ale dodržiavať rokovací poriadok. Spracovať návrh 

na úpravu platu a zaradiť do programu na budúce rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Poslanec Hojstrič  –   predložené je vyúčtovanie Krompašského   jarmoku, strata je cca 

19 000,-- €. V minulosti boli oslovení sponzori a na tribúne po dvoch stranách boli umiestnené 

tabule sponzorov. V iných obciach a mestách sú sponzori, vystúpenie v dome kultúry bola 

akcia pre platiacich ľudí. Chýba symbióza medzi vedením mesta,  poslancami, podnikateľmi 

nie je to dobré, chýba komunikácia. 

Ing. Balážová  – áno je to strata, ale Krompašský jarmok stojí viac ako samotný  príjem. Mesto 

o sponzorstvo neoslovovalo, ale DNMK áno. 

Prednostka MsÚ – áno je to pravda, skoro každá akcia kultúrneho zamerania je stratová.  

V minulosti bolo viac solventných firiem  ako dnes. Osobne oslovuje firmy, pre DNMK je 

ochota prispieť, ale pre mesto nie. Nie je chyba vo vedení mesta,  je to niekde inde. Stankárov 

bolo menej, kúpna sila je malá. Čo sa navrhuje do budúcnosti, niečo vymyslieť, vedenie nie je 

len primátorka mesta. 

Poslanec Hojstrič  – je to o komunikácii, niečo nie je dobre, niekedy bolo 60 sponzorov. 

Poslankyňa Derdáková  – od krompašských podnikateľov vie, že sa pozvú stankári, dá sa im 

zarobiť a domácim  podnikateľom nie. 

Prednostka MsÚ  – všade sú jarmoky a predáva sa to isté. 

Poslanec Zahuranec  – bývalí členovia komisií MsZ sa sťažujú, že stále dostávajú video 

s otázkami ohľadom ochrany osobných údajov. Stotožňuje sa s poslankyňou Derdákovou, že 

ozvučenie v dome smútku je nefunkčné, nič nepočuť. 

Poslanec Hojstrič – ako už hovoril na minulom zasadaní MsZ, že potok smerom od nemocnice 

k Martonovi nie je vyčistený. 

Poslanec Ďorko – na komisii MsZ finančnej a majetkovej sa hovorilo, že pri vstupnej bráne 

cintorína urobiť prístrešok pre smútiacu rodinu ako aj  nad informačnú tabuľu. 

Zástupca primátorky mesta – ospravedlnil sa, že v úvode zabudol  ospravedlniť primátorku 

mesta Ing. Ivetu Rušinovú z dnešného zasadania. Zároveň pozval poslancov MsZ na 17.30 hod. 

do domu kultúry  na slávnostné  odovzdávanie cien pre najlepších  športovcov mesta 

Krompachy v roku 2019. Poďakoval sa poslancom MsZ Oľge Dzimkovej, Slávke Šmidovej, 

Matúšovi Stanovi, že sa zúčastnili v sobotu 19. 10. 2019 na šarkaniáde na Plejsoch. Mrzí ho, že 

sa poslanci MsZ nezúčastnili ani neospravedlnili s výnimkou poslankyne Derdákovej.   

 

21. Záver          14.25 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta poďakoval sa prítomným za účasť na 13. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 23. októbra  2019 

 

Zapísala: Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Dárius DUBIŇÁK 

  prednostka MsÚ            zástupca primátorky mesta 

 

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

Ľuboš ONTKO,         poslanec MsZ 

          Oľga DZIMKOVÁ,   poslankyňa MsZ 
 


