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Zápisnica z  15.  zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 11. decembra  2019  

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

Ing. Iveta Rušinová,  primátorka mesta otvorila 15. zasadanie mestského zastupiteľstva 

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

zamestnancov mesta a občanov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Prítomných bolo 8 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti neboli poslanci MsZ Ján 

ZAHURANEC, Marián HOJSTRIČ, ospravedlnili sa Stanislav FARKAŠ a Radovan ĎORKO. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie          13.08 hod. 

2. Schválenie programu zasadania MsZ. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 
5. Voľba hlasovacej komisie. 

6. Interpelácie poslancov MsZ. 

7. Návrh rozpočtových opatrení. 

8. Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady. 

9. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy. 

10. Návrh VZN mesta Krompachy č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 

11. Návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2019. 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2020 -  2022. 

13. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2020 -2022. 

14. Návrh Plánu investícií na rok 2020. 

15. Návrh rozpisu finančných prostriedkov škôl a školských zariadení na rok 2020. 

16. Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

17. Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných 

činností č. 19/2020. 
18. Návrh realizácie ďalších nevyhnutných prác na rekonštrukcii hlavného objektu a na detskom 

ihrisku Materskej škôlky na Robotníckej ul. č. 3 v Krompachoch  v roku 2019. 

19. Návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Krompachoch. 

20. Návrh na zvýšenie  platu primátorke mesta Krompachy. 

21. Návrh Doplnku č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančným prostriedkami mesta Krompachy. 

22. Správa o výsledku kontroly. 

23. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.  

24. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2020. 

25. Rôzne. 

26. Diskusia. 

27. Záver. 
     

Primátorka mesta  predložila návrh programu dnešného rokovania. Za predložený návrh boli 

všetci prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli poslanci MsZ Hojstrič, Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Primátorka mesta navrhla vypustiť z rokovania body 11, 12, 13, 14, 15. Rozpočet mesta bol 

spracovaný v dobrej viere, predložená bola jedna pripomienka, ktorá sa vyhodnotila. 
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V pondelok 9. 12. 2019  ZMOS zaslal prognózy na podielové  dane na r.2020, včera bol zaslaný 

rozpis pre mestá a obce, z čoho vyplýva, že mesto Krompachy bude mať o 100 000,-- € menej 

ako to vyplývalo z prognózy v októbri. Príjem z podielových  daní je 3 557 000,-- € a  je zrejmé, 

že je  nižší minimálne  o 100 000,-- €. Nemôžeme si dovoliť  predložiť rozpočet zo zlých 

predpokladov, je to nezodpovedné, preto celý rozpočet sa sťahuje z rokovania a  tým aj všetky 

súvisiace body rozpočtu. Rozpočet bude predložený na najbližšie zasadanie MsZ. Predpoklad 

bol, že v roku 2020 podielové dane pôjdu dole. Už  tento rok boli problémy na zostavenie 

rozpočtu čo sa týka výdavkov,  nárast je v originálnych kompetenciách pre školy, kde  je  vyššia 

čiastka  o 168 000,-- €.  

Poslankyňa Derdáková  – nebolo by vhodné rozprávať o rozpočte, ale nehlasovať? 

Primátorka mesta  – je na zvážení, či ostatné body nechať, alebo vypustiť. Situácia nebola 

ešte  taká zlá, aby sa takto znížili podielové dane. 

Poslankyňa Derdáková – je to logické, rozpočet prehodnotiť znovu, na pracovnom zasadaní 

o ňom  rokovať. Provizórium neohrozí chod? 

Primátorka mesta  – neohrozí chod, školy sa budú musieť vysporiadať počas jedného mesiaca. 

Je tu ešte aj avízo o zvýšení  energií. 

Poslanec Dubiňák  – na základe pripomienok hlavnej kontrolórky a právnika navrhuje 

vypustiť bod  9 – návrh VZN o dotáciách. Na stretnutí s právnikom sa VZN prepracuje. 

Za poslanecký návrh boli 8 poslanci MsZ: Dubiňák, Derdáková, Jendruch, Dzimková, 

Šmidová, Ontko, Stana, Zahuranec, hlasovania sa zdržal Bocan.  

Návrh prešiel.  

Za predložený návrh primátorky mesta boli všetci prítomní 9 poslanci MsZ. 

Návrh prešiel.  

Z programu rokovania MsZ sa vypúšťajú body č. 9, 11, 12, 13, 14, 15. 

 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13.20 hod.  

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ  Igora JENDRUCHA a Oľgu DZIMKOVÚ.  

 

4. Voľba návrhovej komisie.        13.21 hod.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Eva DERDÁKOVÁ,   členovia Branislav BOCAN a Ján ZAHURANEC. 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

5. Voľba hlasovacej komisie.        13.21 hod.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie hlasovacej komisie:  

predseda: Matúš STANA, členovia: Slávka ŠMIDOVÁ, Ľuboš ONTKO. 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  
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proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

6. Interpelácie poslancov MsZ.       13.22 hod. 

 

Neboli predložené interpelácie poslancov MsZ. 

 

7. Návrh rozpočtových opatrení.       13.22 hod. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme návrh rozpočtových opatrení, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja jednotlivé rozpočtové 

opatrenia okomentovala. 

Rozpočtové opatrenie č. 46: 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 47: 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 48: 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 49: 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

Rozpočtové opatrenie č.  50: 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  
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proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 51: 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

8. Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady.         13.30 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 3/2014 o miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Zvyšuje sa poplatok za likvidáciu a uloženie komunálneho pre občana z 20 eur/osobu/rok na 

25eur/osobu/rok, pre občanov nad 62 rokov sa zvyšuje poplatok z 15 eur/osobu/rok na 17 

eur/osobu/rok. Pre právnické osoby sa zvyšuje poplatok z 0,02eur/liter na 0,03 eur/liter za rok. 

Náklady na komunálny odpad sú 37,-- € na osobu, mesto dopláca. Občania, ktorí sa zdržiavajú 

mimo mesta viac ako 90 dní, platí pre nich úľava. Z  nízkeho percenta triedenia odpadov 

v meste vyplýva podstatné navýšenie zákonného poplatku za uloženie odpadu pre Mesto 

Krompachy.  

Poslankyňa Derdáková  – na pracovnom  stretnutí sa dohodlo na zvyšovaní poplatku, riešili 

sa aj dotácie z rozpočtu mesta, ktoré majú byť navýšené o 20 000,-- €. Nevie sa pozrieť 

občanom mesta do očí, ak to  navýšenie bude schválené. Komisia MsZ sociálna, zdravotná, 

bytová a pre rómske komunity vzniesla pripomienku, aby sa rozpočtovali finančné prostriedky 

na sociálne služby.  Musia sa riešiť záujmy pre všetkých občanov.  

Primátorka mesta  – celý rozpočet sa musí prepracovať, dôjde k znižovaniu v kapitolách, voči 

dotáciám by mala byť lojalita. Ťažko sa  robil vyrovnaný rozpočet, má byť o 100 000,-- € menej 

podielových daní, preto sa  musia skresať všetky výdavky. Zachované musí  byť to, čo je 

zazmluvnené alebo dané zákonom. Od roku 2010 neboli zmeny v poplatkoch, výdavky sú oveľa 

vyššie, napr. sú  náklady na čistenie chodníkov,  obedy zadarmo, navýšenie platov. 

Poslanec Ontko – sú to nepopulárne opatrenia, ale  musí sa zvýšiť separácia. 

Poslanec Stana – občania separujú  odpad, potrebné je riešiť vývoz, sú plné kontajnery. Vývoz 

papiera a skla nie je častý. 

Primátorka mesta  – pred 3 rokmi štát prijal zákon, v ktorom sa  určili organizácie na  vývoz 

a likvidáciu.  Pre SEZO Spiš a pre naše mesto je to spoločnosť  Envipak , ktorý už od zmlúv 

odstupuje, pretože to nie je pre nich rentabilné. Spoločnosti boli predložené dodatky zmluvy, 

ale nereagovala. Mesto do toho nemôže vstupovať. Mal by sa  zvýšiť počet  kontajnerov aj 

odvoz. Ak by sme neboli pod SEZ-om SPIŠ, nemá nám kto separovaný odpad vyviesť. 

V ZMOS-e sa o tom rokuje už 2 roky. Ťažko to vysvetliť ľudom. Ak je veľa skla, vývoz 

zabezpečuje firma  Ekover, ktorá to uskladní v svojich kontajneroch a keď je vývoz, tak 

spoločnosť to zoberie z Ekoveru.  Málo sa separuje v rodinných domoch. Do kontajnerov na 

sklo a plasty sa sype aj odpad, celá várka musí ísť do komunálneho odpadu.  Aj zlé separovanie 

je príčinou, že sa zvyšujú náklady. 

Poslanec Bocan – súhlasí s poslankyňou Derdákovou.  Jeho postoj k VZN k dotáciám  všetci 

poznajú. Zvážiť, či pôjdu dotácie podľa transparentnosti. 

Z prítomných 9 poslancov: 
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za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  8 - Dubiňák, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 1 - Derdáková 

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

9. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta 

Krompachy.          13.37 hod. 

 

Primátorka mesta predložila a písomný návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 4/2014 o miestnych 

daniach na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

10.  Návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2019. 13.50 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomný návrh na úpravu rozpočtov škôl 

a školských zariadení na rok 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   

Poslankyňa Derdáková  – navýšenie je už konečné? Vystačia si školy? Bola rozpustená 

rezerva?  

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu, rezerva nie je rozpustená, zo 

štátnych prostriedkov bola daná dotácia  na opravu strechy na ZŠ Maurerovej ulici. Riešené to 

malo byť z originálnych kompetencii, z toho dôvodu vznikla rezerva na OK. Úprava rozpočtov 

bude ešte na základe vlastných príjmov.  

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje- ZŠ s MŠ Maurerova 

ul.).  

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  



6 
 

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje-ZŠ Zemanská).  

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje- ZŠ s MŠ SNP).  

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje - MŠ).  

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje - CVČ).  

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Hojstrič. 

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

 

11. Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných 

činností č. 19/2020.         14.00 hod. 

 

Prednostka MsÚ predložila v písomnej forme Ročnú zmluvu o zbere, odvoze, zneškodňovaní 

komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 19/2020, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – ročnú zmluvu by mala podpísať pani primátorka mesta, mestské 

zastupiteľstvo zobrať na vedomie. Nechápe ceny, ktoré sú uvedené v cenníku, prečo nie je 

uvedená cena za zimné čistenie chodníkov, ako je to napr. uvedené za kosenie. Koľko stojí 

mesto údržba posypu chodníka v dĺžke jedného kilometra? Niektorým číslam nerozumie.  

Primátorka mesta  – mestské zastupiteľstvo MsZ schválilo rámcovú zmluvu, z ročnej zmluvy 

vyplývajú jednotlivé náklady, položky sú zabudované v rozpočte.  Je zvykom,  že ročnú zmluvu 

schvaľuje MsZ, má to vplyv na jednotlivé položky v rozpočte.  

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS  – je to hodinová sadzba, spracovateľ 

je Ekover, pri zimnej údržbe je problém vyčísliť čiastku, cena je  iná  pri veľkom snehu a iná 

cena ak sneh nie je.  

Prišiel poslanec Hojstrič.  

Primátorka mesta – dnes sa len posypávalo, bola ľadovica. Neposýpajú sa všetky 

komunikácie, robí sa len odhrňovanie. Vedie sa harmonogram, v ktorom je uvedené, aká 

činnosť sa robila počas dňa.  Pri čistení sa používajú rôzne stroje, je to takto zaužívané už 

niekoľko rokov. Ročná zmluva je v súlade s rámcovou zmluvou, ak by boli lepšie návrhy, 

predložia sa firme  Ekover, aby sa to zakomponovalo do budúcoročnej zmluvy. Sú rozdelené 

chodníky, ktoré čistí mesto a ktoré firma  Ekover. 
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Poslankyňa Šmidová – bolo by dobré zverejniť cenník na zbernom dvore.  

Sedemdesiatročným. občanom za  uloženie odpadu bol vyúčtovaný poplatok 60,-- €. 

Poslankyňa Derdáková – zimná údržba sa musí vysúťažiť, cenník nemá vypovedaciu 

schopnosť. Ročná zmluva nemá vplyv na rozpočet?  

Primátorka mesta  – v januári sa bude uhrádzať 1/12 z rozpočtu.  Požiadavka na cenník sa 

počas roka mohla predložiť spoločnosti Ekover.  

Z prítomných 10 poslancov: 

za:  10 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

    Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/E.3  – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 10 poslancov: 

za:  10 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

    Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

12. Návrh realizácie ďalších nevyhnutných prác na rekonštrukcii hlavného objektu a na 

detskom ihrisku Materskej škôlky na Robotníckej ul. č. 3 v Krompachoch  v roku 2019.

           14.17 hod. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh realizácie ďalších nevyhnutných prác na 

rekonštrukcii hlavného objektu a na detskom ihrisku Materskej škôlky na Robotníckej ul. č. 3 

v Krompachoch  v roku 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ivo Hinďoš, referent oddelenia výstavby, ŽP a TS, predložený návrh okomentoval.  

Poslankyňa Šmidová – umývadlá pre detičky sú umiestnené v zmysle platnej vyhlášky,  to 

znamená vo výške 0,5 m ? Aby sa nestalo, ako  pri rekonštrukcii MŠ na Maurerovej ulici boli 

zle inštalované  umývadlá. 

Ivo Hinďoš  – ešte nie sú, sú pripravené rozvody. 

Primátorka mesta – prevádzku schvaľuje úrad verejného zdravotníctva, ak je pochybenie, 

neschváli prevádzku. 

Poslankyňa Derdáková – bolo predložené vysvetlenie prác naviac. Rozpočtár pripraví 

rozpočet a zhotoviteľ by si mal stavbu prejsť. V projektovej dokumentácii nie sú zahrnutú veci. 

Primátorka mesta – pri projekte MŠ ukazovateľom  bol rozpočet  na 1 dieťa. V súťaži sa išlo 

s cenou nižšie. Problémy sa vyskytli aj počas prác. Všetky okná sa nemenili, menili sa  len dve,  

dvere boli staré drevené, ale je nová fasáda, preto sa dali nové. Rozpočtár nepočítal so soklom 

na plot, zabudol naprojektovať čiapky. Urobili sa sondy pod asfaltom na dopravnom ihrisku, 

kde bol  15 cm betón, musel sa  rozbiť a odstránenie sme museli zaplatiť. Podmurovka je 

rozsypaná, musela sa urobiť nová. Počítalo sa s rekonštrukciou 2 nadzemného podlažia, ale 

palubovky na prízemí sú zlé, je tam 30 – 40 cm škvara, ktorá je  mokrá, podlaha  sa musela 

urobiť nová. Na streche sú  prehnuté trámy, sú to náklady naviac. Zhotoviteľ si mal stavbu  

preveriť podľa projektovej dokumentácie, ak do toho išiel. Všetky náklady naviac malo to ísť  

na jeho náklady.  

Poslankyňa Derdáková – nespochybňuje to, ale malo sa to urobiť  v projektovej dokumentácii.  

Primátorka mesta  – zhotoviteľ ešte nemá nič zaplatené. 

Poslanec Zahuranec – odpoveď už dostal. 

Poslanec Bocan  – tiež už mal zodpovedané, stavebný dozor je zodpovedný. 

Primátorka mesta  – áno, je to zodpovedný dozor a nepustí ani cent. 
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Poslankyňa Derdáková – čo ak sa ešte niečo vyskytne? 

Ivo Hinďoš, referent oddelenia výstavby, ŽP a TS – do suterénu bolo zakúpené čerpadlo. Do 

pivnice nebol  zásah, nemá súvis s budovou, nebola užívaná. 

Primátorka mesta  – urobí sa prehliadka, nie je istota, že či sa ešte niečo ukáže, je to stará 

stavba. 

Ivo Hinďoš, referent oddelenia výstavby, ŽP a TS  – pivnica by už mala byť chránená od 

pozemnej vody. 

Poslanec Ontko – na komisii MsZ výstavby, územného plánu, životného prostredia  ochrany 

prírody bol tento stav prerokovaný, komisia odporúča schváliť.  

Z prítomných 10 poslancov: 

za:  10 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

    Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

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

 

13. Návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Krompachoch. 14.46 hod. 

 

Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta, predložil písomný návrh Štatútu Zboru pre 

občianske záležitosti pri MsZ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – odmeňovanie členov ZPOZ-u by malo byť uvedené v zásadách 

odmeňovania.  

Primátorka mesta – odmeňovanie členov ZPOZ-u bolo súčasťou štatútu.  

Z prítomných 10 poslancov: 

za:  10 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

    Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

Z prítomných 10 poslancov: 

za:  10 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

    Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

14. Návrh na zvýšenie  platu primátorke mesta Krompachy.   15.17 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na zvýšenie platu primátorke mesta 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Hojstrič  – mal dotaz k hlavnej kontrolórke, či  môžeme rokovať o plate, ak nie je 

schválený rozpočet. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, o plate sa môže rokovať,  v rozpočte sa s tým 

počítalo.  

Poslanec Hojstrič  –   je 30%  navýšenie krytých? Asi nie, nie je však  proti zvýšeniu. Urobil 

si  prehľad miest a obcí na Slovensku so zistením, že napr.  starostka malej obce má vyšší plat 

ako primátor mesta. Všetci by si mali uvedomiť, že niektorí majú kráľovské platy a v prvom 

rade majú slúžiť občanom. 

Zástupca primátorky mesta  – primátorka mesta je  tu štvrté volebné obdobie a pre mesto sa 

snaží ušetriť finančné prostriedky.  
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Poslankyňa Derdáková,  prečo návrh predkladá zástupca primátorky mesta.  Nepáči sa jej,  

ako zástupca ide po ruke vedeniu mesta.  

Poslanec Jendruch  – návrh stále predkladal  predseda komisie MsZ  finančnej a majetkovej.  

Poslankyňa Derdáková  – bol to zvyk. 

Poslanec Hojstrič  – nie je to v súlade s predpismi, bolo to prerokované na komisii finančnej 

a majetkovej? 

Zástupca primátorky mesta  – bolo to predložené na komisii, ale komisia nerokovala, pretože 

nebola uznášania schopná. 

Hlasovanie sa uskutočnilo tajne.  

Poslankyňa Šmidová, členka hlasovacej komisie oboznámila s výsledkami tajného hlasovania. 

Vydaných bolo 10 hlasovacích lístkov, za bolo  10.  

Primátorka mesta  – vyslovila poďakovanie  a vyjadrila sa, že aj naďalej bude pracovať  

s plným nasadením. 

Z prítomných 10 poslancov: 

za:  10 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

    Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (prerokovalo).  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (zvyšuje).  

 

15. Návrh Doplnku č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančným prostriedkami mesta 

Krompachy.          15.21 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 2 k Zásadám hospodárenia 

s finančnými prostriedkami mesta Krompachy.  

Poslankyňa Derdáková predložila poslanecký návrh:: 

1. V § 23 ods. 1) písm. a) sumu 5 000,-- € nahradiť sumou 10 000,-- € a doplniť text v úhrne 

za príslušný kalendárny rok. 

2. V § 23 ods. 1 písm. b) znie: 

Schváliť rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu 

mesta v rámci programu maximálne do výšky 5 000,-- € v úhrne za príslušný kalendárny rok 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu. 

3. V čl. II ods. 2 znie: 

     Doplnok č. 2 nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020 

Hlavná kontrolórka  – stotožňuje sa s termínom od 1.1.2020. 

Primátorka mesta  – poprosila,  aby to bolo s účinnosťou dňom schválenia. 

Hlavná kontrolórka  – o poslaneckom návrhu sa hlasuje a nediskutuje sa.  

Poslankyňa Derdáková – stotožňuje sa s hlavnou kontrolórkou. 

Poslanec Jendruch – bude to protizákonné, ak sa schváli účinnosť dňom schválenia? 

Hlavná kontrolórka – nebude, ale bol rozpočet schválený na tento rok, odporúčania boli, bolo 

aj prehodnotiť kompetencie primátorky. Je na poslancoch ako schvália, bola by rada, čím by sa 

splnilo jedno z opatrení. 

Poslankyňa Derdáková  - citovala  kompetencie  zo zákona o obecnom zriadení § 13, mestské 

zastupiteľstvo  určuje rozsah.  

Primátorka mesta  – život prináša rôzne situácie, napr. že je potrebné urýchliť platbu, ale 

schválením doplnku č. 2 by sa zamestnancom zjednodušila práca. Zmeny tohtoročného 

rozpočtu nie je možné robiť v budúcom roku. 

Poslanecký návrh poslankyne Derdákovej: 
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– v § 23 ods. 1) písm. a) sumu 5 000,-- € nahradiť sumou 10 000,-- € a doplniť text v úhrne 

za príslušný kalendárny rok. 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

    Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

V § 23 ods. 1 písm. b) znie: 

Schváliť rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu 

mesta v rámci programu maximálne do výšky 5 000,-- € v úhrne za príslušný kalendárny rok 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu. 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

    Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.17– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

V čl. II ods. 2 znie: 

     Doplnok č. 2 nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

    Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

16. Správa o výsledku kontroly.       15.38 hod. 

 

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

zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková  – sú porušenia, poukázala na to aj v minulosti, ale k náprave nedošlo. 

Sledovať výdavky, sú to zbytočné zistenia. 

Primátorka mesta  – sleduje prácu aj na iných úradoch, hrdá je na prácu zamestnancov nášho 

úradu. Niektoré veci sa nedali riešiť. Bola by rada, keby hlavná kontrolórka prišla za 

pracovníkmi a  včas upozornila na chyby. 

Poslankyňa Derdáková – by bola posledná, ktorá by znevažovala prácu ekonomického 

oddelenia. Za tieto chyby nezodovená len ekonomické oddelenie. 

Hlavná kontrolórka  – kontrola je , že sa kontroluje už to,  čo sa už udialo. V zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - mestský úrad  riadi prednosta,  nie hlavná kontrolórka. 

Ak kontrolórka zistí nedostatky napr. v predkladaných materiáloch na rokovanie mestského 

zastupiteľstva, upozorní na ne. Stále pomôže, ak prídu za ňou kolegovia.  

Primátorka mesta  – poďakovala sa hlavnej kontrolórke a poslancom MsZ  za ich prácu. 

Z prítomných 10 poslancov: 

za:  10 - Dubiňák, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

    Zahuranec. 

zdržal sa : 0  
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proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/E.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.     15.51 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomný návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila - tým, že sa neschválil rozpočet mesta na rok 2020, 

stiahnuté z rokovania, budú iné čísla, stanovisko k rozpočtu bude predkladať pri predložení 

schvaľovania rozpočtu na rok 2020. Ak mesto pristúpi k zobratiu úveru, bude predkladať 

stanovisko k splneniu zákonných podmienok. 

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Ontko, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

 Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Dubiňák. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

18. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2020. 15.52 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh harmonogramu zasadaní MsZ 

v Krompachoch na rok 2020, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 9 poslancov: 

za:  9 - Ontko, Derdáková, Bocan, Jendruch Dzimková, Šmidová, Stana, Hojstrič,  

 Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol Dubiňák. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

19. Rôzne.          15.54 hod. 

 

V bode rôznom neboli predložené návrhy. 

 

20. Diskusia.          15.54 hod. 

 

Poslanec Hojstrič  – oslovili ho občania mesta s požiadavkou zrušiť novoročný ohňostroj 

a finančné prostriedky  poukázať mestu Prešov pre občanov, ktorí kvôli výbuchu obytného 

domu prišli o bývanie, alebo iným spôsobom poskytnúť im pomoc. Opýtal sa poslancov MsZ, 

či je vôľa zrušiť ohňostroj, ktorý škodí zvieratám, tehotným ženám. Poslanci MsZ s návrhom 

súhlasili. 

Primátorka mesta – objednávka bola zaslaná, musíme zistiť, či sa dá zrušiť a asi sa nevyhneme 

sankciám. 

Ing. Ján Revický, občan mesta – ľudia už  prispievajú občanom Prešova. Nemá pocit, aby 

ohňostroj škodil tehotným ženám, škodí im niečo iné. 

Prednostka MsÚ  – komponenty sú už zakúpené. 

Poslankyňa Šmidová  – budova bývalej ozdravovne je v zlom stave ozdravovňa. Osvetlenie 

smerom k súkromnej škole  Eduram je nefunkčné. Poďakovala sa všetkým za vykonanú prácu 

počas roka 2019 a popriala príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového 

roka 2020.  



12 
 

Primátorka mesta – ozdravovňa je v o osobnom vlastníctve. Vlastník  ponúkal mestu 

odkúpenie objektu. Developer v týchto miestach chce stavať rodinné domy, alebo  zariadenie 

sociálnych služieb. Musíme pracovať na zmene územného plánu. Osvetlenie školy je vo 

vlastníctve KSK a v nájme školy. 

Poslanec Hojstrič  – osvetlenie je už funkčné. 

Poslankyňa Derdáková – pripája sa k poďakovaniu. Je nesúlad s ustanoveniami vo 

vyrubovaní poplatku za komunálny odpad na Baníckej štvrti. Požiadala oddelenie majetku 

a regionálnej politiky, aby sa na to pozreli.  

Primátorka mesta  – nevie odpovedať na otázku, preverí to. 

Poslanec Jendruch  – poplatok za odpad sa zvyšuje, je na zvážení,  zaoberať sa podzemnými 

kontajnermi.  

Primátorka mesta – podzemné nádrže riešiť v rámci Ekoveru. Problém je so zberovým 

vozidlom. Osloví obce, ako sa to bude riešiť. Stále sú problémy so skupinami, ktoré robia 

neporiadok okolo kontajnerov. 

Poslanec Bocan poďakoval sa  za realizáciu chodníka a hľadanie riešenia stojiska na 

Trangusovej ulici.  

Primátorka mesta  – stojisko stále nie  je  doriešené, mal by sa predložiť návrh. 

Poslanec Zahuranec – poďakoval za spoluprácu v roku 2019. 

Ján Žiška, predseda JDS, v Krompašskom spravodajcovi bol uverejnený článok k mesiacu 

úcty k starším. Bolo by dobré, aby dôchodcovia mali dôstojné finančné zázemie pri prideľovaní 

dotácií. V zmysle platného VZN sa musia robiť projekty aj pri dotáciách vo výške 200,-- €, je 

to pre nich náročné, je na zvážení prideľovať dotácie jednoduchšie. Predsedom Miestnej 

organizácie zväzu telesne postihnutých bol požiadaný o prečítanie listu, ktorý prečítal a je 

prílohou tejto zápisnice.  

Primátorka mesta  – zástupca primátorky mesta  stiahol z rokovania návrh VZN o dotáciách. 

Bude zmenené a doplnené a predložené mestskému zastupiteľstvu súlade s platnou 

legislatívou. V minulosti bola  možnosť, že pre spoločenské organizácie sa dotácia poskytovala  

z reprezentačného  fondu,  asi by to bolo najvýhodnejšie. 

 

21. Záver.          16.35 hod. 

  

Primátorka mesta sa poďakovala za celoročnú prácu, za ústretovosť pracovať pre občanov.  

Zaželala pokojné a krásne sviatky, šťastný rok a zároveň sa poďakovala prítomným za účasť 

na 15. zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 11. decembra  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 
 


