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Zápisnica z  18.  zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 6. mája 2020  

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 18. zasadanie mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ. Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné. Prítomných bolo 11 poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnil sa 

poslanec Matúš STANA. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie.         13.05 hod. 

2. Schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva.    

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Kontrola uznesení MsZ k 29. 2. 2020. 

7. Správa o výsledku kontroly. 

8. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020.  

9. Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

10. Majetkové návrhy. 

11. Vyradenie majetku mesta k 31.12.2019. 

12. Inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných príspevkov 

Mestom Krompachy na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. 

14. Návrh na odvolanie členov komisie MsZ finančnej a majetkovej. 

15. Rôzne. 

 a) návrh na ocenenie KSK; 

 b) informácia o daňových príjmoch samospráv; 

 c) informácia o cenovej ponuke podzemných kontajnerov. 

16. Diskusia. 

17. Záver. 

 

2.  Schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva.   13.05 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh programu rokovania.    

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

Primátorka mesta predložila návrh doplniť do programu rokovania bod č. 15.3 – informácia 

o cenovej kalkulácii podzemných kontajnerov. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. 
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13.06 hod.  

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ Branislava BOCANA a Stanislava FARKAŠA. 

 

4. Voľba návrhovej komisie.        13.07 hod.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Ľuboš ONTKO, členovia Slávka ŠMIDOVÁ a Ján ZAHURANEC. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

5.  Interpelácia  poslancov MsZ.       13.08 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková  – vyslovila poďakovanie všetkým zainteresovaným za maximálne 

úsilie pri zvládnutí karantény pri koronavíruse COVID-19. Mesto zvládlo situáciu a veľké 

poďakovanie patrí primátorke mesta, ktorá má najväčší podiel pri zvládnutí tejto situácie.  

Primátorka mesta  – prikláňa sa k poďakovaniu hasičom, polícii, vedúcim oddelením MsÚ 

ako aj všetkým zamestnancom,  ktorí  vyvíjali veľkú snahu pri zabezpečovaní prác v rámci 

karantény  počas veľkonočných sviatkov. 

Poslanec Bocan – vyslovil požiadavku, aby boli dotknutí občania mesta upovedomovaní 

a mali priestor vzniesť svoje návrhy a námietky v prípadoch stavebných zámerov Mesta 

Krompachy, ako je umiestnenie a následná realizácia verejnoprospešných stavieb, stavebných 

úprav, rekonštrukcií, resp. iných zásahov, ktoré bezprostredne ovplyvňujú kvalitu života 

daného obyvateľstva a podstatne menia vzhľad a okolie ich obydlí. Na základe skúseností 

z realizácie kontajnerových stojísk na ul. Maurerová a Trangusová, je potrebné hľadať 

konsenzus o umiestnení vo fáze plánovania a nie po započatí prác. Samospráva by mala byť 

v týchto prípadoch otvorenejšia. 

 

6. Kontrola uznesení MsZ k 29. 2. 2020.      13.10 hod. 

 

Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta, predložil v písomnej forme kontrolu uznesení 

MsZ za obdobie od 1.3.2019 do 29.2.2020, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.1, B.2, B.3, B.4  – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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7. Správa o výsledku kontroly.       13.15 hod. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka mesta, predložila písomnú správu o výsledku 

kontroly, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Hojstrič - pri služobných cestách súkromným vozidlom je priložená havarijná 

poistka? 

Hlavná kontrolórka – pri služobných cestách na mestskom úrade áno. Iné organizácie sú 

informované, že to musia predložiť. Majú vnútorné predpisy, smernice. HK ďalej informuje 

mestské zastupiteľstvo, že postupuje podľa schváleného Plánu, budú vykonané ešte dve 

kontroly a vypracované stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019, ktorý sa bude 

schvaľovať. V zmysle zákona o obecnom zriadení pani primátorka „poverila“ hlavnú 

kontrolórku vykonať kontrolu v spoločnosti SKI PLEJSY. Kontrola nebola doteraz vykonaná. 

HK predložila pani primátorke písomné stanovisko, v ktorom, cituje z listu – dňa 13.2.2020 

mi bolo doručené Vaše Poverenie, v ktorom uvádzate: „Podľa § 18f, ods. 1, písm. h) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás poverujem vykonať 

kontrolu hospodárenia v spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy v spoločnosti 

SKI PLEJSY a.s. Košice.  Termín: 31.5.2020.“ V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v zn.n.p. § 18f ods. 1 Hlavný kontrolór písm. h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o 

to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad. Vo Vami zaslanom  

Poverení po a) nie sú špecifikované dôvody prečo vec neznesie odklad, v rámci Vami 

požadovaného výkonu kontroly; b) nie je presne definovaný predmet kontroly, čoho sa má 

kontrola týkať – „hospodárenia“ je široký a všeobecný pojem, bez určenia príslušnej 

špecifikácie; c) nie je definované kontrolované obdobie, t.j. obdobie,  ktoré má byť 

predmetom kontroly. Súčasne uvádzam, že  mesto Krompachy je menšinový akcionár (5,35 

%) a ja ako hlavný kontrolór mesta nie som oprávnená, nemám právo v komplexnom  rozsahu 

“hospodárenia v spoločnosti“ vykonať kontrolu. V zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v z n.n.p. ustanovenie § 197 ods.1) : Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti 

predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Podľa ods. 2) Členovia 

dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa 

činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so 

skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi 

predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Z uvedeného mesto ako akcionár 

obchodnej spoločnosti je v prvom rade oprávnené požadovať príslušné informácie, ktoré 

bližšie je nutné špecifikovať, od uvedeného kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti. Na 

valnom zhromaždení akcionár – zástupca za mesto Krompachy – má a mal právo žiadať 

o vysvetlenia v súvislosti s hospodárením spoločnosti v konkretizovanej oblasti predmetu 

činnosti pred schvaľovaním výsledkov hospodárenia za príslušné obdobie. Taktiež dávam do 

pozornosti, od konca februára a najmä od začiatku marca 2020 boli prijímané opatrenia na 

zabránenie šírenia pandémie koronavírusu a s tým súvisiacim režimom obmedzení aj na úseku 

kontrolnej činnosti. Z mojej strany boli od začiatku roka vykonané a vykonávané úlohy a 

kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. S pozdravom. 

Koniec citovania z listu. Pani primátorka trvala na vykonaní kontroly. 

Primátorka mesta – bližšie povie pri bode ohľadom danej spoločnosti. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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8. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020.        13.30 hod. 

 

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

a školských zariadení na rok 2020, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   

Primátorka mesta  – uvidí sa,  dokedy budú zatvorené školy počas pandémie. S finančnými 

prostriedkami budeme veľmi ťažko zápasiť. Pracovníci mestského úradu v mesiaci apríl 2x do 

týždňa a to utorky a štvrtky boli na  70%. 

Poslanec Ontko – ako sa počas mesiacov marec a apríl riešili učitelia a CVČ Prima. 

Primátorka mesta  – v mesiaci apríl ZUŠ a CVČ na 70 %, materské školy  80%. V marci 

boli na 100%, preto sa ponížili prenesené kompetencie. 

Poslanec Bocan – ktorých  organizácií sa to  týka? 

Primátorka mesta – všetky školské organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Krompachy. 

Poslanec Bocan – z dôvodovej správy mi to nie je jasné, teda hovoríme len o ZUŠ a CVČ na 

70 % a materské školy na 80%. 

Poslankyňa Derdáková – ak sa originálne kompetencie štátom dofinancujú, vieme to  

doplatiť? 

Primátorka mesta  – áno,  vieme dofinancovať. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Bocan 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7 – viď pripojené pri zápisnici 

(schvaľuje).  

 

9. Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.           13.40 hod. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 1/2019 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Bocan 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Bocan 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

10. Majetkové návrhy.       13.47 hod. 

 

10.1  - Informácia o aktualizácii rozpočtu stavby  – KROMPACHY - Rekonštrukcia        

a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. 
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Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o aktualizácii rozpočtu stavby – 

KROMPACHY - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch 

rokov veku dieťaťa, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Šmidová – ide o súkromné či mestské jasle? 

Primátorka mesta  – sú to mestské jasle. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol Bocan. 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

10.2 - Schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy na projekte - Podpora 

prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v meste 

Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie finančnej spoluúčasti mesta 

Krompachy na projekte - Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných 

rómskych komunít v meste Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že 

rozvody k rodinným domom sú, musia  sa urobiť prípojky. Niekde sú, ale sú odpojené, 

pretože za vodu sa neplatilo. Počas karantény sa riešila situácia s vodou na Hornádskej ulici, 

kde sa osadil stojan s meračom. Na Družstevnú ulicu sa musí urobiť nová prípojka, riešilo sa 

to dovozom vody cisternou Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou ako aj na Starej Maši. 

Je tu možnosť vybudovania stojísk na čipovú kartu. 

Poslanec Jendruch  – v projekte sa počíta aj s alarmom a bezpečnostnými kamerami? 

Primátorka mesta  – v niektorých mestách sa v projektoch do toho zmestili. Na Hornádskej 

ulici sú kamery, na Družstevnej sú na jednej strane a Starej Maši nie sú.  

Poslankyňa Derdáková – zafinancujeme to, pričom niektorí starostovia majú skúsenosti, že 

sa to ničí a za vodu sa neplatí.  

Poslanec Ontko – ťažko o tom  hovoriť, niektorí občania si to nevážia. 

Poslanec Zahuranec  – čo sa týka kamerového systému na Starej Maši je otočná kamera pri 

p. Jánošovi, na Hornádskej ulici chýba jedna kamera a na Družstevnej je len jedna kamera.   

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.8 viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

10.4 - Zámer predaja budovy v areáli nemocnice v Krompachoch – gynekologicko – 

pôrodnícke oddelenie. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zámer predaja budovy v areáli nemocnice 

v Krompachoch – gynekologicko – pôrodnícke oddelenie, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – je proti predaju nehnuteľnosti, aby sa nestalo, že to bude začiatok 

konca nemocnice. Keď, tak predať všetko. 

Primátorka mesta – toho času je gynekologiko-pôrodnícke oddelenie zriadené v bývalom 

infekčnom pavilóne. Na rekonštrukciu pavilónu nemocnica získala grant z európskych 
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fondov. Problém je však s odpisom a s 5% účasťou. Bolo by dobré, aby sa predala celá 

nemocnica. Zámer je, aby po rekonštrukcii pavilónu bolo zriadené doliečovacie oddelenie v 

bývalom infekčnom pavilóne. Mesto má z nemocnice nájom vo výške daní, atď.. 

Poslanec Hojstrič - súhlasí, aby sa mesto nezbavovalo majetku. Ak by nebol Agel, 

nemocnica by tu nebola. Dôjde k zveľadeniu majetku nemocnice. Na začiatku bol za to, aby 

Agel kúpil celú nemocnicu. Nezávisí to od nás, či tu bude alebo nebude nemocnica. Je za to, 

aby sa to predalo. Nemocnica bude mať majetnícky vzťah k svojmu majetku. Ťažko by odtiaľ 

odišli. 

Poslanec Ontko – ak by odišli, komu by dali budovy. Skôr je za to, aby sa budova predala. 

Poslankyňa Derdáková  – aby to nedopadlo ako s Plejsami. 

Primátorka mesta – ak by sa boli predali Plejsy, boli by sme mali aspoň peniaze. Teraz 

nemáme nič. 

Poslanec Zahuranec  – z ekonomickej stránky sú výhody, ale čo máme z toho. Odporúča 

predať. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 8:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec,  

  Hojstrič, Ďorko.  

Zdržali sa: 3:  Derdáková, Bocan, Farkaš 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.10 - 1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 8:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec,  

  Hojstrič, Ďorko.  

Zdržali sa: 3:  Derdáková, Bocan, Farkaš 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.10 - 2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje priamy predaj).  

 

 

10.3 - Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti SKI Plejsy a.s. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh ponuky na odkúpenie akcií spoločnosti SKI 

Plejsy a.s. Košice, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 4. 5. 2020 sa uskutočnilo valné 

zhromaždenie, ktorého sa zúčastnil JUDr. Lukáš Skurka. Predmetom rokovania bolo 

schválenie účtovnej závierky za rok 2019 a návrh likvidácie spoločnosti, ktorý neprebehol 

z dôvodu, že nebol účastný notár, preto sa valné zhromaždenie preložilo na 8. 6. 2020. Všetci 

prítomní hlasovali za likvidáciu, JUDr. Skurka nehlasoval.. Chyba sa stala v minulosti, 

pozemky sa vložili  do spoločnosti, za ktoré mesto dostalo akcie. Zaknihovaných je 1 687 
akcií s menovitou hodnotou 260,-- €, čo predstavuje 5,48% - tný podiel v spoločnosti. 

Spoločnosťou SKI Plejsy a.s. bola  predložená ponuka na odkúpenie akcií v hodnote 62 000,-- 

€. Je na zvážení, či túto ponuku prijmeme, alebo nie, keď áno, kedy sa vyplatí finančná 

čiastka pred likvidáciou, či po nej. Ak notár podpíše likvidáciu, neurobíme nič. Právnik 

vypracoval návrh na uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo žiada primátorku zabezpečiť 

prostredníctvom člena dozornej rady vykonanie kontroly a predloženie výsledkov tejto 

kontrolnej činnosti – máte to na stole. 

Poslankyňa Derdáková – ak sa uznesenie schváli, požiada sa o  stanovisko audítorky,  ak 

bude nevýhodné, primátorka uznesenie nepodpíše. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Bocan. 
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Zdržali sa: 2 : Jendruch, Farkaš 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/F.2 – viď pripojené pri zápisnici (žiada).  

 

11. Vyradenie majetku mesta k 31.12.2019.      15.05 hod. 

 

Poslanec Bocan, predseda vyraďovacej komisie MsZ, predložil písomný návrh na vyradenie 

majetku mesta k 31. 12. 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

12. Inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. 

           15.10 hod. 

 

Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta a predseda ústrednej inventarizačnej komisie 

MsZ, predložil písomnú inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 

k 31. 12. 2019, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných príspevkov 

Mestom Krompachy na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately.          15.15 hod. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní 

finančných príspevkov Mestom Krompachy na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Dzimková, komisia MsZ sociálna, bytová a pre rómsku komunitu, predmetný 

návrh zobrala na vedomie. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

14. Návrh na odvolanie členov komisie MsZ finančnej a majetkovej.  15.20 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na odvolanie členov komisie MsZ 

finančnej a majetkovej, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková upozornila na znenie uznesenia. Mestské zastupiteľstvo berie na 

vedomie a nie odvoláva, keďže to bolo na základe vlastnej žiadosti. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

  

15. Rôzne.          15.21 hod. 

 a) návrh na ocenenie KSK; 

Primátorka mesta predložila list predsedu KSK na ocenenie cenami KSK, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebola Derdáková 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

 b) informácia o daňových príjmoch samospráv. 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o daňových príjmoch samospráv, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice. Krátia sa podielové dane, prvá prognóza bola horšia, že to bude do 

výška 1 mil., posledný odhad je o cca 200 000,-- €. Náklady na koronavírus doposiaľ sú cca 

16 000,-- €,  nie sú to všetky náklady na opatrenia. Z okresného úradu boli zaslané  

požiadavky na preplatenie, nevie sa, či všetko bude uhradené. Nerozpočtované výdavky sú 

cca vo výške 30 000,-- €. Možno úhrada bude len z karantény, z mimoriadnej situácie nie. 

Aby sa zamedzilo nákaze, odpad z bytových domoch sa vyváža 3x týždenne. Ulice, chodníky, 

lavičky sa dezinfikujú. Kupovali sa dezinfekčné prostriedky, rúška, ktoré sa aj šili. Náklady 

idú hore a príjmy dole.  Úhrada daní sa predlžila do 31.8.2020. Možno sa bude upravovať 

rozpočet mesta. Podpisy sa neoverujú z dôvodu, že pracovníčka je práceneschopná z nákazy 

koronavírusu.  

Poslankyňa Derdáková – v porovnaní  s aprílom 2019 o koľko bolo menej podielových daní. 

Čo s dotáciami z rozpočtu mesta. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, je to  o 28 000,-- € 

menej oproti aprílu 2019. 

Primátorka mesta – v meste nie sú žiadne kultúrne akcie, žiadny šport. Dotácie sa budú 

prehodnocovať. 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

 c) informácia o cenovej ponuke podzemných kontajneroch. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu a cenovú ponuku na podzemné kontajnery, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice. Navrhnuté sú tzv. veľké hniezda – dva varianty. Cena je 

odhadom. Problém je,  ako ich zrealizujeme,  potrebujeme ich vyprázdňovať a  na to je 

potrebné auto. Spoločnosť  Ekover ho nekúpi, mesto sa musí finančne podieľať pri kúpe.  

Poslanec Jendruch  – 7 600,-- €  je len jeden kontajner? 

Ing. Jozef Perháč, riaditeľ spoločnosti Ekover s.r.o., áno je to za jeden kontajner, ale je to 

bez prác. Podzemné sú najlepšie, aj keď najdrahšie. Polopodzemné sú lacnejšie a manipulácia 

je jednoduchšia. Navrhol urobiť exkurziu dňa 13. 5. alebo 14. 5. 2020 v mestách Košice, 

Moldava a Rožňava, kde už tieto kontajnery majú. Na tento účel sa dajú čerpať  finančné 

prostriedky z eurofondov. Je tu ešte ďalšia možnosť zakúpenia kontajnerov tzv. 

protimedveďových, ktoré by nahradili už existujúce. 

Poslanec Jendruch  – má záujem o exkurziu, koľko stojí vozidlo. 

Ing. Perháč – cena vozidla je  cca 180 000,-- € bez DPH. 

Poslanec Zahuranec  – aká je výška polopodzemných kontajnerov.  

Ing. Perháč  – 70 – 80 cm. 

Primátorka mesta  – ak bude nové auto  potrebujeme ešte terajšie auto? 

Ing. Perháč – potrebujeme ho pre odvoz komunálneho odpadu  pre rodinné domy. Je 

špeciálne vozidlo na kombináciu odvozu odpadu na kuka nádoby a bobry.  

Poslanec Ontko – ide hlavne o to, aby sa zamedzilo vyberaniu odpadu z kontajnerov. 

Najlepšie sú podzemné. Máme na to? 

Primátorka mesta  – musíme to riešiť úverom. 

Poslanec Ontko – dá si poradiť na exkurzii. Možno by stálo za úvahu vymeniť len tzv. 

protimedveďové kontajnery  a zakúpiť auto. 

Poslanec Zahuranec  – pri výkope podzemných kontajnerov sa priestor  musí odvodniť. 

Primátorka mesta  – je to len predstava, obraz, čo by sme chceli. Na každé stanovište musí  

byť projekt. 

Poslanec Ontko – je to dobrý smer, dobrá myšlienka. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

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

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 18/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada).  
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16. Diskusia.          16.10 hod. 

 

Poslanec Hojstrič  – evidujú sa  žiadosti na kúpu notebookov z DNMK pre   potrebu škôl? 

Prednostka MsÚ  – požiadavky riaditeľov škôl sú v štádiu riešenia. Cca je 14 žiadostí, cena 

notebooku s vybavením a internetom je 350-400,-- €. Zvážiť o možnosti inej cesty, ak chceme 

vyhovieť požiadavkám. 

Poslankyňa Derdáková – v akom štádiu je dobudovanie skládky v Hincovciach. Koľko 

zamestnancov je v HPP? Od občanov má informáciu, že  voda na postrekovanie ciest sa berie 

z potoka na Kúpeľnej ulici. Voda je znečistená fekáliami  z rodinných domov a pri postreku je 

zápach. 

Ing. Perháč – v minulosti sa brala voda z kanála pri elektrárni. Teraz sa berie  z potoka 

z Kúpeľnej ulice, v zime sa  používala na ľad.  V Hincovciach sa  práce  prerušili kvôli 

verejnému obstarávaniu. S ukončením výstavby sa ráta  do konca októbra. Technológia by 

mala byť inštalovaná na jar budúceho roka. 

Primátorka mesta – nevie koľko zamestnancov je v HPP, prevádzka z Jakloviec je 

presťahovaná do Krompách, výroba beží. Pracuje sa v obidvoch halách. 

Poslanec Bocan – ako je to s platením mesačných školných poplatkov počas tejto situácie? 

Vydalo mesto školským organizáciám nejaké usmernenie v tejto veci v tomto období? 

Primátorka mesta  – nevie, aké boli vydané usmernenia školám, zatiaľ sa nerokovalo. Veľmi 

ťažko sa pracovalo počas karantény koronavírusu Covid-19, bola tu armáda, vyžadovalo sa 

veľa práce s nimi. Testovalo sa na Hornádskej, výsledky doposiaľ nie sú. 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu – v marci sa uskutočnilo 

stretnutie s riaditeľmi škôl s tým, že ak žiaci nebudú chodiť do školy, tak sa nebude platiť. 

Platiť sa bude len alikvotná časť dochádzky. V zmysle zákona, ak sa dieťa nezúčastní 30 dní, 

tak je poplatok odpustený. 

Poslanec Bocan – niektoré školské zariadenia o tejto skutočnosti doposiaľ neinformovali 

rodičov. 

Primátorka mesta  – vedúci oddelenia školstva zajtra bude informovať riaditeľov škôl, čo je 

platné  v zmysle zákona.  

 

17.  Záver.          16.30 hod. 

  

Primátorka mesta poďakovala sa za účasť na 18. zasadaní Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch.  

 

 

V Krompachoch 6. mája 2020 

 

Zapísala: Anna ČECHOVÁ 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ             primátorka mesta 

 

 

 

 

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

Branislav BOCAN,   poslanec MsZ 

Stanislav  FARKAŠ, poslanec MsZ 
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