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Zápisnica z  19.  zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 19. mája 2020 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 19. zasadanie mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ. Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné. Prítomných bolo 10 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti 

neboli poslanci Marián HOJSTRIČ a  Radovan ĎORKO. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie.         14.30 hod. 

2. Schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Schválenie zámeru a spôsobu predaja akcií SKI Plejsy a.s. Košice. 

7. Dofinancovanie projektu Adaptačné opatrenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia         

v meste Krompachy z vlastných finančných prostriedkov. 

8. Diskusia. 

9. Záver. 

  

2.  Schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva.   14.35 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh programu rokovania.    

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Stana, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli Hojstrič a Ďorko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 19/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     14.35 hod.  

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslankyne  MsZ Oľgu DZIMKOVÚ a Slávku ŠMIDOVÚ. 

 

4. Voľba návrhovej komisie.        14.36 hod.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Eva DERDÁKOVÁ,  členovia Branislav BOCAN a Stanislav FARKAŠ. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Stana, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 
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Proti:       0 

V miestnosti neboli Hojstrič a Ďorko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 19/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

5.  Interpelácia  poslancov MsZ.       14.37 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková písomne predložila interpelácie o spracovanie a predloženie 

nasledujúceho prehľadu: 

1. podané projekty aktuálne v hodnotení s vyčíslením nákladov na jednotlivé projekty v členení 

spoluúčasť mesta a neoprávnené výdavky v roku 2020 a nasledujúce. 

2. aktuálne rozpracované projekty s vyčíslením už vynaložených nákladov na jednotlivé 

projekty a vyčíslenie predpokladaných nákladov  a spoluúčasť a neoprávnené výdavky v roku 

2020 a nasledujúce. 

Nežiada o odpoveď na dnešnom zasadaní MsZ, ale na najbližšie zasadanie MsZ, alebo písomne 

v termíne v zmysle zákona. 

Po ukončení minulého zasadania MsZ rozmýšľala o tom, že je nespravodlivé ak zamestnanci 

mestského úradu v mesiaci apríl 2020 dva dni v týždni mali 70% zo mzdy. Svoju 

administratívnu prácu museli vykonať, niektoré  typy zamestnancov nevykonávajú prácu 

z domu a dostanú 80%. 

Na najbližšie zasadanie MsZ zvážiť prerokovanie výšky nájomného nebytových priestorov, 

podieľať sa na znížení nájomného počas pandémie koronavírusu. Pomôcť týmto našim 

podnikateľom.  Materské školy a 1. stupeň ZŠ od 1. júna 2020 začnú s vyučovacím procesom. 

Zriaďovateľ musí zabezpečiť dezinfekčné prostriedky a z tohto dôvodu sa bude  riešiť úprava 

rozpočtu. 

Primátorka mesta – nájomné budeme riešiť neskôr. Na zajtra je zvolaná porada riaditeľov 

škôl, na ktorej sa rozhodne ako ďalej. Školy nefungovali tri mesiace, ušetrili sa  finančné 

prostriedky, ktoré im boli zasielané v plnej výške. Rozhodne sa, či dezinfekčné prostriedky 

zakúpi škola, alebo zriaďovateľ.  Mesto obdŕžalo dezinfekčné prostriedky aj sponzorsky,  niečo 

z toho sa môže dať školám. Riaditelia škôl teplomery mali zabezpečiť v zmysle príkazu 

primátorky ešte v začiatkoch pandémie. 

Prišiel poslanec Ďorko. 

Poslankyňa Derdáková – zriaďovateľ má záujem, aby sa školy otvorili? 

Primátorka mesta – na porade sa riaditeľky vyjadria,  či je záujem zo strany rodičov. 

 

6. Schválenie zámeru a spôsobu predaja akcií SKI Plejsy a.s. Košice.  14.50 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh uznesenia na schválenie zámeru a spôsobu 

predaja akcií SKI Plejsy a.s. Košice, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, informovala, že na 

minulom zasadaní MsZ bolo prijaté uznesenie na predaj akcií a to bolo zaslané na posúdenie 

právnej kancelárii. V stanovisku sa uvádza, že má byť schválený zámer a spôsob predaja. 

Najvhodnejší je prípad osobitného zreteľa. Vyžiadalo sa stanovisko audítorky, ktoré  došlo až 

dnes. Sú rozdielne názory. Právna kancelária  odporúča predať a audítorka je v opačnej polohe. 

Odporúča počkať a rozhodnúť až po dodaní  potrebných dokumentov. Dobré by bolo zvolať 

stretnutie audítora a právnej kancelárie a dohodnúť sa na ďalšom postupe. 

Primátorka mesta  – na stretnutí by privítala aj  účasť poslancov MsZ. 

Ing. Balážová – oslovená bola členka DR SKI Plejsy a.s. na vykonanie kontroly, písomne jej 

bola odoslaná žiadosť a výpis uznesenia MsZ. Tá sa ešte neuskutočnila, ale podklady si už od 

spoločnosti vyžiadala. 

Prišiel Hojstrič. 
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Poslanec Ďorko – odporúča schváliť zámer. Po 30.6. 2020 konkrétne budeme vedieť aká je 

situácia. 

Primátorka mesta - 8.6. 2020 bude valné zhromaždenie, na ktorom bude predložený návrh na 

likvidáciu spoločnosti.  

Poslankyňa Derdáková – nie je to jednoznačné.  K 1.7. 2020 bude likvidácia, akcie budeme 

predávať počas likvidácie, čo ak sa nám ich nepodarí predať. Zaujímavé je, ako sa predali 

pozemky. Ostáva len schváliť zámer, medzitým budú vzájomné stanoviská. 

Primátorka mesta  – na stretnutie nájsť vhodný vyhovujúci termín všetkých zainteresovaných. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za : 12:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Stana, Farkaš, Bocan, Hojstrič, Ďorko. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 19/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za : 12:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Stana, Farkaš, Bocan, Hojstrič, Ďorko. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 19/C.2-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za : 0:   

Zdržali sa: 0 

Proti:      12: Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Stana, Farkaš, Bocan, Hojstrič, Ďorko. 

Návrh neprešiel - spôsob – priamy predaj.  

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za : 0:   

Zdržali sa: 0 

Proti:      12: Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Stana, Farkaš, Bocan, Hojstrič, Ďorko. 

Návrh neprešiel - spôsob predaja – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.  

  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za : 12:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Derdáková,  

  Stana, Farkaš, Bocan, Hojstrič, Ďorko. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 19/C.2-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – formou osobitného 

zreteľa).  

 

7. Dofinancovanie projektu Adaptačné opatrenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia              

v meste Krompachy z vlastných finančných prostriedkov.   15.09 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na dofinancovanie projektu Adaptačné opatrenia 

v oblasti riadenia kvality ovzdušia v meste Krompachy z vlastných finančných prostriedkov, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
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Mgr. Miloš Klein, OMaRR doplnil, že mesto Krompachy v rámci vyhlásenej výzvy a v súlade 

s uznesením MsZ v Krompachoch č. 11/E.5 zo dňa 21.08.2019 podalo žiadosť o dotáciu pre 

projekt “Adaptačné opatrenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia v meste Krompachy“, 

predmetom ktorého je obstaranie komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií. 

Celkové výdavky projektu boli vo výške 193.200,00 €, z toho požadovaná dotácia vo výške 

183.540,00 € a vlastné zdroje 9.660,00 €. 

Oznámením o poskytnutí podpory formou dotácie zo dňa 11.3.2020 boli mestu Krompachy na 

projekt schválené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 80.000,00 €. Z dôvodu, 

že technická špecifikácia komunálneho vozidla uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie 

a špecifikácia vozidla, ktorá bude predmetom verejného obstarávania musí byť totožná, celkové 

vlastné zdroje na projekte musia byť prispôsobené schválenej podpore z EF. 

Predpokladaná hodnota zákazky stanovená k 18.5.2020 je vo výške 165.000,00 €. 

Poskytnutá dotácia: 80.000,00 € 

Schválená spoluúčasť mesta v zmysle Uznesenia č. 11/E.5 zo dňa 21.08.2019: 9.660,00 € 

Dofinancovanie projektu: 75.340,00 € 

Implementácia projektu bude mať dopad na rozpočet – kapitálové výdavky. Dofinancovanie 

projektu bude čerpané z položky – kapitálové výdavky: „vlastné prostriedky na projekty“ 

(čerpanie k 30.04.2020 je 17,6 %). 

Spôsob financovania projektu bude v zmysle podmienok podpory refundáciou. 

Primátorka mesta  – bolo vytypované auto , žiadosť bola predložená na kúpu vozidla vo výške 

200 000,-- €. Z envirofondu je schválená dotácia vo výške 80 000,-- €. Nedá sa to zmeniť,  ani 

kúpiť iný typ, musia byť dodržané parametre. Je to pred verejným obstarávaním,  je na zvážení, 

či dotáciu vrátime, alebo schválime navrhovanú  finančnú  čiastku. 

Poslankyňa Derdáková  – je krytie v rozpočte?  Ťažko sa o tom rozhoduje, príjmy ako aj 

podielové dane budú nižšie. V tejto chvíli nevieme, čo všetko je už zazmluvnené, pomohla by 

tabuľka. Ľahšie by sa rozhodovalo. 

Primátorka mesta – rozmýšľalo sa o tom,  či do toho ideme. Je to z položky spolufinancovania 

projektov. Pomaly prebiehajú kontroly verejného obstarávania. Celý  proces schvaľovania 

projektov je pomalý. 

Poslanec Zahuranec – z druhej strany už nemusíme dostať takúto dotáciu, ale odkiaľ ich 

zoberieme. 

Poslanec Stana – podľa primátorky mesta je krytie v rozpočte. Keď sme išli  do výzvy 

spoluúčasť bola iná. Ak by sme vedeli o takejto spoluúčasti, neboli by sme do toho išli. 

Poslanec Bocan – vozidlo bude majetkom mesta či spoločnosti Ekover s.r.o.. 

Primátorka mesta  – bude to v majetku mesta. 

Poslankyňa Derdáková  – je iná situácia, mestá a obce musia zabezpečovať čistotu chodníkov. 

Odišla poslankyňa Dzimková. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec,  Stana, Farkaš, Bocan,  

  Hojstrič, Ďorko. 

Zdržali sa: 2 : Derdáková, Dubiňák 

Proti:       0 

V miestnosti nebola Dzimková 

MsZ prijalo uznesenie č. 19/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

8. Diskusia          15.20 hod. 

 

Poslanec Jendruch -  v posledných dňoch sa zhoršila situácia v meste čo sa týka rómov. Po 

ukončení karantény chodia v skupinách, zhromažďujú sa, chodia bez ochranných rúšok, 

prehrabávajú sa v kontajneroch. Je potrebné zvýšiť kontrolu zo strany MsP a štátnej polície.  
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V stredu sa konala exkurzia v Rožňave, Moldave nad Bodvou a Košiciach na podzemné 

a polopodzemné kontajnery. Dojem je taký, že sa  nevie  dočkať realizácie v našom meste. 

Podľa postrehov primátorov uvedených miest realizáciu vykonať  postupne. 

Primátorka mesta  – podzemné kontajnery  sú výhodnejšie, aj keď sú drahšie. Ťažko sa dostať  

do vnútra. Jedno hniezdo – kontajner má 5 m3,  potrebujeme 10 hniezd.  Terajšie kontajnery je 

možné nahradiť aj tzv. protimedveďových kontajnerov, do nich je tiež ťažký prístup.   

Prístrešky na kontajnery zaberajú viac miesta. Na podzemné kontajnery je potrebné auto na 

zvoz tohto odpadu, ktoré by časom zarobilo na seba. Úlohy sú zadané, pripravujeme sa na to. 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník – mestská polícia slúži  len poobede. Nie je možné postihnúť tých, 

ktorí sa prehrabávajú v kontajneroch, pretože rómovia v prevažnej miere posielajú deti. Počas 

karantény koronavírusu členovia MsP mali veľa nadčasov aj v čase, keď spadla strecha na 

Hornádskej ulici. Nemohli sa čerpať ani dovolenky, z každej strany sú požiadavky, nedá sa 

všetko vykryť.  

Poslanec Stana – príslušníci obvodného oddelenia PZ kontrolujú rúška, kontajnery. Boli 

udelené pokuty, ale kto to zaplatí. Sú nevymožiteľné. Nedá sa byť všade. Obvod nie je len pre 

Krompachy, ale aj pre okolité obce. 

Poslankyňa Derdáková – upozornila na prepadnutý chodník pri bývalých detských jasliach na 

Trangusovej ulici smerom k Lidlu a na ulici SNP pri PNS-ke. 

Poslanec Ontko – kontajnery pri činžiaku  pod školou na Maurerovej ulici  sú umiestnené na 

chodníku, autá chodia po tráve. 

Poslanec Farkaš –  na Trangusovej ulici (oblasť v okolí benzínovej pumpy a dielne spoločnosti 

Ekover) sa tráva nekosí, stromy sú prerastené. Problémom je, že za stromami sa zhromažďujú 

bezdomovci, rómovia. Tým okolie domov sa  znečisťuje  odpadom. Osvetlenie je nefunkčné, 

patrí benzínovej pumpe, odpojili ho. Od 1. júna by mali začať fungovať školy a v rámci 

epidemiologických opatrení je potrebné, aby si deti umývali ruky pod  teplou tečúcou vodou. 

Teplá voda na ZŠ Zemanská je odpojená.  

Primátorka mesta – Ing. Balážová bola požiadaná o vyhotovenie  prehľadu mesačných  

nákladov. Po zaplatení všetkých nevyhnutých nákladov, energií,  miezd ostáva nám cca 

30 000,-- €  na bežný život mesta,  z ktorých musíme vyžiť.    

 

9.  Záver.          15.45 hod. 

  

Primátorka mesta poďakovala sa za účasť na 19. zasadaní Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 19.  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: 

Oľga   DZIMKOVÁ,      poslankyňa MsZ 

Slávka ŠMIDOVÁ,         poslankyňa MsZ 
 


