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Zápisnica z  20.  zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 17. júna 2020  

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla 20. zasadanie Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ. Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné. Prítomných bolo 8 poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnili sa 

Branislav BOCAN, Stanislav FARKAŠ. V miestnosti neboli Ján ZAHURANEC a Marián 

HOJSTRIČ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie.         13.07 hod. 

2. Schválenie programu zasadania MsZ. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2019 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2020. 

7. Návrh rozpočtových  opatrení.  

8. Majetkové návrhy. 

9. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019. 

10. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2019. 

11. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019. 

12. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2020. 

13. Návrh Doplnku č. 5 VZN mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na 

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

14. Správa o výsledku kontroly. 

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

2020. 

16. Návrh na určenie pracovného času hlavného kontrolóra Mesta Krompachy. 

17. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Krompachy.  

18. Návrh zmeny plánu investícií na rok 2020. 

19. Rôzne. 

20. Diskusia. 

21. Záver. 

 

2.  Schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva.   13.07 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh programu rokovania.    

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

Za : 8:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Derdáková, Stana, Ďorko. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli Zahuranec a Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

 



2 
 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13.08 hod.  

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov  MsZ Igora JENDRUCHA a Matúša STANU. 

 

4. Voľba návrhovej komisie.        13.08 hod.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Slávka ŠMIDVÁ, členovia Eva DERDÁKOVÁ a Ľuboš ONTKO. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

Za : 8:   Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Derdáková, Stana, Ďorko. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli Zahuranec a Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

5.  Interpelácia  poslancov MsZ.       13.11 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková – vyslovila poďakovanie za predložený materiál – zoznam projektov, 

ktorý bol vyžiadaný na minulom zasadaní MsZ, aj keď si ho zatiaľ nestihla preštudovať (je 

prílohou tejto zápisnice). Zároveň žiadala, aby rozpočtové opatrenia na rokovanie mestského 

zastupiteľstva boli predkladané v súlade s Doplnkom č. 2 k Zásadám hospodárenia 

s finančnými prostriedkami mesta Krompachy, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2020. 

Písomná interpelácia je prílohou tejto zápisnice. 

 

6. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2019 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2020.      13.12 hod. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme vyhodnotenie plánu opráv nebytových 

priestorov za rok 2019 a návrh plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2020, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. Prítomný je zástupca spoločnosti Termokomplex s.r.o. Ing. Ján 

Revický, ktorý môže odpovedať na otázky. 

Ing. Revický – sú veci, ktoré  sú zatiaľ mimo neho. Podľa možností, ak bude môcť,  tak na 

otázky zodpovie. Predložený je  prehľad  opráv za 11 rokov,  je to zaujímavá suma. Drobnosti 

sa riešia operatívne.  

Z prítomných 7 poslancov MsZ: 

Za : 7:  Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Derdáková, Stana, Ďorko. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli Zahuranec, Jendruch a Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.1, C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 7 poslancov MsZ: 

Za : 7:  Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Derdáková, Stana, Ďorko. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli Zahuranec, Jendruch a Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.2– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
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7. Návrh rozpočtových  opatrení.        13.15 hod. 

 

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

zápisnice.  

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

opatrenia okomentovala.  

Poslankyňa Derdáková - upozornila na predkladanie rozpočtových opatrení v zmysle 

platného doplnku. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

Za : 8:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Derdáková, Stana, Ďorko. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli Zahuranec a Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.3, 4, 5, 6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

Za : 8:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Derdáková, Stana, Ďorko. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli Zahuranec a Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

8. Majetkové návrhy.        13.17 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.   

8.1 - schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy na projekte – Denný stacionár 

v meste Krompachy  

Poslankyňa Derdáková – víta túto aktivitu, seniori si to zaslúžia. 

 

Prišiel poslanec Zahuranec. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Derdáková, Stana, Ďorko, 

  Zahuranec. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

8.2 – zrušenie Uznesenia MsZ č. 18/D.10-2 zo dňa 6.5.2020 – spôsob predaja nemocnice 

v Krompachoch – gynekologicko – pôrodnícke oddelenie. 

 

Poslankyňa Derdáková – nestotožňuje sa s predajom, kúpna cena v prípade realizácie bude 

zaplatená  pri podpise? 

Primátorka mesta  – priamo pri podpise. 

Poslanec Ontko – na predchádzajúcom rokovaní mestského zastupiteľstva bola predložená aj 

verzia, ktorá nie vhodná. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 8:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Ďorko, Zahuranec. 

Zdržali sa: 1 Derdáková 

Proti:       0 
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V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

Prišiel poslanec Hojstrič 

 

8.3 - spôsob predaja majetku mesta - stavba súp. č. 315 - gynekologicko – pôrodnícke 

oddelenie v nemocnici v Krompachoch. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. 

Za :        0:   

Zdržali sa:  0:  

Proti:       10: Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Ďorko, Zahuranec, 

              Derdáková, Hojstrič. 

Návrh neprešiel. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Ďorko, Zahuranec, 

  Hojstrič 

Zdržali sa: 1: Derdáková 

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný zreteľ).  
 

8.4 – zníženie nájomného pre nebytové priestory vo vlastníctve mesta z dôvodu prijatých 

opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom COVID-19. 

 

Ing. Balážová  – komisia MsZ finančná a majetková  odporúča 50% zníženie. 

Poslankyňa Derdáková  – víta aktivitu, ale malo by sa vstúpiť do rokovania so 

spoločnosťou Termokomplexom ohľadom zníženia nájomného v priestoroch, ktoré sú vo 

vlastníctve mesta a spoločnosť ich  prenajíma. 20% nie je zaujímavé, preto predkladá 

poslanecký návrh zvýšiť na 40%. 

Primátorka mesta  – súcití s jednotlivými nájomcami, ale s mestom nikto nesúcíti. Štát nič 

nerefunduje, skôr nám berie. Podielové dane v porovnaní s aprílom minulého roka sú v tomto 

roku nižšie o 9,31% a v máji je to 13,23%. Nie je dobrá ani platová disciplína nájomcov. 

Vychádza sa im v ústrety. Mesto malo náklady s pandémiou doposiaľ vo výške 21 000,-- €, 

ktoré by sa zišli na iné účely. Neverí, aby štát niečo preplatil. Vlani bola mimoriadna situácia, 

keď spadla strecha na Hornádskej ulici a do dnešného dňa štát náklady nerefundoval.  

Poslanec Hojstrič  – súhlasí s tým, že musíme pozerať na mesto. Rozmýšľal nad schválením 

auta na minulom zasadaní mestského zastupiteľstva, že sa finančné prostriedky našli.  20% nie 

je  to veľa, stotožňuje sa s návrhom poslankyne Derdákovej. 

Primátorka mesta  – auto sme  vysúťažili za sumu  113 000 € a dotácia od štátu je 80 000 €.  

Za predložený poslanecký návrh  poslankyne Derdákovej z prítomných 10 poslancov MsZ  bolo 

8, hlasovania sa zdržali Šmidová a Zahuranec. Návrh prešiel. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       8:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Ďorko, Derdáková,  Hojstrič 

Zdržali sa: 2: Šmidová, Zahuranec 

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje 40% zníženie).  

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       8:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Ďorko, Derdáková,  Hojstrič 
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Zdržali sa: 2: Šmidová, Zahuranec 

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje podmienky).  

 

8.5 –  Dofinancovanie projektu Krompachy - Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu 

na pavilón základnej školy na ul. SNP. 

 

Mgr. Miloš Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja okomentoval predložený 

návrh.  

Poslankyňa Derdáková –  na aprílovom zasadaní MsZ z roku 2019 pani primátorka 

informovala, že pozemok  slovenského pozemkového fondu je už mestský, čo však nie je 

pravda. V rodinnom dome sa  získajú 3 triedy – za 342 000,-- €. Za túto čiastku by sa dala  

postaviť kontajnerová škola pre viac detí. Je to nehospodárne nakladanie s  finančnými 

prostriedkami. 

Primátorka mesta – je veľmi ťažké rokovanie so slovenským pozemkovým fondom. Pozemok 

nie je náš,  ale je súhlas na realizáciu stavby. Dotácia od štátu je 200 000,-- € a 140 000,-- € 

investuje  mesto. Nie je vyhlásená výzva na výstavbu škôl, nemôžeme sa uchádzať 

o prostriedky, preto  nemáme inú možnosť. Škola nemá kde umiestniť žiakov, hrozí 

dvojsmenná prevádzka u prvákov. Projekt s rozpočtom doniesol projektant v pondelok, do 

ktorého boli zakomponované  pripomienky. Štát nám školu nepostaví. 

Poslankyňa Derdáková – sú to tri triedy so 70 deťmi vyrieši nám to problém na 2 – 3 roky 

a čo ďalej? 

Primátorka mesta  – oslovení boli projektanti na kontajnerovú školu. Ak štát neprispeje, nevie, 

ako sa bude riešiť problém s deťmi. 

Mgr. Klein - výzva do konca roka nebude. 

Poslanec Hojstrič  – už mu bolo na niečo odpovedané. Za koľko sa kúpil dom od Pavlikovcov? 

Asi za 40  000,-- € a  investovalo sa cca 80 000,-- €. Ako to bude v budúcnosti? Hľadať vhodné 

priestory v blízkosti rómskych komunít – Hornádska, Družstevná, Stará Maša. Ak sa nestihne 

do konca roka prídeme o dotáciu? 

Primátorka mesta – áno, v rámci verejného obstarávania  bude uvedený aj dátum výstavby. 

HPP sa postavilo za ½ roka. Musíme to stihnúť. Slovenský pozemkový fond nereaguje, ale 

aspoň dal súhlas na výstavbu. Zdržal nás. 

Poslanec Hojstrič – hospodárnejšie by bolo nehnuteľnosť zbúrať a postaviť kontajnerovú 

školu. Elektrárensky závod ponúka na predaj budovu na ul.29. augusta. 

Primátorka mesta – veľmi drahé by boli búracie práce, vývoz sutiny. Mestá musia dávať 

prostriedky na výstavbu škôl, pričom je to povinnosť  štátu. 

Poslanec Stana – bolo niekoľko možnosti, Riešiť to tak, ako  to bolo schválené. Máme túto 

čiastku v rozpočte? 

Primátorka mesta – sú to  finančné  prostriedky  z kapitoly ministerstva  školstva, boli 

pridelené na úpravu,  nie na výstavbu, maximálne do výšky 200 000,-- €. Ako budeme riešiť 

kapacity školy, nárast populácie na uliciach Hornádskej a Družstevnej  je vysoký.  Zámer bol, 

aby v múzeu sa zriadila škola. V minulosti bolo povedané bývalým riaditeľom,  že špeciálnu  

školu netreba rozširovať. Vlastníkom nehnuteľnosti múzea je KSK,  budova je v dlhodobom 

nájme Občianskeho združenia  Ľudia a perspektíva. Cena 1 mil. € za budovu elektrárenského 

závodu  je veľa. 

Ing. Balážová – táto čiastka v rozpočte nebola, ale rekonštrukcia MŠ SNP pravdepodobne 

nebude v tomto roku, finančné  prostriedky sa presunú. 

Poslanec Zahuranec  – ak sa to nestihne, čo budeme robiť. 

Mgr. Klein – súťažné podklady sú,  stavba sa musí ukončiť do novembra 2020, finančné 

vyúčtovanie musí byť v decembri 2020. 
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Poslanec Ďorko – škola sa zrekonštruuje, vyjde výzva a budeme mať  možnosť získať 

prostriedky? 

Primátorka mesta – dotácia nie je  z eurofondov, ale ministerstva školstva. Ak budú zdroje, 

tak z eurofondov.  Na  hámor sa žiada dotácia každý rok, ale nie na tie isté práce. 

Poslanec Ontko – bol by priestor na vybudovanie aj kontajnerovej školy? 

Primátorka mesta – niečo podobné ako má špeciálna škola, mohlo by sa postaviť aj na tomto 

pozemku. Rokovalo sa s projektantami, ak sa to nebude môcť dať, stopneme to. 

Poslanec Zahuranec – v minulosti bola maketa rekonštrukcie  školy. 

Primátorka mesta – bolo to za éry  SNS, neboli sme úspešným žiadateľom. Bol to  

jednostupňový projekt. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Ďorko, Zahuranec, 

  Hojstrič 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       1: Derdáková 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

9. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019.  14.20 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomnú správu o hospodárení škôl a školských 

zariadení za rok 2019, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Jendruch, komisia školstva a športu, odporúča predloženú správu zobrať na 

vedomie.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

10. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2019. 14.22 hod. 

 

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

mesta Krompachy za rok 2019, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Stručne zhrnula závery 

stanoviska. Záverečný účet odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť s výrokom celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

Poslankyňa Derdáková – poďakovala  za spracovanie stanoviska. 

Primátorka mesta – poďakovala sa za prehľadnú správu. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

11. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019.    14.30 hod. 

 

Primátorka mesta predložila záverečný účet mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. Mesto nie ja zadlžené, ďakuje oddeleniu majetku a všetkým zamestnancom, 

prednostke MsÚ, ako aj poslancom MsZ za celoročné hospodárenie. 
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Poslankyňa Derdáková  – doplnila niektoré detaily programového rozpočtu. V niektorých 

aktivitách napr. na cyklistický chodník bolo schválených viac finančných prostriedkov, ušetrilo 

sa. Z plánovaných  15 občianskych obradov bolo 23. Znížili sa náklady na stolnotenisovú 

herňu, nárast bol na stravovacie služby. Lavičiek je v meste určite viac ako je uvedené. 

Finančný nárast bol pri separovaní.  

Primátorka mesta – za biologický odpad sa platí. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje bez výhrad).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prebytok).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje použitie prebytku).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje poplatok).  

 

12. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2020.  14.37 hod. 

 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu,  predložil písomný návrh úpravy 

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

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

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

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

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ Zemanská).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 
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Za :       10: Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Ďorko, Zahuranec,  

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje MŠ Hlavná).  

 

13. Návrh Doplnku č. 5 VZN mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.  14.39 hod. 

 

Ing. Znanec predložil písomný návrh Doplnku č. 5 VZN mesta Krompachy č. 1/2019 o určení 

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

prílohou tejto zápisnice. 

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

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

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

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

14. Správa o výsledku kontroly.       14.41 hod. 

 

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

zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

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

2020.           14.43 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomný návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 

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

Primátorka mesta navrhla vykonať kontrolu v spoločnosti  PO WOPAX s.r.o. do 31. 7. 2020. 

Poverenie bude predložené hlavnej kontrolórke. Okresný súd dal návrh na zrušenie spoločnosti. 

Vykonať aj kontroly v školských jedálňach.   

Hlavná kontrolórka – boli vykonané kontroly v spoločnostiach, aj v spoločnosti PO WOPAX 

s.r.o.. Pri poslednej kontrole boli zistené závažné nedostatky. Problém bol s doručením 

dokladov zo strany spoločnosti na vykonanie kontroly.   
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Poslanec Dubiňák predložil poslanecký návrh,  zaradiť do plánu kontrolnej činnosti kontrolu 

hospodárenia v ŠJ  pri ZŠ. 

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

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

16. Návrh na určenie pracovného času hlavného kontrolóra Mesta Krompachy. 14.52 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na určenie pracovného času hlavného kontrolóra 

Mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačno – správneho a sociálnych vecí, doplnil, že na 

tento rok je  rozpočet pre hlavného kontrolóra schválený na 37,5 hod. týždenne a pracovný  

úväzok je 100% 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

             Hojstrič, Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (určuje).  

 

17. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Krompachy.  14.53 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Ivančo okomentoval predložený návrh.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Ďorko, Zahuranec, Hojstrič,    

           Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebola Dzimková 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (vyhlasuje).  

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Ďorko, Zahuranec, Hojstrič,    

           Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebola Dzimková 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (konštatuje).  

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Ďorko, Zahuranec, Hojstrič,    

           Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 
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V miestnosti nebola Dzimková 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/I.1 – viď pripojené pri zápisnici (stanovuje).  

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Ďorko, Zahuranec, Hojstrič,    

           Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebola Dzimková 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/J.1 – viď pripojené pri zápisnici (menuje).  

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Ďorko, Zahuranec, Hojstrič,    

           Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebola Dzimková 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/K.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada).  

 

18. Návrh zmeny plánu investícií na rok 2020.     14.56 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh zmeny plánu investícií na rok 2020, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – potrebné je zrušiť schválený plán investícii v položke C1 zo dňa 12. 

2. 2020. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Ďorko, Zahuranec, Hojstrič,    

           Derdáková 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebola Dzimková 

MsZ prijalo uznesenie č. 20/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

19. Rôzne.       15.03 hod. 

 

Neboli predložené návrhy. 

 

20. Diskusia.       15.03 hod. 

 

Poslanec Hojstrič – požiadal o predloženie nákladov mesta počas pandémie Covid 19. 

Opätovne upozornil na znečistený Slovinský potok smerom od nemocnice do mesta. Zároveň 

požiadať povodie Bodroga a Hornádu o vykosenie trávy po brehoch potoka. 

Primátorka mesta  – výdavky má pripravené, nie je problém to rozmnožiť pre poslancov MsZ. 

Hasiči tohto roku potok čistili, povodie bude vyzvané.  

Poslanec Jendruch – ako je to s prípravou na podzemné kontajnery, aký je stav s kúpou  

nového čistiaceho vozidla. 

Primátorka mesta – na zasadaní spoločnosti Ekover s.r.o. sa bude hlasovať kúpa vozidla. 

S projektantami sa rieši projekt podzemných kontajnerov. 

Poslanec Zahuranec – v akom štádiu je riešenie predaj akcií spoločnosti SKI Plejsy a.s. 

Košice. 
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Primátorka mesta  – spoločnosti bola zaslaná výzva na vyčíslenú cenu 397 693,38 €, čo je za 

1 687 ks akcií, s upozornením, že v spoločnosti došlo k nehospodárnemu nakladaniu a následne 

dáme podnet na NKÚ o vykonanie kontroly. Cena 62 000,-- € nezodpovedá cene našich akcií. 

Valné zhromaždenie bude 15.7.2020, naše požiadavky budú opäť predložené. Podľa vyjadrenia 

audítorky nemali by sme byť ukrátení a nemali by sme ísť pod cenu. Čakáme na reakciu SKI 

Plejsy a.s.. 

 

22. Záver.          15.12 hod. 

 

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na 20. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

 

 

 

V Krompachoch 17. júna 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: 

Igor    JENDRUCH,  poslanec MsZ 

Matúš STANA,          poslanec MsZ 
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