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Zápisnica z  21.  zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 19. augusta 2020  

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 21. zasadanie mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ. Mestské zastupiteľstvo bolo 

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

poslanci MsZ Marián HOJSTRIČ a Branislav BOCAN, v miestnosti  neboli Matúš STANA 

a Ján ZAHURANEC. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie          12.07 hod. 

2. Schválenie programu zasadania MsZ. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Voľba volebnej komisie. 

6. Interpelácie poslancov MsZ. 

7. Voľba hlavného kontrolóra (HK). 

8. Určenie platu HK. 

9. Výročná správa za rok 2019 – DETSKÁ NADÁCIA MESTA KROMPACHY. 

10. Výsledky hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy za  rok 

2019. 

11. Majetkové návrhy. 

12. Návrh na zrušenie členstva mesta Krompachy v OOCR (Oblastná organizácia 

cestovného ruchu). 

13. Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30. 06. 2020. 

14. Správa audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2019. 

15. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30. 06. 2020. 

16. Návrh  rozpočtových opatreniach. 

17. Správa o výsledku kontroly. 

18. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy na rok 2020. 

19. Návrh Doplnku č. 6 VZN č. 1/2019 o určení výške dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa žiaka škôl a školských zariadení. 

20. Informácia o výberovom konaní riaditeľa CVČ Prima Krompachy. 

21. Doplnok č. 5 k Zriaďovacej listine ZUŠ Krompachy. 

22. Organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch – informácia  

23. Zrušenie konania Krompašského jarmoku v roku 2020. 

24. Spracovanie Komunitného plánu mesta Krompachy na roky 2021 – 2025 – zámer.  

25. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2020. 

26. Rôzne. 

27. Diskusia. 

28. Záver. 
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2  Schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva.   12.08 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila program dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. 

S návrhom programu všetci prítomní poslanci súhlasili.    

Primátorka mesta predložila návrh doplniť program rokovania v bode majetkové návrhy bod 

11.7 – zrušenie uznesenia MsZ a prijatie nového uznesenie – SKI Plejsy a do bodu rôzne – 

zámer na schválenie pôžičky. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli Zahuranec, Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Prišli poslanci MsZ Stana, Zahuranec. 

  

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     12. 10 hod.  

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov   MsZ Jána ZAHURANCA a Matúša STANU. 

 

4. Voľba návrhovej komisie.        12.11 hod.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Eva DERDÁKOVÁ,  členovia Radovan ĎORKO a Stanislav FARKAŠ. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

5.  Voľba volebnej komisie.        12.11 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie volebnej komisie:  

predseda: Dárius DUBIŇÁK, členovia Igor JENDRUCH a Ľuboš ONTKO. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

6. Interpelácia  poslancov MsZ.       12.12 hod. 

 

Neboli predložené žiadne interpelácie poslancov MsZ. 
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7. Voľba hlavného kontrolóra.       12.12 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na voľbu hlavného kontrolóra, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Privítala  kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra, ktoré  budú mať na 

prezentáciu 5 minút. Doručených bolo 7 obálok, jedna písomná prihláška neobsahovala 

stanovené náležitosti. Kandidátky sa budú prezentovať v abecednom poradí. Profesijné 

životopisy sú prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Marta Legátová – v krátkosti predstavila svoj životopis. Ovláda  platnú legislatívu. Po 

ukončení vysokoškolského vzdelania chcela vykonávať túto činnosť. Po presťahovaní do 

Krompách ju práca zaviedla do iných miest a jedným z dôvodov je, že by chcela prácu 

vykonávať v mieste trvalého bydliska. 

Poslankyňa Derdáková – všetkým kandidátkam bude dávať dve rovnaké otázky: čo Vás 

viedlo k tomu, aby ste kandidovali na funkciu hlavného kontrolóra, na čo už Ing. Legátová 

sčasti odpovedala a druhá otázka - ste oboznámená s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 

2020 a akú kontrolu by ste vykonali ako prvú.  

Ing. Marta Legátová  – na stránke mesta nenašla plán kontrolnej činnosti na 2. polrok, ale len 

na 1. polrok, preto nemá  vedomosť o pláne. Prvé kroky po nástupe do funkcie by smerovali 

k oboznámeniu sa s interným záväznými nariadeniami.  

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, plán bol vyvesený v stanovenom termíne, MsZ ho 

schválilo vrátane poslaneckého návrhu - mestské zastupiteľstvo požiadalo v 2. polroku 2020 

o vykonanie kontroly v školských jedálňach. Kontroly uvedené v  pláne  sú preto,  aby sa nový 

kontrolór  oboznámil s prácou, činnosťou mesta, poslancov.  

Ing. Marta Legátová  – kontroly nie sú cudzie, nie je to pre ňu nič nové. 

Mgr. Ľubomíra Puškárová – okomentovala svoj profesijný životopis. Hľadá si novú prácu  

a  je pripravená na túto prácu. 

Poslankyňa Derdáková opätovne predložila svoje otázky. 

Mgr. Ľubomíra Puškárová – hľadá si novú  prácu, oboznámila sa s prácou hlavnej 

kontrolórky.  

Poslanec Dubiňák – hlavný kontrolór by nemal  podnikať. V prípade zvolenia budete žiadať 

mestské zastupiteľstvo o povolenie, alebo zrušíte živnosť? 

Mgr. Ľubomíra Puškárová  – ak by pokračovala v podnikaní, tak len so súhlasom mestského 

zastupiteľstva, ale skôr by sa rozhodla pre zrušenie.  

Ing. Renáta Regešová – okomentovala životopis s doplnením, že v prevažnej miere sa  

venovala  životnému prostrediu. V spoločnosti Embraco  realizovala niekoľko projektov, čo sa 

týka  bezpečnosti  a životného prostredia. Je absolventkou 3 kurzov: kvalita, bezpečnosť 

a životné prostredie. Je zodpovedná za  rozpočet, vypracovanie zmlúv, fakturáciu aj kontrolu. 

S legislatívou pracuje celý život. Chce sa vrátiť  pracovať do Krompách, ponúka svoje odborné 

znalosti, má audítorské skúšky, ponúka čas, bude rada, ak niekoho týmto oslovila. 

Poslankyňa Derdáková zopakovala svoje otázky.  

Ing. Renáta Regešová  – nečítala plán kontrol, venovala sa skôr legislatíve.  

Ing. Eva Stehlíková – oboznámila prítomných s profesijným životopisom. 

Poslankyňa Derdáková položila tie isté otázky. 

Ing. Eva Stehlíková, chce sa profesionálne posunúť, s plánom činnosti je oboznámená a asi 

ako prvú by vykonala kontrolu v školských jedálňach.  

Poslanec Ontko – aká je to skúsenosť stresovej záťaže. 

Ing. Eva Stehlíková – práca je stresová, správne si vysvetliť kontroly. 

Mgr. Margita Šefčíková – okomentovala svoju doterajšiu prácu. Na otázky poslankyne 

Derdákovej odpovedala, že motiváciou je práca, ktorá ju baví. Chce sa  zamerať  len na túto 

činnosť, môže nestranne pôsobiť a pomáhať. S plánom sa neoboznámila. Zo zákona vyplýva,  

vykonávať kontroly po dohode a ako prvé by vykonala tie, ktoré sú najdôležitejšie. 
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JUDr. Mária  Župa – pri výberovom konaní bola porušená podmienka, uchádzači majú byť 

nezávislí a nestranní, nemôže to byť v súlade so súbehom iného  zamestnania. Ako môže niekto 

kontrolovať to, čo robil.  Na otázky poslankyne Derdákovej odpovedala, že je to zaujímavá 

práca v meste trvalého bydlisku, chce sa podieľať na tejto práci a s plánom kontrolnej činnosti 

nie je oboznámená. 

Poslanec Dubiňák – Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 druhá veta Zákona o obecnom zriadení hlavný 

kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť 

a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. Požiada MsZ o povolenie vykonávať činnosť v dozornej rade futbalového 

klubu? 

JUDr. Mária Župa - ukončila by všetky činnosti. 

Voľba sa uskutočnila tajne. 

Poslanec Dubiňák, predseda volebnej komisie informoval o výsledkoch tajnej voľby. 

Rozdaných bolo 12 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 10, platných bolo 10, neplatných 0. 

Ing. Marta Legátová získala 4 hlasy, Mgr. Ľubomíra Puškárová 1, Ing. Renáta Regešová 0, Ing. 

Eva Stehlíková 5, Mgr. Margita Šefčíková 0, JUDr. Mária Župa 0. Hlavný kontrolór sa v prvom 

kole nezvolil, nebol súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, uskutoční sa druhé kolo, 

do ktorého postupujú dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväčší počet platných. 

Do druhého kola volieb postúpili Ing. Eva Stehlíková a Ing. Marta Legátová.  

Primátorka mesta – poďakovala sa kandidátkam, ktoré neuspeli, za účasť a za snahu pracovať 

v meste a pre mesto Krompachy. V prípade záujmu môžu pracovať ako pracovníčky mestského 

úradu v prípade vytvorenia nových pracovných miest. Alebo o 6 rokov opätovne kandidovať. 

Všetky sú schopné pracovať v prospech mesta. 

Poslanec Dubiňák, informoval o výsledkoch druhého kola. Rozdaných bolo 10 hlasovacích 

lístkov, odovzdaných bolo 10, platných bolo 10, neplatných 0. Ing. Marta Legátová získala 6 

hlasov a Ing. Eva Stehlíková 4 hlasy. Hlavnou kontrolórkou na obdobie 6 rokov je Ing. Marta 

Legátová. Primátorka mesta poďakovala sa za účasť Ing. Eve Stehlíkovej. Zablahoželala  

zvolenej Ing. Marte Legátovej a zaželala pracovné úspechy v jej novej funkcii.   

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (zvolilo).  

Primátorka mesta - poďakovala sa Ing. Márii Tomašovej za jej 21 ročnú vykonanú prácu, za 

spoluprácu. Do ďalších rokov  zaželala  zdravie a rodinnú pohodu. 

Ing. Tomašová  – poďakovala za sa spoluprácu, bolo veľa dobrého, bolo aj niečo zlé. Všetkým 
zaželala pevné zdravie a novozvolenej hlavnej kontrolórke hlavne mnoho pracovných 

úspechov.  

 

8. Určenie platu HK.        13.25 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na určenie platu hlavného kontrolóra, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  
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Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (konštatuje).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (určuje).  

 

9. Výročná správa za rok 2019 – DETSKÁ NADÁCIA MESTA KROMPACHY.  

           13.55 hod. 

 

Mgr. Katarína Kiseľáková, správkyňa DNMK, predložila písomnú výročnú správu DNMK, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice.  Doplnila, že nadácia za rok 2019 sa stretla 6x, obdŕžala 

sponzorské dary pri príležitosti krompašského jarmoku. Celá agenda je na mestskom úrade u p. 

Rimskej. 

Poslanec Ontko – bolo vyhovené všetkým žiadostiam? 

Mgr. Terézia Valeková, predsedníčka DNMK,  boli žiadosti, ktoré nespĺňali podmienky. 

Poslanec Dubiňák – bola spätná väzba žiadateľov, ktorí obdŕžali výpomoc? 

Mgr. Katarína Kiseľáková – spätná väzba nebola. 

Poslankyňa Derdáková – aký bol výťažok 2% daní.  

Mgr. Katarína Kiseľáková  – kvôli COVID v tomto roku bol termín podania 2% daní 

posunutý a k 11.8.2020 táto čiastka činí  278,40 €. 

Primátorka mesta  – dotácia bola poskytnutá trom žiadateľom, sú to Krompašania? 

Mgr. Katarína Kiseľáková, sú to Krompašania. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

10. Výsledky hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy za  rok 

2019.                  

           14.00 hod.

  

Primátorka mesta, predložila písomné správy o výsledku hospodárenia spoločnosti 

s majetkovou účasťou mesta, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

1. PVS a.s. Poprad 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

2. Mestské lesy Krompachy s.r.o.. 

Ing. Vladimír Sajdák, riaditeľ spoločnosti, doplnil, že spoločnosť v roku 2019  dosiahla zisk. 

Primátorka mesta – dostávame sa z červených čísiel. Bola daná požiadavka na dotáciu? 

Ing. Sajdák  – áno. 

Poslankyňa Derdáková – pohľadávky a záväzky, čím je to spôsobené. 

Ing. Sajdák – 9 000,--€ je to čiastka voči mestu, je spracovaný splátkový kalendár. Pohľadávky 

sú  z obchodného styku a plnia sa. 

Poslankyňa Derdáková  – prečo je to v záväzku, keď je splátkový kalendár. 

Poslanec Dubiňák, poďakoval pánovi riaditeľovi za vykonanú prácu. 

Primátorka mesta  – doručená bola  sťažnosť občanov na Doline.  

Ing. Sajdák  – riešia sa preventívne opatrenia,  snáď budú stačiť. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

3. KROMSAT s.r.o. Krompachy. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

4. SKI, a.s. Košice. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

Zdržali sa: 1 : Dedáková 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

5. PO WOPAX s.r.o. Krompachy. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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6. Ekover s.r.o. Spišské Vlachy. 

 

Ing. Jozef Perháč, riaditeľ spoločnosti, výsledok hospodárenia je kladný vo výške 4 800,-- €. 

Výnos je nižší, náklady boli vyššie spôsobené minimálnou mzdou, príplatkami za sviatky 

a pod.. 

Poslankyňa Derdáková, bolo valné zhromaždenie 7.5.2020? Ako je to so skládkou 

Hincovciach. 

Ing. Perháč – bola  nová súťaž na technologickú a stavebnú časť. Prebehlo verejné 

obstarávanie  na technológiu, boli dvaja uchádzači z Holandska a Lotyšska. Trvá proces 

ukončenia VO. Podpísaná je zmluva o dielo na stavebnú časť. Hala by mala byť ukončená 

koncom novembra 2020, technológia až po 10 mesiacoch. V júni alebo júli 2021 by sa mala 

spustiť činnosť.  

Primátorka  mesta – od 1.1.2021 mestá a obce musia zabezpečiť odvoz biologického 

kuchynského odpadu. 

Ing. Perháč – v niektorých zariadenia na základe uzatvorenej zmluvy sa robí zber kuchynského 

odpadu. Bude sa to musieť riešiť, ak by už bola linka hotová, nebol by problém. 

Poslankyňa Derdáková  – do hnedých kontajnerov môže ísť kuchynský  odpad? 

Ing. Perháč  – môže, mali by byť iné  nádoby, ale aj  zberové vozidlo na túto činnosť. 

Primátorka mesta – nevie si to predstaviť, ako to bude fungovať na sídliskách, ako často bude 

vývoz, aké zberové  nádoby.  Z bežných domácnosti nevie ako sa naplní nádoba napr. 

s omáčkami. 

Ing. Perháč  – kuchynský odpad v nádobe môže byť maximálne 7 dní. Jedna nádoba by mala 

byť na bio kuchynský odpad, ide to do bio plynu. Zvoz je problematický. Budú veľké finančné 

náklady. 

Primátorka mesta– občania to nosiť do nádob nebudú, je to nerealizovateľné. Starostovia sa 

voči tomuto zákonu veľmi bránia. Ľudia neseparujú sklo, papier, plasty, ako sa bude separovať 

kuchynský odpad. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

7. Termokomplex s.r.o. Krompachy. 

 

Ing. Ján Revický, zástupca spoločnosti – prebieha konzultácia ohľadom projektu na výmenu 

kotlov. Malo to byť na jar, ale kvôli koronavírusu sa to preložilo na jeseň. 

Poslankyňa Derdáková – veľa nebytových priestorov nie je obsadených, ako je to v % 

vyčíslení.      

Ing. Revický nevie koľko to je, ale boli 3 žiadosti na zrušenie nájmu, jeden priestor  sa podarilo 

obsadiť. Prázdne poschodie je v dome služieb. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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8. BHMK s.r.o. Krompachy 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

 

11. Majetkové návrhy.        14.32 hod. 

 

1. Schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy pre projekt - Vybudovanie systému 

zadržiavania zrážkovej vody v intraviláne mesta Krompachy. 

 

Ing. Erika Balážová,  vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, okomentovala 

predložený návrh s tým, že opätovne sa uchádzame o nenávratný finančný príspevok. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

2. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemku na ulici Horská v Krompachoch. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomný návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho 

podielu pozemku na ulici Horská v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslankyňa Derdáková – aká je šanca na odkúpenie týchto pozemkov od Slovenského 

pozemkového fondu. 

Primátorka mesta –  pozemkový fond v Poprade asi nerobí, sú len zamestnaní. Odkúpenie 

pozemku pod domom Novotnej sme žiadali už pred 4 rokmi, doposiaľ sa nič neudialo. Už 19 

rokov nič nekonajú. 

Poslanec Zahuranec  – má to význam, alebo nie. 

Primátorka mesta – pozemky pod komunikáciami  by mali byť vysporiadané, nie je to na 

škodu. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 1 : Ontko 

Proti:       0 
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MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

3. Zámer predaja pozemku na ulici Dolina v Krompachoch. 

 

Prednostka MsÚ, predložila písomný návrh predaja pozemku na ulici Dolina v Krompachoch, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Ontko – na komisii MsZ výstavby a ŽP, zo strany mesta nie sú zabezpečené 

podmienky na výstavbu, aby v budúcnosti neboli  problémy. Mal by sa  kúpiť celý súvislý 

celok. Navrhol, aby sa o tom so žiadateľom  rokovalo. 

Poslankyňa Derdáková – z hľadiska územného plánu je možná výstavba? 

Primátorka mesta – áno. Schvaľujeme zámer, nevieme, bude či nebude ochota to odkúpiť 

celé. 

Ing. Balážová – zo strany mesta nie je problém predať celý pozemok, ale môže byť problém 

pre kupujúceho. Osobitný zreteľ nie je možný. V zámere musí byť uvedená presná výmera. 

Poslankyňa Derdáková predložila poslanecký návrh stiahnuť tento bod z rokovania  z dôvodu 

nevyjasnenosti výmery umiestnenia pozemku. 

Za poslanecký návrh boli 9 poslanci MsZ, v miestnosti  nebola poslankyňa Šmidová. 

Poslanecký návrh prešiel. 

 

4. Zámer predaja pozemku na ulici Kúpeľnej v Krompachoch. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný zámer predaja pozemku na ulici Kúpeľnej 

v Krompachoch, ktorý je prílohu tejto zápisnice. 

Poslanec Ontko  komisia výstavby a ŽP návrh prerokovala a  odporúča ho schváliť. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 

V miestnosti nebola poslankyňa Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.4-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

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

Zdržali sa: 1 : Zahuranec 

Proti:       0 

V miestnosti nebola Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.4-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje obchodná verejná 

súťaž).  

 

5. Zámer predaja pozemku na ulici kpt. Nálepku v Krompachoch. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný zámer predaja pozemku na ulici kpt. Nálepku 

v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch  – to je cesta?  

Primátorka mesta – nie. 

Poslanec Ontko – nebolo to v komisii MsZ výstavby a ŽP. 

Poslanec Zahuranec  – v nákrese je cesta. 

Ing. Sajdák – je to cesta, využívajú ju občania Družstevnej ulice. 

Primátorka mesta – nie je v pasporte komunikácií, je to zarastená lúka. 

Ing. Sajdák  – vie sa tam dostať aj inou lesnou cestou. 
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Poslankyňa Derdáková – cena v predchádzajúcom návrhu je 10,-- € a v tomto  je 5,-- €. 

Ing. Balážová  – už  raz bola navrhovaná cena 10,-- €. 

Primátorka mesta – cena v meste je iná, ako na okraji mesta, stanovená je minimálna hodnota. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 1: Derdáková 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.5-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 0:   

Zdržali sa: 1: Derdáková, Zahuranec, Stana 

Proti:       7 : Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Ďorko, Farkaš. 

Návrh neprešiel  priamy predaj.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 1: Derdáková 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.5-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje predaj – verejná 

obchodná súťaž).  

 

6. Zámer predaja pozemku na ulici Cintorínskej v Krompachoch. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný zámer predaja pozemku na ulici Cintorínskej 

v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – aký je  názor Ing. Sajdáka, je tam možné stavať. 

Ing. Sajdák  – slúži ako lesný sklad, s výstavbou by bol problém. 

Poslanec Zahuranec  je to celý pozemok. 

Ing. Balážová – je to lesný pozemok, vyňatie pozemku, je to len časť.  Komisia MsZ finančná 

a majetková neodporúča predaj pozemku. 

Poslankyňa Derdáková – aj vyňatie z lesného fondu nie je jednoduché. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 0:   

Zdržali sa: 1: Stana 

Proti:      9 : Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Ďorko, Farkaš, Zahuranec,   

  Derdáková 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/J.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje zámer).  

Návrh neprešiel. 

 

7. Zrušenie Uznesenia č. 19/C.2 zo dňa 19. mája 2020. 

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

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zrušenie Uznesenia č. 19/C.2 zo dňa 19. mája 

2020 a schválenie zámeru a spôsobu predaja akcií SKI Plejsy a.s. Košice, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  Valné zhromaždenie schválilo  zámer kúpiť 10% akcií v hodnote 235,74 €. Návrh 

je na zrušenie uznesenia. 

Poslankyňa Derdáková – predá  sa 10 %,  čo s ostatnými akciami. Budeme sa podieľať na 

strate spoločnosti? Ak spoločnosť pôjde do likvidácie tak nedostaneme nič. 
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Primátorka mesta  – SKI má záujem len o predaj 10 %.  Chceli sme odpredať všetky akcie, 

95% akcionárov rozhodlo, že sa nekúpia. Do dnešného dňa sme inú ponuku nedostali, len valné 

zhromaždenie to schválilo. Náš hlas nie je rozhodujúci. Zastupujúci právnik mesta by mal mať 

stanovisko MsZ, či  vôbec chceme odpredať akcie. Máme obavy, či aj tých 10% sa odpredá. 

Poslanec Zahuranec  – sme tlačení do kúta. 

Poslankyňa Derdáková – problém je, ako sa vysporiadame s 90% akciami. 

Poslanec Ontko  – nevie ako zareagovať, potrebný je právnický návrh. 

Ing. Balážová  – valné zhromaždenie bez vedomia a proti vôli mesta schválilo len 10%.  

Poslanec Ďorko – je na nás,  či to prijmeme, ešte aj od nás môže niekto žiadať peniaze. 

Primátorka mesta – buď niečo dostaneme, alebo nedostaneme nič. Naši predchodcovia  

v  dobrej viere vložili pozemky a vleky do akciovej spoločnosti, čo bolo 5%. 

Poslanec Ontko – nie je možná kontrola dokladov? 

Primátorka mesta – môže len člen dozornej rady. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       7:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Stana, Zahuranec, Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 3: Derdáková, Ontko, Šmidová. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/G.2-1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

Zdržali sa: 2: Derdáková, Šmidová. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/G.2-2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       7: Jendruch, Dzimková, Stana, Zahuranec, Ďorko, Farkaš, Zahuranec. 

Zdržali sa: 3: Derdáková, Dubiňák, Ontko. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       6: Jendruch, Dzimková, Stana, Zahuranec, Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 4: Derdáková, Ontko, Zahuranec, Dubiňák. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/J.2 – viď pripojené pri zápisnici (spôsob prevodu - neschválené).  

Návrh neprešiel. Na schválenie bola potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov. 

 

12. Návrh na zrušenie členstva mesta Krompachy v OOCR (Oblastná organizácia 

cestovného ruchu). 

           16.07 hod. 

 

Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta, predložil písomný návrh na zrušenie členstva 

mesta Krompachy v OOCR, ktorý je prílohou tejto zápisnice. –  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Stana, Zahuranec, Ďorko, Farkaš, Derdáková,  

  Šmidová. 

Zdržali sa: 1:  Ontko. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (súhlasí).  

 

13. Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30. 06. 2020. 
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       16.20 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy k 30. 6. 2020, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

14. Správa z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2019.    16.21 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019, ktorá 

je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Balážová doplnila, že správa bola doručená koncom júla.  

Poslankyňa Derdáková – už je konsolidovaná závierka? 

Ing. Balážová – ešte nie. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

15. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30.06.2020. 16.22 hod. 

 

Primátorka mesta predložila monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu 

k 30.6.2020, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.14 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

16. Návrh  rozpočtových opatrení.       16.24 hod.

    

 

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

zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.15 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 
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Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.16 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.17 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 9).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 10).  

 

17. Správa o výsledku kontroly.       16.25 hod. 

 

Ing. Mária Tomašová, 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, Zahuranec, Derdáková,  

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.18 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Hlavná kontrolórka – je to jej  posledná správa, ďakuje za spoluprácu  a novej  hlavnej 

kontrolórke  želá mnoho pracovných úspechov. 

 

18. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy na rok 2020. 

           16.26 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomný návrh úpravy rozpočtov škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy na rok 2020, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ, školstva a športu, komisia odporúča predložený 

návrh schváliť.  

prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 
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MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.9-1,2,3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – ZŠ s MŠ 

Maurerova).  

prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.10 – 1,2,3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – ZŠ s MŠ 

SNP).  

prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – MŠ Hlavná).  

prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – CVČ).  

 

 19. Návrh Doplnku č. 6 VZN č. 1/2019 o určení výške dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa, žiaka škôl a školských zariadení. 

           16.28 hod. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 6 VZN č. 1/2019 o určení výške 

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

zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.19 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/I.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

20. Informácia o výberovom konaní riaditeľa CVČ Prima Krompachy. 16.29 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o výberovom konaní riaditeľa CVČ Prima 

Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Poďakovala sa bývalej riaditeľke Mgr. Viere 

Lovásovej za jej vykonanú prácu a zablahoželala novej pani riaditeľke Dr. Slávke Šmidovej. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 1: Šmidová 
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Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.20 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

21. Doplnok č. 5 k Zriaďovacej listine ZUŠ Krompachy.   16.30 hod. 

 

Prednostka MsÚ predložila v písomnej forme Doplnok č. 5 k Zriaďovacej listine ZUŠ 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu, ZŠ Spišské Vlachy požiadali 

ministerstvo školstva o vytvorenie Základnej umeleckej školy ako súčasť Základnej školy 

v Spišských Vlachoch. Z uvedeného dôvodu Mesto Krompachy listom zo dňa 31.3.2020 

požiadalo Ministerstvo školstva SR o vyradenie Elokovaného pracoviska, Komenského 6, 

Spišské Vlachy, ako súčasť Základnej umeleckej školy v Krompachoch. 

Poslankyňa Derdáková  – ovplyvní to  zamestnanosť v ZUŠ Krompachy? 

Ing. Znanec – niektorí mali dohodu na dobu určitú do 31.8.2020,  niektorí dali žiadosť 

dohodou, prípadne sa zamestnajú v ZUŠ Spišské Vlachy. Nebude to mať dopad na rozpočet 

ZUŠ. Odbúra sa úhrada za nájomné, cestovné. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

22. Organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch – informácia. 16.32 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu Organizačného poriadku MsÚ Krompachy, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice.–  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.21 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

23. Zrušenie konania Krompašského jarmoku v roku 2020.   16.33 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zrušenie konania Krompašského jarmoku 

v roku 2020, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Prednostka MsÚ -  opätovne narastá počet ochorení na koronavírus a  usmernenie krízového 

štábu musíme rešpektovať.  

Poslankyňa Derdáková  – je to logické. Prišli návrhy na ocenenie? 

Primátorka mesta  – neprišli a Dni mesta Krompachy nerušíme. 

Prednostka MsÚ  – Dni mesta budú od 19.9. – 26.9.2020, podujatia pre deti, kultúrne 

vystúpenia, športové podujatia. (Návrh podujatí je prílohou tejto zápisnice).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.22 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/G.3 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

 

24. Spracovanie Komunitného plánu mesta Krompachy na roky 2021 – 2025 – zámer.  

           16.45 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh zámeru na spracovanie Komunitného plánu 

mesta Krompachy na roku 2021 – 2025, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.23 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.24 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

25. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2020.    16.48 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na 

rok 2020, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Uskutočnili sa pracovné stretnutia poslancov MsZ 

s rozhodnutím podporiť kultúru a šport.  

Hlavná kontrolórka – jednotlivé združenia požiadali o pridelenie dotácie: Kluby 

nevykonávali činnosť počas korony, navrhnuté prerozdelenie je zvláštne. Niektoré kluby 

dostanú viac ako polovicu, pričom sa činnosť nevykonávala. Na národnú kultúrnu pamiatku sa  

žiadalo 20 000,-- € a nedostanú nič. Ak sa vykoná oprava, náklady, zdôrazňujem, nie sú len na 

1 rok, ostane to na niekoľko desiatkov rokov pre všetkých, nielen pre kňaza, veriacich, ale 

všetkých občanov a návštevníkov mesta. Čo robili jednotliví predstavitelia združení v rámci 

požiadaní o sponzorské? Odosobniť sa a prehodnotiť prerozdelenie. Apelujem na etický kódex 

poslanca. 

Poslankyňa Derdáková – prikláňa sa k názoru hlavnej kontrolórky. Zdôrazňuje, že sa 

nepostupuje podľa VZN. Žiadosti má predkladať MsÚ. Všetky žiadosti  splňujú podmienky, 

týka sa to aj  minulosti?  Schvaľuje sa individuálne aj účel? 

Ing. Balážová – spracovateľom  je zástupca primátorky mesta, proces kontroly bol na 

zástupcovi. 

Zástupca primátorky mesta – kontrola za minulý rok sa uskutočnila, boli odobrené žiadosti 

na tento rok. Návrh je,  hlasovať o každom bode zvlášť. Účel sa neschvaľuje. 

Primátorka mesta  – do procesu rozdelenia nie je zainteresovaná. Prebehla diskusia so  

zástupcami futbalového klubu s tým, že klub bude podporovať mládež. V tejto situácii je 

výpadok podielových daní, výpadky z daní z nehnuteľnosti, komunálneho odpadu, platí sa 

exekútorom, došla exekučná  amnestia na exekútorov, ale náklady sú. Suma 411 000,-- € je dlh 

na odpadoch. Za odpad neplatia len osoby  v hmotnej núdzi, ale aj podnikatelia. Náklady na 
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likvidáciu komunálneho odpadu sú vysoké.  Suma 30 000,-- € sú náklady súvisiace 

s pandémiou. Opäť sa zvyšuje  počet nakazených koronavírusom. Je treba podporiť kluby, ale 

ak na to máme. Vyplatenie  finančnej dotácie uvedené v zmluve nepôjde v celej dotácii, bude 

to v splátkach. Je možné nahliadnuť do žiadostí o dotáciu. Súrne potrebujeme zberové auto 

napr. na zber konárov, Piaggo je stále pokazené. Schválená je  zmluva na nákup auta.  

Poslanec Stana – je za to, aby sa podporila kultúrna pamiatka, v budúcnosti uznesením schváliť 

jednorazovú dotáciu.  

Hlavná kontrolórka -  kedy to je „niekedy v budúcnosti“,  o 5 - 6 rokov? Je schválené VZN.  

Dotácia - je to na príslušný kalendárny rok. Právny nárok na dotáciu nie je, mesto ju môže 

poskytnúť. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

Zdržali sa: 2:  Derdáková, Farkaš. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje FK-24 000,-- €).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Derdáková. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje BK-2 000,-- €).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Derdáková. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje Duatlon -1 000,-- €).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Derdáková. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.17– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje MŠK-2 000,-- €).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Derdáková. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje Dastet-1 000,-- €).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Derdáková. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje MŠK STO-2 000,-- 

€).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Derdáková. 
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Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje Sparťan.-1 000,-- €).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Derdáková. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje Unique BK-200,-- 

€).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Derdáková. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje SZZP-200,-- €).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Farkaš. 

Zdržali sa: 1:  Derdáková. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.23 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje FS Krompašan -             

1 600,-- €).  

 

26. Rôzne.          17.10 hod. 

 

Zámer čerpania štátnej bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na vykrytie výpadku 

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

 

Primátorka mesta predložila písomný zámer čerpania štátnej bezúročnej návratnej finančnej 

výpomoci na vykrytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Hlavná kontrolórka – k zámeru sa vyjadruje aj kontrolór. Mesto má v súčasnosti nízku dlhovú, 

úverovú zaťaženosť. Pred prijatím úveru potrebné je stanovisko HK k dodržaniu podmienok 

pre prijatie úveru v zmysle zákona. 

Primátorka mesta – zámer bol informovať mestské zastupiteľstvo, či môžeme ísť touto cestou. 

ZMOS odmietol spôsob formou úverov, výpadok podielových daní je vo výške 150 000 000,-

- €.  Štát pomáha podnikateľom,  môže pomôcť aj samosprávam doplatiť podielové dane. 

Samosprávy zabezpečovali dezinfekčné  prostriedky, dezinfekciu v meste. Bezúročná pôžička 

je to najlepšie, čo môže byť. Musí sa upraviť rozpočet a  prejsť zákonným procesom. 

Poslankyňa Derdáková – výpadok príjmov ešte príde, situácia bude horšia, nie je to optimálne 

zaťažovať budúcu generáciu, ale je to najlepšie riešenie. 

Poslanec Ďorko – je to dobré riešenie, na budúci rok to môže byť horšie, je dobrá voľba 

bezúročnej pôžičky. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.24 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  
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27.  Diskusia          17.28 hod. 

 

Poslankyňa Šmidová – v poslaneckom zbore končí, preto sa všetkým poďakovala za 

spoluprácu, za dôveru, popriala poslancom správne rozhodnutia a spolupráca so všetkými bola 

pre ňu  potešením. 

Poslanec Jendruch – ako prebieha príprava na realizáciu zberných  podzemných nádob. 

Opätovne sa zvyšuje počet nakazených na koronavírus, preto hasiči by opätovne mohli 

vykonávať postreky v meste lavičiek, chodníkov a pod.. 

Primátorka mesta – na podzemné nádoby sa pripravuje projektová dokumentácia. Požiadaný 

bude veliteľ DHZ o vykonanie postrekov lavičiek, zastávok. 

Poslanec Ontko – už na mestskom zastupiteľstve hovoril o prístupovej ceste na Maurerovej 

ulici ohľadom umiestnenia kontajnerov. Teraz sú umiestnené na tráve a asfalte. 

Prednostka MsÚ – riaditeľ spoločnosti Ekover bol o tom oboznámený. Už sa to riešilo, ale 

bude opätovne informovaný o skutkovom stave.   

Poslankyňa Derdáková – pri Gymnáziu na Lorencovej ulici pri lávke je výtlk. 

Primátorka mesta  – riešia sa výtlky postupne v celom meste. Asfalt je veľmi drahý. 

 

28. Záver.          17.30 hod. 

  

Primátorka mesta poďakovala sa za účasť na 21. zasadaní Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch. Pozvala všetkých prítomných na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 76. 

výročia SNP, ktorý bude dňa 28.8.2020 o 13.30 hod.. 

 

 

V Krompachoch 19. augusta 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: 

Ján  ZAHURANEC,  poslanec MsZ 

Matúš STANA,              poslanec MsZ 
 


