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Zápisnica z  22.  zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 17. septembra 2020  

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 22. zasadanie mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

Primátorka mesta privítala poslancov MsZ, zástupcov spoločností s majetkovou účasťou 

mesta, zamestnancov mesta a hostí.  Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Prítomných bolo  8  poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnili sa poslanci MsZ Matúš 

STANA, Stanislav FARKAŠ, v miestnosti nebol poslanec Marián HOJSTRIČ.  

Informovala prítomných o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského 

zastupiteľstva.  

Ing. Alžbeta Perháčová zložila zákonom predpísaný sľub a zároveň dostala osvedčenie 

o zvolení poslanca MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie          13.10 hod. 

2. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch a sľub poslanca MsZ. 

3. Schválenie programu zasadania MsZ. 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

5. Voľba návrhovej komisie. 

6. Interpelácie poslancov MsZ. 

7. Majetkové návrhy. 

8. Zmena rozpočtu č. 1. 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok pre prijatie návratných 

zdrojov financovania. 

10. Prijatie návratnej finančnej výpomoci. 

11. Zrušenie uznesení na použitie prostriedkov rezervného fondu. 

12. Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov - návrh  

13. Návrh úpravy rozpočtu MŠ Hlavná v Krompachoch. 

14. Návrh na odvolanie a schválenie člena rady školy za zriaďovateľa. 

15. Rôzne. 

16. Diskusia. 

17. Záver. 

 

2.  Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch.         13.10 hod. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme návrh nastúpenie náhradníka na uprázdnený 

mandát poslanca MsZ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Bocan. 
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Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/B.1, B.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie - zánik).  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/B.2– viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie - nastúpenie).  

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/C.1– viď pripojené pri zápisnici (konštatuje).  

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/D.1– viď pripojené pri zápisnici (odvoláva).  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/A.2– viď pripojené pri zápisnici (volí-Perháčová).  

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, PeA.3rháčová, Zahuranec, Derdáková,  

  Ďorko, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/A.3– viď pripojené pri zápisnici (volí- Farkaš).  

 

 

3.  Schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva.   13.15 hod.

      

Primátorka mesta  predložila návrh programu rokovania.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Bocan. 
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Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.1– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

Poslanec Jendruch – predložil návrh zaradiť do bodu rôzne – Informáciu  komisie MsZ na 

ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností. Návrh  všetci prítomní poslanci 

schválili. 

Primátorka mesta  – predložila návrh do bodu rôzne zaradiť body: Návrh na finančnú odmenu 

pre bezpríspevkových darcov krvi za rok 2020 a návrh na pridelenie dotácie pre Rímsko-

katolícky kostol. Návrh bol schválený prítomnými poslancami MsZ.  

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13.17 hod.

       

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov  MsZ  Evu ERDÁKOVÚ a Radovana  ĎORKA. 

 

4. Voľba návrhovej komisie.        13.17 hod.

        

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Igor JENDRUCH, členovia Oľga DZIMKOVÁ a Ľuboš ONTKO. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

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

  Ďorko, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/A.1– viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

6. Interpelácia  poslancov MsZ.           13.17 hod.

       

Neboli predložené žiadne interpelácie poslancov MsZ. 

 

7. Majetkové návrhy.            13.18 hod. 

 

Primátorka mesta privítala JUDr. Lukáša Skurku, právneho zástupcu mesta, ktorý mesto 

zastupoval na valných zhromaždeniach SKI Plejsy a.s. a predložila  písomný majetkový návrh: 

 

7.1 – Schválenie spôsobu predaja akcií SKI Plejsy a.s. Košice ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

JUDr. Skurka – považujem za potrebné oboznámiť zastupiteľstvo s novou skutočnosťou. 

Mestu bol včera zo strany obchodnej spoločnosti SKI Plejsy a.s. doručený návrh kúpnej zmluvy 

na kúpu 169 ks vlastných akcií, cena jednej akcie je 260,--. €, v celkovej výške 43 940,-- €. Na 

predošlom rokovaní mestského zastupiteľstva bol schválený len zámer prevodu uvedených 

akcií, avšak spôsob ich prevodu schválený nebol. Za daného stavu nie je možné uzavrieť kúpnu 

zmluvu so spoločnosťou SKI Plejsy a.s., preto je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo rozhodlo 

aj o spôsobe predaja uvedených akcií.  

Prišiel poslanec Marián Hojstrič.  

S účinnosťou od 1. 9. 2020 spoločnosť SKI Plejsy a.s. vstúpila do likvidácie, čo znamená, že 

po skončení likvidácie dôjde k zániku spoločnosti, ktorá prestane po právnej stránke existovať.  
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Mesto aj po vstupe spoločnosti do likvidácie naďalej ostáva  jej akcionárom so všetkými jeho 

právami a povinnosťami. Čo sa stane so zvyšnými akciami mesta, ktoré mesto neprevedie na 

spoločnosť, je otázne. V zmysle Zákona o majetku obcí sú 4 základné spôsoby  prevodu 

majetku mesta alebo jeho majetkových práv, ktoré musí mesto rešpektovať: (1) verejná 

obchodná súťaž – použitie tohto spôsobu je zjavne bezúčelné, nakoľko je vysoko 

nepravdepodobné, že by nejaká tretia osoba prejavila záujem o akcie spoločnosti pred zánikom, 

(2) priamy predaj – tento spôsob neprichádza do úvahy, pretože priamym predajom je možné 

previesť majetok len do výšky 40.000 EUR, pričom v tomto prípade ide o prevod akcií za cenu 

prevyšujúcu 40.000 EUR, (3) dobrovoľná dražba – úspešnosť tohto spôsobu prevodu akcií je 

vysoko nepravdepodobná z rovnakých dôvodov ako v prípade verejnej obchodnej súťaže. Ako 

jediná zákonná možnosť, ktorá v tomto prípade prichádza do úvahy  je forma prevodu akcií 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.   

Poslankyňa Derdáková – bol návrh zmluvy odkonzultovaný s audítorkou? Čo sa stane so 

zvyšnými akciami mesta, ktoré nebudú prevedené na spoločnosť? Je šanca, že mesto dostane 

peniaze za prevedené akcie? Aké riziká vyplývajú pre mesto, ak  ostane akcionárom 

spoločnosti? 

JUDr. Skurka – bolo to odkonzultované s audítorkou.  Potrebné je doplniť, kedy budú peniaze 

zaplatené, prípadne  zaevidované do centrálneho depozitára. alebo do notárskej úschovy. Za 

záväzky obchodnej spoločnosti počas jej existencie zodpovedná samotná obchodná 

spoločnosť, mesto ako jej akcionár za záväzky spoločnosti nezodpovedá, ani neručí. Avšak po 

zániku spoločnosti ručia akcionári za záväzky spoločnosti do výšky svojho podielu na 

likvidačnom zostatku. 

Poslankyňa Derdáková – ak likvidačný zostatok bude 0 aj naše ručenie bude 0? 

JUDr. Skurka – áno. 

Poslanec Ontko – prečo sa predáva len 10% akcií mesta a nie všetky? 

JUDr. Skurka – Obchodný zákonník síce umožňuje, aby obchodná spoločnosť nadobudla 

svoje vlastné akcie, avšak len do výšky  10 % základného imania spoločnosti. Na 

predposlednom valnom zhromaždení  spoločnosti nebol prijatý návrh mesta na  odpredaj 

všetkých akcií mesta obchodnej spoločnosti. Mesto má len 5 % účasť a 95%  akcionárom je 

spoločnosť Marada Holding a.s., ktorá ohľadne tohto návrhu hlasovala proti. Následne bolo na 

valnom zhromaždení prijaté uznesenie, ktorým valné zhromaždenie schválilo nadobudnutie 

svojich vlastných akcií od spoločníkov vo výške 10% základného imania spoločnosti, ale tak, 

že od každého z akcionárov obchodná spoločnosť odkúpi akcie v počte podľa pomeru ich 

obchodných podielov k základnému imaniu spoločnosti, t.j. v prípade Mesta Krompachy len 

10% jeho akcií v obchodnej spoločnosti. 

Poslanec Bocan – obava je z rizík, bavíme sa o drobnostiach. 

JUDr. Skurka – samozrejme je otázne, či obchodná spoločnosť vôbec disponuje finančnými 

prostriedkami na vyplatenie kúpnej ceny 43 940,-- €. za jeho akcie  že mestu. Ak by mesto 

nesúhlasilo s návrhom kúpnej zmluvy na odpredaj 10% svojich akcií obchodnej spoločnosti, je 

možné, že po skončení likvidácie nedostane vôbec nič. Takto je tu možnosť v prípade, že 

spoločnosť má peniaze na vyplatenie kúpnej ceny, že mesto získa od spoločnosti aspoň niečo. 

Je však otázne, či po likvidácii mesto získa ešte nejaké peňažné prostriedky, pretože 

v súčasnosti nepoznáme celkovú výšku majetku spoločnosti a nepoznáme ani pohľadávky 

veriteľov, ktoré títo majú voči spoločnosti. Navyše spoločnosť  už previedla všetok svoj 

hnuteľný aj nehnuteľný majetok. 

Poslankyňa Derdáková - je možné do uznesenia  dať návrhy na doplnenie návrhu kúpnej 

zmluvy – zaplatenie pri podpise kúpnej zmluvy resp.  notársky depozit? 

JUDr. Skurka – je to možné. V zmluve bude klauzula, ktorá bude garantovať vyplatenie 

kúpnej ceny pre mesto. Navrhujem, aby kúpna cena bola vyplatená pri podpise zmluvy, 

prípadne, aby bola zložená do notárskej úschovy, aby bol zriadený dokumentárny akreditív ešte 
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pred registráciou zmeny akcionára u Centrálneho depozitára cenných papierov. Okrem toho na 

preverenie likvidity obchodnej spoločnosti pani audítorka navrhovala  ešte pred podpisom 

zmluvy predložiť likvidačnú účtovnú súvahu spoločnosti ku dňu vstupu do likvidácie, t.j. 

k  1.9.2020, doposiaľ však takáto súvaha nebola mestu predložená. 

Poslankyňa Derdáková  – čo ak nebudú disponovať finančnými  prostriedkami? 

JUDr. Skurka – v takom prípade neodporúčam, aby mesto podpisovalo zmluvu. 

Poslanec Hojstrič – pani primátorka sa nestretla s akcionármi? Zasadala dozorná rada? 

Primátorka mesta  – nie, na zastupovanie mesta na valnom zhromaždení bol splnomocnený 

JUDr. Skurka. 

Poslankyňa Perháčová – bola na jednej dozornej rade, kde už bolo konštatované, čo hovoril 

JUDr. Skurka. 

Poslanec Hojstrič  – pred 10  rokmi spoločnosť predstavovala svoje vízie. 

Z ľudského  hľadiska mali mestu vysvetliť celú genézu. Krompašania nebudú dobre spomínať 

na spoločnosť SKI Plejsy. 

Primátorka mesta –  pozvánka na stretnutie – valné zhromaždenie došla v čase, kedy sa už 

navrhovalo zrušenie a likvidácia spoločnosti. Preto sa s nimi muselo rokovať už v právnej 

rovine. Ako partnerov nás neinformovali, že majetok predali. Do dnešného dňa sa ani nevie za 

akú cenu sa majetok predal. 

Poslankyňa Derdáková  – budú podniknuté aj nejaké následné  právne kroky? 

JUDr. Skurka – nerád by som ich dopredu konkretizoval, ale mesto má pripravené ďalšie 

právne kroky, avšak či ich mesto podnikne, závisí na ochote a vôli obchodnej spoločnosti 

dohodnúť sa. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :      8:         Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko. 

Zdržali sa: 2 : Derdáková, Bocan 

Proti:         0 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.2– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

Návrh prešiel. 

 

7.2 – Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku na ulici  

Kpt. Nálepku v Krompachoch. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ predložila písomný majetkový návrh podmienky 

obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj pozemku na ulici Kpt. Nálepku v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol poslanec Dubiňák. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.3– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

 

 

 

7.3 - Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku na Kúpeľnej ulici v Krompachoch. 
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Prednostka MsÚ, predložila písomný majetkový návrh na podmienky obchodnej verejnej 

súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 

pozemku na Kúpeľnej ulici v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol poslanec Dubiňák. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.4– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

7.4 - Predaj pozemku pod garážou na ul. J. Jesenského v Krompachoch  Dušanovi 

Dutkovi, bytom Hlavná 997/18, 053 42 Krompachy. 

 

Prednostka MsÚ, predložila písomný návrh na predaj pozemku pod garážou na ul. J. 

Jesenského v Krompachoch  Dušanovi Dutkovi, bytom Hlavná 997/18, 053 42 Krompachy, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol poslanec Dubiňák. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.5– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

 

8. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 na základe rozpočtových opatrení  č. 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, návrh RO č. 19.         14.08 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zmenu rozpočtu č. 1 na základe rozpočtových 

opatrení  č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, návrh RO č. 19, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Erika Balážová, vedúca ekonomického oddelenia a regionálneho rozvoja, predložený 

návrh okomentovala.  

Poslanec Hojstrič – znížila sa finančná čiastka na  dotácie a z tejto položky sa má zakúpiť 

úžitkové vozidlo. S návrhom veľmi nesúhlasí. Na stretnutí vedenia mesta a zástupcov 

futbalového klubu sa dohodlo, že mesto zabezpečí rekonštrukcia plotu a toaliet na futbalovom 

ihrisku. 

Primátorka mesta  –  na rekonštrukcii  toaliet sa nedohodlo, oplotenie sa neurobí z týchto 

peňazí, bude sa  riešiť vlastnými kapacitami.  

Poslanec Hojstrič – toalety sú v dezolátnom stave. Nevie sa stotožniť s nákupom motorového 

vozidla z dotácie.  

Primátorka mesta  – je to z ekonomických dôvodov, Piaggo je  poškodené, po oprave  

fungovalo tri dni. Spoločnosti Ekover sa platí za každý bežný dovoz. Prevážajú sa kosačky, 

dreviny, stavebný materiál. Je otázne, či v tomto roku športové kluby a podujatia budú plne 

organizované. Dotácie nebudú  využité z dôvodu COVID-u 19. 

Poslankyňa Derdáková  – je to úplne jedno, z ktorej položky to bude. Finančné prostriedky 

pre hasičov budú postačujúce, keďže je tu druhá vlna COVID-u 19? 
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Primátorka mesta  – situácia  s pandémiou sa nevyvíja dobre.  Dňa 23. 9. 2020 zasadal  krízový 

štáb mesta. Dohodlo sa na dezinfekcii lavičiek, ihrísk, stojísk, kontajnerov, dezinfekcii 

detských ihrísk, dezinfikovať budeme aj autobusové zastávky a v spolupráci s firmou Ekover 

zabezpečíme čistenie komunikácií. Je veľké nebezpečenstvo nákazy. V rozpočte to nie je 

zohľadnené. Opätovne bola daná objednávka na zakúpenie dezinfekcie, respirátorov, rukavíc. 

Od štátu sme nedostali žiadne finančné prostriedky ani z prvej vlny  COVID-u 19.. V Českej 

republike  dostávali 1 200,-- Kč  na občana. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák. Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14 – viď pripojené 

pri zápisnici (schvaľuje RO 11-19).  

 

 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok pre prijatie návratných 

zdrojov financovania.        14.23 hod. 

 

Ing. Marta Legátová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko hlavného kontrolóra 

k dodržiavaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, ktoré je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák. Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č.22/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

10. Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív vo výške 185.000,- 

EUR na výkon samosprávnych pôsobností v meste Krompachy.  14.24 hod. 

 

Primátorka mesta predložila v písomný návrh na  prijatie návratnej finančnej výpomoci zo 

štátnych finančných aktív vo výške 185.000,- EUR na výkon samosprávnych pôsobností v 

meste Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – čo ak dosiahneme  prebytok hospodárenia za rok 2020. 

Ing. Balážová  – nebola to podmienka. 

Primátorka mesta  – sú rozbehnuté projekty, MŠ Robotnícka, ukončené je verejné 

obstarávanie  na areál. Uvidíme,  ako sa bude dariť čerpať prostriedky z eurofondov. Šetrí sa 

na každom kroku 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák. Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák. Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  
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Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č.22/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje).  

 

11. Zrušenie uznesení na použitie prostriedkov rezervného fondu.  14.30 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zrušenie uznesení na použitie prostriedkov 

z rezervného fondu, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Balážová predmetný návrh okomentovala.  

Primátorka mesta  – verejné obstarávanie na zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry 

nebude odkonzultované do konca roka. Bolo to urgované aj u prezidentky SR, aby sa nám to 

podarilo na budúci rok realizovať. 

Poslanec Hojstrič  – boli zbytočne vyhodené finančné prostriedky na  ihrisko na Hornádskej 

ulici, je v katastrofálnom stave.  

Primátorka mesta  – súhlasí s tým. Zničená je lavínová pyramída, hojdačky sú demontované.  

Bolo podané trestné oznámenie, z polície došlo, že nevedia identifikovať páchateľa. Následne 

bolo zaslané odvolanie. Vybudovaný je centrálny park, máme  tam správcu. Opravujú sa ďalšie 

ihriská, je na zvážení, či budeme budovať ďalšie. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Dubiňák. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol poslanec Bocan. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Dubiňák. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol poslanec Bocan. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

12. Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov – návrh.  

           14.41 hod.  

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh Zásad poskytovania finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že je snahou podporiť  

obyvateľov v dôchodkovom veku a chorých občanov. 

Poslankyňa Dzimková  – komisia MsZ sociálna, zdravotná a bytová sa s návrhom oboznámila 

a mala k nemu s určité výhrady. (Zápis z komisie je prílohou tejto zápisnice.) 

Poslankyňa Derdáková  – zo zápisnice prečítala výhrady. 

Ing. Ivančo,  vedúci OOSaSV vysvetlil jednotlivé body výhrad: 

– príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý nemá vyrovnané finančné záväzky voči mesta – 

týka sa to  nedoplatkov na daniach, odpade, nie je to v zmysle zákona o sociálnych službách, 

ale podmienka sa má splniť; 

- spôsob oznámenia poberateľovi, že mu bol priznaný príspevok – forma oznámenia, nie je to 

nárokovateľná; 

- spôsob zabezpečenia stravovania – s ktorými stravovacími zariadeniami bude mať mesto 

uzavretú zmluvu – toho času je zmluva so školskými jedálňami; 
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- v prípade neoprávneného použitia vyplateného príspevku sankčného opatrenia – 

odstupňované podľa  stupňa škody – priestupok, alebo podľa trestného zákonníka. 

Poslankyňa Derdáková – je za to, ale v niektorých veciach je to hybrid. Bolo to 

odkonzultované s právnym zástupcom? Niektoré formulácie sú zmätočné. 

Ing. Ivančo  – nebolo to odkonzultované, zásady boli vypracované a doplnené  doplnkami.  

Primátorka mesta  – zvýšila sa dotácia na jedno jedlo. Je to pomoc pre ľudí, ktorí majú nízke 

dôchodky. 

Ing. Ivančo  – ešte  ani v jednom roku neboli vyčerpané finančné prostriedky na stravovanie 

dôchodcov. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol poslanec Dubiňák. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol poslanec Dubiňák. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

 

13. Návrh úpravy rozpočtu MŠ Hlavná v Krompachoch.   14.54 hod. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh na úpravu rozpočtu MŠ Hlavná v Krompachoch, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

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

Poslanec Hojstrič  – robia sa preventívne opatrenia, zisťuje sa stav budov? 

Poslanec Znanec – nerobí sa. Rieši sa to, až keď je porucha, alebo havária.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Jendruch, Dzimková, Ontko, Dubiňák, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol poslankyňa Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

 

14. Návrh na odvolanie a schválenie člena rady školy za zriaďovateľa.   14.58 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odvolanie a schválenie člena rady školy za 

zriaďovateľa, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák. Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 



10 
 

MsZ prijalo uznesenie č.22/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák. Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

 

15. Rôzne.          14.59 hod. 

 

15.1 – Informácia komisie MsZ na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie 

sťažnosti. 

Igor Jendruch, predseda komisie, ústne informoval o zasadaní komisie. Zápisnica z rokovania 

je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák. Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č.22/6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

15.2 – Návrh na finančnú odmenu bezpríspevkovým darcom krvi. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na finančnú odmenu bezpríspevkovým darcom 

krvi, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – ako sa to doručí? 

Primátorka mesta – bude zaslaný ďakovný list s odmenou. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák. Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č.22/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák. Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

15.3 – Návrh na dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020, ktorý 

je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Hojstrič  – Košický samosprávny kraj prispel čiastkou 5 000,-- €. Celková suma na 

rekonštrukciu kostola aj na hlavnú vežu bola 120 000,-- €. Finančné prostriedky asi nebudú  

postačujúce, ale prospejú veci. 

Primátorka mesta  – veža a omietky sú vo veľmi zlom stave, je trhlina  k petke a sú ďalšie  

trhliny, došlo k poklesu stavby. Podložie sa  musí sa zastabilizovať. Predložený návrh je 

nečakaný, je bez prerokovania. 



11 
 

Poslanec Ontko – technická dokumentácia je, alebo sa dá urobiť. 

Poslankyňa Derdáková  – koľko bola požiadavka?-  

Primátorka mesta – požiadavka bola 20 000,-- €. 

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh zvýšiť čiastku na 10 000,-- €. 

Poslanec Hojstrič  – čo bolo zahrnuté v projekte na tento rok? 

Primátorka mesta  – obnova a rekonštrukcia, stabilizácia hlavnej lode. 

Poslanec Bocan – zvyšok z dotácie na tento rok kam ide? 

Primátorka mesta  – ostáva v položke dotácie. 

Poslanec Bocan – v minulosti sa neuspokojili požiadavky rímsko-katolíckeho kostola, preto 

tento rok môžu dostať celý balík.  

Primátorka mesta  – musíme škrtať vo všetkých položkách.  Výpadok sa vykryje pôžičkou, 

ale musíme šetriť, nechať rezervu dotáciách. 

Poslanec Dubiňák  – prikláňa sa k názoru poslankyne Derdákovej.  

Za predložený poslanecký návrh boli 9 poslanci MsZ: Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, 

Perháčová, Zahuranec, Derdáková, Hojstrič, Ďorko, hlasovania sa zdržal Bocan.  

Návrh prešiel. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák. Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č.22/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák. Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko,  

  Derdáková, Bocan. 

Zdržali sa: 0 :  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č.22/E.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

16. Diskusia.          15.23 hod. 

 

Poslanec Hojstrič  – na Hornádskej ulici je asfaltový koberec, cesta je prekopaná. Opätovne 

požiadal o vyčistenie potoka smerom od nemocnice po Štúrovu ulicu. Zabezpečiť dohľad pri 

zbere komunálneho odpadu. Ráno niektorí občania vyberajú odpad z kontajnerov. 

Primátorka mesta  – Hornádska ulica sa preverí, potok sa pravidelne čistí, povodie je k tomuto 

pravidelne vyzývané.  

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, počas vývozov komunálneho odpadu pravidelne chodí 

hliadka pred zberovým vozidlom 

Poslankyňa Derdáková - pri Dome smútku je prepadnutý kanál. V zrekonštruovanej MŠ 

Robotnícka ulica vedľa kotolne je potrebné namaľovať dvere. 

Primátorka mesta  - ZŠ Maurerova by si to mohla dať vymaľovať.  Riešime veci, ktoré by 

mal riešiť niekto iní. Firma, ktorá rekonštruovala  MŠ na  Robotníckej ulici, neurobila si práce 

tak, ako mala. Museli sa riešiť  dažďové zvody, opraviť detské ihrisko, vstup do pivnice, 

kanalizácia to všetko na vlastné náklady. Boli zaslané reklamačné závady, vyzývala sa firma, 

aby to opravila.   

Ivo Hinďoš, referent OVŽPa TS, dvere, o ktorých hovorí poslankyňa Derdáková, sú  dvere 

atypické, mali by sa  oplechovať. 

Poslanec Bocan – nerešpektuje sa cintorínsky poriadok, kam má zaslať sťažnosť.  Na 

Trangusovej ulici 15 je divoká skládka, priestor vyčistiť od drevín. Nebolo dobrým riešením 
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umiestniť kontajnery na Trangusovej ulici. Pri zbere komunálneho odpadu zberové vozidlo stojí 

v strede cesty.  

Primátorka mesta  – mesto má uzavretú zmluvu na správu cintorína so spoločnosťou Ekover 

s.r.o., ktorá by mala riešiť problémy. Sťažnosť zaslať na mestský úrad.   

Poslanec Ontko – opätovne požiadal o riešenie prístupovej cesty k činžiaku  na Maurerovej 

ulici 47. Doposiaľ nebola zlikvidovaná skládka trávy na Maurerovej ulici. Upraviť chodník ku 

schodom do brehu – Maurerova ul.. Po bývalom detskom ihrisku zlikvidovať panely.  

Primátorka mesta  – dáva sa písomná požiadavka  Ekoveru na odstránenie pokosenej trávy. 

Oddelenie výstavby zabezpečí odstránenie nedostatkov na Maurerovej ulici. 

 

 

17. Záver.          16.48 hod. 

 

Primátorka mesta informovala o akciách počas Dni mesta 2020. Na základe Memoranda 

Stavebnej fakulty Technickej univerzity boli vypracované štúdie na opravu priestorov - 

objektov Domu služieb, stred mesta. Verejnosť môže hlasovať zo štyroch návrhov na webovej 

stránke mesta, na Facebook-u, ale aj formou žetónov.  Návrhy sú vystavené pred mestským 

úradom. Hlasovať je možné od 18.9.2020 do 25.9.2020. Vyhodnotenie sa uskutoční 25.9.2020, 

na ktoré poslancov MsZ pozvala. V sobotu  19. 9. 2020 o 14.00 hod. na multifunkčnom ihrisku 

na Okruhlisku sa uskutoční zábavné popoludnie pre deti. V mene  pána dekana pozvala 

všetkých na slávnostnú svätú omšu v nedeľu 20.9.2020 o 10.30 hod..  V utorok 22.9.2020 

o 15.00 hod. mestskí hasiči predstavia svoju činnosť na parkovisku pred Centrumom. Všetky 

kultúrne akcie sú zrušené z dôvodu nepriaznivej situácie  COVID-u 19. 

Poďakovala sa prítomným za účasť na 22. zasadaní mestskom zastupiteľstve. 

 

 

V Krompachoch 17. septembra  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: 

Eva          DERDÁKOVÁ,  poslankyňa MsZ 

Radovan ĎORKO,             poslanec MsZ 
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