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Zápisnica z  33.  zasadania MsZ v Krompachoch, 
konaného dňa 16. decembra 2021 – 2. časť. 

 
Prítomní podľa prezenčnej listiny.  
 
Primátorka mesta privítala prítomných na pokračovaní zasadania MsZ, ktoré bolo dňa 15. 
12. 2021 uznesením č. 33/B.41 prerušené.  
Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomných je 7 poslancov MsZ, ospravedlnili sa 
Eva DERDÁKOVÁ, Stanislav FARKAŠ, Branislav BOCAN, v miestnosti neboli Marián 
HOJSTRIČ a Ľuboš ONTKO.  
    
Na dnešnom rokovaní sa prerokujú body: 
12. Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  
stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy.  
14. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
20. Kúpa obchodného podielu  spoločnosti Termokomplex s.r.o. od Jána Böhlkeho. 
 
 
12. Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  
stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy.     14.10 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh doplnku č. 2 k VZN č. 2/2018 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  stavebnými odpadmi na území mesta 
Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnok sa týka zrušenia adresného zberu pre 
nezáujem zo strany občanov. Do adresného zberu sa zapojilo 7 občanov mesta. 
Prišiel poslanec Ontko. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.42 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
 
14. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh  VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Od roku  2030 
je potrebné vyseparovať 60 %  odpadu. Za skladovanie odpadu na Kudelníku  sa zvyšuje cena. 
Mesačné náklady sú 50 – 60,-- € na osobu.  Ak odpad bude likvidovať spoločnosť  HINKOM 
s.r.o., cena bude cca 40,-- €. Ak sa cena nezvýši v roku 2022, v ďalšom roku zvýšenie bude 
drastické. 
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Poslanec Zahuranec  – starší ľudia si nezaslúžia, aby platili zvýšený poplatok. Čo s tými, ktorí 
sú neplatičmi.  
Zástupca primátorky mesta  – nikdy to nebude spravodlivé, kým nebudeme presne vedieť, 
kto koľko odpadu vyseparuje.  
Primátorka mesta  – úľava  nad 65 r. sa  automaticky  znižuje. Na  podzemné kontajnery 
a antivandal sa dá zamontovať čip a zmapovať koľko sa vyvezie odpadu. Autá musia mať 
digitálnu váhu, aby sa vedela skutočnosť. Teraz sa váži odpad na skládke, pokiaľ nebude čítacie 
zariadenie nevieme pomôcť tým ľuďom,  ktorí separujú. Problémy sú so zberovou 
spoločnosťou, nechcú dať viac vývozov separovaného zberu. Aj na budúci rok sa bude určite  
zvyšovať poplatok za odpad. Skládka je už plná, držme si palce,  aby fungoval Hinkom. 
Poslanec Jendruch  – neostáva nič iné, len poplatok zvýšiť. Jediná možnosť je  výstavba 
podzemných kontajnerov. Je veľký neporiadok v okolí kontajnerov, v lete sa to nedá vydržať. 
Primátorka mesta  – vymáhajú sa  nedoplatky od neplatičov formou  upomienok, exekútorom. 
Vyrubujú sa penále. Neplatič vyhlási bankrot, exekúcie sa nevymôžu, ale exekútor žiada úhradu 
za úkon. Zriadil sa osobitný príjemca, ale  úrad práce nechce súhlasiť s ďalšími návrhmi.   Stúpa 
množstvo komunálneho odpadu, cudzí ľudia z okolia vozia odpad do našich kontajnerov. 
Okolité obce majú čipovacie zariadenie. 
Poslanec Stana- ako riešiť nedostačujúci zber separovaného zberu. 
Primátorka mesta  – separovaný zber je  zazmluvnený so SEZOm , ktorý má zmluvu 
s vývoznou spoločnosťou. Ak budeme tlačiť na vývoznú spoločnosť, dajú výpoveď a nemá  
nám  kto zabezpečiť vývoz. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  
 
20. Kúpa obchodného podielu  spoločnosti Termokomplex s.r.o. od Jána Böhlkeho.  
          14.35 hod. 
Diskusia pokračovala k bodu č. 20 – kúpa obchodného podielu spoločnosti Termokomplex spol 
s r.o. od Ján Böhlkeho. 
Poslanec Jendruch  – informoval, že navýšenie ceny zemného plynu sa nedotkne ceny tepla. 
Primátorka mesta  – cena na výrobu tepla sa nezmení, ak dôjde k zaplateniu obchodného 
podielu, náklady sa musia dostať do fixnej zložky ceny za teplo. 
Hlavná kontrolórka   – kúpa obchodného podielu sa musí  prejaviť v cene za teplo. 
Primátorka mesta  – spravuje kotolne a nevieme v akom sú stave ako aj rozvody.  
Najdôležitejšie je, že  mesto nemá možnosť na odkúpenie, nemáme 2,3 mil.  z bežných 
výdavkov a nie  je možné zobrať  úver. Úver môže byť na kapitálové výdavky, pričom sa mesto 
zadlží. Ročné podielové dane  sú 3,4 mil.. Odkiaľ zobrať peniaze. 
Poslanec Jendruch  – odporúča rokovať a dohodnúť sa ako ďalej. Iné mestá odkiaľ zobrali 
finančné prostriedky na odkúpenie obchodných podielov? 
Primátorka mesta -  nemôžeme sa prirovnávať k veľkým mestám. 
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Poslanec Ontko – ak na to nemáme, čo sa má odsúhlasiť. 
Primátorka mesta  – ak nechceme obchodný podiel, môže ho ponúknuť niekomu inému. 
Chceli sme audit, ktorý odmietol, že znalecký posudok je vypracovaný. 
Prišiel poslanec Hojstrič o 14.45 hod. 
Primátorka mesta  – nevieme aká je skutočná hodnota majetku.  
Poslanec Hojstrič  – potrebné je vyčísliť hodnotu nášho majetku. 
Primátorka mesta  – potrebný je ekonomicky audit, v znaleckom posudku sú  ohodnotené 
pohľadávky ku koncu roka 2020, ktoré sú zaplatené. Znalecký posudok je už starý.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
        Hojstrič. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 1 - Jendruch 
Zdržali sa: 8 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, Hojstrič. 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (nesúhlasí).  
Návrh neprešiel. 
 
 
Záver.        15.00 hod. 
       
Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na 33. rokovaní mestského 
zastupiteľstva. Všetkým zaželala krásne prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2021 
hlavne veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov. 
Poslanec Jendruch – poďakoval sa pani primátorke, vedeniu mesta, zamestnancom za 
vykonanú prácu a zaželal pokojné a krásne sviatky a všetko dobré v novom roku. 
 
V Krompachoch 16. decembra 2021 
 
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 
Igor HLAVÁ Č,  poslanec  MsZ 
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