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Zápisnica z  31.  zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 29. septembra 2021 vo veľkej  
zasadačke MsÚ v Krompachoch.  

 
Prítomní podľa prezenčnej listiny.  
 
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 31. zasadanie Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ, JUDr. Martina PUCHALLU, 
právneho zástupcu mesta. Informovala, že o  15.00 hod. sa rokovania zúčastnia MUDr. 
Miroslav KRAUS, konateľ spoločnosti AGEL Krompachy s.r.o. a riaditeľ Nemocnice AGEL 
Krompachy s.r.o. Ing. František LEŠUNDÁK. Z dôvodu pandémie COVID-u 19 a tým, že 
okres Spišská Nová Ves je v červenej farbe, kapacita zasadacej miestnosti je 80 miest, t.z., že  
môže byť maximálne 25 %, preto rokovania mestského zastupiteľstva sa môže  zúčastniť 
maximálne 20 účastníkov. K prerokovaniu jednotlivých materiálov budú spracovatelia budú 
prizvaní. 
MsZ je uznášaniaschopné, prítomných je 9 poslancov MsZ,  ospravedlnila sa poslankyňa  MsZ 
Alžbeta PERHÁČOVÁ a neospravedlnený je poslanec MsZ Stanislav FARKAŠ. V miestnosti 
nebol poslanec Branislav BOCAN.  
 
Program rokovania: 
 
1. Otvorenie.         13.05 hod. 
2. Schválenie programu zasadania MsZ. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Voľba návrhovej komisie. 
5. Interpelácie poslancov MsZ. 
6. Výročná správa za rok 2020 – DETSKÁ NADÁCIA MESTA KROMPACHY. 
7. Výsledky hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy za  rok 

2020. 
8. Majetkové návrhy. 
9. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie – vybudovanie obojstranného 

kolumbária v meste Krompachy. 
10. Schválenie žiadosti „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Krompachoch“. 
11. Schválenie žiadosti „Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu 

v Krompachoch v súvislosti s pandémiou COVID-19“. 
12. Investičný zámer vybudovania stojísk podzemných kontajnerov a osadenia antivandal 

kontajnerov. 
13. Správa z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2020. 
14. Správa o hospodárení škôl a školských a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy k 30. 06. 2021. 
15. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30. 06. 2021. 
16. Návrh  rozpočtových opatrení. 
17. Správa o výsledkoch kontroly. 
18. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy na rok 2021. 
19. Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach. 
20.  Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ ul. SNP v Krompachoch. 
21. Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine ZUŠ Krompachy. 
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22. Organizačný poriadok MsÚ v Krompachoch – Doplnok č. 7 – informácia. 
23. Zrušenie konania Krompašského jarmoku v roku 2021. 
24. Informácia – Prijatie opatrenia vyplývajúce z Protokolu revízneho stretnutia 

ohľadom ochrany osobných údajov. 
25. Návrh na ocenenie pre bezpríspevkových darcov krvi mesta Krompachy za rok 2021. 
26. Rôzne. 
27. Diskusia. 
28. Záver.            
 
2.  Schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva.   13.10 hod. 
 
Primátorka  mesta predložila návrh programu rokovania. MsZ, ktorý bol  schválený. 
Poslanec Jendruch predložil návrh doplniť do bodu rôzne – informáciu komisie MsZ na 
ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností. Za predložený návrh boli všetci 
prítomní poslanci MsZ. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Derdáková,   
  Hojstrič, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 3 - Farkaš, Perháčová, Bocan. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13.11  hod.
   
Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 
zápisnice poslancov MsZ: Jána ZAHURANCA a Matúša STANU. 
 
4. Voľba návrhovej komisie.        13.12 hod.
      
Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  
predseda: Eva DERDÁKOVÁ, členovia: Radovan ĎORKO, Marián HOJSTRIČ 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Derdáková,   
  Hojstrič, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 3 -Farkaš, Perháčová, Bocan. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  
 
5. Interpelácia  poslancov MsZ.        13.13 hod. 
 
Primátorka mesta  informovala o liste advokátskej kancelárie ČOLLÁK&PARTNERI, ktorý 
obdržali poslanci MsZ a je prílohou tejto zápisnice. 
JUDr. Puchalla – informoval, že v zásade nie je  o čom hovoriť. K  prenosu štátnej správy 
nedošlo ani nedôjde. S pánom Baginom je dlhodobý problém. Advokátska kancelária dňa  21.5. 
2021 zaslala predžalobnú výzvu, s tým, že ak mesto nebude konať podá žalobu voči mestu 
Krompachy. Kancelária ČOLLÁK&PARTNERI listom zo dňa 2.7.2021 upozornila, že 
plnomocenstvo mesta na zastupovanie nebolo predložené. Zaslané bolo plnomocenstvo  
k vypracovaniu voči právnemu konaniu týkajúce sa stavebného konania. Výkon stavebného 
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úradu nemôže byť prevedený na právnickú kanceláriu. Dňa 14.9.2021 bola odoslaná odpoveď 
v súvislosti  len s predžalobou a nie na zastupovanie stavebného úradu. 
Prišiel poslanec Bocan. 
Poslankyňa Derdáková – nevie, čo chce právna kancelária od mestského zastupiteľstva, ktoré 
nemá žiadne kompetencie, môže  to len zobrať na vedomie. 
Primátorka mesta  – správne úkony môže vykonávať stavebný úrad, nikto do  toho nemôže 
vstupovať, ani  mestské zastupiteľstvo. Od r. 2002 p. Bagin je vyzývaný, aby zlegalizoval 
stavbu. Penzión bol najprv uvádzaný ako rodinný dom, potom ako polyfunkčný dom, ale 
ponúka ubytovanie v penzióne Hanka. Stavba je  v rozpore s územným plánom mesta. 
Poslanec Hojstrič – bol by precedens, ak by sa kvôli nemu menil územný plán.  
Primátorka mesta poďakovala sa JUDr. Puchallovi za účasť na dnešnom rokovaní MsZ. 
Poslanec Hojstrič – máme tu tretiu vlnu pandémia COVID 19. Zaujal  ZMOS nejaké 
stanovisko? Aké je  % zaočkovanosti v meste Krompachy podľa jednotlivých kategórií 
a  rómskej populácie. Bola uhradená  refundácia na COVID 19? 
Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta  – zaočkovanosť je 34%, podľa vekových 
kategórií sa  nevie, ani rómskeho etnika. Všetky refundácie boli uhradené. 
Primátorka mesta  – terénni pracovníci oslovili rómskych obyvateľov, aby sa  zaočkovali. 
Poslanec Hojstrič – vieme koľko obvodných lekárov očkuje?  
Zástupca primátorky mesta – nie. 
         
6. Výročná správa za rok 2020 – DETSKÁ NADÁCIA MESTA KROMPACHY. 
           13.30 hod. 
 
Mgr. Terézia Valeková, predsedníčka správnej rady, predložila písomnú výročnú správu 
Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2020, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  
Primátorka mesta – v správe sa uvádza výdavok fyzickej osobe 1 000,-- €,  ale celkový výdaj 
je 1 337,98 €. Výsledok hospodárenia za rok 2020 je mínusový. 
Mgr. Valeková – výdaj 337,98 € nie  je uvedený v správe, finančné prostriedky boli schválené 
Erikovi Lukáčovi v roku 2019 s tým, že sa mu bude uhrádzať suma za internát do 18roku veku, 
ktorý dovŕšil v roku 2020. Príjem v roku 2020 bol menší,  ale výdaj prevyšoval príjem,  preto 
je mínusový výsledok hospodárenia. 
Poslanec Ontko – je už nový správca nadácie? 
Mgr. Valeková  – Mgr. Katarína Kiseľáková odstúpila z funkcie,  rieši sa nový správca. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Bocan, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Derdáková,   
  Hojstrič, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
V miestnosti nebol Jendruch 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
7. Výsledky hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy za  rok 
2020.           13.40 hod. 
 
Primátorka mesta – predložila v písomnej forme výsledky hospodárenia spoločností 
s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2020, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.  
 
7.1 - PVS a.s. Poprad. 

Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
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Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
7.2 - Mestské lesy Krompachy s.r.o.. 

Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 

7.3 - KROMSAT  s.r.o. Krompachy. 

Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 

7.4 SKI Plejsy a.s. Košice. 

Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 

7.5 - Termokomplex  s.r.o. Krompachy. 

Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
7.6 - EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy. 

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



5 

 

    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
7.7 - PO WOPAX s.r.o. Krompachy. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
7.8 – Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. Krompachy. 
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
8. Majetkové návrhy.        13.50 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 
8.1 - predaj pozemku na Poštovej ulici Ing. Helene Veseleňákovej, bytom Poštová ul. 7, 
Krompachy. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
8.2  - predaj pozemku na Veternej ulici v Krompachoch Lukášovi Pramukovi 
s manželkou Mgr. Radkou Pramukovou, bytom Veterná 27, 053 42 Krompachy. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
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8.3 - predaj pozemku na ulici Stará cesta v Krompachoch Františkovi Csomorovi, bytom 
Stará cesta 27, 053 42 Krompachy. 

Poslanec Hojstrič – návrh bol prerokovaný v komisii MsZ výstavby a ŽP, komisia výstavby 
a ŽP odporúča schváliť predložený návrh, ale prístupová komunikácia nie je vo vlastníctve 
mesta alebo áno? 
Poslanec Ontko – pozemok  je mimo cesty 
Poslanec Zahuranec – na pozemku je umiestnený  stĺp verejného osvetlenia, zabezpečiť, aby 
bol prístup. Ošetriť to v zmluve alebo zriadiť vecné bremeno. 
Predkladateľka  - predložený návrh stiahla z programu rokovania. 
 
8.4 - predaj pozemku na Kúpeľnej ulici v Krompachoch spoločnosti PRIORITY SK, 
s.r.o., so sídlom Lermontovova 3, 811 05 Bratislava.  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 

8.5 - – predaj pozemku na ulici kpt. Nálepku Anne Rigdovej, Lorencova 1094/4, 
Krompachy, Mgr. Jane Jurekovej, Kachlíkova 879/1, Brno, Česká republika a  
Bc. Marianovi Folvarčíkovi, Souhrady 668/12, Brno, Česká republika ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
8.6 – návrh schválenie spôsobu predaja pozemku na Poštovej ulici v Krompachoch. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – osobitný zreteľ).  
 
8.7 - zámer predaja častí pozemku na ulici Dolina v Krompachoch. 
Poslanec Ontko – návrh bol predložený na minulom zasadaní mestského zastupiteľstva, kde 
bolo navrhnuté, aby sa odpredal aj cíp pozemku, ktorý zasahuje do výmery predávaného 
pozemku.  Komisia MsZ výstavby a ŽP odporúča návrh schváliť, ale v tejto lokalite nie sú 
inžinierske siete ani prístupová komunikácia.   
Mgr. Miloš  Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – odkupuje celé 
priestranstvo, žiadateľom je pán Marton, predchádzajúcim žiadateľom bola jeho dcéra. Pán 
Marton si je vedomý, že tam nie je prístupová cesta ani inžinierske siete. 
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Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.7-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – zámer).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ za priamy predaj : 
Za            : 0  
Návrh neprešiel. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ verejná obchodná súťaž: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
    Derdáková,  Hojstrič, Ďorko, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.7-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – verejnú 
obchodnú súťaž).  
Návrh prešiel. 
 
8.8 - zámer predaja pozemku na Trangusovej ulici v Krompachoch Trangusova. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan.  
Zdržali sa: 1 - Ďorko 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – zámer).  
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ za priamy predaj: 
Za            : 0  
Návrh neprešiel 
Z prítomných  10 poslancov MsZ za verejnú obchodnú súťaž: 
Za            : 2 – Derdáková, Dzimková 
Zdržali sa : 7 -  Jendruch, Stana, Zahuranec, Hojstrič, Bocan, Ďorko, Dubiňák 
Proti:          1 – Ontko 
Návrh neprešiel. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za osobitný zreteľ: 
Za            : 6 – Jendruch, Stana, Zahuranec, Hojstrič, Dubiňák, Ontko 
Zdržali sa : 4 – Ďorko, Bocan, Derdáková, Dzimková 
Proti:          0  
Návrh neprešiel. 
Poslankyňa Derdáková – osobitný zreteľ nie je odvoditeľný, súťaž je najtransparentnejšia. 
NKÚ sa môže zamerať na kontrolu osobitného zreteľa. 
 
8.9 -  zámer predaja časti pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
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Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.9-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – zámer).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ za priamy predaj: 
Za            : 0  
Návrh neprešiel 
Z prítomných  10 poslancov MsZ za verejnú obchodnú súťaž: 
Za            : 0  
Návrh neprešiel. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za osobitný zreteľ: 
Za            : 10 – Jendruch, Stana, Zahuranec, Hojstrič, Dubiňák, Ontko,  Ďorko, Bocan,  
     Derdáková, Dzimková 
Návrh prešiel. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.9-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – osobitný zreteľ).  
 
8.10 - zámer predaja časti pozemku na ulici J. Jesenského v Krompachoch.  
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.10-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – zámer).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ za priamy predaj: 
Za            : 0  
Návrh neprešiel 
Z prítomných  10 poslancov MsZ za verejnú obchodnú súťaž: 
Za            : 0  
Návrh neprešiel. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za osobitný zreteľ: 
Za            : 9 – Jendruch, Stana, Zahuranec, Hojstrič, Dubiňák, Ontko,  Ďorko,  Derdáková,  
  Dzimková 
Zdržali sa: 1 - Bocan 
Návrh prešiel. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.10-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – osobitný 
zreteľ).  
 
8.11 - zámer predaja častí pozemku na Lorencovej ulici v Krompachoch určených na 
individuálnu výstavbu garáží. 
  
Poslanec Hojstrič – informoval o stanovisku komisie MsZ výstavby a ŽP, zápisnica komisie 
je prílohou tejto zápisnice. 
Poslankyňa Derdáková – prikláňa sa k názoru komisie, mali by byť  typizované garáže, aby 
sa nepostavili rôzneho typu. Plocha je viac vyhovujúca na parkovacie miesta. 
Primátorka mesta  – podmienky musia byť zadefinované v zmluve. 
Poslanec Stana – sú rozdielne ceny za m2, skôr predať hotovú garáž alebo predať pozemok 
developerovi. 
Primátorka mesta  – chceli sme sa vyhnúť predať pozemok developerovi. Všetko musí byť 
zadefinované v podmienkach. 
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Poslanec  Hojstrič – aj komisia MsZ výstavby a ŽP odporúča, aby mesto bolo investorom. 
Poslanec Bocan – schvaľuje sa zámer, ale sa nevie aké budú podmienky. 
Primátorka mesta  – schvaľuje sa zámer, spôsob. Pri súťaži mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
podmienky. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 2 - Dubiňák, Stana  
Zdržali sa: 7 – Jendruch, Dzimková, Zahuranec Hojstrič, Ďorko, Derdáková, Bocan, Ontko 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
Návrh neprešiel. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje – zámer).  
 
8.12 - zámer predaja pozemkov na ulici Banícka štvrť v Krompachoch určených na nízko 
podlažnú obytnú zástavbu. 
 
Poslanec Hojstrič – aké je stanovisko komisie MsZ finančnej a majetkovej? 
Primátorka mesta  – v materiáli je to uvedené. 
Poslanec Ontko – je to v územnom pláne? Komunikácia bude dobudovaná dodatočne? 
Primátorka mesta  – je snahou od záujemcov získať finančné prostriedky za predaj pozemkov 
a z týchto prostriedkov vybudovať inžinierske siete a komunikácie.  
Poslankyňa Dzimková – čo s odpadom v bývalých pivniciach. 
Primátorka mesta – ak by bola výzva na odstránenie odpadu, bude sa to takto riešiť. Budú 3 
východiskové  rozdielne ceny. Tie byty, ktoré budú nad pivnicou budú lacnejšie. 
Poslanec Stana - heliport na týchto pozemkoch je len dočasný? 
Primátorka mesta – áno. 
Poslankyňa Derdáková  – ako sa stanovia podmienky, budú 3 druhy cien. Nevieme koľko 
budú stáť inžinierske siete, nemusíme dostať toľko finančných prostriedkov, budeme mať na to 
zdroje? 
Primátorka mesta  – je to pre rozvoj mesta. Ďalšie inžinierske siete musíme vybudovať na 
Hube. Na výstavbu rodinných domov je vhodná lokalita za Krompachami smerom na Richnavu, 
vhodné lokality sú na Hube a  smerom na Slovinky. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko 
Zdržali sa: 2 – Derdáková, Bocan 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
Návrh neprešiel. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – zámer).  
 
8.13 - odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach na ulici SNP 
v Krompachoch od Valeriána Buca, SNP 445/6, 053 42 Krompachy.  

Poslankyňa Derdáková – stotožňuje sa s predloženým návrhom. Aká je šanca dohody so 
Slovenským pozemkovým fondom. 
Mgr. Klein – na pozemok na ul. SNP je  predbežný súhlas Slovenského pozemkového fondu. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
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MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
8.14 - Návrh na zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom 
revíri „Krompachy“ 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.1,2 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje).  
 
15. Informatívna správa o návrhu odpredaja obchodného podielu spoločnosti 
Termokomplex, spol. s.r.o.        14.35 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomnú informatívnu správu o návrhu odpredaja obchodného 
podielu spoločnosti Termokomplex, spol. s r.o., ktorá je prílohu tejto zápisnice. 
Poslanec Hojstrič  – koľko máme času. 
Primátorka mesta  –  60 dní. 
Poslanec Hojstrič -  sme povinní odkúpiť obchodný podiel? 
Primátorka mesta  – práve preto prebieha analýza, je to cca 3 mil. €.  
Poslankyňa Derdáková – dalo sa to čakať, je to tvrdý oriešok,  prijať zásadné rozhodnutie. Od 
toho sa budú odvíjať aj projekty, keď to budeme musieť zaplatiť nebude na projekty. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
V miestnosti nebola Derdáková. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
9. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie – vybudovanie obojstranného 
kolumbária v meste Krompachy.       14.43 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie 
dotácie – vybudovania obojstranného kolumbária v meste Krompachy, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Stana, Zahuranec, Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 1 - Ontko  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
V miestnosti nebola Derdáková. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.13- viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje 1. alternatívu).  
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10. Schválenie žiadosti „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Krompachoch“. 
           14.45 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie žiadosti „ Zníženie energetickej 
náročnosti budovy MsÚ v Krompachoch“, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec Ontko – zatepliť budovu áno, ale nemeniť napr. radiátory. 
Primátorka mesta  – radiátory sú v zlom stave, energeticky audit sa robí pred podaním 
projektu, aby sme sa dostali do energetickej  triedy. Vykurovacie  teleso  nie je možné  odpojiť, 
proti  rekonštrukcii kotolne je riaditeľ spoločnosti Termokomplex.  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
11. Schválenie žiadosti „Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu 
v Krompachoch v súvislosti s pandémiou COVID-19“.    14.50 hod. 
 
Primátorka mesta predložila návrh na schválenie  „Podpora udržateľnosti a odolnosti 
Kultúrneho domu v Krompachoch v súvislosti s pandémiou COVID-19“, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Primátorka mesta privítala riaditeľa Nemocnice Krompachy s.r.o. Ing. Františka Lešundáka 
a MUDr. Miroslava Krausa, ktorý je konateľom.    
Riaditeľ nemocnice v krátkosti informoval o návrhu  na optimalizáciu siete nemocníc, ktorý  
je zverejnený na stránke ministerstva zdravotníctva.  
Primátorka mesta informovala, že ústavným činiteľom bol zaslaný list o zachovanie 
nemocnice v Krompachoch, ktorý podpísalo 32 starostov a 4 primátori. Žiadne riešenie nie je 
vhodné pre Krompašanov a občanov z okolitých miest, ak sa  nemocnica nezachová. 
Riaditeľ  nemocnice hovoril, že  je rád  medzi poslancami. Pochádza z Prešova,  býva v Prahe, 
pracoval v nemocnici v Pardubiciach.  Myšlienkou je prepojiť 3 spišské nemocnice a to 
v Levoči, Kežmarku a v Krompachoch. MUDr. Kraus bude námestníkom a dohodli sa na 
vzájomnej pomoci. Nie je  problém stretnúť sa so starostami a primátormi okresu Spišská Nová 
Ves k riešeniu nemocnice.  Na východe sa má zrušiť 6 nemocníc, z toho na Spiši 3. Nemocnice 
budú rozdelené do 5 kategórií - národná, koncová, komplexná, regionálna, komunitná. Pre 
každú úroveň nemocnice bude definovaný zoznam povinných a nepovinných programov 
a medicínskych služieb v rámci programu. 
Stále platí vytvorenie 5 typov nemocníc, krompašská nemocnica by mala byť komunitná, 
rozhodne sa to v roku 2022. Komunitná nemocnica môže prevádzkovať nejaké oddelenie, môže 
to  byť gynekologicko -pôrodnícke oddelenie a chirurgické oddelenie.  Urobí všetko preto, aby 
sa krompašská nemocnica zachovala. Investovali sa veľké peniaze do rekonštrukcie 
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gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia. Je vysoký predpoklad, že toto oddelenie v nemocnici 
ostane. Optimalizácia siete nemocníc sa pretiahne na obdobie 5-10 rokov.  
Primátorka mesta  – čo  s paliatívou. Ostáva detské oddelenie? 
Riaditeľ nemocnice  – paliatíva nie je, ale bude sa na to myslieť. Keď sa deti rodia, musí sa aj 
o nich starať, budeme o to bojovať, aby sa zachovalo aj detské oddelenie.  
Poslanec Hojstrič – pripomienky majú  byť do roku 2022. Časový horizont je cca 8 rokov. 
Postupuje  AGEL  jednotne v rámci Slovenska?   Striktné kritéria sa budú  meniť, alebo nie. 
Jedným z  nástrojov môže byť, že sa nemocnica zatvorí, lebo nebude zdravotný personál, ktorý 
by sa o pacientov staral.   
Riaditeľ nemocnice  – preto sa do toho ide, lebo sú financie z plánu obnovy. Agel postupuje 
jednotne.  
Primátorka mesta  – potrebujeme nemocnicu, má 120 rokov. V krompašskej nemocnice sa 
liečia pacienti zo širokého okolia. Prečo študenti študujúci medicínu  neodpracujú určitý čas 
v nemocniciach, ale po ukončení štúdia  odchádzajú pracovať do zahraničia. Bude mať 
nemocnica  nejaké investície? Aké sú ďalšie plány? 
Riaditeľ nemocnice  – je spracovaný plán strategického rozvoja. Z jedného rekonštruovaného 
pavilónu bude oddelenie pre dlhodobo chorých. Pripravený je plán investícií na cca 220 tis. €, 
je spracovaný zoznam. 
MUDr. Kraus – za posledné obdobie sa urobilo dosť vecí. V minulosti bol veľký vnútorný dlh, 
nebolo finančných prostriedkov na rekonštrukciu, opravy. Finančné prostriedky boli len na 
výplaty. 
Pani primátorka sa poďakovala pánovi riaditeľovi a konateľovi spoločnosti za účasť na 
dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. 
 
12. Investičný zámer vybudovania stojísk podzemných kontajnerov a osadenia antivandal 
kontajnerov.          15.45 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný investičný zámer vybudovania stojísk podzemných 
kontajnerov a osadenia antivandal kontajnerov, ktorý je prílohou tejto zápisnice. V meste je 
neporiadok,  je čoraz menej aktivačných pracovníkov a na malé obecné služby, zvyšujú sa 
náklady na komunálny odpad. 
Poslanec Zahuranec – vyslovil názor, že stojiská na sídliskách sú  nezvládnuteľné, ľudia sú 
nezodpovední. Navrhuje alternatívu č. 2, ale ako bude, ak  Ekover nekúpi auto. 
Poslanec Hojstrič  – tento bod sa prerokováva  na mestskom zastupiteľstve od októbra 2020,  
bol už aj stiahnutý z rokovania z dôvodu,  že neboli prítomní všetci poslanci MsZ. Dnes, keď 
tiež nie sú prítomní všetci poslanci MsZ, prečo ho pán  zástupca nestiahne.  Nie je veľa miest, 
ktoré majú podzemné kontajnery. V Stropkove to majú, ale robili to kvôli tomu, aby sa im 
zvýšil počet parkovacích miest. Z plánu obnovy ešte sa nevie koľko a načo budú finančné 
prostriedky, prečo to máme platiť my, keď možno budú na to vyčlenené financie. Prečo sa tak 
ponáhľame. Počkať nejaký čas. Nie je proti,  ale nie z vlastných prostriedkov, nevieme čo nás 
čaká s Termokomplexom. 
Zástupca primátorky mesta, dnešné rokovanie nevedie, preto nedá návrh stiahnuť tento bod 
z rokovania. 
Primátorka mesta  – snaží sa, aby už nebol neporiadok v meste, nechce na tom zarobiť, prečo 
sa neopýta, čo ju k tomu viedlo,  mrzí ju to, že Krompachy sú špinavé. Ľudia z Poštovej ulice, 
zo sídliska JUH sa sťažujú na neporiadok a smrad z kontajnerov. Na vytvorenie parkovacích 
miest by sa zobralo z terajších stojísk.  Menej je aktivačných pracovníkov. Ti, ktorí robili malé 
obecné služby sú už zamestnaní. V pláne obnovy sa s takými projektami nepočíta. Žiadalo sa 
o prostriedky na kontajnerové stojiská, boli schválené  tam, kde sú rómski obyvatelia. Nemá 
pocit, že by sa s prostriedkami mesta nakladalo nehospodárne. Svedčí o tom to, že mesto nie je 
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zadlžené. Ak sa bude musieť vyplatiť Termokomplexu, tak budeme zadlžení. Zadlžení sme len 
na výstavbu bytov, na investície nie.  
Poslanec Bocan – či na to budeme mať a čo uprednostníme, Termokomplex alebo kontajnery. 
Primátorka mesta  – úverové prostriedky schvaľuje MsZ. 
Poslanec Jendruch  – zástupcovi primátorky mesta posiela fotografie zo stojiska kontajnerov 
na Poštovej ulici, je to hrozné. Ľudia z obytného bloku sa pýtajú, čo s podzemnými 
kontajnermi. Niekedy sa nedá vojsť na stojisko, nedá sa dýchať. Nevie si predstaviť, aby 
v celom meste boli antivandaly. Na vytypovaných miestach dať podzemné. 
Poslanec Stana – býva v centre mesta, súhlasí s poslancom Hojstričom, počkať, ale súhlasí aj 
s pani primátorkou  a poslancom Jendruchom, že stav v meste je zlý. Súhlasí ísť do toho, ale 
nie z vlastných zdrojov. 
Primátorka mesta – plán obnovy je zverejnený, v oblasti životného prostredia sa nenájde 
takýto projekt. 
Poslanec Ontko – nemáme na to, keď áno, tak riešiť jednotne, celoplošne. Nie je zberové auto, 
ešte sa nevie ako s kuchynským odpadom, otázka je čo Termokomplexom. 
Primátorka mesta - načo sa má kúpiť zberové auto, keď nebudú kontajnery, musí to byť 
riešené spolu. Kuchynský odpad – biologický odpad bude riešiť triediaca linka spoločnosti 
Hinkom. Ak bude skúšobná prevádzka, budú sa môcť  poslanci pozrieť. 
Poslanec Hojstrič – zdá sa mu, že v pláne  obnovy sú tam takéto veci. Je urobený prieskum, či 
aj v iných mestách, kde sú rómski obyvatelia je takýto neporiadok. 
Primátorka mesta  – prieskum nie je urobený. Je veľmi málo miest, ktoré nie sú zadlžené. 
Úvery sú nízke, ak by boli dotácie, bude veľa miest  a obcí, ktoré budú žiadať o dotáciu. 
Nevieme aké budú ceny. Chce, aby mesto bolo čisté, aby mesto prosperovalo,  aby sa ľuďom 
dobre žilo. 
Poslankyňa Derdáková  – tomuto bodu sa venovalo  veľmi veľa hodín, navrhla, aby sa 
hlasovalo. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ za 1. alternatívu boli: 
Za            : 5 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Stana, Ďorko  
Zdržali sa: 5 – Hojstrič, Derdáková, Ontko, Bocan, Zahuranec 
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
Návrh neprešiel. 
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ za 2. alternatívu boli: 
Za            : 1- Zahuranec  
Zdržali sa: 9 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Stana, Ďorko Hojstrič, Derdáková, Ontko,  
  Bocan  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
Návrh neprešiel. 
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ za 3. alternatívu boli: 
Za            : 2- Derdáková, Hojstrič1  
Zdržali sa: 8 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Stana, Ďorko Ontko, Bocan, Zahuranec  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
Návrh neprešiel. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/G.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).  
 
13. Správa z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2020.    16.05 hod. 
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Primátorka mesta predložila písomnú správu z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2020, ktorá 
je prílohou tejto zápisnice.  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
14. Správa o hospodárení škôl a školských a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Krompachy k 30. 06. 2021.     16.08 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomnú správu o hospodárení škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy k 30. 6. 2021. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.11– viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
15. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30. 06. 2021. 16.10 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomnú monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu 
k 30. 6. 2021, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
16. Návrh  rozpočtových opatrení.       16.12 hod. 
 
Primátorka mesta predložila návrhy rozpočtových opatrení, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 6. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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Rozpočtové opatrenie č. 7. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
Rozpočtové opatrenie č. 8. 
Z prítomných 9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
V miestnosti nebol Jendruch 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Rozpočtové opatrenie č. 9. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
Rozpočtové opatrenie č. 10. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
17. Správa o výsledkoch kontroly.       16.20 hod. 
 
Ing. Marta Legátová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú správu o výsledkoch kontroly, 
ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Poslankyňa Derdáková – oceňuje, že sa kontroluje aktuálne  účtovné obdobie. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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18. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Krompachy na rok 2021.       16.23 hod. 
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomný návrh úpravy rozpočtov škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy na rok 2021, ktorý je 
prílohou tejto zápisnice.  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.18-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – ZŠ s MŠ 
Maurerova).  
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.19-1,2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – Zemanská 
ul.).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.20-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – ZŠ s MŠ SNP).  
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.21-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – MŠ Hlavná).  
 
19. Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach.        16.30 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný doplnok č. 2 k VZN č. 20/2019 o príspevkoch 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice.  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
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MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa ).  
 
20.  Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ ul. SNP v Krompachoch. 16.32 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný dodatok č. 3 k Zriaďovateľskej listine ZŠ 
s MŠ ul. SNP v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
21. Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine ZUŠ Krompachy.   16.34 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný dodatok č. 6 k Zriaďovateľskej listine ZUŠ 
Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslankyňa Derdáková – zriaďovacia listina musí obsahovať vecné vymedzenie majetku? 
Hlavná kontrolórka -  áno, musí podľa § 22, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.23 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
22. Organizačný poriadok MsÚ v Krompachoch – Doplnok č. 7 – informácia. 16.36 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil v písomnej forme informáciu o Organizačnom 
poriadku MsÚ v Krompachoch – Doplnok č. 7, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
 
23. Zrušenie konania Krompašského jarmoku v roku 2021.   16.38 hod. 
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Zástupca primátorky mesta predložil písomné zrušenie konania Krompašského jarmoku 
v roku 2021, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.20 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
 
24. Informácia – Prijatie opatrenia vyplývajúce z Protokolu revízneho stretnutia 
ohľadom ochrany osobných údajov.      16.40 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomnú informáciu o prijatých opatreniach 
vyplývajúcich z Protokolu revízneho stretnutia ohľadom ochrany osobných údajov, ktorá je 
prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.21 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
25. Návrh na ocenenie pre bezpríspevkových darcov krvi mesta Krompachy za rok 2021. 
           16.42 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na ocenenie pre bezpríspevkových 
darcov krvi mesta Krompachy za rok 20201, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.22 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
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MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.23 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.24– viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.24, C.25, C.26, C.27, C.28, C.29 – viď pripojené pri zápisnici 
(schvaľuje).  
 
26. Rôzne.          16.45 hod. 
 
Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie 
sťažnosti, predložil písomne zápisnicu zo zasadania komisie, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec,  
  Derdáková,  Hojstrič, Bocan, Ďorko  
Zdržali sa: 0  
Proti:       0 
Neprítomní: 2 - Farkaš, Perháčová 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.25 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
  
27. Diskusia.          16.48 hod. 
 
Poslanec Hojstrič -   prečo mesto neprevádzkuje detské jasle, ale sú súkromné a mesačný 
poplatok je 350,-- €. 
Primátorka mesta  – neuvažovali sme nad ich prevádzkovaním, stále sa hovorilo, že ich bude 
prevádzkovať súkromník a ten si aj stanovil poplatok.  
 
28. Záver.       16.50 hod. 
        
Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na 31. zasadaní mestského 
zastupiteľstva.  
 
V Krompachoch 29. septembra 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 
Matúš STANA,         poslanec  MsZ 
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