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UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 
 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení - poslanci MsZ: 
predseda   -  Igor    JENDRUCH 
členovia  -  Oľga  DZIMKOVÁ 
     Ľuboš ONTKO   
                               
    
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy  za rok 2021. 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o činnosti Mestskej polície v Krompachoch za rok 2021. 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch za obdobie od 1. marca 2021 
do 28. februára 2022. 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledku kontroly: 
 

• Kontrola vybavovania sťažností a petícií podaných na Mestský úrad Krompachy v roku 
2020. 

 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  mesta 
Krompachy podľa stavu k 31.12.2021. 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 



3 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
prípravu Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2023 
– 2030 v súlade s Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov 
udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.7: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov rezervného fondu z roku 2021 vo 
výške 185.381 €, ktoré boli schválené Uznesením č. 25/B.7 zo dňa 24.2.2021 na úhradu: 

- vo výške 10.781,-- € - splátka úveru SLSP, a.s. na 42 b.j. 
- vo výške 24.600,-- € - splátka úveru schváleného v rozpočte 2021 
- vo výške 150.000,-- € - financovanie kapitálových výdavkov podľa investičného plánu 

2021 
Nevyčerpané prostriedky rezervného fondu z roku 2021 budú použité na kapitálové výdavky 
v roku 2022. 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.8: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu  Doplnku č.3 VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta 
Krompachy. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.9: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2021. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.10: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 
1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Krompachy. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.11: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 
4/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.12: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 
2/2021 o určení školských obvodov pre základné školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Krompachy. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.13: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
ústnu informáciu o petícii občanov v záujme riešenia kritickej situácie s udržiavaním čistoty a 
poriadku pri kontajneroch odpadu na území mesta Krompachy za účelom vybudovania a inštalácie 
podzemných kontajnerov a vybudovanie a inštaláciu tzv. antivandalov kontajnerov. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/C.1: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie č. 31/C.2 zo dňa 29. septembra 2021, ktorým sa schválil 
 
predaj pozemku na Poštovej ulici v Krompachoch – C KN 2873/3, druh pozemku: ostatná plocha 
s výmerou 27 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely C KN 2873/1, druh pozemku: ostatná plocha 
s výmerou 1.329 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v zmysle geometrického 
plánu č. 49/2020 zo dňa 13.10.2020, vypracovaného Jánom Zemanom, geodetom a to Ing. Helene 
Veseleňákovej, bytom Poštová 918/7, 053 42 Krompachy . 
 
Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 21,00 €/m2, t.j. 
567,00 € a bude kupujúcim zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom 
nehnuteľností. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/C.2: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie č. 25/B.6 zo dňa 24.02.2021 
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 273.000 EUR. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/C.3: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie č. 33/B.5 zo dňa 15. decembra 2021, ktorým sa schválil: 
predaj pozemkov pod stavbou rodinného domu so súp. č. 1042 na Turistickej ulici v Krompachoch 
v zmysle §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa geometrického plánu na 
určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 128/1, 128/2, 129/1, a 129/2 č. 55/2010 zo dňa 
2.11.2010, vyhotoveného Jánom Zemanom geodetom, Lorencova 11, 053 42 Krompachy, 
autorizačne overeného: Ing. Pavlom Ilľom zo dňa 7.11.2010  a to konkrétne: 

- diely č. 5, 6, a 7 odčlenené od parcely registra „E“ KN č. 72457/5, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria s celkovou výmerou 152 m2: 

- diel č. 5 s výmerou 79 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele registra „C“ KN č. 128/1 
- diel č. 6 s výmerou 61 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele registra „C“ KN č. 129/1 
- diel č. 7 s výmerou 12 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele registra „C“ KN č. 129/2 

 
- diely č. 8 a 9 odčlenené od parcely registra „E“ KN č. 92457, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria s celkovou výmerou 382 m2: 

- diel č. 8 s výmerou 244 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele registra „C“ KN č. 128/1 
- diel č. 9 s výmerou 138 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele registra „C“ KN č. 129/1 

 
a to do výlučného vlastníctva: Miloslava Jánoša, bytom Turistická ulica 1042/18, 053 42 
Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného stavbou, 
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov, a to vrátane priľahlej plochy, ktorá 
tvorí nedeliteľný, súvislý a funkčný celok so stavbou. 

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j.2.670,00 EUR) a bude zaplatená najneskôr 
do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
program 35. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 
 
 
 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v 
katastrálnom území Krompachy: 

• parcela registra „C“ KN č. 1716/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
1895 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „C“ KN č. 1886/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 499 
m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „C“ KN č. 1886/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
2127 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „E“ KN č. 92618, druh pozemku: orná pôda s výmerou 5344 m2, zapísaná 
v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú Krompachy, 

 
podľa priloženej situácie, medzi Mestom Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy ako 
budúcim povinným z vecného bremena a to v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, za účelom 
realizácie vodnej stavby „Krompachy – vodovod, rozšírenie vodovodu ul. Hornádska“, pričom vecné 
bremeno bude spočívať v povinnosti: 

• strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch umiestnenie a užívanie vodnej stavby Krompachy 
vodovod – rozšírenie vodovodu ul. Hornádska“ 

• strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch v nevyhnutnej miere vstup a prechod osôb, vjazd a 
prejazd dopravných prostriedkov a technických zariadení budúceho oprávneného z vecného 
bremena a ním poverených osôb za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, 
odstraňovania porúch a rekonštrukcie vodných stavieb a ich príslušenstva, vrátane údržby 
ochranného pásma, 

• rešpektovať pásma ochrany v rozsahu podľa ust. § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, 

• zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k vodnej stavbe a konania, ktoré môže poškodiť 
alebo ohroziť technický stav vodnej stavby alebo jej prevádzku. 
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Vecné bremeno z tejto zmluvy sa zriaďuje na dobu neurčitú . 
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorázovú odplatu vo výške – 1,00 EUR/b.m., podľa skutočného 
záberu budúcich zaťažených pozemkov vymedzených porealizačným zameraním vodnej stavby 
vyhotoveným po jej ukončení. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v 
katastrálnom území Krompachy: 

• parcela registra „C“ KN č. 538, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
5831 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „C“ KN č. 277/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
4244 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „C“ KN č. 925, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
7142 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „C“ KN č. 938/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
276 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „C“ KN č. 938/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
222 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „C“ KN č. 942, druh pozemku: orná pôda s výmerou 401 m2, zapísaná 
v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „E“ KN č. 70192, druh pozemku: záhrada s výmerou 65 m2, zapísaná 
v liste vlastníctva č. 2556 pre k.ú Krompachy, spoluvlastnícky podiel: 2/3, 

• parcela registra „E“ KN č. 90484/11, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 2184 m2, 
zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „E“ KN č. 92443/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 5557 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „E“ KN č. 90193/1, druh pozemku: záhrada s výmerou 90 m2, zapísaná 
v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú Krompachy, 

• parcela registra „E“ KN č.70196/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
36 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú Krompachy, 
 

podľa priloženej situácie, medzi Mestom Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy ako 
budúcim povinným z vecného bremena v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: 
Východoslovenskej distribučnej, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, v zastúpení na 
základe plnomocenstva zo dňa 14.04.2021 spol. ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 1 Košice, IČO: 
44324600, za účelom realizácie stavby „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, J.B. Ivana, 
Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná“ , pričom vecné bremeno bude spočívať v povinnosti strpieť umiestnenie 
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené 
v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena. 
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Vecné bremeno z tejto zmluvy sa zriaďuje na dobu neurčitú . 
Vecné bremeno sa zriaďuje za bezodplatne, na základe Memoranda o spolupráci a vzájomnom 
porozumení zo dňa 10.07.2015. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zníženie nájomného o 30 % za obdobie od 1.1.2022 – 28. 2. 2022, pre subjekt: Paula Salanciová, 
Lorencova 8, Krompachy na prevádzku: Reštaurácia Melódia, Námestie slobody 2, Krompachy v 
objekte Domu kultúry v Krompachoch,  z dôvodu sťaženého užívania prevádzky reštaurácie  na 
základe prijatých opatrení vlády, v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia 
COVID-19, na základe žiadosti predloženej nájomcom.   

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.5: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemkov pod stavbou rodinného domu so súp. č. 1042 na Turistickej ulici v Krompachoch 
v zmysle §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa geometrického plánu na 
určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 128/1, 128/2, 129/1, a 129/2 č. 55/2010 zo dňa 
2.11.2010, vyhotoveného Jánom Zemanom geodetom, Lorencova 11, 053 42 Krompachy, 
autorizačne overeného: Ing. Pavlom Ilľom zo dňa 7.11.2010  a to konkrétne: 
 
- diely č. 5, 6, a 7 odčlenené od parcely registra „E“ KN č. 72457/5, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria s celkovou výmerou 152 m2: 

- diel č. 5 s výmerou 79 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele registra „C“ KN č. 128/1 
- diel č. 6 s výmerou 61 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele registra „C“ KN č. 129/1 
- diel č. 7 s výmerou 12 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele registra „C“ KN č. 129/2 

 
- diely č. 8 a 9 odčlenené od parcely registra „E“ KN č. 92457, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria s celkovou výmerou 382 m2: 

- diel č. 8 s výmerou 244 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele registra „C“ KN č. 128/1 
- diel č. 9 s výmerou 138 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele registra „C“ KN č. 129/1 

 
a to do podielového spoluvlastníctva: Miloslava Jánoša, bytom Turistická ulica 1042/18, 053 42 
Krompachy v podiele ½ k celku a Žofie Jánošovej, rod. Rabatinovej, bytom Turistická ulica 
1042/18, 053 42 Krompachy v podiele ½,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania 
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pozemku zastavaného stavbou, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov, a to 
vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí nedeliteľný, súvislý a funkčný celok so stavbou. 
  
Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j.2.670,00 EUR) a bude zaplatená najneskôr 
do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.6: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmenu výmery a druhu pozemku na Poštovej ulici v Krompachoch určenej na výstavbu 
garáže – novo vytvorená parcela C KN 2873/3 (, ktorá vznikla odčlenením od parcely C KN 2873/1, 
druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 1.329 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú 
Krompachy v zmysle geometrického plánu č. 49/2020, vypracovaného Jánom Zemanom, 
geodetom, a to z pôvodnej výmery: 27 m2 na výmeru 28 m2 a z pôvodného druhu pozemku: 
ostatná plocha na nový druh: zastavaná plocha a nádvorie. Rozdiel v číselnom vyjadrení 
výmery novovzniknutej parcely súvisí výlučne s chybou geodeta pri matematickom zaokrúhlení 
výmery predmetnej nehnuteľnosti, ktorá bola zistená až pri autorizačnom overení geometrického 
plánu. V zmysle ustanovenia § 3 ods. 7 Katastrálneho zákona veľkosť výmery parcely vyplýva z 
geometrického určenia a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre. 
V zmysle ustanovenia § 70 ods. 2 Katastrálneho zákona geometrické určenie nehnuteľnosti, 
geometrické určenie, druh pozemku a výmera sú hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže 
opak. Nakoľko až pri autorizačnom overení geometrického plánu došlo k definitívnemu ustáleniu 
správnej veľkosti výmery prevádzaného pozemku oproti predchádzajúcemu nesprávnemu stavu 
a rovnako správnemu druhu pozemku – t.j. pôvodnej výmery pozemku, kde skutočná výmera 
pozemku nebola zaokrúhlená v súlade so zákonom, bolo potrebné predchádzajúce uznesenie 
obsahujúce nesprávny údaj o veľkosti výmery a druhu pozemku opraviť. 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.7: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku na Poštovej ulici v Krompachoch – C KN 2873/3, druh pozemku: zastavaná  plocha 
a nádvorie s výmerou 28 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely C KN 2873/1, druh pozemku: 
ostatná plocha s výmerou 1.329 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v zmysle 
geometrického plánu č. 49/2020, úradne overeného dňa 27.12.2021 pod číslom 854/2021, 
vypracovaného Jánom Zemanom, geodetom a to Ing. Helene Veseleňákovej, bytom Poštová 918/7, 
053 42 Krompachy . 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 21,00 €/m2, t.j. 
588,00 € a bude kupujúcim zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom 
nehnuteľností. 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.8: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o spolupráci medzi mestom Krompachy a Združením miesť a obcí Slovenska, na základe 
ktorej budú uvedenej organizácií poskytnuté finančné prostriedky v objeme  3.000,-- € z rozpočtu 
mesta a to na plnenie úlohy vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím 
vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v súvislosti so zabezpečovaní základných životných potrieb 
občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný status dočasného 
útočiska na území Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine 
a splnomocňuje primátorku mesta na uzavretie tejto Zmluvy. 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.9: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2022 vo výške 925.000€ na:  
 
-  splátky úveru z prostriedkov ŠFRB na 15 b.j. v sume 10.605,-- € 
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-  splátky úveru z prostriedkov ŠFRB na 42 b.j. v sume 39.904,-- € 
-  splátky úveru HPP (SLSP) v sume 35.950,-- € 
-  kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu podľa schváleného plánu investičných 

akcií  v roku 2022 vo výške 155.000,-- € 
-  kapitálové výdavky na rekonštrukciu Krytej plavárne vo výške 100.000,-- € 
-  kapitálové výdavky na rekonštrukciu vodovodu Sadová vo výške 30.000,-- € 
-  kapitálové výdavky na majetko-právne vysporiadanie vo výške 22.000,-- € 
- splátky áut MsP a MsÚ vo výške 13.900,-- € 
- kapitálové výdavky na práce pre projekt: Integrovaná infraštruktúra v meste Krompachy – 

Wifi pre Teba vo výške 2.400,-- € 
-  kapitálové výdavky na práce pre projekt: Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry v meste Krompachy vo výške 326.000,-- € 
-  kapitálové výdavky na práce pre projekt: Prestavba rozostavaného zimného štadióna na 

multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie vo výške 108.906,-- € 
- oprava havarijného stavu oporného múru na ulici Štúrovej vo výške 80.335,-- € 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.10: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
použitie finančných prostriedkov z  Fondu bývania mesta Krompachy  v roku 2022 na kapitálové 
výdavky v celkovej výške 50.000€ 
- Rekonštrukcia strechy bytových domov na ulici 29. augusta a Stará Maša v čiastke 50.000€ 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.11: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 1.3.2022: 

 
úprava výdavkov kapitálového rozpočtu vo výške 80.335,-- €, povolené prekročenie 
a viazanie výdavkov podľa predloženého rozpočtového opatrenia v rámci: 
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kapitálové výdavky – z položky Vlastné prostriedky na projekty (-80.335,-- €) na položku 
Rekonštrukcia oporného múru Štúrova (+80.335,-- €)  
(Program 1: Plánovanie manažment a kontrola, Podprogram 1.2: Plánovanie, Prvok 1.2.1: 
Investičné akcie) 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.12: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu Základná škola s materskou školou, Maurerova 14  

1. Základné vzdelávanie z hodnoty 885 487,70 € na hodnotu 849 989,70 €  

              

Zdroj financovania 

schválený úprava spolu 

rozpočet   upravený 
Normatívne  (111 - dotácia od štátu) 780 940,00 -41 654,00 739 286,00 

Nenormat. f. pr.: (111 - dotácia od štátu)       

111 dopravné 3 600,00 0,00 3 600,00 

111asistent učiteľa  6 096,00 0,00 6 096,00 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 1 050,00 0,00 1 050,00 

111 príspevok na špecifiká 0,00 0,00 0,00 

111 príspevok na učebnice 0,00 0,00 0,00 

111 rozv. Projekt Čítame radi 0,00 0,00 0,00 

111 havárijné f. prostr. 0,00 0,00 0,00 

111 príspevok na digit. technológie 0,00 0,00 0,00 

111 Letná škola 0,00 0,00 0,00 

3AC pedag. asistenti (MPC) 30 000,00 0,00 30 000,00 

131 L presun z predchádz. roka špecifiká 940,60 0,00 940,60 

131 L presun z predchádz. roka normatívne 4 341,40 0,00 4 341,40 

131 L havárijné f. prostr. z predch. roka 55 400,00 0,00 55 400,00 

131 L presun z predchádz. roka dopravné 0,78 0,00 0,78 

131 L presun z predchádz. roka SZP 518,92 0,00 518,92 

41 Dotácia z mesta 0,00 6 156,00 6 156,00 

72 vlastné príjmy  2 600,00 0,00 2 600,00 

spolu 885 487,70 -35 498,00 849 989,70 
 
Ukazovatele hlavných kategórií:                                                                   

                v 
€ 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné 
vyrovnania         483 543,00 
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620  Odvody do poistných fondov                              169 240,00 
630  Tovary a služby 193 606,70 
640  Bežné transfery  3 600,00 
Spolu 849 989,70 

 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.13: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu Základná škola Zemanská 2 
 
 1. Základné vzdelávanie z hodnoty 538 682,00 € na hodnotu 520 777 €  
 

schválený úprava spolu 

Zdroj financovania rozpočet   upravený 
Normatívne (111 - dotácia od štátu) 493 250,00 -17 905,00 475 345,00 

Nenormat. f. pr.(111 - dotácia od štátu):       

111 dopravné 2 450,00 0,00 2 450,00 

111asistent učiteľa  12 192,00 0,00 12 192,00 

111 odchodné 0,00 0,00 0,00 

111 vzdelávacie poukazy 2 240,00 0,00 2 240,00 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 1 350,00 0,00 1 350,00 

111 príspevok na špecifiká 0,00 0,00 0,00 

111 rozv. Projekt spolu múdrejší 0,00 0,00 0,00 

111 príspevok na učebnice 0,00 0,00 0,00 

111 príspevok na digit. Technológie 0,00 0,00 0,00 

3AC pedag. asistenti (MPC) 0,00 25 200,00 25 200,00 

41 dotácia z mesta 0,00 0,00 0,00 

72 vlastné príjmy  27 200,00 -25 200,00 2 000,00 

spolu 538 682,00 -17 905,00 520 777,00 
 
Ukazovatele hlavných kategórií: v € 
610    Mzdy, platy, ostatné osobné 
vyrovnania 323 638,00 
620    Odvody do poistných fondov  113 273,00 
630    Tovary a služby  78 466,00 
640    Bežné transfery   5 400,00 
Spolu 520 777,00 

 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 



15 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.14: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje:  
úpravu rozpočtu Základná škola s materskou školou, SNP 47  

1. Základné vzdelávanie z hodnoty 955 030,32 €  na hodnotu 946 599,32 € 

  schválený úprava spolu 

Zdroj financovania rozpočet   upravený 
Normatívne (111 - dotácia od štátu) 898 870,00 -8 431,00 890 439,00 

Nenormatívne f. pr.:       

111 príspevok na učebnice 0,00 0,00 0,00 

111 asistent učiteľa 4 877,00 0,00 4 877,00 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 36 450,00 0,00 36 450,00 

111 príspevok na špecifiká 0,00 0,00 0,00 

111 rozvojový projekt "Čítame radi" 0,00 0,00 0,00 

111 digit. technológie 0,00 0,00 0,00 

111 dopravné 100,00 0,00 100,00 

111rozv. projekt Spolu múdrejší 0,00 0,00 0,00 

131 L presun z predch. roka - normatívne 13 761,67 0,00 13 761,67 

131 L presun z predchádz. roka dopravné 20,48 0,00 20,48 

131 L presun z predchádz. roka SZP 951,17 0,00 951,17 

72 vlastné príjmy  0,00 0,00 0,00 

spolu 955 030,32 -8 431,00 946 599,32 

                 Ukazovatele hlavných kategórií:                                                                         
                v 
€ 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné 
vyrovnania 594 408,00 
620    Odvody do poistných fondov  208 403,00 
630    Tovary a služby  135 788,32 

640    Bežné transfery   8 000,00 
Spolu 946 599,32 

       2. Materská škola z hodnoty 138 932,68 €  na hodnotu 139 092,68 € 

 schválený úprava spolu 

Zdroj financovania rozpočet   upravený 
41 dotácia z mesta 100 717,00 0,00 100 717,00 

111 predškoláci - dotácia od štátu 24 566,00 0,00 24 566,00 

111 príspevok na špecifiká 0 0,00 0 

72 vlastné príjmy 0 160,00 160 

131 L presun z predchádz. roka predškoláci 3 858,56 0,00 3 858,56 

131 L presun z predchádz. roka špecifiká 9 791,12 0,00 9 791,12 

spolu 138 932,68 160,00 139 092,68 
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Ukazovatele hlavných kategórií:    
610    Mzdy, platy, ostatné osobné 
vyrovnania 58 708,00   
620    Odvody do poistných fondov  20 548,00   
630    Tovary a služby  59 336,68   
640    Bežné transfery   500,00   
Spolu 139 092,68   

 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.15: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 1.3.2022: 

úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov vo výške 3.000,-- € , presunom rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky podľa predloženého rozpočtového opatrenia v rámci originálnych kompetencií z položky 
Dotácie (-3.000€)  
(Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola. Podprogram 1.5. Podpora združeniam 
a organizáciám)  
na položku Príspevky združeniam a asociáciám – členské  
(Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.4 Členstvo v samosprávnych 
organizáciách) 
na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu v súvislosti so Zmluvou o spolupráci. 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.16: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje:  
Ing. Ivete Rušinovej, primátorke mesta Krompachy zahraničné služobné  cesty v rámci Európskej 
únie v roku  2022. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 



17 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/E.1: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) a v súlade so 
zákonom č. 470/2021 Z. z. na Doplnku č.3 VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta 
Krompachy. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/E.2: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 
s § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  na Doplnku č. 3 Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy. 
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/E.3: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Krompachy č. 4/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/E.4: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na  Doplnku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2021 o určení 
školských obvodov pre základné školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/F.1: 
MsZ v Krompachoch odvoláva: 

Mgr. Petru Lizákovú, 
Tatianu Znancovú, 
Ing. Michaelu Štofovú, 
Štefana Lahetu, 
Marka Micherdu, 
Máriu Filovú, 
Mgr. Danielu Filovú, 
Bc. Natáliu Vojčíkovú, 
Máriu Dubiňákovú 

z funkcie členov Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch. 
  
V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

   

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. marca 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/G.1: 
MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 
zadanie  spracovania zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Krompachy, na pozemkoch 
parcela č.  C KN 2500, 2492/2, 2525/2, 2526/2 k.ú. Krompachy, na nové  využitie,  aby bola možná 
realizácia zámeru: jednopodlažné obchodné centrum. 
 

V Krompachoch 9. marca 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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