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Zápisnica z  35.  zasadania MsZ v Krompachoch, 
konaného dňa 9. marca 2022  

vo veľkej zasadačke MsÚ Krompachy 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.  
 
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 35. zasadanie Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch.  
MsZ je uznášania schopné, prítomných je  9 poslancov MsZ,  ospravedlnili sa poslanci MsZ 
Branislav BOCAN, Marián HOJSTRIČ,   Stanislav FARKAŠ.  
Primátorka mesta navrhla uctiť si pamiatku minútou ticha za zosnulých ukrajinských občanov 
vo vojnovom konflikte s Ruskom. 
Program: 

1. Otvorenie.           13.07 hod. 
2. Schválenie programu zasadania MsZ. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Voľba návrhovej komisie. 
5. Interpelácie poslancov MsZ. 
6. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2021. 
7. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2021. 
8. Kontrola uznesení mestského zastupiteľstva  za obdobie od 1. marca 2021 do 28. 

februára 2022. 
9. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledkoch kontroly. 
10. Majetkové návrhy. 
11. Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31. 12. 

2021. 
12. Príprava Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy 

– 2023 – 2030. 
13. Návrh Zmluvy o spolupráci medzi mestom Krompachy a ZMOS- humanitárna 

pomoc.          
14. Návrh na zrušenie uznesení MsZ nepoužitých prostriedkov z rezervného fondu 

z roku 2021. 
15. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2022. 
16. Návrh použitia prostriedkov z Fondu bývania mesta Krompachy v roku 2022. 
17. Návrh rozpočtových opatrení. 
18. Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta 

Krompachy. 
19. Žiadosť o zmenu  Územného plánu mesta  Krompachy.   
20. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2021. 
21. Návrh Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Krompachy. 

22. Návrh 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. 

23. Návrh Doplnku č. 1 k VZN 2/2021 o určení školských obvodov pre základné školy 
a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

24. Návrh úpravy rozpočtov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy  za 
rok 2022. 
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25. Návrh na odvolanie členov ZPOZ pri MsZ v Krompachoch.       
26. Schválenie služobných zahraničných ciest primátorke mesta Krompachy na rok 

2022. 
27. Rôzne: 

a) informácia o petícii. 
28. Diskusia. 
29. Záver. 

 
2. Schválenie programu MsZ.       13.10 hod. 
 
Primátorka mesta predložila návrh programu.  Všetci prítomní poslanci návrh programu 
schválili.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Primátorka mesta navrhla vypustiť z programu rokovania: v bode 10 – majetkové prevody 
bod. č. 10.1 a z bodu č. 17 – rozpočtové opatrenie bod č. 17.1.  
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13.11 hod.
   
Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 
zápisnice poslancov MsZ: Evu DERDÁKOVÚ a Radovana ĎORKA. 
 
4. Voľba návrhovej komisie.        13.11 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, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  
 
5 . Interpelácia  poslancov MsZ.        13.12 hod. 
 
Poslankyňa Dzimková informovala, že v Nemocnici Krompachy s.r.o sa  ruší prevádzka 
kuchyne. Niektorí zamestnanci majú výpoveď k 15. marcu 2022 a niektorí k 31. máju 2022. 
Primátorka mesta, áno, je už o tom oboznámená. Hovorila  s riaditeľom nemocnice Ing. 
Lešundákom, na základe jeho vyjadrenia je to pokyn z vedenia spoločnosti Agel. Majú sa zlúčiť 
3 prevádzky kuchýň nemocníc z Kežmarku, Krompách a Levoče. Strava sa bude dovážať 
z Levoče. Apelovala na kvalitu stravy a zamestnanosť. Sám pán riaditeľ nie je s týmto 
stotožnený. Listom sa môže osloviť spoločnosť Agel o prehodnotenie situácie. Jedálny lístok 
bude jednotný s nemocnicou v Levoči, v Kežmarku a Košiciach- Šaci.  
Poslankyňa Dzimková – rokovanie sa má uskutočniť 15. marca 2022 v Šaci.  
Poslankyňa Derdáková  – aby to nebol začiatok konca našej nemocnice. 
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Primátorka mesta – má pocit, že o všetkom je už rozhodnuté tak, ako to bolo pri rozhodnutiach 
nemocníc, o všetkom rozhodli poslanci NR SR. 
 
6. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2021.   13.14 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomnú správu o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za 
rok 2021, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  
Poslankyňa Derdáková  – je nápor v našom meste, čo sa týka utečeneckej krízy.  
Primátorka mesta  – zatiaľ nie je, ale bude informácia v diskusii. 
Poslanec Stana – príslušníci z obvodných oddelení budú chodiť slúžiť na hranicu, už sú 
rozpísané služby. Nášho mesta sa zatiaľ utečenecká kríza nedotkla.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
7. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2021.     13.16 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomnú správu o činnosti MsP v Krompachoch za rok 22021, 
ktorá je prílohou tejto zápisnice. Ospravedlnila náčelníka MsP, ktorý je práceneschopný.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
8. Kontrola uznesení mestského zastupiteľstva  za obdobie od 1. marca 2021 do 28. 
februára 2022.           13.17 hod. 
 
Poslanec Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta predložil v písomnej forme kontrolu 
uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2022, ktorá je 
prílohou tejto zápisnice.   
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
9. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledkoch kontroly.   13.17 hod. 
 
Ing. Marta Legátová, hlavná kontrolórka, predložila správu hlavného kontrolóra pre MsZ 
o výsledkoch kontroly, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
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Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
10. Majetkové návrhy.          13.18 hod. 
 
Primátorka mesta – bod 10.1 bol stiahnutý z rokovania. 
 
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou 
tejto zápisnice. 
 
10.2  – Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti 
pozemkov v k.ú. Krompachy v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
10.3 – Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti  
pozemkov v k.ú. Krompachy v prospech Východoslovenskej distribu čnej, a.s.  
(v zastúpení ENERPRO, s.r.o.). 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 

10.4 – zrušenie Uznesenia č. 31/C.2 zo dňa 29.09.2021 a predaj pozemku na Poštovej ulici 
Ing. Helene Veseleňákovej, bytom Poštová ul. 7, Krompachy. 
 
Poslankyňa Derdáková  – bola vyhlásená obchodná súťaž, prečo sa predaj riešil  na základe 
neovereného geometrického plánu. Aké je stanovisko hlavnej kontrolórky. 
Hlavná kontrolórka  – obchodná verejná súťaž bola ukončená a s víťazom bola uzatvorená 
kúpna zmluva. Chronologicky  uviedla priebeh od schválenia zámeru a spôsobu predaja 
pozemku, schválenia podmienok OVS a následne schválenia samotného predaja s tým, že až 
pri podpise zmluvy s víťazom OVS bola zistená matematická chyba zamerania  prevádzanej 
plochy pozemku v geometrickom pláne týkajúca sa výmery pozemku. Odporúča, aby 
podmienky obchodnej verejnej súťaže pred schvaľovaním v MsZ boli vždy spracované na 
základe  overeného a platného geometrického plánu. Odporúčala problém riešiť s právnikom 
a katastrom nehnuteľností. Potvrdila, že bola informovaná o riešení tohto problému a podľa ich 
odporúčaní bolo pripravené uznesenie o predaji pozemku. Zároveň upozornila, že platí, že ak 
sa  do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy 
nedošlo. Kúpna zmluva na predaj pozemku v tomto prípade bola s kupujúcim uzatvorená dňa 
17.12.2021.  Potvrdila, že na webovom sídle mesta je už zverejnená dohoda o ukončení 
uzatvorenej kúpnej zmluvy.  
Primátorka mesta  - pri schvaľovaní  netušila, že geometrický plán je neoverený. 
Poslankyňa Derdáková  – celá súťaž sa mala zrušiť  a následne sa mal schváliť predaj.  
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Primátorka mesta  – ak sa veľkosť pozemku nemení, kataster predaj  odobril. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Ďorko. 
Zdržali sa: 1 - Derdáková 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Ďorko. 
Zdržali sa: 1 - Derdáková 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
10.5 - Zrušenie Uznesenia č. 33/B.5 zo dňa 15.12.2021 a schválenie predaja pozemkov pod 
stavbou (§9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) na Turistickej ulici v 
Krompachoch v prospech Miloslava Jánoša, bytom Turistická ulica č. 1042/8, 053 42 
Krompachy a Žofie Jánošovej, bytom Turistická ulica č. 1042/8, 053 42 Krompachy. 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
10.6 – Zníženie nájomného o 30% pre nebytové priestory - zariadenia spoločného 
stravovania (gastro prevádzky) vo vlastníctve mesta z dôvodu sťaženého užívania 
prevádzok v dôsledku  pandémie COVID 19. 
 
Ing. Eva Stehlíková, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja. Doplnila, že od 
9.1.2022 sa reštauračným zariadeniam neposkytuje dotácia. Je na rozhodnutí poslancov MsZ, 
či návrh schvália,  alebo nie.  



6 

 

Poslankyňa Derdáková – rozhodujúce je, či nájomné je už  zaplatené. Nie je možné ho 
odpustiť, ak je zaplatené, možné je odpustiť dlh.  
 Prednostka úradu – nájomné nie je zaplatené. 
Hlavná kontrolórka  – požiadavka je na zníženie nájmu. 
Poslankyňa Derdáková  – predložila poslanecký návrh, aby to bolo za obdobie od 1.1.2022 – 
28. 2.2022.   
Za predložený návrh boli všetci prítomní 9 poslanci MsZ. Návrh prešiel.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
11. Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31. 12. 
2021.              13.49 hod.  
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomnú správu o výsledku inventarizácie majetku 
a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2021, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
12. Príprava Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy – 
2023 – 2030.           13.50 hod. 
 
Primátorka mesta predložila v písomnej forme návrh prípravy Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy 2023-2030, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
13. Návrh Zmluvy o spolupráci medzi mestom Krompachy a ZMOS- humanitárna 
pomoc.             13.50 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh Zmluvy o spolupráci medzi mestom Krompachy 
a ZMOS – humanitárna pomoc, ktorý je prílohou tejto zápisnice.    
Poslankyňa Derdáková -  vieme aká je situácia, je potrebná pomoc.     
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
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14. Návrh na zrušenie uznesení MsZ nepoužitých prostriedkov z rezervného fondu z roku 
2021.            13.54 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný  návrh na zrušenie uznesení MsZ nepoužitých 
prostriedkov z rezervného fondu z roku 2021.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
 
15. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2022.  13.55 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného 
fondu v roku 2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
Poslanec Ontko – čo zahrňuje čiastka 108 000,-- € na zimnom štadióne. 
Primátorka mesta  – je to telocvičňa, v čiastke je dotácia a vlastné zdroje. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
16. Návrh použitia prostriedkov z Fondu bývania mesta Krompachy v roku 2022.  
           13.58 hod. 
Primátorka mesta predložila písomný návrh použitia prostriedkov z Fondu bývania mesta 
Krompachy v roku 2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
17. Návrh rozpočtových opatrení.        13.59 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrhy rozpočtových opatrení, ktoré sú prílohou tejto 
zápisnice. Rozpočtové opatrenie č. 17.1 bolo stiahnuté, čím sa číslovanie posúva.  
Rozpočtové opatrenie č. 17.2 (pôvodné) bude rozpočtové opatrenie č. 17.1 - 
úprava výdavkov kapitálového rozpočtu vo výške 80.335€, povolené prekročenie 
a viazanie výdavkov podľa predloženého rozpočtového opatrenia v rámci: 



8 

 

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) 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Rozpočtové opatrenie 17.3 (pôvodné) bude rozpočtové opatrenie č. 17.2. 
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. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
18. Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy. 
           14.02 hod.  
Primátorka mesta predložila písomný návrh  Doplnku č. 3 k VZN č. 4/2014 o miestnych 
daniach na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  
 
19. Žiadosť o zmenu  Územného plánu mesta  Krompachy.     14.05 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomnú žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Krompachy, 
ktorá je prílohou tejto zápisnice  
Poslanec Ontko – komisia výstavby a ŽP návrh  zamietla.  
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Poslanec Stana – využíva sa ihrisko na tréningy? 
Primátorka mesta  – je to plocha vedľa Tesca, v minulosti sa prenajímala, nevie teraz či sa 
využíva. Ak sa žiadosti vyhovie, zmenu musia zaplatiť žiadatelia.  Je to na rozhodnutí 
poslancov MsZ, či sa územný plán  zmení. 
Poslankyňa Derdáková  – územný plán sa menil  minulého roku,  nezaoberať sa tým vo 
volebnom roku. 
Poslanec Jendruch – plocha je využívaná.  
Poslanec Ďorko  – rokovať o predaji pre účely  mesta. 
Primátorka mesta  – mesto asi by ťažko kúpilo za takto navrhovanú cenu. 
Poslanec Stana – majitelia sa môžu rozhodnúť, že nedovolia, aby sa tam trénovalo. 
Primátorka mesta  – v budúcnosti zaoberať sa tým, aby sa odkúpil pozemok na celom ihrisku. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 2 - Stana, Zahuranec. 
Zdržali sa: 2 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Derdáková, Ďorko. 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).  
 
20. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 
v Krompachoch za rok 2021.        14.11 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomnú správu o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, 
došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2021, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
21. Návrh Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Krompachy.            14.12 hod.  
Prednostka MsÚ predložila písomný Návrh Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.       –  
Poslankyňa Dzimková  – komisia MsZ sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu 
odporúča predložený návrh schváliť.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  
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22. Návrh 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.            14.14 hod. 
 
Prednostka MsÚ predložila písomný návrh 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, ktorý je prílohou tejto zápisnice.       
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/E.3 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  
 
23. Návrh Doplnku č. 1 k VZN 2/2021 o určení školských obvodov pre základné školy 
a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 14.16 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN 2/2021 o určení školských 
obvodov pre základné školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/E.4 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  
 
24. Návrh úpravy rozpočtov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy  za rok 
2022.             14.18 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh úpravy rozpočtov škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy  za rok 2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice.    
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
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MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ s MŠ 
Maurerova).  
 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.13– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ Zemanská).  
 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ s MŠ SNP).  
 
25. Návrh na odvolanie členov ZPOZ pri MsZ v Krompachoch.     14.20 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na  odvolanie členov ZPOZ pri MsZ 
v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva).  
 
26. Schválenie služobných zahraničných ciest primátorke mesta Krompachy na rok 2022. 
           14.21 hod. 
Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie  služobných zahraničných ciest na 
rok 2022.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Derdáková,   
  Ďorko. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/D.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
27. Rôzne: 14.22 

a) informácia o petícii. 
Zástupca primátorky mesta predložil ústnu informáciu, že od polovičky novembra prebieha 
v našom meste petícia na umiestnenie na podzemných kontajnerov. Podľa petičného práva je 
potrebných 8% podpisov, aby sa petíciou MsZ zaoberalo. Toho času je to už cez 8% a mestské 
zastupiteľstvo sa bude týmto zaoberať na najbližšom rokovaní.   
Poslankyňa Derdáková  – schvaľovali sa finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu 
na podzemné kontajnery, nerozumie tejto petícii.  
Zástupca primátorky mesta  – schvaľovalo sa  na rokovaní MsZ v decembri 2021, petícia sa 
začala v novembri a pokračuje ďalej.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
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Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana, Zahuranec,  Ďorko. 
Zdržali sa: 1 - Derdáková 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

28. Diskusia.        14.45 hod. 
 
Poslanec Jendruch – požiadal, aby dotácie z rozpočtu mesta  sa schvaľovali na najbližšom 
rokovaní mestského zastupiteľstva. Všetky športy sa hrajú od začiatku roka, potrebné sú 
finančné príspevky na štartovné, cestovné a pod.. Nie je dobré, aby sa prideľovali napríklad 
v polovičke kalendárneho roka. V zmysle zákona primátorka mesta a poslanci MsZ v termíne 
do  30. 4. 2022 musia odovzdať majetkové priznanie.  Tlačivá sú na stránke mesta. 
Primátorka mesta  – mesto má krízové centrum pre matky s deťmi na Starej Maši, 
momentálne sa využíva pre ukrajinských utečencov. Je vybavené 24 posteľami, sprchou, WC, 
kuchynkou, spoločenskou miestnosťou, práčkou, sušičkou, televízorom, internetom. Kuchynka 
je plne vybavená.  Nie je plne obsadené, ubytovaných je 9 ľudí. Niektorí utečenci sú ubytovaní 
v Piller kaštieli, otvorená je ubytovňa v Súkromnej spojenej škole Eduram aj napriek tomu, že 
doposiaľ nie je  súhlas z Košického samosprávneho kraja.  V DOS je možné poskytnúť dva 
byty, ale nie sú zariadené.  Na multifunkčnom ihrisku je možnosť využiť plochu  na postavenie 
stanov. Šatňa sa využíva na dobrovoľnú zbierku, ktorej sa ujali ukrajinskí občania žijúci 
v Krompachoch, manželia Bulinovci. Z ich strany bola  požiadavka  na auto na prevoz 
humanitárnej pomoci. Nie je problém ho poskytnúť, ale auto nemá platné STK, musí sa dať do 
poriadku. ZMOS vydáva pokyny čo sa týka utečencov, ale zo strany štátu nie sú zatiaľ žiadne 
pokyny.   
Poslankyňa Dzimková  – má informácie, že na Starej Maši je zima. 
Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí, informoval, že na 
Starej Maši bolo ubytovaných 21 ukrajinských utečencov, každý pri príchode je testovaný. 
Prichádzajú a odchádzajú v  skupinkách, teraz je ich 11. Cez víkend v sobotu nebol nikto,  prišli 
až v nedeľu, zdržujú sa krátkodobo 1-2 noci. Počas víkendu sa v miestnostiach temperovalo. 
Zástupca primátorky mesta  – utečenci z Ukrajiny sú ubytovaní aj u bežných občanov mesta 
a to v dvoch rodinách  a na Plejsoch je 6 ľudí, ktorí by mali cestovať ďalej.  
Ing. Ivančo – potraviny sú zo zbierky, z Granča sa dodáva chlieb, jedlo je aj z komunitného 
centra a potravinová pomoc z Tesca ako ovocie, sladkosti, zemiaky, pečivo a pod.. 
Poslanec Stana – vyslovil poďakovanie občanom, sponzorom, za ich pomoc v utečeneckej 
kríze. 
 
29. Záver.       14.41hod.
      
Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na 35. zasadaní mestského 
zastupiteľstva.  
 
V Krompachoch 9. marca 2022 
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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