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Zápisnica z  36.  zasadania MsZ v Krompachoch, 
konaného dňa 27. apríla 2022  

vo veľkej zasadačke MsÚ Krompachy 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.  
 
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 36. zasadanie Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch.  
MsZ je uznášaniaschopné, prítomných je  8 poslancov MsZ,  ospravedlnili sa poslanci MsZ 
Eva DERDÁKOVÁ,    v miestnosti neboli  Ľuboš ONTKO, Igor HLAVÁČ a Marián 
HOJSTRIČ. 
Program: 
1. Otvorenie.           13.17 hod. 
2. Schválenie programu zasadania MsZ.  
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Voľba návrhovej komisie. 
5. Interpelácie poslancov MsZ. 
6. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Krompachy.  
7. Predloženie žiadosti o NFP: Regenerácia vnútroblokov sídliska JUH v Krompachoch 

s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. 
8. Schválenie Dohody o ukončení platnosti Zmluvy o dielo zo dňa 18.03.2022 

uzatvorenej medzi Mestom Krompachy ako objednávateľom a spoločnosťou CESTY 
Košice, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice ako Zhotoviteľom. 

9. Aktualizácia investičného plánu na rok 2022. 
10. Návrh použitia prostriedkov Fondu rozvoja bývania v meste Krompachy v roku 

2022. 
11. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 rozpočtovým opatrením č. 3/2022. 
12. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4.  
13. Návrh VZN č. 1/2022 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Krompachy. 
14. Doplnok č. 9 Smernice primátora č.1/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu 

v Krompachoch –informácia.  
15. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledkoch kontroly. 
16. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2022. 
17. Diskusia. 
18. Záver. 
 
 
2. Schválenie programu MsZ.       13.18 hod. 
 
Primátorka mesta predložila návrh programu.   
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Stana, Zahuranec, Ďorko, Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli: Ontko, Hlaváč, Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13.19  hod.
   
Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 
zápisnice poslancov MsZ: Matúša STANU a Jána ZAHURANCA. 
 
4. Voľba návrhovej komisie.        13.19 hod.
      
Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  
predseda: Dárius DUBIŇÁK,  členovia: Igor JENDRUCH a Oľga DZIMKOVÁ. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Stana, Zahuranec, Ďorko, Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli: Ontko, Hlaváč, Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  
 
5 . Interpelácia  poslancov MsZ.        13.20 hod. 
 
V interpelácii poslancov MsZ neboli predložené dotazy. 
 
6. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Krompachy.    13.20 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Cenová mapa je východisková hodnota, o cene 
rozhoduje súťaž. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Stana, Zahuranec, Ďorko, Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli: Ontko, Hlaváč, Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
O 13.22 hod. prišiel poslanec Ľuboš Ontko. 
 
7. Predloženie žiadosti o NFP: Regenerácia vnútroblokov sídliska JUH v Krompachoch s 
uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.     13.23 hod. 
 
Primátorka mesta predložila v písomnej forme predloženie žiadosti o NFP: Regenerácia 
vnútroblokov sídliska JUH v Krompachoch s uplatnením ekologických princípov tvorby a 
ochrany zelene, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Ďorko, Farkaš,  
  Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli: Hlaváč, Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
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8. Schválenie Dohody o ukončení platnosti Zmluvy o dielo zo dňa 18.03.2022 uzatvorenej 
medzi Mestom Krompachy ako Objednávateľom a spoločnosťou CESTY Košice, s.r.o., 
Mlynská 28, 040 01 Košice ako Zhotoviteľom.        13.25 hod. 
 
Primátorka mesta – predložila písomný návrh Dohody o ukončení platnosti Zmluvy o dielo 
zo dňa 18.03.2022 uzatvorenej medzi Mestom Krompachy ako objednávateľom a spoločnosťou 
CESTY Košice, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice ako zhotoviteľom, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice. 
Poslanec Zahuranec-  je to patová situácia. Aká firma pôjde do toho, keď vieme, aká je 
situácia. Ceny materiálov išli výrazne nahor. Tieto problémy sú na celom Slovensku.  
Primátorka mesta  – ak budeme trvať na zmluve, budú sankcie. Nevieme, čo budeme robiť 
ďalej, vláda to bude musieť riešiť. Ministerstvo finančné prostriedky nenavýši, sú to prostriedky 
z eurofondov, navýšenie môže byť jedine zo štátneho rozpočtu. Zmluva na dotácie je 
podpísaná. Cena sa navýšila o 100 000,-- €. Ceny každým dňom narastajú. Je možné vrátiť 
dotáciu, ale bola by to škoda. 
Poslanec Ďorko – do akej doby sa dotácia má vyčerpať. 
Primátorka mesta  – do polovice roka 2023. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Ďorko, Farkaš,  
  Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli: Hlaváč, Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
9. Aktualizácia investičného plánu na rok 2022.      13.37 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomnú aktualizáciu investičného plánu na rok 2022, ktorá je 
prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec Ontko – komisia MsZ výstavby a ŽP  predložený návrh prerokovala, výhrady boli 
k obytnému bloku na Námestí slobody, je to nová budova. Tvorí sa fond opráv a zvýši sa 
nájomcom nájomné po vykonanej rekonštrukcii? 
Primátorka mesta  – tvorí sa fond opráv, ktorý sa používa na  malé opravy v obytnom dome. 
Je to mestská bytovka, zvýši sa hodnota majetku mesta a záleží na poslancoch MsZ, či sa zvýši 
nájomné. V čase výstavby bytovky boli splnené všetky tepelné podmienky. Toho času sú už 
iné podmienky zatepľovania.  
Poslanec Ontko – nesúhlasí s prípravou projektovej dokumentácie k podzemným kontajnerom. 
Poslanci to neschválili. 
Primátorka mesta  – bolo to schválené v decembri 2021. 
Poslanec Ontko – k ostatným bodom sa komisia nevyjadrila.  
 
O 13.50 hod. prišiel poslanec Igor Hlaváč.  
 
Poslanec Stana – bude možné odkúpiť nájomné  byty? 
Primátorka mesta  – podmienkou je, že nájomné byty musia byť 30 rokov vo vlastníctve 
mesta. Po 30 rokoch môžu byť stále nájomné, alebo sa môžu predať.  
Poslanec Ďorko – do fondu bývania idú prostriedky len z mestských bytov? 
Primátorka mesta  – do fondu bývania idú prostriedky z predaja bytov. Každý bytový dom 
má zriadený svoj účet. Vlastníci bytov neprispievajú do nášho fondu bývania. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
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Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
    Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
    Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
    Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
    Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
    Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Ďorko, Farkaš,  
  Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli: Zahuranec,  Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Ďorko, Farkaš,  
  Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli: Zahuranec,  Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Ďorko, Farkaš,  
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  Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli: Zahuranec,  Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
    Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
 
10. Návrh použitia prostriedkov Fondu rozvoja bývania v meste Krompachy v roku 2022. 
           13.57 hod. 
Primátorka mesta predložila písomný návrh použitia prostriedkov Fondu rozvoja bývania 
v meste Krompachy v roku 2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
    Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
11. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 rozpočtovým opatrením č. 3/2022.  13.58 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh na zmenu rozpočtu č. 1 rozpočtovým opatrením 
č. 3/2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
    Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
12. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4.       14.00 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia č. 4, ktorý je prílohou 
tejto zápisnice. 
Poslanec Ontko – došlo už k úrazu na tomto úseku cesty?  
Primátorka mesta  – zatiaľ nie, ale je to kvôli bezpečnosti chodcov. Na tomto úseku sa stáva, 
že sa jazdí neprimeranou rýchlosťou. 
Poslanec Stana – aj chodci sú účastníkmi cestnej premávky, chodia po ceste. Zásobovacie autá 
parkujú pred obchodnými prevádzkami. Majú sa dávať pokuty? 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
    Farkaš, Bocan.  



6 

 

Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
 
13. Návrh VZN č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Krompachy.      14.04 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh  VZN č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice. 
Poslanec Farkaš – do akého odpadu patria staré farby. 
Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS,  do komunálneho odpadu. Ak by to 
mal byť nebezpečný odpad, potrebný je rozbor, ale kto ho zabezpečí.  
Poslanec Ontko – členov komisie výstavby a ŽP zaujímala tvorba ceny za odpad od 
spoločnosti  Hinkom, spracovanie odpadu a celková  štruktúra nákladov. 
Primátorka mesta  – linka je v skúšobnej prevádzke. Dňa 29.4.2022 je slávnostné otvorenie a  
od 1.mája by mala byť v prevádzke. V našom meste je cena za odpad vyššia, lebo  sa v meste 
netriedi odpad. Celkové triedenie je  cca 30%, je to málo, preto veľa platíme za uloženie a 
skládku odpadu. Náklady sú 45,--€, občan platí 30,-- € a mesto dopláca 15,-- €. Zvýšila sa cena 
za  prepravu a zvoz. Ak by linka v Hinkome nefungovala, budú veľké náklady za odvoz 
a uskladnenie odpadu. Zatiaľ neplatíme za bioodpad, máme výnimku. Kuchynský odpad sa 
nezváža, máme šťastie že máme triediacu linku v Hinkome. Na Slovensku doposiaľ takáto linka 
nie je, v Čechách je jedna. Cena zatiaľ nie je stanovená. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
  Bocan.  
Zdržali sa: 1 - Farkaš 
Proti:       0 
V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
  Bocan.  
Zdržali sa: 1 - Farkaš 
Proti:       0 
V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  
 
14. Doplnok č. 9 Smernice primátora č.1/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu 
v Krompachoch – Informácia.        14.16 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný Doplnok č. 9 Smernice primátora č. 1/2019 – 
Organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, 
    Farkaš, Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
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V miestnosti nebol: Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
15. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledkoch kontroly.  14.17 hod. 
 
Ing. Marta Legátová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú správu hlavného kontrolóra 
o výsledkoch kontroly, ktorá je prílohou tejto zápisnice.   
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Hlaváč, Ďorko, Farkaš,  
  Bocan.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli: Zahuranec,  Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
16. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2022.     14.19 hod. 
 
Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta predložila písomný návrh dotácií z rozpočtu 
mesta Krompachy na rok 2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Uskutočnilo sa pracovné 
stretnutie poslancov MsZ k dotáciám, prítomných bolo 7. 
Poslanec Ontko – poslanci MsZ obdržali list od manažéra FK Pokrok Krompachy.   
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Stana, Hlaváč,  Ďorko,  Farkaš. 
Zdržali sa: 2 – Ontko, Bocan 
Proti:       0 
V miestnosti neboli: Zahuranec, Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
17. Diskusia.          14.22 hod. 
 
Poslanec Jendruch sa informoval, koľko občanov z Ukrajiny je ubytovaných v Krompachoch 
a koľko žiakov navštevuje školské zariadenia. 
Zástupca primátorky mesta  – celkový počet je 103.  
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu, 17 žiakov je umiestnených na 
ZŠ s MŠ Maurerova ulici a 4 v materskej škole, 4 na ZŠ Zemanská ulica. 
Poslanec Ontko – prečo Detské jasle na Maurerovej ulici prevádzkuje  súkromná osoba. 
Primátorka mesta  – pri prevádzkovaní detských jasiel by mesto malo náklady a doplácalo by 
sa na to.  
Poslanec Ontko  – navrhol upraviť VZN ohľadom prenájmu parkovacích miest. Parkovacie 
miesta povoliť len pre zdravotne postihnutých.  
Primátorka mesta  – je to príjem pre mesto, zatiaľ je len jedno miesto v prenájme a žiadosti 
nie sú. VZN bolo spracované, pretože bol záujem  zo strany ZŤP o parkovacie miesta.  
 
O 14.26 hod. prišiel poslanec Marián HOJSTRIČ 
 
Poslanec Ontko – komisia MsZ výstavby a ŽP navrhuje prehodnotiť stav starých stromov 
v parku na Hlavnej ulici. Ak sú v zlom stave, zrezať ich. 
Primátorka mesta  – je to v kompetencii komisie, aby dala návrh na výrub stromov, súhlas 
musí dať okresný úrad. 
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Poslanec Hojstrič – boli uhradené všetky náklady na COVID? Požiadal o vyčistenie potoka od 
nemocnice k mestskému úradu, ako aj opraviť oplotenie bývalého zimného štadióna. 
Zástupca primátorky mesta  – náklady na COVID za rok 2021 boli všetky uhradené. 
Primátorka mesta  – oprava plotu mala byť realizovaná z materiálu plotu škôlky, ktorý sa mal 
zlikvidovať, ale zatiaľ oplotenie ostáva na mieste. Môžeme to riešiť ako haváriu a opraviť ho.  
 
18. Záver       14.33 hod. 
 
Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na 36. zasadaní mestského 
zastupiteľstva.  
 
V Krompachoch 27. apríla  2022 
 
Zapísala: Anna ČECHOVÁ 
 
        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
                primátorka mesta 
 
 
 
 
 

O V E R O V A T E L I A: 
Matúš STANA,             poslanec MsZ 
Ján     ZAHURANEC, poslanec  MsZ 
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