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Zápisnica z  38.  zasadania MsZ v Krompachoch, 
konaného dňa 22. júna 2022  

vo veľkej zasadačke MsÚ Krompachy 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.  
 
Ing. Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta otvoril a viedol 38. zasadanie Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch. Ospravedlnil pani primátorku, že sa dnešného rokovania 
nezúčastní z dôvodu čerpania dovolenky. 
MsZ je uznášaniaschopné, prítomných je  8 poslancov MsZ,  ospravedlnili sa poslanci MsZ 
Eva DERDÁKOVÁ,  Igor HLAVÁČ, neprítomný Branislav BOCAN,   v miestnosti nebol 
Stanislav FARKAŠ. 
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. Majetkové návrhy 
7. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2021 
8. Správa z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2021 
9. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2021 
10. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2021 
11. Aktualizácia investičného plánu 
12. Použitie rezervného fondu 
13. Návrh zmeny rozpočtu č. 2 
14. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2021 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2022 
15. Návrh na odstúpenie od zmluvy o nenávratný finančný príspevok: „Energetické 

audity verejných budov v meste Krompachy“ 
16. Informácia o podaní  žiadosti o poskytnutí dotácie a nenávratného finančného 

príspevku 
17. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2022 
18. 1- Predloženie Petície za vybudovanie a inštaláciu podzemných kontajnerov zo dňa 

3.6.2022 2- Investičný zámer vybudovania stojísk podzemných kontajnerov a 
zakúpenie antivandal kontajnerov 

19. Investičný zámer: Nájomné bytové domy Krompachy, Kúpeľná ulica 
20. Správa o výsledkoch kontroly 
21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Krompachy na II. polrok 

2022 
22. Správa o zabezpečení sociálnych služieb Mestom Krompachy v roku 2021 
23. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy za 

rok 2021 
24. Návrh Doplnku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Krompachy 

25. Návrh Doplnku č. 10 – Smernica primátora č. 1/2019 – Organizačný poriadok MsÚ 
v Krompachoch 
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26. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch v roku 2022 

27. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Krompachy na volebné obdobie 
2022 – 2026 

28. Rôzne. 
29. Diskusia. 
30. Záver. 
 
2. Schválenie programu MsZ.       13.08 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil návrh programu rokovania MsZ.   
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Poslanec Hojstrič – predložil poslanecký návrh, aby bod 18.1 bol prerokovaný za bodom  6. 
Za predložený návrh boli všetci prítomní 8 poslanci MsZ. 
Návrh prešiel. 
Poslanec Hojstrič – predložil poslanecký návrh  vypustiť z programu rokovania bod 18.2 
z dôvodu, že doba je ťažká, je tu vysoká inflácia, postcovidová situácia a koniec funkčného 
obdobia.   
Z 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli: Hojstrič, Ďorko, Zahuranec, Stana, Dzimková, 
Ontko, hlasovania sa zdržal Jendruch, proti bol Dubiňák.  
Návrh neprešiel. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje upravený program 
rokovania).  
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13.15  hod.
   
Zástupca primátorky  mesta určil za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za 
overovateľov zápisnice poslancov MsZ: Radovana ĎORKA a Jána ZAHURANCA.  
 
4. Voľba návrhovej komisie.        13.16 hod.
      
Zástupca primátorky mesta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  
predseda: Matúš STANA, členovia: Oľga DZIMKOVÁ a Ľuboš ONTKO.  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  
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5 . Interpelácia  poslancov MsZ.        13.16 hod. 
 
Neboli predložené interpelácie. 
 
6.  Majetkové návrhy 
 
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou 
tejto zápisnice. 
 
6.1 - Uzatvorenie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy a spoločnosťou STI spol. 
s.r.o.  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
  
6.2 - Zverenie majetku mesta Krompachy do správy Základnej škole s materskou školou 
na ulici SNP 47, Krompachy. 
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.5 – A,B - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
6.3 - Informatívna správa o uzavretých nájomných zmluvách v kompetencii primátorky 
mesta. 
  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
6.4 - Zámer prenájmu nebytového priestoru v budove Základnej umeleckej školy na ul. 
M. Šprinca v Krompachoch. 
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
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Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.7 -1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ spôsob predaja – priamy prenájom: 
Za            : 0  
Zdržali sa: 0 
Proti:       8 -  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
V miestnosti nebol Farkaš.  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ spôsob predaja – obchodná verejná súťaž: 
Za            : 0  
Zdržali sa: 0 
Proti:       8 -  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
V miestnosti nebol Farkaš.  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.7.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný zreteľ).  
 
6.5 - Zámer predaja časti pozemku na Sadovej ulici v Krompachoch. 
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.9-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ spôsob predaja – priamy prenájom: 
Za            : 0  
Zdržali sa: 0 
Proti:       8 -  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
V miestnosti nebol Farkaš.  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ spôsob predaja – obchodná verejná súťaž: 
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Za            : 0  
Zdržali sa: 0 
Proti:       8 -  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
V miestnosti nebol Farkaš.  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.9-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný zreteľ).  
 
 
6.6 - Zámer predaja pozemku na Sadovej ulici v Krompachoch. 
 
Poslanec Ontko – v minulosti bol predložený návrh na predaj pozemku, nepredal sa, pretože 
v návrhu nebolo uvedené, že  prebytočný majetok mesta. 
Ing. Marta Legátová, hlavná kontrolórka, v zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom 
mesta je potrebné, aby prebytočný majetok, ktorý sa dlhodobo nevyužíva, mestské 
zastupiteľstvo schválilo, tak, ako je to predložené v návrhu.  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.11-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ spôsob predaja – priamy prenájom: 
Za            : 0  
Zdržali sa: 0 
Proti:       8 -  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
V miestnosti nebol Farkaš.  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ spôsob predaja – obchodná verejná súťaž: 
Za            : 0  
Zdržali sa: 0 
Proti:       8 -  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
V miestnosti nebol Farkaš.  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.11-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný zreteľ).  
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6.7 - Zámer prenájmu časti pozemku na Banskej ulici v k.ú. Krompachy. 
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.13-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ spôsob predaja – priamy prenájom: 
Za            : 0  
Zdržali sa: 0 
Proti:       8 -  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
V miestnosti nebol Farkaš.  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ spôsob predaja – obchodná verejná súťaž: 
Za            : 0  
Zdržali sa: 0 
Proti:       8 -  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
V miestnosti nebol Farkaš.  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.13-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný zreteľ).  
 
 
6.8 - Zámer prenájmu pozemku v k.ú. Krompachy pre účely vybudovania nabíjacej 
stanice pre elektromobily.  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.15-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  
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Z prítomných  8 poslancov MsZ spôsob predaja – priamy prenájom: 
Za            : 0  
Zdržali sa: 0 
Proti:       8 -  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
V miestnosti nebol Farkaš.  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.15-2 – viď pripojené pri zápisnici (obchodná verejná súťaž).  
 
 
18.1- Predloženie petície za vybudovanie a inštaláciu podzemných kontajnerov zo dňa 
3.6.2022.           13.42 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomnú informáciu o Petícii za vybudovanie 
a inštaláciu podzemných kontajnerov zo dňa 3.6.2022, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Marianna Čarnoká, predsedníčka petičného výboru: 
Dnes pred Vás prichádzam v zastúpení 839 občanov mesta Krompachy, ktorí sa podpísali pod 
Petíciu na vybudovanie a inštaláciu podzemných kontajnerov, vybudovanie a inštaláciu tzv. 
,,antivandal´´ kontajnerov na tých miestach, kde s ohľadom k charakteru miesta a dané 
technické možnosti nie je možné vybudovanie podzemných kontajnerov, nahradenie 
doterajších kontajnerov podzemnými resp. antivandal kontajnermi, a aby vybudovanie 
a inštalácia týchto kontajnerov bolo financované z finančných zdrojov získaných mestom 
Krompachy v komerčných bankách. 
Petícia pozostáva zo 42 petičných hárkov, kde je 839 podpisov občanov mesta Krompachy 
bývajúcich v rôznych častiach nášho mesta, bývajúcich na rôznych uliciach. 
Petíciu podporilo minimálne 8% osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce. A teda 
sme splnili povinnosť vyplývajúcu zo Zákona o petičnom práve. 
Petícia bola realizovaná v tzv. koronovom období, a teda zbieranie podpisov a oslovovanie 
občanov nebolo jednoduché. Využili sme možnosť umiestniť petičné hárky v rôznych 
prevádzkach nášho mesta. Tieto prevádzky boli určitú dobu zatvorené alebo obmedzené 
v návštevnosti, no aj napriek tomu sa nám podarilo vyzbierať dostatočný počet podpisov 
a petícia bola úspešná. 
Pri diskusiách a oslovovaní obyvateľov mesta sme zistili, že najviac ich trápi denno-denný 
neporiadok okolo stojísk kontajnerov, zápach, v niektorých lokalitách je tento zápach veľmi 
silný, opätovné vyberanie odpadu z kontajnerov, ktoré počas korony zvyšovalo riziko šírenia 
tohto ochorenia. Ako najväčšie pozitívum podzemných kontajnerov a antivandal kontajnerov 
vnímajú občania nášho mesta: ochrana proti vandalizmu, nové kontajnery by šetrili miesto, 
a teda by znížili zaťaženie verejného priestoru neestetickými a často nehygienickými nádobami 
na odpad. Podzemné kontajnery a antivandal kontajnery sú úsporné, estetické, efektívne, 
hygienické a aj bezpečné. Takýto typ kontajnerov sa nachádza v rôznych mestách na Slovensku 
a teda ich výhody sú dokázateľné a overiteľné. 
My, obyvatelia mesta veríme, že tento projekt s odbornou diskusiou a s politickou vôľou bude 
úspešný. 
Veríme, že raz naše mesto ´´skrášli´´ tento typ kontajnerov a celkovo sa zvýši odpadová kultúra 
v Krompachoch. 
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Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (vyhovuje).  
 
18.2- Investičný zámer vybudovania stojísk podzemných kontajnerov a zakúpenie 
antivandal kontajnerov.        13.50 hod. 
 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný investičný zámer vybudovania stojísk 
podzemných kontajnerov a zakúpenie antivandal kontajnerov, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
O tomto hovoríme už rok, je tu opätovný návrh, za toto obdobie bolo toho povedané už  dosť. 
Poslanec Hojstrič – je v pomykove, pretože na jednom minuloročnom rokovaní MsZ sme sa 
k výstavbe kontajnerov nemohli vyjadriť, z dôvodu, že lebo bolo prítomných  11 poslancov 
a dnes aj keď nie sú všetci prítomní, môžeme sa k tomu vyjadrovať? Tí, čo podpísali petíciu si 
uvedomili, že ak by bola možnosť získať finančné prostriedky z eurofondov, nebude možné, 
lebo v petícii sa uvádza získať prostriedky  len z komerčných bánk. Je to smutné. Nemal by nič 
proti, keby boli využité prostriedky z projektov. Nevieme, ako skončia podielové dane v tomto 
roku. Nevieme ako zvládneme finančne všetky funkcie v meste. Zvyšuje sa cena za odpad. Bolo 
zaužívané, že  pred koncom funkčného obdobia sa neschvaľovali veľké investície. Ponechať to 
na rozhodnutí budúceho mestského zastupiteľstva. Dôchodcovia sa sťažujú, že sa zvyšujú 
poplatky za odpad. Na rôznych stretnutiach s dôchodcami je pani primátorkou prezentované, 
že poslanci schválili zvýšenie poplatkov. Hľadať mimorozpočtové zdroje. 
Poslanec Jendruch – na Poštovej ulici pri stojisku je neporiadok, zápach sa prejavuje hlavne 
v letnom období. Zúčastnil sa výjazdového stretnutia obhliadky podzemných kontajnerov  a bol 
by rád, aby to bolo aj v našom meste. Vieme, aká je situácia so zdražovaním potravín a môže 
sa stať, že potravinový odpad môže byť vyhodený  na ceste a kto to bude upratovať. Problém 
je v zakúpení zberového auta. 
Zástupca primátorky mesta  – kúpa auta je problémom spoločnosti, má byť univerzálne. 
V máji 2020 sa uskutočnilo  výjazdové stretnutie v Moldave n/Bodvou. Od  roku 2021 nastali 
výkyvy, mali sme 2 roky na rozhodnutie, ktoré bolo, že to chceme aj nechceme. Nevedeli sme 
to prefinancovať, výzvy neboli a ani nebudú. V pláne obnovy sa neplánuje s takouto výzvou, 
ak bude tak len v mestách a obciach s problémami, čo sa týka s medveďmi. Bolo by dobré,  
keby boli envirofondy. Pred rokom sme neboli všetci, nehlasovali sme. 
Poslanec Stana – súhlasí s každým, aj s tým, aká je situácia, či je správne zadlžiť sa, keď 
nevieme čo nás čaká o rok. 
Poslanec Hojstrič – kto robí neporiadok v stojiskách.  Koľko miest na východnom Slovensku 
má podzemné kontajnery? Podľa zistenia sú to to tri mestá. Moldava n/Bodvou, Sabinov, 
Stropkov. 
Poslanec Jendruch – pričinením neporiadku na  Poštovej ulici sú rómovia.  
Poslanec Ďorko – aká je cenová ponuka? 
Zástupca primátorky mesta  – v dôvodovej správe sú aktuálne ceny. 
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Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.35 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje pilotný projekt).  
 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 2 - Dubiňák, Jendruch.  
Zdržali sa: 6 - Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič. 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/I.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 2 - Dubiňák, Jendruch.  
Zdržali sa: 6 - Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič. 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/I.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).  
 
 
7. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2021.  14.10 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomnú správu o hospodárení škôl a školských 
zariadení za rok 2021, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  
Poslanec Jendruch  – komisia MsZ školstva a športu odporúča mestskému zastupiteľstvu 
zobrať na vedomie predmetnú správu. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
8. Správa z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2021.    14.12 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomnú správu z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 
2021, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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9. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2021. 14.14 hod. 
 
Ing. Marta Legátová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2021, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 
Okomentovala stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu ZÚ za rok 2021, ktoré Vám bolo 
doručené v rámci materiálov na dnešné zasadanie MsZ obsahuje zhodnotenie a rozbor 
hospodárenia mesta vrátane zriadených rozpočtových organizácií. 
Bola dodržaná informačná povinnosť zverejniť návrh ZÚ, mesto splnilo povinnosť overiť 
účtovnú závierku audítorom. 
Celkovo možno hodnotiť hospodárenie mesta Krompachy za rok 2021 pozitívne,  z dôvodu 
dosiahnutia prebytku vo výške 381 775,- €, ktorý je plánovaný ako prídel do rezervného fondu. 
V roku 2022 mesto plánuje prostriedky RF čerpať na kapitálové výdavky vo výške 350 500,-€. 
Príjmy za rok 2021 rástli stabilne aj v čase pribrzdenia ekonomiky, pričom výnos dane 
z príjmov poukázaný územnej samospráve mierne klesá druhý rok, v rámci skutočne 
vynaložených výdavkoch mesta bola dosiahnutá úspora v porovnaní s rozpočtom. 
Upozorniť treba na vysoký stav pohľadávok, ktorý má stúpajúci trend za posledné roky – 
k 31.12.2021 vo výške 697 821,69 € v prevažnej miere sú to nedoplatky z daňových príjmov.  
Pozitívne možno hodnotiť vývoj dlhu mesta, ktorý je k 31.12.2021 na úrovni 3,54 %. 
V zmysle § 16 ods.10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch uzatvoriť 
a schváliť záverečný účet mesta Krompachy za rok 2021 s výrokom:  

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
10. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2021.    14.16 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil v písomnej forme Záverečný účet mesta Krompachy za 
rok 2021, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje záverečný účet).  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prebytok 
hospodárenia).  
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko, Hojstrič.  
Zdržali sa: 0 
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Proti:       0 
V miestnosti nebol Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – rezervný fond).  
 
Poslanec Hojstrič odišiel z rokovania mestského zastupiteľstva o 14.20 hod.  
 
11. Aktualizácia investičného plánu      14.20 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomnú aktualizáciu investičného plánu na rok 2022, 
ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
12. Použitie rezervného fondu.       14.21 hod. 
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Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh použitia rezervného fondu, ktorý je 
prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
13. Návrh zmeny rozpočtu č. 2.       14.23 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh zmeny rozpočtu č. 2, ktorý je prílohou 
tejto zápisnice. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.23 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 5).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.24 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 6).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.25 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 7).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.26 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 8).  
 
 
14. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2021 a návrh plánu opráv 
nebytových priestorov pre rok 2022.      14.25 hod. 
 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomné vyhodnotenie plánu opráv nebytových 
priestorov za rok 2021 a návrh plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2022, ktoré je 
prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
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V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.27 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
15. Návrh na odstúpenie od zmluvy o nenávratný finančný príspevok: „Energetické 
audity verejných budov v meste Krompachy“.     14.26 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na odstúpenie od zmluvy o nenávratný 
finančný príspevok „Energetické audity verejných budov v meste Krompachy“, ktorý je 
prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.28 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
 
16. Informácia o podaní  žiadosti o poskytnutí dotácie a nenávratného finančného 
príspevku.          14.28 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomnú informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie 
dotácie a nenávratného finančného príspevku, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.29 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.30 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
 
17. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2022.  14.30 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh úpravy rozpočtov škôl a školských 
zariadení na rok 2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec Jendruch  – komisia MsZ školstva a športu návrh bol prerokovaný a komisia 
odporúča mestskému zastupiteľstvu ho schváliť. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
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Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.31 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje MŠ Hlavná).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.32 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje CVČ).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.33 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZUŠ).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.34 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ s MŠ Maurerova).  
 
19. Investičný zámer: Nájomné bytové domy Krompachy, Kúpeľná ulica. 14.32 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh investičného zámeru – nájomné bytové 
domy Krompachy, Kúpeľná ulica, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec Ontko – na komisii MsZ výstavby a ŽP boli pripomienky k bytovým jednotkám a to, 
či  7 alebo 8  poschodová  nie je veľa a  nebudú problémy s infraštruktúrou? 
Zástupca primátorky mesta  – víta túto možnosť výstavby a firma zabezpečí potrebné 
náležitosti.  
Poslanec Stana – víta investora, mesto sa bude rozvíjať.  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.36 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
20. Správa o výsledkoch kontroly.       14.38 hod. 
 
Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu o výsledkoch kontroly, ktorá je prílohou tejto 
zápisnice. 
Správa obsahuje výsledky kontroly vykonanej v ZŠ s MŠ SNP Krompachy, ktorá bola 
zameraná na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2021. Kontrola bola ukončená s 8 kontrolnými zisteniami, bez podania písomných 
námietok k zisteným nedostatkom zo strany povinnej osoby (kontrolovaného subjektu). 
Aktuálne je ukončený výkon kontroly rozpočtových opatrení na MsÚ Krompachy. Z dôvodu 
čerpania dovoleniek a práceneschopnosti zodpovedných zamestnancov počas kontroly, bude 
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výsledok kontroly predložený v najbližších dňoch a informácia o výsledku podaná na 
najbližšom zasadnutí MsZ. V priebehu tohto mesiaca boli začaté následné kontroly školských 
jedální pri ZŠ Zemanská a ZŠ s MŠ Maurerova za obdobie rokov 2020 a 2021 
s predpokladaným ukončením v auguste 2022 – momentálne prebieha proces odovzdávania 
vyžiadanej dokumentácie zo strany povinných osôb (kontrolovaných subjektov)  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
 
21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Krompachy na II. polrok 
2022.           14.39 hod. 
 
Hlavná kontrolórka predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 
Krompachy na II. polrok 2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom 
sídle mesta odo dňa 23. mája 2022  t.j. minimálne 15 dní pred jeho schválením v MsZ v súlade 
s platnou legislatívou. 
Dôvodom presunu kontrol bola časová náročnosť a vyšší počet kontrolných zistených pri 
predchádzajúcich kontrolách.   
Zároveň boli v tomto polroku vypracované nové zásady hospodárenia s majetkom mesta, ktoré 
boli v procese ich tvorby z mojej strany pripomienkové a konzultované s právnikom mesta 
a zamestnancami oddelenia majetku a reg. rozvoja. 
Stanovisko k záverečnému účtu bolo spracované nielen z predloženého návrhu záverečného 
účtu, ale aj kontrolou všetkých finančných výkazov predkladaných mestom a RO do 
rozpočtového informačného systému samosprávy so spracovaním vývoja príjmov a výdavkov 
za predchádzajúce obdobia od roku 2017 do 2021. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.37 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje).  
 
22. Správa o zabezpečení sociálnych služieb Mestom Krompachy v roku 2021. 14.41 hod. 
 
Prednostka MsÚ predložila písomnú správu o zabezpečení sociálnych služieb Mestom 
Krompachy v roku 2021, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  
Poslankyňa Dzimková – komisia MsZ sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu sa 
s predmetnou správou oboznámila a odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
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Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
23. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy za 
rok 2021.          14.43 hod. 
 
Prednostka MsÚ predložila písomné vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta Krompachy, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.10,11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
24. Návrh Doplnku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Krompachy.          14.45 hod. 
 
Prednostka MsÚ predložila písomný návrh Doplnku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  
 
25. Návrh Doplnku č. 10 – Smernica primátora č. 1/2019 – Organizačný poriadok MsÚ 
v Krompachoch.         14.46 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh Doplnku č. 10 – Smernica primátora č. 
1/2019 – Organizačný poriadok MsÚ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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26. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch v roku 2022.     14.47 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na určenie volebných obvodov a počtu 
poslancov v nich pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch v roku 2022, 
ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.14 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/H.1-1 – viď pripojené pri zápisnici (určuje – 12 poslancov).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/H.1-2 – viď pripojené pri zápisnici (určuje l volebný obvod).  
 
27. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Krompachy na volebné obdobie 
2022 – 2026.          14.49 hod. 
 
Prednostka MsÚ predložila písomný návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora 
mesta Krompachy na volebné obdobie 2022 – 2026, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.15 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec, Ďorko.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Hojstrič,  Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 38/H.2 – viď pripojené pri zápisnici (určuje).  
 
28. Rôzne.          14.54 hod. 
 
Neboli predložené návrhy. 
 
 
 
 



18 

 

29. Diskusia.          14.54 hod. 
 
Poslankyňa Dzimková – upozornila, že na Lorencovej ulici parkuje vrak auta a jeho majiteľ 
sa odsťahoval. 
Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, podľa vozidla sa zistí majiteľ a zabezpečí sa odstránenie.   
Zástupca primátorky mesta  – informoval, že Ing. Jochman, od 1. 7. 2022 končí vo funkcii 
futbalového manažéra FK Pokrok SEZ Krompachy. Toho času A mužstvo už neprihlasuje do 
žiadnej súťaže.  
Poslanec Stana – investor má záujem o pozemok vedľa Tesca na vybudovanie obchodnej 
prevádzky. Bola už doručená žiadosť?  Bolo vraj rokovanie s pani primátorkou s výsledkom, 
že je potrebná zmena územného plánu. 
Zástupca primátorky mesta  – nevie odpovedať, ale v rámci územného plánu to nie je možné. 
Poslanec Stana – bolo by dobré, aby sa zámer uskutočnil, preinvestujú sa  finančné prostriedky. 
 
30. Záver       15.00 hod. 
       
Zástupca primátorky mesta poďakoval prítomným za účasť na 38. zasadaní mestského 
zastupiteľstva.  
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
 
Zapísala: Anna ČECHOVÁ 
 
         
Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Dárius DUBI ŇÁK 
     prednostka MsÚ                zástupca primátorky mesta 
 
 
 
 
 

O V E R O V A T E L I A: 
 

Radovan ĎORKO ,           poslanec MsZ 
Ján         ZAHURANEC, poslanec  MsZ 
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