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Zápisnica zo  17.  zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 12. februára 2020  

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 17. zasadanie mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ, zástupcov spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta, zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Prítomných bolo 10 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti neboli poslanci MsZ 

Oľga DZIMKOVÁ a Marián HOJSTRIČ. 

Primátorka mesta  predložila návrh programu rokovania. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková, Ďorko,  

            Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

Program rokovania: 

 
1. Otvorenie.          14.05 hod. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácia poslancov MsZ. 

5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2019. 

6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2019. 

7. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2019. 

8. Doplnok č. 2 Smernice primátora č.1/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu 

v Krompachoch – Informácia.  

9. Majetkové návrhy. 

10. Návrh Plánu investícií na rok 2020. 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2020 - 

 2022. 

12. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2020 -2022. 

13. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 2/2017 o určení miesta a času a zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky. 

14. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2020 pre školy a školské zariadenia. 

15. Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 1/2019  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

16. Informácia o konaní dobrovoľnej  zbierky pre  Základnú umeleckú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

17. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku kontrol. 

18. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

19. Návrh Doplnku č. l k VZN mesta Krompachy o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Krompachy. 

20. Návrh na voľbu člena  Dobrovoľného hasičského zboru mesta Krompachy. 
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21. Návrh na voľbu člena komisie MsZ finančnej a majetkovej. 

22. Zverejňovanie odmien poslancov. 

23. Schválenie služobných zahraničných ciest primátorke mesta na rok 2020. 

24. Rôzne: 

a) Zmeny a doplnky  k Územnému plánu mesta  Krompachy.  

b) Informácia o pripravovaných opravách ciest na území mesta. 

b) Etický kódex volených zástupcov. 

25. Diskusia. 
26. Záver. 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     14.05 hod.  

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ Igora JENDRUCHA a Ľuboša ONTKA. 

 

3. Voľba návrhovej komisie.        14.06 hod.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Branislav BOCAN,  členovia – Stanislav FARKAŠ a Radovan ĎORKO. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková, Ďorko,  

            Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

4.  Interpelácia  poslancov MsZ.       14.10 hod. 

 

Neboli predložené interpelácie. 

 

5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2019.  14.10 hod. 

 

Primátorka mesta  ospravedlnila riaditeľ OO PZ SR Krompachy mjr. Mgr. Františka  Bocana 

a predložila správu o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2019, ktorá je prílohou 

tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková, Ďorko,  

            Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2019.    14.11 hod. 

 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, predložil písomnú správu o činnosti MsP v Krompachoch za 

rok 2019, ktorá je prílohu tejto zápisnice.  

Primátorka mesta, kamerový systém je rozšírený, kedy bude funkčný? Je už preberací 

protokol? 
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Náčelník MsP  – je funkčný od konca roka, problém bol sfunkčniť starý kamerový systém  

s novým, spúšťajú sa ešte 2 kamery. Protokol bol podpísaný ešte začiatkom januára. Funkčných 

je 20 kamier. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková, Ďorko,  

            Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

7. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2019.       14.15 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, 

došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2019, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačno – správne a sociálnych vecí;  spracovateľkou 

je JUDr. Chudíková, správa bola prerokovaná v príslušnej komisii. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková, Ďorko,  

            Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

V miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

8. Doplnok č. 2 Smernice primátora č.1/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu 

v Krompachoch – Informácia.        14.16 hod. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme Doplnok č. 2 Smernice primátora č. 1/2019 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnila, že sa počty pracovníkov znižujú. 

Poslanec Bocan – nie je to veľmi šťastné riešenie  znížiť počet pracovníkov školstva. 

Z hľadiska budúcnosti by bolo potrebné zvýšenie. Je to na zváženie.   

Primátorka mesta – pri stavbe rozpočtu sa znižovali mzdy, je to z tohto dôvodu, budúcnosť 

ukáže ako ďalej.  Ak si to situácia  bude vyžadovať,  budeme sa touto myšlienku zaoberať. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková, Ďorko,  

            Farkaš. 

Zdržali sa: 1: Bocan 

Proti:       0 

V miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

9. Majetkové návrhy.        14.19 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

 

9.1 Odkúpenie majetku spoločnosti SKI Plejsy a.s. Košice. 
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Ing. Erika Balážová – okomentovala predložený návrh.  Predložené sú dve alternatívy. 

Oslovený bol  audítor mesta na zhodnotenie majetku. Zo strany spoločnosti  možno je to zámer 

na likvidáciu majetku. Zhodnotený je majetok na 170 000,-- €, preto je predložený návrh 

v súlade s audítorom. V rozpočte sa s touto položkou neuvažovalo, bola by to ťarcha pre mesto 

ak by zobral úver. 

Poslanec Dubiňák  komisia MsZ finančná a majetková sa zaoberala s návrhom odkúpenie za 

850 000,-- €,  členovia neodporúčajú návrh schváliť. 

Poslankyňa Derdáková  – bolo by dobré, aby to boli mestské pozemky. Za tie roky neboli 

mestu vyplatené zisky. Majetok je chátrajúci, ak sa pozemky odkúpia, čo s nimi, je to vážne 

rozhodnutie. 

Primátorka mesta – mesto má  5% účasť, nemáme rozhodujúce slovo. Požiadala hlavnú 

kontrolórku o vykonanie kontroly v spoločnosti. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka,  v zmysle zákona o obecnom zriadení je možné 

vykonávať kontrolu v spoločnostiach, v ktorých má mesto majetkovú účasť, ktoré nakladajú 

s majetkom mesta a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. Kontrolu v spoločnostiach, 

v zmysle obchodného zákonníka, vykonáva dozorná rada. Mesto má v dozornej rade 

zastúpenie. 

Primátorka mesta – obáva sa, že ide  o nehospodárne nakladanie s majetkom a ako sa 

nakladalo už s predaným majetkom. 

Poslankyňa Derdáková – vhodnejšia je druhá alternatíva. Zabezpečiť formou bankového  

úveru. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       0  

Zdržali sa: 2: Stana, Šmidová 

Proti:       8 - Dubiňák, Jendruch, Ontko,  Zahuranec, Derdáková, Ďorko, Farkaš, Bocan 

V miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       8 -  Dubiňák, Jendruch, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 2 – Stana, Šmidová 

Proti:       0 

V miestnosti neboli: Dzimková, Hojstrič 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

9. 2 - predaj pozemku na Trangusovej ulici v Krompachoch.  

Ing. Balážová okomentovala predložený materiál. 

Prišiel poslanec Hojstrič. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       9 - Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0: 

Proti:       0 : 

Nehlasoval: Hojstrič 

V miestnosti neboli: Dzimková, Zahuranec 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

10. Návrh Plánu investícií na rok 2020.      14.39 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Plánu investícií na rok 2020, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice.  

Prišiel poslanec Zahuranec. 
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Poslanec Hojstrič  – mala byť predložená technická špecifikácia jednotlivých akcií. Aká je to 

rekonštrukcia potoka na Poštovej ulici? 

Ing. Daniel Perháč, referent OVŽPaTS,  – predložený je rozpočet,  boli spracované projektové  

dokumentácie, technický popis. 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci OVŽPaTS, v rámci protipovodňových opatrení sa robili  hrádzky, 

zábrany v potoku. Je to pri poľovníckom dome, kde sa časť potoka zatrubní a zasype. Bude 

predložený konkrétny projekt. 

Primátorka mesta  – pred 2 rokmi pri dome poľovníkov došlo k zosuvu pôdy, je to havarijný 

stav. V roku 2010 sa robili tzv.  hrádzky nad garážami nad Veternou ulicou a malo dôjsť 

k zatrubneniu a zásypu potoka. Bola vypracovaná štúdia, nepristúpilo sa k tomu. Podľa 

odborníkov musel by sa prehĺbiť potok a mohlo sa stať, že by bol spadol plot aj s garážou. 

Vychádzalo sa z projektu Ing. Kravčíka, treba ho prepracovať. Oslovení boli projektanti 

z povodia  Bodvy a Hornádu,  urobili štúdiu na vykonávací projekt a stálo by to asi 100 000,-- 

€, preto sa to stoplo. Hľadali sa lacnejšie alternatívy. Je to nutné riešiť,  zatrubniť a zasypať 

rigol. Oslovený bol p. Šípoš, je ochotný zrealizovať projektovú dokumentáciu, ak bude hotová, 

bude predložená mestskému zastupiteľstvu. 

Poslanec Hojstrič  – členovia komisie nemali dostatočné informácie.  

Primátorka mesta  – je to predbežný rozpočet, po špecifikácii sa bude vedieť,  čo to bude stáť.  

Ak sa s týmto nestotožňujete môže sa vyhodiť.   

Ing. Ondáš – projektanti pri spracovávaní rozpočtu na projekty  používajú taký program ako 

Ing. Perháč.  

Poslanec Ontko – nevie  posúdiť, či  technické riešenie je to dobré, alebo nie. Aby neboli 

problémy, ak sa potok zasype. Posúdiť, čo je vhodné riešenie. 

Ing. Ondáš – už pred niekoľkými  rokmi bol zatrubený  potok na Plejsoch. 

Primátorka mesta – stotožňuje   sa s poslancom Ontkom. Žiadne prekrytie potoka nie je dobré. 

Nie sme projektanti. 

Poslankyňa Derdáková  -  už pri minuloročných plánoch  investícii sa rozprávalo, aby poslanci 

dostávali technické správy. Realizácia stavby – akcie schválené v r. 2019, sú aj v pláne  na 

 r. 2020? Malo byť jednoznačné, nestotožňuje sa s materiálom. Veci sú zakomponované už 

v rozpočte. Je to všetko domotané, z materiálu to nie je jasné. 

Primátorka mesta  – bolo to predložené na komisiách, na pracovných stretnutiach. Mohla byť 

predložená požiadavka ako sa to má predložiť. Drobné akcie sa zrealizujú v rámci bežných 

výdavkov. Ak sa  vyjadria poslanci, že nesúhlasia s niektorými akciami, nie je problém ich 

vyhodiť z plánu. 

Poslanec Hojstrič  – nie je proti, len hovorí, ako to malo byť predložené. Je len iný názor. Mali 

byť predložené schválené stavby z roku 2019 a prenesené do roku 2020. 

Primátorka mesta – aj v priebehu roku sa projekty schvaľovali priebežne. Na pracovnom 

stretnutí sa to dalo riešiť. 

Poslanec Zahuranec  – pozastavil sa nad čiastkou, ale chce vidieť projektovú dokumentáciu. 

Primátorka mesta – tak ako už hovorila, ak sa s akciou nestotožňujú, nie je problém vypustiť 

z plánu. Môže sa hlasovať o každej akcii jednotlivo alebo všetky spolu. 

Poslanec Hojstrič  – predložil poslanecký návrh vypustiť v  C1, bod 4: rekonštrukcia a úprava 

potoka na Poštovej ulici vo výške 156 907,42 € a návrh predložiť po spracovaní projektovej 

dokumentácie. Poslanecký návrh je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ  za bolo 8 – Dubiňák, Jendruch, Ontko, Stana, Zahuranec, 

Hojstrič, Ďorko, Derdáková, hlasovania sa zdržali Bocan a Farkaš. V miestnosti neboli 

Šmidová a Dzimková.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za :       8 - Dubiňák, Jendruch, Ontko, Stana, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko, Farkaš. 

Zdržali sa: 2: Derdáková, Bocan 
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Proti:       0 : 

V miestnosti neboli: Dzimková, Šmidová 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/C.4, C.5, C.6, C.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2020 - 

 2022.          15.12 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

mesta Krompachy na roky 2020 – 2022, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Pri vypracovaní 

stanoviska jej nebola známa skutočnosť, že mesto má zaplatiť 16 000,-- €. Z ktorých položiek 

sa zoberie  a koľko je na zvážení. Je na stole predložený návrh, napr. z dotácii sa berie 1 000,-

- €, zvážiť čo mesto musí zabezpečiť a na čo vynakladať prostriedky a na čo môže. Návrh 

rozpočtu na rok 2020 odporúča schváliť a na roky 2021-2022 zobrať na vedomie. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za :       11 - Dubiňák, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková, Hojstrič, 

Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebola: Dzimková 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

12. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2020 -2022.   15.18 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh mesta Krompachy na roky 2020 – 2022, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  Rozpočet oproti minulému roku  je vyšší,  je to nárast v príjmoch 

a výdavkoch najmä v kapitálových príjmoch a prenesených kompetenciách. Na pracovnom 

stretnutí sa rozpočet prediskutoval. Vyplatenie odškodného  za nezákonné sterilizácii vo výške 

16 096,-- € sa musí uhradiť. Je to rozhodnutie súdu. Rozsudok bol  doručený  minulý týždeň 

a zrealizovať sa mal  do 3 dní od právoplatného rozhodnutia. Bola daná  požiadavka na 

predlženie termínu, pretože sme v rozpočtovom provizóriu. Zajtra musíme ju vyplatiť, je to 

náhrada škody za ujmu zdravia. Proces sa ťahá od r. 2003, vykonané sterilizácie boli v roku 

1999, keď nemocnica bola štátna a podľa zákona prešla na mesto aj so záväzkami v roku 2003. 

Za nemocnicu mesto už  vyplatilo 16 000 000,-- Sk, pribudnú ešte náklady na súdne a právne 

zastúpenia. Štatutár mesta  sa musí žalobkyni ospravedlniť doporučeným listom. 

Ing. Balážová – okomentovala predložený  rozpočet, zníženie podielových  daní v roku 2020 

je o 170 000,-- €. Zobralo sa z miezd, cena za energie sa zvýšila o 5%. Zvýšili sa platy učiteľom. 

Rozpočet  je predložený ako vyrovnaný. Dotácie sa tiež ponížili na 64 000,-- €. 

Poslankyňa Derdáková – nie je ľahké napasovať čísla, ďakuje spracovateľom, je to náročné. 

Poslanec Hojstrič – nie je to ľahké.  

Ing. Balážová – z rezervného  fondu je možné použiť finančné prostriedky na mimoriadne 

situácie. Konzultovalo sa s hlavnou kontrolórkou, nie je to mimoriadna situácia, aby sa uhradilo 

žalobkyni, kontrolórka odporučila, aby sa to odkonzultovalo s ministerstvom financií.  

Primátorka mesta – nie je správne, aby občania mesta platili,  nie sú za to zodpovední. 

Nemocnicu využívajú aj občania mimo mesta. Ministerstvo zdravotníctvo  odmieta zaplatiť, 

obrátili sme sa na generálnu  prokuratúru, neboli sme úspešní. 

Prišla poslankyňa Dzimková. 

Poslanec Hojstrič – ktorá právna kancelária nás zastupuje, koľko sa im zaplatí. 

Primátorka mesta – právna kancelára JUDr.  Puchalu, predtým to bol JUDr. Strižovský. Mesto 

zaplatí len paušál právnickej kancelárii.   Právnička,  ktorá  zastupovala žalobkyňu, hovorí,  že  

to robila zadarmo. 
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Poslanec Hojstrič  – dúfa,  že je to posledné. 

Primátorka mesto  – rozpočet je doplnený o návrh. 

Poslanec Zahuranec predložil poslanecký návrh vypustiť položku – rekonštrukcia potoka vo 

výške 90 000,-- €. 

Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ. 

 

Poslanec Dubiňák predložil poslanecký návrh na úpravu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2020  

 

navýšením položky Všeobecné služby  o 20 000,-- € - Program 14.,  

Podprogram 14.1, Prvok 14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ (navýšenie z 13 500,-- € na 33 500,-- €)  

a to presunom finančných prostriedkov z nasledovných položiek: 

1. Program 1., Podprogram 1.1, Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta  (reprezentačné výdavky) 

 z 17.000,-- € na 14.000,-- €; 

2. Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ (údržba MsÚ)  

z 10 000,-- €  na 9.000,-- €; 

3. Program 7., Podprogram 7.1., Prvok 7.1.1. Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby  

(opravy komunikácií) zo 70.000,-- € na 65.000,-- €; 

4. Program 7., Podprogram 7.1., Prvok 7.1.2. Zimná údržba miestnych komunikácií (zimná údržba)  

z 55.000,-- € na 50.000,-- €; 

5. Program 6., Podprogram 6.4.,  Čistenie mesta (čistenie verejných priestranstiev) zo 70.460,-- € 

       na 68.460,-- €; 

6. Program 7., Podprogram 7.2., Dopravné značenie (dopravné značenie) z 17.000,-- €  na 14.000,-- €; 

7. Program 2., Podprogram 2.2., Podujatia na zatraktívnenie mesta (výstavy a propagačný materiál) 

 z 8.000,-- € na 7.000.-- €; 

8. Program 1., Podprogram 1.5., Podpora združeniam a organizáciám (dotácie z rozpočtu mesta) 

 zo 66.000,-- € na 65.000,-- €; 

9. Program 11., Podprogram 11.2., (Detské ihriská) z 28.000,-- €  na 25.000,-- €. 

 

 

Za predložený poslanecký návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Za predložený poslanecký návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/C.8, C.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

 

13. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 2/2017 o určení miesta a času a zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky.       16.20 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 2 k VZN MsZ č. 2/2017 o určení 

miesta a času a zápisu dieťaťa na plnenie povinne školskej dochádzky, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  
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Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ školstva a športu, návrh bol prerokovaný v komisii 

a odporúča MsZ ho schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Za predložený poslanecký návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

14. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2020 pre školy a školské zariadenia. 

           16.22 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2020 pre 

školy a školské zariadenia, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch, návrh bol prerokovaný v príslušnej komisii a odporúča MsZ ho schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/C.10, C.11, C.12, C.13, C.14, C.15  – viď pripojené pri zápisnici 

(schvaľuje).  

 

15. Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 1/2019  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.      16.25 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 1/2019 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.   

Poslanec Jendruch, návrh bol prerokovaný v príslušnej komisii a odporúča ho MsZ schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.8  – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  
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16. Informácia o konaní dobrovoľnej  zbierky pre  základnú umeleckú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.    16.26 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o konaní dobrovoľnej zbierky pre Základnú 

umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 

17. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku kontrol.   16.27 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku 

kontroly, ktorá je prílohou tejto zápisnice.   

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 

 

18. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019.  16.28 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 

rok 2019, ktorá je prílohou tejto zápisnice.   

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 

19. Návrh Doplnku č. l k VZN mesta Krompachy o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Krompachy.          16.29 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Krompachy 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Zástupca primátorky mesta – okomentoval predložený návrh s doplnením 4 bodov:  doplniť, 

aby komisie MsZ  o výške dotácie nerokovali; aby žiadosti podané v  priebehu mesiaca januára 

boli platné od začiatku mesiaca; aby sa dali využívať priestory v správe mesta; pri vyúčtovaní 

bolo dokladovaných ešte plus vlastných prostriedkov  vo výške 20 %  z poskytnutej dotácie. 

Poslankyňa Derdáková – platí rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, ktorý hovorí 

o tom, ako má vyzerať materiál. Chýba dôvodová správa, no dobre, teraz to povedal  pán 

zástupca. Vypustenie časti na nájomné - prispievať nie je dobré riešenie, sami sebe budeme 

platiť nájomné. Aká bude sankcia ak sa nepreukáže plus tých 20 % dotácie? Nie sú stanovené 
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kritériá. V bode 13 - nie sú to registračné pokladne, ale už  eKasy. Aj pri vyúčtovaní  musí byť 

uvedený súhlas so pracovaním údajov. 

Zástupca primátorky mesta  – zariadenia v správe mesta  sú málo využívané, prečo by mali 

platiť súkromným osobám. 

Hlavná kontrolórka – žiadatelia môžu ostať v našich priestoroch, nájomné uhrádzať 

z vlastných prostriedkov. 

Poslankyňa Derdáková  – ak nepreukážu 20 %,  aké budú sankcie. 

Zástupca primátorky mesta  – platí to,  čo je vo VZN,  posudzovať sa budú aj podľa doplnku. 

Poslankyňa Derdáková – tlačivá žiadostí podaných  do dnešného dňa sú na inom tlačive, čo 

bude vlastne platiť, VZN či doplnok? 

Zástupca primátorky mesta – aktuálne VZN s doplnkom. 

Primátorka mesta – požiada sa stanovisko právnika, podľa čoho sa budú predkladať žiadosti. 

Poslanec Bocan – keď sa takto rozdeľujú dotácie, je to hanebné, je to na zodpovednosti 

poslancov MsZ ako budú hlasovať. Snahou bolo  zmeniť VZN, je mu ľúto,  že poslankyňa 

Derdáková nebola na pracovných  stretnutiach. Predložený návrh doplnku - je to lepšia 

alternatíva. 

Poslankyňa Derdáková  – bude sa vyjadrovať na zasadaniach mestského zastupiteľstva. 

Poslanec Ontko – je problém s prijatím dodatku? Je to len na  prechodné obdobie, vypracuje 

sa nové VZN. 

Zástupca primátorky mesta – odkonzultované to bolo s právnikom JUDr. Skurkom a je to 

správne. 

Poslankyňa Derdáková – do 15.2. sa podávajú žiadosti, doplnok bude účinný najskôr 

28.2.2020. 

Poslanec Hojstrič – ak sa to schváli, nemôžu sa posudzovať žiadosti podľa dodatku, nebudú 

mať splnené podmienky. 

Primátorka mesta – podmienky sa prísne  posudzujú, vyzvať žiadateľov, aby žiadosti 

predložili podľa VZN a dodatku. Dostaneme  sa do patovej situácie. 

Poslanec Ontko – keď právnik povedal, že je to dobré, čo viac môžu urobiť poslanci MsZ. 

Primátorka mesta – na pracovnom  stretnutí sa veci mali vydiskutovať. 14 dní pred rokovaním 

mestského zastupiteľstva bol doplnok vyvesený, mohli byť predložené písomné pozmeňujúce 

návrhy.  

Poslankyňa Derdáková – poukázala, že nebola predložená dôvodová správa, preto predložila 

otázky. 

Primátorka mesta – požiada sa o právne stanovisko. 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný poslanecký návrh, ktorý je prílohou  č. 2 tejto 

zápisnice. 

Za predložený poslanecký návrh boli 11 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržala Derdáková. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0  

Proti:       1 : Derdáková 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  
 

20. Návrh na voľbu člena  Dobrovoľného hasičského zboru mesta Krompachy. 17.05 hod 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na voľbu člena Dobrovoľného hasičského zboru 

mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za :       11 - Dubiňák, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  
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  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  
 

21. Návrh na voľbu člena komisie MsZ finančnej a majetkovej.  17.06 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na voľbu člena komisie MsZ finančnej 

a majetkovej, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za :       11 - Dubiňák, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/A.3 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

22. Zverejňovanie odmien poslancov.      17.35 hod. 

 

Zástupca primátorky predložil písomný návrh na zverejňovanie odmien poslancov MsZ, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková  – môžu sa zverejňovať aj platy zamestnancov?  

Primátorka mesta – preverí sa. Transparency International  Slovensko hodnotilo mesto podľa  

jednotlivých bodov. Robíme všetko, len nie je to zverejňované na stránke. Materiály na MsZ 

už sa zverejňujú.  

Ing. Ján Ivančo, vedúci OOSaSV – zverejňujú sa len volené funkcie. V návrhu na uznesenie  

je zverejňovať odmeny poslancov MsZ. Nemusí byť na web stránke, ale ak niekto požiada 

o informáciu, musíme ju predložiť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za :       11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

 Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/C.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

23. Schválenie služobných zahraničných ciest primátorke mesta na rok 2020. 17.09 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie služobných zahraničných ciest 

primátorky  na rok 2020, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/C.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
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24. Rôzne:           

a) Zmeny a doplnky  k Územnému plánu mesta  Krompachy.    17.11 hod. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme Zmeny a doplnky k Územnému plánu mesta 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Anna Čupajová, stavebný úrad - okomentovala predložený materiál.  

Poslanec Bocan – zmeny územného plánu súvisia  s návrhmi alebo sú v rozpracovaní. 

Ing. Čupajová  – zmeny boli predložené v decembri 2019, verejná vyhláška bola zverejnená, 

predložené návrhy prerokované v komisii výstavby. 

Primátorka mesta – územný plán sa ešte bude len spracovávať, uchádzame sa o dotácie na 

spracovanie. 

Ing. Čupajová – zmluva je platná do roku 2020, bola uzatvorená zmluva na obstarávanie 

územného plánu. Spracovateľ vypracuje návrh, ktorý bude predložený občanom a následne  

mestskému  zastupiteľstvu,  je to dlhotrvajúci proces. 

Primátorka mesta  – ak je schválený územný plán, podľa nového stavebného zákona sa proces 

skráti. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za :       11 - Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol Dubiňák 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/C.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za :       11 - Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol Dubiňák 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (súhlasí).  

 

b) Informácia o pripravovaných opravách ciest na území mesta.  17.19 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o pripravovaných opravách ciest na území 

mesta, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Ondáš, okomentoval predloženú informáciu.   

Poslanec Jendruch  -  v pláne je Maurerova ul. č.  24 a priestor pred  Agromilkom? 

Ing. Ondáš – áno, pred Agrom je oprava v rámci  spolufinancovania. 

Poslankyňa Derdáková  – 70 000,-- € na cesty  je málo. 

Primátorka mesta  – zdieľa názor, na opravených cestách sú už výtlky. 

Poslanec Stana – je to dosť málo. Majitelia garáží na Lorencovej  ulici sa sťažujú, že cesty  sú 

v zlom stave. 

Poslanec Hojstrič  – na komisii MsZ výstavby a ŽP to  bolo prerokované. Boli návrhy, aby sa 

zrealizovali parkovacie miesta na Lorencovej  ulici oproti garážam. Kedy bude jednosmerná  

Maurerova ulica? 

Primátorka mesta – pri rozpočte zaoberať sa aj touto možnosťou. Pri návrhu, či zmene 

rozpočtu sa  na cesty nesiahalo, ale aj tak nestačí to. V bežných výdavkoch nie je žiadna rezerva. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za :       12 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič, Ďorko, Farkaš, Bocan. 
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Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.12 – viď pripojené pri zápisnici berie na vedomie).  

 

c) Etický kódex volených zástupcov.      17.45 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta ústne informoval o vypracovaní etického kódexu volených 

zástupcov. Je na rozhodnutí poslancov MsZ, či sa schváli komisia na vypracovanie kódexu, 

alebo pripraví a predloží ho mestský úrad.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za :       11 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková,  Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec,  

     Derdáková, Ďorko, Farkaš, Bocan. 

Zdržali sa: 0:  

Proti:       0 : 

V miestnosti nebol Hojstrič 

MsZ prijalo uznesenie č. 17/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

25. Diskusia          17.48 hod. 

 

Poslanec Jendruch  –  informoval poslancov MsZ o nových tlačivách  majetkového priznania. 

Upozornil na dieru v opornom múre v zdravotnom stredisku na Štúrovej ulici. 

Poslanec Stana – neuvažuje sa nad možnosťou živých prenosov na YouTube  zo zasadaní 

MsZ?  

Primátorka mesta  – všetko sa dá, ale ak sa nájdu finančné  prostriedky,  nie je problém. 

Poslanec Farkaš – cesta na Zemanskej ulici pri kaplnke je vo veľmi zlom stave. Pri Centrume 

ako končí chodník sú tam jamy a v nich stojí voda.   

Primátorka mesta  – kanalizácia je plánovaná v investíciách cca vo výške 30 000,-- €. 

Poslanec Farkaš – pri nemocnici je neprehľadná autobusová zastávka, na križovatke sa otáčajú 

autobusy. Nebude sa s tým niečo robiť? 

Primátorka mesta  – neplánovalo sa s tým. Potrebné je spracovať projektovú dokumentáciu. 

Je to štátna cesta a samosprávny kraj to určite nebude riešiť. 

Poslanec Farkaš – rómovia na Starej maši pália plasty. Pánovi Jánošovi kradnú a rúbu drevo. 

Člen rómskej hliadky Žaludek sa mu dokonca vyhrážal.  

Primátorka mesta  – vie sa o tom, že sa pália plasty, vyberajú ich z kontajnerov, nedá sa to 

ustriehnuť. Pokuty od týchto občanov sa nedajú vybrať. Mesto požiadalo úrad práce o možnosť 

osobitného príjemcu, bohužiaľ, mestu nebolo vyhovené. Na základe žiadosti občanov zo  Starej 

Maši budú inštalované kamery. 

Poslanec Zahuranec  – kamery sú už  pripravené, zajtra sa urobí prepojenie. 

Primátorka mesta – rómske hliadky má na starosti náčelník MsP. Žaludek bude upozornený 

a  činnosť člena rómskej hliadky nemusí robiť. Zjedná sa náprava. Pán Jánoš aj jeho synovec 

boli informovaní, že kamery budú inštalované. 

Poslanec Stana – pán Jánoš má právo podať trestné oznámenie na políciu. 

Poslankyňa Derdáková – čo sa deje na Hlavnej ulici, je rozkopaná. 

Primátorka mesta  – rozširuje sa križovatka na ul.  SNP a Trangusova. Boli 2 alternatívy, prvá 

menší kruhový objazd, ale kamióny by sa neotočili, alebo veľký kruhový objazd, pričom  

chodník by bol tesne pri obytných blokoch na Hlavnej 1 a 2. Ďalšou variantnou sú odbočovacie 

pruhy. Realizuje to Košický samosprávny kraj. 

Poslankyňa Derdáková – sú na stránke mestá tlačivá na majetkové priznanie? 

Ing. Ivančo – sú zverejnené. 
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Primátorka mesta  – poslancom MsZ bol doručený list p. Mikela. Informovala, že mestu bola   

schválená dotácia Združeniu  Cyklo- Hornád vo výške 45 000,-- € na spracovanie projektovej 

dokumentácie. Nemocnica obdŕžala  grant na rekonštrukciu gynekologicko – pôrodníckeho 

oddelenia. Zo strany spoločnosti Agel s.r.o. je záujem odkúpenia  pavilónu. Získali sme dotáciu 

na zariadenie elektro nabíjacej stanice. Spoločnosť Ekover s.r.o. bude musieť zakúpiť váhu na 

váženie komunálneho odpadu, preto sa asi nevyhneme zvyšovaniu poplatkov.  

Poslankyňa Dzimková – v mene riaditeľa Nemocnice Krompachy pozvala poslancov MsZ na 

otvorenie provizórneho gynekologického oddelenia, pokiaľ bude prebiehať rekonštrukcia, 

ktoré sa uskutoční zajtra, t.j. 13. februára 2020 o 11.00 hod.. 

Primátorka mesta  – pozvala prítomných dňa 15.2. 2020 na Pankuškové fašiangy na Plejsoch 

a 21. 2. 2020 na spomienkové stretnutie 99. výročia Krompašskej vzbury. 

 

 

26.  Záver.          18.05 hod. 

  

Primátorka mesta poďakovala sa za účasť na 17. zasadaní Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch.  

 

 

V Krompachoch 12. februára 2020 

 

Zapísala: Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ             primátorka mesta 

 

 

 

 

 

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

Igor    JENDRUCH,  poslanec MsZ 

Ľuboš ONTKO,         poslanec MsZ 
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Príloha č. 2: 

Čl. 1:  

-bod 11 – „ 2. Dotáciu možno použiť len do 27.12. príslušného kalendárneho roka, v ktorom 

bola dotácia poskytnutá.“ 

-bod 13 – odsek dc) nahradiť: „kópia výdavkového pokladničného dokladu, ktorá musí 

obsahovať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona o účtovníctve.“ 

-bod 13 – odsek de) nahradiť: „v prípade platby resp. nákupu v hotovosti predložiť doklady 

z elektronickej registračnej pokladne, virtuálnej registračnej pokladne  a výdavkový 

pokladničný doklad.“ 

-bod 17 – doplniť v prílohe č. 1 a v prílohe č.2: k nariadeniu sa slovné spojenie „zákona NR SR 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov“ nahrádza slovným 

spojením „nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 

18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.“ 

-doplní sa za bod 17, bod 16, : “V § 9 sa za odsek 8 pridáva nový odsek 9, ktorý znie: „ Žiadosti 

podané v roku 2020 budú doplnené v zmysle bodu 17 tohto doplnku.“ 

Čl. 2: 

1.Na tomto Doplnku č. 1 k nariadeniu sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na 

svojom zasadnutí dňa  12.2.2020, uznesením č. ................. . 

2-Tento Doplnok č. 1 k nariadeniu nadobúda účinnosť 17. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

po schválení Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


