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Zápisnica z  25.  zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 24. februára 2021 online 

 
Prítomní poslanci MsZ: Branislav BOCAN, Eva DERDÁKOVÁ, Dárius DUBIŇÁK,   

        Stanislav FARKAŠ, Oľga DZIMKOVÁ, Igor JENDRUCH, Ľuboš 

   ONTKO, Alžbeta PERHÁČOVÁ, Matúš STANA, Ján ZAHURANEC. 

 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 25. zasadanie Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Pre zlú situáciu s pandémiou koronavírusu COVID 19  sa MsZ 

uskutočnilo online. 

MsZ je uznášaniaschopné, prítomných je 9 poslancov MsZ. Prítomná nebola poslankyňa 

Alžbeta PERHÁČOVÁ, ospravedlnili sa poslanci MsZ  Marián HOJSTRIČ, Radovan ĎORKO. 

 

Program rokovania: 

 
1. Otvorenie.  

2. Schválenie programu zasadania MsZ. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2020. 

7. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2020. 

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

v Krompachoch za rok 2020. 
9. Majetkové návrhy. 

10. Návrh na zrušenie uznesenia na použitie prostriedkov rezervného fondu. 

11. Návrh použitia rezervného fondu. 

12. Návrh Plánu investícií mesta Krompachy na rok 2021. 

13. Návrh plánu opráv miestnych komunikácií v roku 2021. 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2021 

-  2023. 

15. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2021 -2023. 

16. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2021 pre školy a školské zariadenia. 

17. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia. 

18. Návrh VZN č. 2/2021 o určení školských obvodov pre základné školy a spádové 

materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

19. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku kontrol. 

20. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

21. Komunitný plán mesta Krompachy na roky 2021 – 2025. 

22. Schválenie služobných zahraničných ciest primátorke mesta na rok 2021. 
23. Schválenie člena komisie MsZ školstva a športu 
24. Rôzne. 
25. Diskusia. 

26. Záver. 
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2.  Schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh programu rokovania, ktorý bol prítomnými poslancami 

MsZ schválený  

Poslanec Jendruch predložil návrh doplniť do programu rokovania bod: schválenie člena do 

komisie MsZ školstva a športu.  

Z  9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, 

  Bocan, Stana. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

MsZ prijalo uznesenie č.25/B.1– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.       

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ: Ľuboša ONTKA a Jána ZAHURANCA. 

 

4. Voľba návrhovej komisie.          

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Dárius DUBIŇÁK,  členovia:. Eva DERDÁKOVÁ a Igor JENDRUCH. 

Z  9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, 

  Bocan, Stana. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

 

5. Interpelácia  poslancov MsZ.   

 

Neboli predložené interpelácie. 

       

6. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2020. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za 

rok 2020,  ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z  9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, 

  Bocan, Stana. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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7. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2020. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o činnosti MsP v Krompachoch  za rok 2020,  

ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z  9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, 

  Bocan, Stana. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

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

v Krompachoch za rok 2020. 

 

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

došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2020,  ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z  9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, 

  Bocan, Stana. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

 

9. Majetkové návrhy. 

 

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

 

9.1 – Dodatok č. 1 k Príprave riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu 

majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2020. 

Z  9 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, 

  Bocan, Stana. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

9.2 – spôsob predaja častí pozemku na Kúpeľnej ulici v Krompachoch. 

Z  9 poslancov MsZ za priamy predaj: 

Za : 0:   

Zdržali sa: 8 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, Bocan, Stana 

Proti:       1 - Ontko 

Neprítomná: Perháčová 

Z 9 poslancov MsZ za obchodnú  verejnú súťaž: 

Za : 0:   

Zdržali sa: 8 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, Bocan, Stana 

Proti:       1 - Ontko 
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Neprítomná: Perháčová 

Z 9 poslancov MsZ za uplatnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, 

  Bocan, Stana. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

Poslankyňa Derdáková – pri osobitnom zreteli nemá byť odôvodnenie? 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  – bude predmetom na 

ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva. 

 

9.3 –  zámer predaja budovy vrátnice v objekte Nemocnice Krompachy, a.s. 

 

Poslankyňa Derdáková  – na predchádzajúcom rokovaní mestského zastupiteľstva navrhla 

materiál stiahnuť z rokovania s tým, že lekáreň nemá zmysel prevziať. Ponúknuť ju na predaj  

formou obchodnej verejnej súťaže. Nesúhlasí s platbou formou splátok, ani s postupným 

odpredajom nemocnice. 

Poslanec Ontko – chcel povedať to, čo už povedala poslankyňa Derdáková. 

Poslanec Bocan – rozpredá sa mestský majetok. 

Primátorka mesta  – nemocnica má záujem odkúpiť celý objekt tak,  ako je to v liste 

vlastníctva. 

Poslankyňa Derdáková  – my sme vlastníkmi nehnuteľnosti a podmienky dávame my a nie 

kupujúci. Kto zabezpečil znalecký posudok? 

Primátorka mesta  – znalecký  posudok robila nemocnica, je správne vypracovaný. 

Poslankyňa Derdáková – ak sa rozhodne predaj za túto cenu, rozdeliť vrátnicu a lekáreň. 

Poslanec Bocan  – aké sú príjmy z prenájmu lekárne.  

Ing. Balážová  – nemocnica platí nájom  ako celok, z podnájmu je príjem  500,-- € mesačne. 

Vypočítaný nájom  za celý areál schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

Poslanec Zahuranec je za predaj ako celok za 94 000,-- €. 

Z  9 poslancov MsZ: 

Za :       2  Dubiňák, Zahuranec,  

Zdržali sa: 7   Bocan, Farkaš, Derdáková, Dzimková, Jendruch, Stana, Ontko.  

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).  

 

 

9.4 – zámer predaja časti pozemku na Poštovej ulici v Krompachoch. 

 

Z  9 poslancov MsZ za zámer: 

Za :       9  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, Stana,    

           Bocan. 

Zdržali sa: 0    

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

Z  9 poslancov MsZ priamy predaj: 

Za :       0   

Neprítomná: Perháčová 

Z  9 poslancov MsZ obchodná verejná súťaž: 
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Za :       8  Dubiňák, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, Stana, Bocan. 

Zdržali sa: 1  Jendruch 

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

9.5 - zámer predaja časti pozemku na Trangusovej ulici v Krompachoch. 

 

Poslankyňa Derdáková, môže byť len verejná obchodná súťaž, keďže ide o poslanca MsZ. 

Z  9 poslancov MsZ za zámer: 

Za :       8  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, Stana. 

Zdržali sa: 1   Bocan 

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

Z  9 poslancov MsZ obchodná verejná súťaž: 

Za :       8  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, Stana. 

Zdržali sa: 1   Bocan 

Proti:       0 

Neprítomná: Perháčová 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

9.6 - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory: Krompachy – prestavba rozostavaného 

zimného štadióna na multifunkčné športové zariadenie. 

 

Poslankyňa Derdáková  –  budeme to schopní financovať? 

Primátorka mesta  – do 15. 3. 2021  musí byť odoslaná žiadosť, minimálna čiastka je  50 000,-

- €. Spracováva sa projekt, v tejto chvíli sa nevie, koľko to bude stáť. Výzvy tohto typu neboli 

od roku 2010 a ktovie, či niekedy ešte budú. 

Poslanec Ontko – je to pekné, len aby to nedopadlo ako vrchné poschodie,  že to chátra. 

Primátorka mesta  – zrekonštruované  to bolo v r.2010, nechátra, ale nie je všetko dokončené. 

Dotácia bola 10 000,-- korún,. Urobili sa len tie najdôležitejšie práce, škoda, aby to chátralo. 

Poslanec Ontko – chátra to a nie tam ani  voda. 

Primátorka mesta  – prijali sa opatrenia, voda bola odstavená. V dolnej časti je  zriadené 

mobilné odberné miesto.  

Poslanec Jendruch  – do 15. 3. 2021 budeme vedieť aká je to čiastka? 

Poslanec Stana – súhlasí s návrhom. 

Primátorka mesta  – potrebná je rekonštrukcia, zvonku je to odpudzujúca stavba. 

Poslankyňa Derdáková – zainvestuje sa a za 10 rokov budeme vedieť garantovať, či sú, alebo 

tam budú športovci. 

Primátorka mesta – využije sa, deťom chýba telocvičňa na  pohybové aktivity, gymnastiku 

a pod.. Momentálne je to spustnuté miesto. 

Pripojila sa poslankyňa Perháčová. 

Poslankyňa Derdáková, členka návrhovej komisie stiahla tento bod z rokovania.  

 

10. Návrh na zrušenie uznesenia na použitie prostriedkov rezervného fondu. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zrušenie uznesenie na použitie prostriedkov 

z rezervného fondu, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z  10 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, 
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  Bocan, Stana, Perháčová. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 

 

11. Návrh použitia rezervného fondu. 

 

Poslankyňa Derdáková  – kapitálové výdavky by mali byť rozpísané. Aký je názor hlavnej 

kontrolórky.  

Ing. Balážová  – principiálne úvery sú uvedené  v rozpočte  vo výdavkovej časti - finančné  

operácie. 

Ing. Marta Legátová  – čiastka finančných úverov, sú to splátky úverov. 

Poslankyňa Derdáková  – žiadala to uviesť do návrhu na uznesenie. 

Z  10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Farkaš, 

  Bocan, Stana, Perháčová. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.6– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

Z  10 poslancov MsZ: 

Za : 9:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová. 

Zdržali sa: 1   Farkaš 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

12. Návrh Plánu investícií mesta Krompachy na rok 2021. 

 

Poslankyňa Derdáková  – chýba informácia k výstavbe podzemných kontajnerov. 

Primátorka mesta – výstavbu podzemných  a antivandalových kontajnerov musíme rozdeliť 

do dvoch rokov. Tento rok sa výstavba nestihne.  

Poslankyňa Derdáková  ako to bude so zberovým vozidlom. 

Primátorka mesta – k vozidlu prebiehajú  rokovania, postupne sa to bude riešiť, o čom bude 

predložená informácia. Situácia v meste, čo sa týka odpadu je zlá, pri stojiskách je vysypaný 

stavebný materiál, v okolí je veľký neporiadok. Už odmieta  žiť v špine a neporiadku. Do 

prístreškov sa nedá vojsť, tašky sa  hádžu dovnútra, nedá sa tam vstúpiť aj kvôli inému 

znečisteniu. 

Poslankyňa Derdáková  – musí sa to riešiť komplexne,  vrátane aj vozidla, je to komplexný 

problém pre všetkých občanov. 

Poslanec Stana – súhlasí, treba niečo robiť, verejné priestranstvá sú znečistené . Aktivační 

pracovníci vyčistia prístrešky a iní občania ich znečisťujú. 

Poslankyňa Derdáková  – zmení sa výchova ľudí? 

Poslanec Stana – každý musí začať sám od seba. 

Poslanec Ontko – ak nebude možné niektorým občanom dostať sa do kontajnerov, budú 

krádeže. O kúpu  vozidla by mala mať záujem spoločnosť, ktorá robí vývoz odpadu. 

Poslanec Dubiňák  – zúčastnil sa exkurzie podzemných kontajnerov  v Moldave nad Bodvou. 

Okolo kontajnerov nebol odpad.  U nás či v okolí  kontajnerov, alebo Slovinského potoka je 

veľký neporiadok .  Začať sa to musí robiť postupne, občania to ohodnotia kladne.  

Poslanec Jendruch  – je za to, aby boli podzemné kontajnery. 
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Primátorka mesta -  auto nie z mestských peňazí, rokuje sa, netreba sa o to báť.  Poslancom 

MsZ bude predložená informácia. Aktivačných pracovníkov je čoraz menej, kto bude upratovať 

mesto.  Pri výstavbe podzemných kontajnerov sa ušetria aj parkovacie miesta. 

Poslanec Ontko – prečo podzemné, prečo nie iné, nech sú všade rovnaké.  

Primátorka mesta – hľadajme ako sa dá a nie ako sa nedá. Ako pomôcť ľudom.  Máme veľký 

problém zamestnať človeka na technické služby. 

Poslanec Bocan -nech je koncepcia ucelená, aby to  nebolo rozhodnutie jedného úradníka.  

Primátorka mesta  – materiál k podzemným kontajnerom aj s návrhom stojísk bol zaslaný, ale 

sa stiahol  z rokovaniu. K umiestnenie stojísk sa  vyjadrovali sieťari, kde môže byť stavba 

realizovaná. Kontajnery musia byť umiestnené tak, aby bol prístup so zberovým autom. 

Poslanec Ontko – ako sa ušetria parkovacie miesta, je to pekné, ale nie ja za to, aby mesto 

kupovalo auto. 

Primátorka mesta  – o aute sa rokuje. 

Z  10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prípravu projektovej 

dokumentácie).  

Z  10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje realizáciu stavieb – 

projekty NFP).  

Z  10 poslancov MsZ: 

Za : 5:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Stana, Farkaš. 

Zdržali sa: 5 :Ontko, Derdáková, Perháčová, Bocan, Zahuranec. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje – realizácia stavieb 

vlastné zdroje).  

 

13. Návrh plánu opráv miestnych komunikácií v roku 2021. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh plánu opráv miestnych komunikácií v roku 2021, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2021 -  

2023. 

 

Ing. Marta Legátová, hlavná kontrolórka, predložila písomné hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu mesta Krompachy na roky 2021 -  2023, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 
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Poslankyňa Derdáková – poďakovala sa za dobre vypracované stanovisko. 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

15. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2021 -2023. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2021 -2023, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice 

Poslankyňa Derdáková na súčasnú dobu sa   rozpočet bude  operatívne riešiť,  ale z rozpočtu  

vypustiť podzemné kontajnery, Predložila poslanecký návrh vypustiť čiastku 400 000,-- €, čím 

úver bude len 50 000,-- €. 

Za predložený poslanecký návrh poslankyne Derdákovej boli: Perháčová, Derdáková, Bocan, 

Zahuranec, Stana, Dzimková, Ontko, Farkaš, hlasovania sa zdržali Jendruch, Dubiňák.  

Návrh prešiel. 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

 

16. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2021 pre školy a školské zariadenia. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2021 pre 

školy a školské zariadenia, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (ZŠ s MŠ Maurerova).  

 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ Zemanská) .  



9 
 

 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ s MŠ SNP).  

 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje MŠ Hlavná).  

 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje CVČ).  

 

 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZUŠ).  

 

17. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku  na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a žiaka školského zariadenia, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.8– viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  
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18. Návrh VZN č. 2/2021 o určení školských obvodov pre základné školy a spádové 

materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN č. 2/2021 o určení školských obvodov pre 

základné školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch predložil poslanecký návrh v čl.4:  

v bode 2.1 opraviť (len orientačné číslo) pri uvedenej Ulice  SNP do čísla 7 (bolo 5),  

v bode 2.2 opraviť Ulica SNP do orientačného čísla 7 vrátane,  

v bode  3.1 opraviť Ulica SNP od orientačného čísla 8 nahor, 

v bode 3.2 opraviť Ulica SNP od orientačného čísla 8 nahor, 

v bode 5  opraviť Ulica SNP do orientačného čísla 7 vrátane. 

 

Za predložený poslanecký návrh boli všetci 10 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).  

 

19. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku kontrol. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku 

kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  v správe je veľa  zistení.  

Primátorka mesta -  v minulosti boli vychválené inventúry a teraz sú zistené nedostatky. Dúfa, 

že sa to už  nebude opakovať. 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

20. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 

rok 2020, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – audit sa nezaoberá inventarizáciou? 
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Ing. Balážová  – áno, je jeden z podkladov. 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

 

21. Komunitný plán mesta Krompachy na roky 2021 – 2025. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme Komunitný plán mesta Krompachy na roky 

2021-2025, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Dzimková – komisia MsZ sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu, 

odporúča plán schváliť. 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

22. Schválenie služobných zahraničných ciest primátorke mesta na rok 2021. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie služobných zahraničných ciest 

primátorke mesta na rok 2021, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že v minulom roku 

sa nezúčastnila žiadnej zahraničnej cesty. 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

23. Návrh na schválenie člena komisie MsZ. 

 

Poslanec Jendruch predložil návrh na schválenie člena komisie MsZ školstva športu Mgr. 

Martinu Kokavcovú. 

Poslankyňa Derdáková doplnila s účinnosťou od 1. marca 2021. 

10 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Derdáková, Bocan, Stana,  

  Perháčová, Farkaš. 

Zdržali sa: 0 
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Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

24. Rôzne. 

 

Neboli predložené návrhy. 

 

24. Diskusia. 

 

Poslanec Jendruch ako prebieha monitorovanie oporného múra na Maurerovej ulici? 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS – na zajtra je naplánovaná obhliadka 

statikom pánom Svobodom s tým, že sa vytypujú body na meranie. 

Poslankyňa  Perháčová na Starej ceste smerom dole nebol odprataný sneh na chodníku. Ľudia 

chodili po ceste. Myslieť na to v budúcnosti. 

Primátorka mesta je veľmi ťažko pracovať s troma ľuďmi na technických službách. Úrad 

práce pozastavil aktivačných pracovníkov a mesačne im  vypláca 60,-- €, pričom do 

práce  nemusia chodiť.  Podarilo sa nám zabezpečiť aspoň 20 pracovníkov, ktorí boli ochotní 

pracovať pri snehovej kalamite. Upratovanie v meste nie je také, ako má byť. Nie všade na 

chodníky sa dá ísť so strojmi, nedalo sa upratať. Niektorí občania si  sneh pred svojimi 

nehnuteľnosťami odpratávali sami. 

Poslankyňa Perháčová v minulosti to bolo ináč, ale teraz máme čoraz  viac spoluobčanov, ale 

pracovať nemá kto. Asi sa majú dobre v Krompachoch. 

Poslankyňa Derdáková – je pravda, že nemusia robiť, dávku dostanú a pracovať nebudú. Ing. 

Balážová je na poslednom zasadaní mestského zastupiteľstva, odchádza pracovať k inému 

zamestnávateľovi, preto by sa v mene poslancov MsZ chcela  poďakovať  za vykonanú prácu 

a spoluprácu. 

Ing. Balážová  – ďakuje za spoluprácu, podporu a všetkým  zaželala  mnoho pracovných 

úspechov. 

Primátorka mesta  – vyslovila poďakovanie za kvalitnú prácu,  ale spolupráca sa nekončí. 

V prípade potreby  bude nápomocná a v budúcom zamestnaní nech sa jej darí. 

 

 

25. Záver. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala všetkým za 25. online zasadanie mestského zastupiteľstva.  

 

V Krompachoch 24. februára 2021 

 

Zapísala: Anna ČECHOVÁ 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ             primátorka mesta 

 

 

 

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

Ľuboš ONTKO,              poslanec MsZ 

Ján      ZAHURANEC,   poslanec  MsZ 


