
1 
 

 

 

Zápisnica z  26.  zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 15. marca 2021 online 

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

        Radovan ĎORKO, Oľga DZIMKOVÁ, Marián HOJSTRIČ, Igor  

   JENDRUCH, Ľuboš ONTKO, Alžbeta PERHÁČOVÁ, Matúš STANA, 

   Ján ZAHURANEC. 

 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 26. zasadanie Mestského 

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

uskutočnilo online. Privítala riaditeľa Nemocnice Krompachy s.r.o. MUDr. Miroslava 

KRAUSA a riaditeľa spoločnosti Ekover s.r.o. Ing, Jozefa PERHÁČA. 

MsZ je uznášaniaschopné, prítomných je 11 poslancov MsZ. Ospravedlnil sa poslanec MsZ  

Stanislav FARKAŠ. 

 

Program rokovania: 

 
1. Otvorenie.  

2. Schválenie programu zasadania MsZ. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Majetkové návrhy. 

7. Návrh rozpočtového opatrenia. 

8. Záver. 

 

2.  Schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh programu rokovania. Za schválenie programu boli Bocan, 

Dubiňák, Ďorko, Dzimková, Jendruch, Ontko, Stana, Zahuranec, hlasovania sa zdržali 

Derdáková, Hojstrič a Perháčová. Program rokovania MsZ bol schválený. 

Poslankyňa Derdáková predložila pozmeňujúce návrhy rokovania mestského zastupiteľstva. 

Na predchádzajúcom rokovaní so dohodlo, že na dnešnom rokovaní bude rokovať len o jednom 

bode a to návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie podpory: Krompachy – prestavba 

rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športové zariadenie. Vo februári bol 

schválený rozpočet na rok 2021 a na dnešné rokovanie je predložený návrh rozpočtového 

opatrenia.  Čiastka na detské ihriská bola už použitá? Z akého dôvodu je opätovne predložený 

návrh na predaj vrátnice v nemocnici. Nevidí dôvod, aby sa rokovalo o ďalších bodoch, preto 

predložila poslanecký návrh na zrušenie  bodov č. 6.1, 6.2, 6.3 a 7. 

Primátorka mesta  – mesto má zriadené mobilné odberové miesto (MOM)  na testovanie 

COVID 19, máme z toho príjem, časť z týchto prostriedkov by sa mohlo použiť na detské 

ihriská.  Musia sa vymeniť gumové podložky  v parku, čo bude stáť cca 14 000,-- €. Návrh na 

predaj vrátnice nemocnice je predložený na základe požiadavky pán riaditeľa.  

Poslankyňa Derdáková  – prostriedky berieme z kovidu, čaká nás ešte ďalšia vlna epidémie.  

Primátorka mesta - MOM je len do 31. 3. 2021, náklady už by nemali byť. Je to príjem, mesto 

dostalo finančné prostriedky mimo rozpočtu, môžeme to dať pre deti. 
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Za  poslanecký  návrh poslankyne Derdákovej boli: Derdáková, Bocan, Perháčová, Hojstrič, 

Ontko, Stana.  Návrh prešiel. Z programu sú vypustené body ako bol predložený návrh. 

MsZ prijalo uznesenie č.26/B.1– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

Primátorka mesta poďakovala  riaditeľom nemocnice a Ekover-u za ich účasť na rokovaní 

mestského zastupiteľstva. 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.       

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ: Dáriusa DUBIŇÁKA a Jána ZAHURANCA. 

 

4. Voľba návrhovej komisie.          

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Marián HOJSTRIČ, členovia: Ľuboš ONTKO, Branislav BOCAN.  

Z  11 poslancov MsZ: 

Za : 11:  Dubiňák, Perháčová, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Stana,  

  Derdáková, Hojstrič,  Ďorko, Bocan. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

 

5. Interpelácia  poslancov MsZ.   

 

Poslankyňa Derdáková  – v zmysle zmluvy mala nemocnica do 30 dni zaplatiť kúpnu cenu za 

gynekologický pavilón. Je to zaplatené? 

Primátorka mesta – momentálne to nevie povedať, ale pani poslankyni bude zaslaná písomná 

odpoveď. 

Poslanec Hojstrič  – ak by sa zlepšila pandemická situácia mohlo by sa už rokovať osobne 

v rokovacej miestnosti.  

Primátorka mesta  – v decembri 2020 malo byť rokovanie v kultúrnom dome, ale poslanci 

MsZ boli proti. 

Poslanec Jendruch  – požiadal poslancov MsZ, aby majetkové priznanie za rok 2020 odovzdali 

do 30.4.2021 

       
6. Majetkové návrhy. 

 

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

zimného štadióna na multifunkčné športové zariadenie. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na podanie žiadosti o poskytnutie podpory: 

Krompachy – prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športové zariadenie, 
ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Hojstrič - aké sú celkové náklady rekonštrukcie. Potrebujeme to vôbec? Porovnával 

výstavbu zimného štadióna v Košiciach a multifunkčného ihriska. Koľko bude stáť prevádzka 

multifunkčného ihriska. 

Primátorka mesta   – náklady na rekonštrukciu sú cca 250 000,-- €. Prvá  etapa sa riešila  

v roku 2004, druhá v roku 2010,  bola to dotácia na tribúnu. Chceme zachrániť objekt, udržiavať 

ho. Vstup je v zlom stave. Uchádzame sa o dotáciu, pretože mesto nebude mať finančné 
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prostriedky na opravu. Porovnávať Košice s naším mestom je neporovnateľné. Výzvy na 

štadióny nie sú. 

Poslanec Hojstrič  – kto tam bude športovať. V meste máme 3 telocvične. Aby sa nestalo, že 

priestory nebudú využité. 

Primátorka mesta  – snahou je, zachrániť budovu,  postupne ju dobudovávať a dokončiť. Prvý- 

krát je takáto výzva.  

Poslanec Stana – súhlasí s primátorkou mesta, využiť šancu.  

Z  11 poslancov MsZ: 

Za : 10:  Dubiňák, Perháčová, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Stana,  

  Hojstrič, Ďorko, Bocan. 

Zdržali sa: 1 : Derdáková 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 

7. Záver. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala všetkým za 26. online rokovanie mestského zastupiteľstva.  

 

V Krompachoch 15. marca  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: 

 

Dárius DUBIŇÁK,         poslanec MsZ 

Ján      ZAHURANEC,   poslanec  MsZ 
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