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Zápisnica z  28.  zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 23. júna 2021.  

 
Prítomní podľa prezenčnej listiny.  

 

Ing. Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta otvoril a viedol 28. zasadanie Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Ospravedlnil pani primátorku, ktorá sa rokovania MsZ 

nezúčastnila z dôvodu zasadania snemu ZMOS v Senci v dňoch 22. – 23. júna 2021. Privítal 

poslancov MsZ, zástupcov spoločností s majetkovou účasťou mesta a zamestnancov mesta. 

MsZ je uznášaniaschopné, prítomných je 7 poslancov MsZ,  v miestnosti neboli Ján 

ZAHURANEC, Branislav BOCAN. Ospravedlnili sa poslanci MsZ Matúš STANA, Radovan 

ĎORKO a Stanislav FARKAŠ.   

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie.         13.20 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 2020. 

8. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2020. 

9. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2020. 

10. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2021. 

11. Schválenie predloženia – ŽoNFP – podpora občianskeho spolunažívania s využitím 

miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Krompachy. 

12. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie – vybudovanie obojstranného 

kolumbária v meste Krompachy. 

13. Investičný zámer vybudovania stojísk podzemných kontajnerov. 

14. Správa o výsledkoch kontroly. 

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Krompachy na II. polrok 

2021. 

16. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2020 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2021. 

17. Návrh organizačnej štruktúry Mestskej polície Krompachy. 

18. Návrh - Doplnok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Krompachy 

19. Organizačný poriadok MsÚ v Krompachoch – Doplnok č. 6 – informácia. 

20. Návrh rozpočtových opatrení. 

21. Informácia komisie MsZ na ochranu verejného záujmu. 

22. Informácia o udelení Ceny primátora mesta Krompachy. 

23. Rôzne. 

24. Diskusia. 

25. Záver. 

 

2.  Schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva.   13.21 hod. 
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Zástupca primátorky mesta predložil návrh programu rokovania. Stiahol z rokovania bod č. 

13 a takto upravený program  bol prítomnými poslancami MsZ schválený. 

Z prítomných  7 poslancov MsZ: 

Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Derdáková,  Hojstrič.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomní: Zahuranec, Bocan. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.1– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13.21  hod.

   

Zástupca primátorky mesta určil za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za 

overovateľov zápisnice poslancov MsZ: Evu DERDÁKOVÁ a Mariána HOJSTRIČA. 

 

4. Voľba návrhovej komisie.        13.22 hod.

      

Zástupca primátorky mesta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Oľga DZIMKOVÁ, členovia Ľuboš ONTKO a Alžbeta PERHÁČOVÁ. 

Z prítomných  7 poslancov MsZ: 

Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Derdáková,  Hojstrič. 

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomní: Zahuranec, Bocan. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

5. Interpelácia  poslancov MsZ.                 13.22 hod.  

 

Prišiel poslanec Bocan. 

 

Poslanec Hojstrič – s odpoveďou na interpeláciu z predchádzajúceho zasadania MsZ týkajúcu 

sa voľby hlavného kontrolóra nie je spokojný. Počas voľby bol núdzový stav, preto voľba sa 

nemala uskutočniť. Sú tri varianty pri voľbe kontrolórov využívané samosprávami a to že sa 

voľba uskutočnila,  alebo nebola a kontrolór pokračuje ďalej a treťou variantou je, že prokurátor 

voľbu napadol a samosprávy to ignorovali. Je veľa vysvetlení  k voľbe hlavného kontrolóra.   

Môže sa  stať, že odchádzajúci kontrolór si bude nárokovať  majetkovú ujmu. 

       

6. Majetkové návrhy.         13.26 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.  

 

6.1 - podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku na Poštovej ulici v Krompachoch. 

Z prítomných  8 poslancov MsZ: 

Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Derdáková,  Hojstrič,  

  Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomný: Zahuranec. 
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MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 

6.2 - podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku na Trangusovej ulici v Krompachoch. 

Z prítomných  8 poslancov MsZ: 

Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Derdáková,  Hojstrič.  

Zdržali sa: 1 - Bocan 

Proti:       0 

Neprítomný: Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 

6.3 - zámer predaja pozemkov na Horskej ulici v Krompachoch. 

 

 Poslankyňa Derdáková  – žiadateľ chce legalizovať to, čo už urobil a počíta s tým, že je to 

jeho. Bránka a oplotenie mali už dávno byť odstránené. Nesúhlasí s týmto návrhom. Zachovaný 

má byť prechod pre hasičské auto. 

 Zástupca primátorky mesta – nevidí dôvod na schválenie, súhlasí  s názorom poslankyne 

Derdákovej. 

Poslanec Jendruch  – finančná a majetková  komisia  odporúča návrh schváliť? 

Zástupca primátorky mesta – komisia odporúčala, ale nemala všetky informácie. 

Poslanec Ontko  – na komisii výstavby a ŽP nemali informácie. 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS, prístup pre hasičské auto je aj z inej 

ulice, oplotenie je tam už veľmi dávno. V minulosti sa v týchto miestach plánovala cesta.  

Poslankyňa Derdáková  – v minulosti bol záujem o kúpu pozemku pri MŠ Robotnícka ulica, 

dobre, že sa nepredalo, dnes je tam vybudované ihrisko pre MŠ. 

Poslankyňa Perháčová – v minulosti sa na Horskej ulici sa plánovala výstavba rodinných 

domov. 

Z prítomných  8 poslancov MsZ -  zámer: 

Za            : 1 - Ontko.  

Zdržali sa: 5 – Hojstrič, Perháčová, Dzimková, Jendruch, Dubiňák. 

Proti:       2 – Derdáková, Bocan. 

Neprítomný: Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).  

 

6.4 - zámer predaja pozemkov na ulici Kpt. Nálepku v Krompachoch 

Z prítomných  8 poslancov MsZ - zámer: 

Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Derdáková,  Hojstrič,  

  Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomný: Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.4-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  

Z prítomných  8 poslancov MsZ-spôsob – priamy predaj: 

Za            : 0   

Zdržali sa: 0 

Proti:       8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Derdáková,  Hojstrič,  

  Bocan.  

Neprítomný: Zahuranec. 

Návrh neprešiel 

Z prítomných  8 poslancov MsZ-spôsob – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 
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Za            : 0   

Zdržali sa: 0 

Proti:       8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Derdáková,  Hojstrič,  

  Bocan.  

Neprítomný: Zahuranec. 

Návrh neprešiel. 

Z prítomných  8 poslancov MsZ-spôsob – formou uplatnenia prípadu hodného osobitného 

zreteľa: 

Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Derdáková,  Hojstrič,  

  Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

Neprítomný: Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.4-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný zreteľ).  

Návrh prešiel. 

 

6.5 - zámer predaja pozemku na Kúpeľnej ulici v Krompachoch. 

Z prítomných  8 poslancov MsZ - zámer: 

Za            : 6 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Hojstrič.  

Zdržali sa: 1 - Bocan 

Proti:       1 - Derdáková 

Neprítomný: Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.5-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer ).  

Z prítomných  9 poslancov MsZ – priamy predaj: 

Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Hojstrič.  

Zdržali sa: 1 - Bocan 

Proti:       1 - Derdáková 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.5-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje priamy predaj).  

 

Prišiel Zahuranec. 

 

6.6 - zámer predaja pozemku na Veternej ulici v Krompachoch 

 

Z prítomných  9 poslancov MsZ - zámer: 

Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič.  

Zdržali sa: 1 - Bocan 

Proti:       0  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.6-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer ).  

 

Z prítomných  9 poslancov MsZ – priamy predaj: 

Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Derdáková,  

  Hojstrič.  

Zdržali sa: 1 - Bocan 

Proti:       0  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.6-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje priamy predaj).  
 

6.7 - zámer predaja pozemku na ulici Stará cesta v Krompachoch 

 

Poslanec Hojstrič, komisia výstavby a ŽP odporúča zachovať poľnú cestu. 
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Z prítomných  9 poslancov MsZ – za zámer: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.7 - 1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  

Z prítomných  9 poslancov MsZ – spôsob: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.7 - 2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje priamy predaj).  

 

6.8 - schválenie zámeru prevodu nehnuteľnosti pre Slovenskú poštu a.s 

 

Poslanec Hojstrič- komisia výstavby a ŽP odporúča zjednodušenie a to formou zámeny 

pozemkov, z dôvodu, aby sme boli vlastníkom celého parkoviska. 

Zástupca primátorky mesta – pri zámene musí hlasovať 3/5 väčšina všetkých poslancov MsZ. 

Výhodnejší je predaj, pošta musí mať zabezpečené parkovacie miesto pre svojich klientov. 

Najjednoduchší je variant č. 1. 

Mgr. Miloš Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, predložené sú dva 

varianty, nie je možná výmena pozemkov, hovoríme o 1/3 pozemku.  

Poslankyňa Derdáková  – zámena je komplikácia. 

Z prítomných  9 poslancov MsZ – zámer variant č. 1: 

Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič.  

Zdržali sa: 1 - Bocan 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje predaj).  
 

7. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2020.  14.00 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomnú správu o hospodárení škôl a školských 

zariadení za rok 2020, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch  – komisia školstva a športu odporúča zobrať na vedomie predložený 

materiál. 

Poslanec Ontko – počas korony školy a školské zariadenia ušetrili nejaké finančné prostriedky 

alebo sa všetko vyčerpalo? 

Ing. Znanec, vedúci oddelenia školstva a kultúry, v priebehu roka 2020 boli rozpočty 2x 

upravené. Boli úspory a školy a školské zariadenia finančné prostriedky vrátili.   

Poslankyňa Derdáková  – tejto problematike sa venovala aj hlavná kontrolórka, v školských 

jedálňach vykonala  kontroly, prechádzala to s vedúcim oddelenia a predložená úprava 

rozpočtov škôl bola prerokovaná na rokovaní mestského zastupiteľstva v decembri.  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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8. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2020. 14.04 hod. 

 

Ing. Marta Legátová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2020, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnila, že odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad, ale aj napriek tomu, má nejaké 

výhrady. Odporúča rozpočtové opatrenia zobrať na vedomie v  závere koncom roka. Viac  sa 

venovať fondom a to rezervnému a sociálnemu. Do budúcna upraviť štylizáciu rozpočtových 

opatrení, ako aj samotný záverečný účet.  

Poslankyňa Derdáková  – sú to chyby, aké sú, v minulosti neboli. Na štylizáciu rozpočtových 

opatrení viackrát   upozornila. 

Hlavná kontrolórka  – niektoré nedostatky boli odstránené. 

Zástupca primátorky mesta  – bol extrémny rok, vedúca oddelenia majetku odišla, doposiaľ 

sa nepodarilo získať vedúceho oddelenia. 

Poslankyňa Derdáková  – je to rutinná záležitosť. 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič.  

Zdržali sa: 1 – Bocan 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

9. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2020.    14.10 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil v písomnej forme Záverečný účet mesta Krompachy za 

rok 2020, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – zdrží sa hlasovania. 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 5 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec.   

Zdržali sa: 4 – Bocan, Derdáková, Hojstrič, Perháčová. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.9 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje bez výhrad).  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 5 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec.   

Zdržali sa: 4 – Bocan, Derdáková, Hojstrič, Perháčová. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prebytok 

hospodárenia).  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 6 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec.   

Zdržali sa: 4 – Bocan, Derdáková, Hojstrič. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje tvorba RF).  

Poslankyňa Derdáková, z akého dôvodu sa predkladajú rozpočtové opatrenia z minulého roka 

na dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva po schválení Záverečného účtu za rok 2020 ? 

Anna Breznayová, poverená vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, nevie z akých 

dôvodov nebola predložená informácia.  

Hlavná kontrolórka – predložené rozpočtové opatrenia sú v kompetencii primátorky mesta, 

v priebehu roka 2020 sa informácia predložila, na konci roka nie.  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 0  
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Zdržali sa: 6 – Bocan, Derdáková, , Perháčová, Dzimková, Ontko, Zahuranec.   

Proti:       3 – Jendruch, Hojstrič, Dubiňák 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (neberie na vedomie).  

 

10. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2021.  14.16 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh úpravy rozpočtov škôl a školských 

zariadení na rok 2021, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Jendruch  – komisia MsZ školstva a športu, odporúča predložený návrh schváliť. 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ s MŠ 

Maurerova ul.).  

 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ Zemanská) 

 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ s MŠ SNP).  

 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje CVČ).  

 

11. Schválenie predloženia – ŽoNFP – podpora občianskeho spolunažívania s využitím 

miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Krompachy.   14.19 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na schválenie predloženia – ŽoNFP – 

podpora občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej poriadkovej služby 

v meste Krompachy,  ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
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12. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie – vybudovanie obojstranného 

kolumbária v meste Krompachy.       14.20 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na schválenie predloženia žiadosti 

o poskytnutie dotácie – vybudovanie obojstranného kolumbária v meste Krompachy, ,  ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – návrh sa jej páči, ale nie je to veľa? 

Poslanec Ontko – dať  príležitosť aj iným firmám, možno to bude lacnejšie. 

Mgr. Klein – chceme sa zapojiť  do výzvy, bude to pôžička, ktorú poskytovateľ poskytne.   

Poslanec Hojstrič  – komisia výstavby a ŽP sa návrhom oboznámila,  či to v globále nebude  

viac. Zvážiť možnosť realizácie vo vlastnej réžii. Nie je to obchádzanie zákona, čo sa týka 

verejného obstarávania? 

Mgr. Klein – môžeme požiadať o cenové ponuky. 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 2 – Jendruch, Dzimková.  

Zdržali sa: 7 – Bocan, Derdáková, , Perháčová, Ontko, Zahuranec, Hojstrič, Dubiňák.   

Proti:       0  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).  

Návrh neprešiel.  

 

13. Správa o výsledkoch kontroly.       14.26 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu o výsledkoch kontroly, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková,  jednou zo základných podmienok  uzávierky je inventarizácia. Ako 

môžeme uzavrieť rok, ak nie je inventarizácia. Nie je možné zriadiť  nejaký iný fond, aby 

zamestnanci neboli ukrátení, keďže do sociálneho fondu nie je možný prídel vo výške 3%.  Pri 

vstupenkách je uvedený  – antidiskriminačný zákon, bolo niečo porušené ? 

Hlavná kontrolórka – pri záujme o vstupenky je potrebné vykonať prieskum. 

Prednostka MsÚ – čo sa týka záujmu o vstupenky oslovení boli všetci zamestnanci, nie však 

písomne, ale ústne. Pripravuje sa nová verzia kolektívnej zmluvy. Pri prídele 1,5 % do 

sociálneho fondu to bude ťažké, veľa sa dopláca na stravovanie.  

Poslanec Hojstrič  – nebol schválený organizačný poriadok MsP,  preto je dnes predložený? 

Hlavná kontrolórka  – vyplynulo to z kontroly, zúčtovanie blokových pokút  podlieha 

inventarizácii.  Príjem a výdaj, evidencia je zabezpečená. 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, pokutové bloky – staré sa odovzdávali, evidencia sa na úrade 

nerobila, ale je to už zavedené. 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič.  

Zdržali sa: 1 - Bocan 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Krompachy na II. polrok 

2021.           14.36 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 

Krompachy na II. polrok 2021, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

15. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2020 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2021.      14.38 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil v písomnej forme Vyhodnotenie plánu opráv 

nebytových priestorov za rok 2020 a návrh plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2021, 

ktoré sú prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.4, 5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

16. Návrh organizačnej štruktúry Mestskej polície Krompachy.  14.39 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh organizačnej štruktúry Mestskej polície 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková  – VZN o MsP z roku 2014 je aktuálne, v zmysle platnej legislatívy je 

platné? 

Náčelník MsP – VZN je platné, organizačná  štruktúra sa robila na základe kontroly hlavnej 

kontroly.  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 
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MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

17. Návrh - Doplnok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Krompachy.          14.41 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci  organizačno-správneho oddelenia okomentoval predložený materiál 

s doplnením, že náklady stúpli o 120%, najväčším nákladom sú mzdy. 

Poslankyňa Dzimková – komisia MsZ sociálna, zdravotná a bytová nesúhlasí s navýšením. 

Poslankyňa Derdáková – predložila prepočet, ktorý je prílohou tejto zápisnice, čísla sú zo 

záverečného účtu. Na spadnutie je výzva na opatrovateľskú činnosť. Nárast pre seniorov o 30% 

nie je zanedbateľná čiastka.  

Poslanec Hojstrič  – finančná komisia MsZ sa týmto zaoberala? 

Zástupca primátorky mesta v materiáli je to uvedené, komisia  odporúča návrh schváliť. 

Poslanec Hojstrič  – páči sa mu porovnanie ostatných samospráv, materiál je dobre 

spracovaný, ale prečo navyšovať. Ak sa poplatok nezvýši, pôjde to z nášho rozpočtu.  

Ing. Ivančo a prečo nenavyšovať.   

Poslanec Ontko – stotožňuje sa s názorom poslankyne Derdákovej. 

Poslanec Hojstrič  – koľko by to bolo mesačne na 1 klienta?  

Ing. Ivančo – ťažko povedať, je to individuálne, najviac to zaťaží klientov s celodenným 

opatrovaním. 

Poslankyňa Derdáková  – chceme zobrať úver 500 tis. na podzemné kontajnery , a budeme sa 

tu handrkovať o 5 000,-- €  pre chorých a starých ľudí. 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 0   

Zdržali sa: 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (neberie na vedomie).  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 0E. 

Zdržali sa: 5- Jendruch, Dubiňák, Dzimková, Ontko, Zahuranec. 

Proti:       4 – Derdáková, Bocan, Perháčová, Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (neuznáša sa).  

Návrh neprešiel. 

 

 

18. Organizačný poriadok MsÚ v Krompachoch – Doplnok č. 6 – informácia.  14.59 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomnú informáciu o Organizačnom poriadku MsÚ 

v Krompachoch – Doplnok č. 6, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – akým spôsobom bude riešené majetkové oddelenie. Zaslúži si 

pozornosť.  

Prednostka MsÚ  – venujeme tomu pozornosť, vypísané bolo výberové konanie prvé kolo, 

bohužiaľ neúspešné. Vypísané bude druhé  kolo výberového konania, ktoré bude zverejnené na 

profesii.sk. Pani Breznayová je poverená vedením oddelenia. Verte má toho veľa, svoju agendu 

a tiež vedenie oddelenia. Ak v niečom pochybila, ospravedlňuje sa za svojich pracovníkov. 
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Poslankyňa Derdáková  – neútočí na pracovníkov,  práveže sa ich zastáva. 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.7– viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

19. Návrh rozpočtových opatrení.       15.04 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomne návrh rozpočtových opatrení č. 3/2021 – 

5/2021, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie RO č.3/2021).  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie RO č. 4/2021).  

 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec, Bocan.  

Zdržali sa: 2 – Derdáková, Hojstrič. 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie RO č. 

5/2021).  

Poslankyňa Derdáková  – už niekoľko krát to hovorila,  rozpočtové opatrenia dať do súladu 

s legislatívou.  

 

20. Informácia komisie MsZ na ochranu verejného záujmu.   15.07 hod. 

 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ na ochranu verejného záujmu, ústne informoval, 

že komisia mala zasadať 21. 6. 2021, ale členovia sa  ospravedlnili, stretnutia sa nezúčastnili. 

Doplnil, že poslanci MsZ a primátorka mesta odovzdali majetkové priznanie celkovom v počte 

13 a to  zákonom určenom termíne.  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Derdáková,   

Hojstrič, Bocan.  

Zdržali sa: 0 

Proti:       0 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
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21. Informácia o udelení Ceny primátora mesta Krompachy.   15.09 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomnú informáciu o udelení Ceny primátora mesta 

Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Hojstrič - neporušilo sa VZN, keď sa udelila cena? Môže sa udeliť cena autu? Ako 

je to bude s ocenením v tomto roku. Došli nejaké návrhy? 

Prednostka MsÚ  – je potrebné čítať aj medzi riadkami, udelené bolo majiteľom auta 

a motorky, pretože každé auto a motorka má svojho majiteľa. Zatiaľ žiadny návrh na ocenenie 

neprišiel.  Usporiadanie  Dní mesta v tomto roku je otázne,  nikto z nás nevie, čo bude 

v septembri. Bude sa riešiť operatívne. Ak to pandemická situácia dovolí, tak áno, ale nie 

v takom rozsahu, ako to bolo v minulosti. 

Poslankyňa Derdáková  – citovala štatút ohľadom udelenia Ceny primátorky mesta. 

Prednostka MsÚ  – pán  Neubeller urobil pre mesto Krompachy veľmi veľa. 

Poslanec Jendruch  – pán poslanec nepozná p. Neubellera, ale vie koľko a  ako podporil deti 

a šport v našom meste.  

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 

Za            : 7 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Perháčová, Zahuranec,  Hojstrič.  

Zdržali sa: 1 - Bocan 

Proti:       1 - Derdáková 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.11, 12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

22. Rôzne.       15.17 hod. 

 

V bode rôznom neboli predložené návrhy. 

 

23. Diskusia.       15.17 hod. 

 

Poslanec Zahuranec – bola už kolaudácia MŠ na ul. SNP?  

Mgr. Klein – kolaudácia je prerušená, čaká sa na vyjadrenie pozemkového fondu.  

Poslanec Zahuranec  – to tak dlho čakáme? 

Mgr. Klein  – čaká sa  2 roky, zaslané  boli  4 listy a urgencie a doposiaľ sme neobdŕžali 

odpoveď. 

Poslankyňa Derdáková – neohrozí to dotáciu, keď nie je skolaudovaná? 

Mgr. Klein – nie. 

Poslankyňa Derdáková  – v meste sú nové kvetináče, vraj sú dané sponzorsky a čo kvetinová 

výzdoba, je z vlastných zdrojov? 

Zástupca primátorky mesta – bude zaslaná písomná odpoveď. 

Poslanec Hojstrič  - komisia výstavby a ŽP odporúča riešiť parkovisko pri futbalovom štadióne 

a  riešenie parkoviska pred nemocnicou. Sú dotazy od občanov, aby sa sfunkčnil  bufet 

v nemocnici. Riešiť  opravu plotu bývalého klziska na ul. SNP. 

Ing. Ondáš – oprava oplotenia na bývalom klzisku sa bude riešiť vo vlastnej réžii.  

Z kapacitných dôvodov sa to momentálne nedá urobiť. 

Poslanec Ontko – finančné prostriedky z grantu sa mohli použiť na klzisko a nie na okruhlisko.  

Zástupca primátorky mesta predložil poslancom MsZ  otvorený list Ing. Františka Jochmana, 

manažéra futbalového klubu.  

Poslankyňa Derdáková – všetci poznajú jej názor na dotácie. Futbalový klub vedel, za akých 

podmienok sa dotácia prideľuje. Futbalový klub nedáva podmienky, ale ten, kto dáva dotáciu,  

ten určuje podmienky a žiadateľ sa  musí s nimi stotožniť. Pobúril ju tento list, ak žiadateľ  za 

týchto  podmienok dotáciu  nechce, tak nech  nepodpíše zmluvu. 

Poslanec Hojstrič  – nech sa vyjadrí Ing. Jochman. 
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Ing. Jochman – v liste je rozpísané, čo ho trápi. Situácia je, že peniaze nie sú. Venujú sa 

mládeži cca 100 deťom, trénerom sa musí zaplatiť za ich činnosť.  Dohodlo sa na určitých 

podmienok, ale asi  podmienky sa  musia zmeniť. Do 21. 6. 2021 bolo treba dať prihlášky na 

ďalšiu sezónu, aj keď vravel, že ich nedá, boli odoslané.  

Poslanec Hojstrič  – informoval sa ako je to v iných mestách.  Dotácia pre futbalový klub vo 

výške 30 000,-- € nevie,  či je to dosť. Spišské Podhradie dáva 78 000,-- €, v porovnaní 

s počtom obyvateľov je podstatne menšie ako Krompachy. Hľadať spôsoby ako sa to dá, a nie 

ako sa nedá. Posunúť sa niekam ďalej, rozumnými krokmi pomôcť deťom v Krompachoch. 

Mažoretky išli do Moskvy, žiadosť o dotáciu nepredložili, pritom sa našlo  riešenie a dalo sa 

im 8 000,-- €. 

Poslankyňa Derdáková – mažoretkám sa objednal  autobus a nedali sa peniaze. Predložiť 

návrh na zmenu VZN, je to poslanecká iniciatíva. Budova je v dezolátnom stave, je prebytok 

hospodárenia použiť finančné prostriedky z rezervného fondu, iniciatíva musí byť od poslancov 

MsZ. 

Poslanec Jendruch  – pripravuje sa  nové VZN, ak sa budú vyplácať tréneri z dotácie, bude 

žiadať to isté aj pre basketbalový klub.  Dotácie na tento rok sú 45 000,-- € a 30 000,-- € sa dá 

na futbal a  čo iné organizácie. 

Poslanec Hojstrič  – našiel sa spôsob pre mažoretky. Za zmenu VZN môžu poslanci.  

Poslanec Bocan- na čo sa zúčtuje ostatných 24 000,-- €.  

Ing. Jochman – na energie, dopravu, odpad. 

Poslanec Bocan – nechcelo sa ubrať futbalu?  70% výdavkov hradí mesto.  

Ing. Jochman – v zmluve je uvedené, že  nie je možné presúvať finančné prostriedky z položky 

na iné položky.  

Poslanec Bocan –  v zmluve je bod, ktorý komplikuje situáciu. 

Poslanec Jendruch  – musí sa pozerať aj na to, že kolektívne športy súťažia v školskom roku 

a nie v kalendárnom. 

Hlavná kontrolórka – neriešila kontrolu dotácií ani zmluvu. Konzultovala s Ing. Jochmanom 

a citovala, čo nie je možné z dotácie financovať. 

Poslankyňa Derdáková - vo VZN nie je uvedené, že sa nemôžu presúvať položky. 

Zástupca primátorky mesta – na novelizácii VZN sa pracovalo rok, nedošlo k jeho 

schváleniu, prišla korona a ďalej sa na tom nepracovalo. Požiadavky v rámci listu sa nedoriešia. 

O dôležitých veciach musia rozhodnúť všetci poslanci. Stretnúť sa na pracovnom stretnutí 

a riešiť problémy. 

Poslanec Bocan – je na vôli  mesta upraviť zmluvu. 

  

24.  Záver.       15.55 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta poďakoval sa prítomným za účasť na 28. zasadaní mestského 

zastupiteľstva.  

 

V Krompachoch 23. júna  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: 

Eva DERDÁKOVÁ,  poslankyňa MsZ 

Marián HOJSTRIČ,   poslanec  MsZ 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


