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Zápisnica z  33.  zasadania MsZ v Krompachoch, 
konaného dňa 15. decembra 2021 vo veľkej zasadačke  

Mestského úradu  v Krompachoch  
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.  
 
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 33. zasadanie Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch.  
Kvôli pretrvávajúcej zlej situácie pandémie COVID-u 19, je obmedzený počet účastníkov 
v rokovacej miestnosti. Spracovatelia jednotlivých materiálov budú prizvaní k prerokovaniu 
materiálov. 
MsZ je uznášaniaschopné, prítomných je 10 poslancov MsZ,  ospravedlnili sa poslanci MsZ 
Matúš STANA, Branislav BOCAN.  
 

1. Otvorenie.          13.20 hod. 
2. Schválenie programu zasadania MsZ. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Voľba návrhovej komisie. 
5. Voľba hlasovacej komisie. 
6. Interpelácie poslancov MsZ. 
7. Majetkové návrhy. 
8. Návrh rozpočtových opatrení. 
9. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2021. 
10. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia. 
11. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2022 pre školy a školské zariadenia. 
12. Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými  stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy.  
13. Zmluva o prevádzkovaní zberného dvora.  
14. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
15. ZPOZ. 
16. Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory: „Rekonštrukcia športovej 

infraštruktúry v meste Krompachy“. 
17. Návrh Plánu investícií mesta Krompachy na rok 2022. 
18. Návrh plánu opráv miestnych komunikácií v roku 2022. 
19. Ročná zmluva EKOVER s.r.o.  
20. Kúpa obchodného podielu  spoločnosti Termokomplex s.r.o. od Jána Böhlkeho. 
21. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2022 

-  2024. 
22. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2022 -2024. 
23. Správa o výsledkoch kontroly. 
24. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 
25. Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. 
26. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2022. 
27. Návrh na udelenie  odmeny HK.  
28. Rôzne.  
29. Diskusia. 
30. Záver. 
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2. Schválenie programu MsZ.       13.21 hod. 
 
Primátorka mesta predložila návrh programu. Každý rok na záver roka sme robili stretnutia,  
momentálna situácia to nedovoľuje, preto poslanci MsZ obdŕžia malú pozornosť.  Plánovali 
sme oslavu 100. výročia Krompašskej vzbury, no kvôli naďalej zlej situácie s pandémiou, 
nebolo to možné. Predpokladalo sa, že oslavy sa budú konať  počas akcie Dni mesta, ale nestalo 
sa.  
Materiály na rokovanie MsZ boli zaslané v piatok, no menili sa pravidlá a ešte aj  dnes sa 
doplňovali. Pani primátorka predložila návrh programu rokovania. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec,  Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Primátorka mesta doplnila, že sa z programu vypúšťa sa bod 15, ale  je nahradený – Voľba 
členov ZPOZ. Vypustený bod - Návrh Doplnku č.3 VZN č.1/2011 Prevádzkový poriadok 
pohrebísk mesta Krompachy, je potrebné spresniť, pripraví sa nový prevádzkový poriadok 
v spolupráci so spoločnosťou  Ekover s.r.o. V bode rôznom navrhla doplniť návrh na zníženie 
nájomného o 40% pre nebytové priestory - zariadenia spoločného stravovania (gastro 
prevádzky) vo vlastníctve mesta z dôvodu sťaženého užívania prevádzok v dôsledku  pandémie 
COVID 19.  
Poslankyňa Derdáková – o bode 12 rokovať  po schválení rozpočtu, ohľadom VZN do  15.12. 
2021  beží pripomienkové konanie.  
Ing. Marta Legátová, hlavná kontrolórka, podľa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení na 
pripomienkovanie VZN plynie najmenej 10 dňová lehota,  najneskôr 3 dni pred MsZ sú 
pripomienky vyhodnotené a zaslané v písomnej forme poslancom MsZ. 
Primátorka mesta preruší sa dnešné rokovanie? 
Poslankyňa Derdáková  – najprv sa schvaľuje rozpočet, následne sa schvaľuje rozpis 
finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia. 
Primátorka mesta – poplatky za odpad sa zvyšujú, čo nie je dobré. Podľa novej legislatívy sa 
musí separovať kuchynský odpad. Poplatok sa zvyšuje na 30,-- €, ale nevyberie sa za 
komunálny odpad dostatok finančných prostriedkov, aby sa vykryli náklady. 
Za návrh primátorky mesta boli všetci prítomní poslanci MsZ. Návrh prešiel. 
Hlavná kontrolórka  navrhla o bodoch 10, 11,  14, 17 rokovať po rozpočte a bod 19 pred 
rozpočtom.  
Poslankyňa Derdáková predložila poslanecký návrh  bod  11  za bod 22. 
Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. Návrh prešiel. 
Poslankyňa Derdáková – ktorý rozpočet sa schvaľuje, ten, ktorý bol zverejnený,  alebo ten, 
ktorý bol zaslaný poslancom v piatok.  
Hlavná kontrolórka  – stanovisko bolo vypracované k zverejnenému návrhu rozpočtu mesta 
na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta, následne sa rokuje o vyhodnotených 
pripomienkach, ktoré ak budú akceptované poslancami, sú schválené súčasne s navrhovaným 
rozpočtom. 
Primátorka mesta  – o rozpočte sa malo rokovať na pracovnom stretnutí, ktoré sa 
neuskutočnilo. 
Poslankyňa Derdáková – stretnutie malo byť 7. decembra 2021, 8. decembra bola  zverejnená 
vyššia kolektívna zmluva a zaslaný rozpis podielových daní na rok 2022. 
Primátorka mesta  – zmeny  v rozpočte sú len čo týka miezd.  
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Poslankyňa Derdáková  – mal byť predložený pôvodný rozpočte a meniť sa mohol v priebehu 
roka. 
Primátorka mesta  – zmena je len u zamestnancov MsÚ,  školstva, musíme urobiť projektové 
dokumentácie, aby sme mohli získať finančné  prostriedky z plánu obnovy ak chceme, aby sa 
mesto rozvíjalo. 
Poslanec Hojstrič – nikto z nás nerobí chyby vedome. Poslankyňa Derdáková upozorňuje na 
chyby, mal by sa zvoliť iný tón na spoluprácu, skúsme nájsť spôsob. Stala sa chyba pri príprave 
materiálov a navzájom sa akceptujme. 
Primátorka mesta  – ak sme  pochybili ospravedlňuje sa. Na vyhodnocovanie pripomienok 
k VZN nie je zriadená komisia. 
Poslankyňa Derdáková – zástupca primátorky je predsedom komisie MsZ finančnej 
a majetkovej, mohol pripomienky zapracovať. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec,  Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje program rokovania 
so zmenami).  
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     14.00  hod.
   
Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 
zápisnice poslancov MsZ:. Jána ZAHURANCA a Igora HLAVÁČA. 
 
4. Voľba návrhovej komisie.        14.00 hod.
      
Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  
predseda: Eva DERDÁKOVÁ, členovia: Marián HOJSTRIČ a Radovan ĎORKO. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  
 
5. Voľba hlasovacej komisie.        14.04 hod.
      
Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie hlasovacej komisie:  
predseda: Igor JENDRUCH, členovia: Oľga DZIMKOVÁ, Ľuboš ONTKO. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  
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6. Interpelácia  poslancov MsZ.        14.03 hod. 
 
Poslankyňa Derdáková – dňa 11. novembra 2021 bola v Zbierke zákonov SR publikovaná 
novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. 
Mesto môže  vo svojom VZN oslobodiť od dane zo stavieb tie stavby, ktoré slúžia na športové 
účely resp. môže znížiť daň z týchto stavieb. 
    Dôležitejšia  zmena nastala aj v dani za ubytovanie. Na  dnešné zastupiteľstvo nebol 
predložený žiadny návrh, i keď zákon o obecnom  zriadení umožňuje v prípade, ak nie je zákon 
zverejnený včas, nedodržať 15 dňovú lehotu na zverejnenie VZN. 
Moja otázka znie,   podľa akého právneho predpisu budeme vyberať daň za ubytovanie od 1. 1. 
2022. (viď príloha č. 1) 
 
7. Majetkové návrhy.        14.03 hod. 
 
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou 
tejto zápisnice. 
 
7.1 - Odkúpenie pozemkov na ulici SNP v Krompachoch od Slovenského pozemkového 
fondu.  

Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
  

7.2 - Odkúpenie pozemkov na ulici SNP v Krompachoch od Ing. Zdenky Riemerovej, 
bytom Stará cesta 920/24, 053 42 Krompachy. 
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
7.3 - Predaj pozemkov pod stavbou (§9a ods. 8 písm. b) zákona  
č. 138/z dôvo1991 Zb. o majetku obcí) na Turistickej ulici v Krompachoch  v prospech 
Miloslava Jánoša, bytom Turistická ulica č. 1042/8, 053 42 Krompachy. 
 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková, Hojstrič, Ďorko,  
  Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Dubiňák. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
7.4 - zámer predaja pozemku na ulici Dolina v Krompachoch. 



5 

 

Poslanec Ontko -  je záujem zo strany mesta tento pozemok využívať? Žiadosť je predložená 
už niekoľkokrát, prečo sa vždy predkladá na rokovanie MsZ. 
Primátorka mesta  – mesto nemôže nič robiť, je to na vodnej ploche. Vodná plocha sa nedá 
previesť na fyzické osoby.  
Poslankyňa Derdáková  – zmluvné prevody podliehajú schváleniu v mestskom zastupiteľstve.  
Hlavná kontrolórka – prevody rieši zákon a spadá do právomoci mestského zastupiteľstva, 
ktoré môže rozhodnúť ich schváliť, alebo neschváliť.  
Poslanec Jendruch  – ide o Slovinský potok? 
Primátorka mesta  – áno. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ za zámer: 
Za            : 0  
Zdržali sa: 1 - Zahuranec 
Proti:       9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Derdáková,   
  Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
MsZ prijalo uznesenie č. 33/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).  
Návrh neprešiel. 
 
7.5 - zrušenie priameho predaja pozemku na ulici Stará cesta v Krompachoch.  
 
Poslanec Ontko – plánuje mesto využiť tento pozemok, ak áno, oddeliť túto plochu. Nie je 
možné zriadiť vecné bremeno? 
Primátorka mesta  – komisia MsZ  výstavby nesúhlasila s predajom. Pozemok je určený na 
IBV. Je to na poslancoch MsZ, ako sa vyjadria, ale  mesto musí mať prístup k svojim 
zariadeniam. Nepredávať pozemok  za každú cenu.  
Poslanec Hojstrič  – nie je iná forma prístupu  k elektrickému stĺpu? 
Poslanec Ontko – prístupová cesta smerom do lesa by sa mala zachovať. 
Primátorka mesta  – môže si zobrať pozemok do nájmu. Problémy by boli  aj pri zriadení 
vecného bremena.  
Poslanec Zahuranec  – môže byť zriadené vecné bremeno, je to na  rozhodnutí mestského 
zastupiteľstva.  
Poslankyňa Derdáková  – pri predaji majetku má byť verejný záujem mesta. Majetok sa má 
predávať prebytočný a neupotrebiteľný. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 6 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Derdáková,  Ďorko. 
     
Zdržali sa: 0 
Proti:       4 – Hojstrič, Ontko, Hlaváč, Farkaš. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).  
Návrh prešiel 
 
8. Návrh rozpočtových opatrení.       14.30 hod.
       
Primátorka mesta predložila písomné návrhy rozpočtových opatrení, ktoré sú prílohou tejto 
zápisnice. 
 
8.1 Rozpočtové opatrenie č. 17 - úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov (Výdavky 
na činnosť mestského úradu) v čiastke 2.450,--  €. 
Poslankyňa Derdáková  – navrhne odmenu vo výške  10% bude vyplatená ešte v decembri 
tohto roku?  
Primátorka mesta  - bude sa to riešiť zálohou. 
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Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
8.2 - Rozpočtové opatrenie č. 19 - úprava rozpočtu v rámci  bežných príjmov (300 
Granty a transfery ostatné projekty) v čiastke 14.922,-- €. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
8.3 - Rozpočtové opatrenie č. 20 - úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov 
(Policajné služby) v čiastke 1.300,-- €. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
8.4 - Rozpočtové opatrenie č. 21 - úprava rozpočtu v rámci  bežných príjmov (300 
Granty a transfery matri čná činnosť):  10.286,90 €. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
8.5 - Rozpočtové opatrenie č. 22 - úprava rozpočtu v rámci  bežných príjmov (300 
Granty a transfery ZSS Maška) v čiastke 8.777,-- €. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
8.6 - Rozpočtové opatrenie č. 23 – úprava  rozpočtu v rámci  bežných výdavkov 
(Nakladanie s odpadmi) v čiastke 12.000,-- €. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
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MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
8.7 - Rozpočtové opatrenie č. 24 - úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov 
(Rekreácia, kultúra a náboženstvo) 4.000,-- €. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
8.8 - Rozpočtové opatrenie č. 25 - úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov 
(Rekreácia, kultúra, náboženstvo) v čiastke 10.000,--€.  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
8.9 - Rozpočtové opatrenie č. 26  - úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov 
(Rekreácia, kultúra, náboženstvo) v čiastke 1.075,-- €. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
8.10 - Rozpočtové opatrenie č. 27 - úprava rozpočtu v rámci  kapitálových  výdavkov 
(Ekonomická oblasť) v čiastke 11.000.-- €. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
8.11 - Rozpočtové opatrenie č. 28 - úprava rozpočtu v rámci  bežných  výdavkov 
(Všeobecné verejné služby) v čiastke 5.500,-- €.  
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
8.12 - Rozpočtové opatrenie č. 29 - úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov 
(Rekreácia, kultúra, náboženstvo) v čiastke 279,-- €. 
Z prítomných  10 poslancov MsZ: 



8 

 

Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
9. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2021.     14.48 hod. 
 
Ing, Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta predložil písomnú úpravu rozpočtov škôl 
a školských zariadení na rok 2021, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec Ontko – ZŠ s MŠ SNP  súhlasí s týmto návrhom? 
Zástupca primátorky mesta  – áno, ZŠ s MŠ SNP má prebytok, ZŠ s MŠ Maurerova ul., má 
úbytok, kde sú väčšie náklady, pretože škola je pavilónového typu. Týmto sa vykryjú výpadky.  
Poslankyňa Derdáková  – ZŠ s MŠ SNP má najviac finančných prostriedkov, po dohodách je 
možné prostriedky prefinancovať. 
Hlavná kontrolórka  – kraj  prideľuje finančné prostriedky k 1.11. bežného roka a mesto ich 
následne prerozdeľuje podľa počtu žiakov.  
Z prítomných  10 poslancov MsZ – ZŠ s MŠ Maurerova ul.: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ – ZŠ Zemanská: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ – ZŠ s MŠ SNP: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ –MŠ Hlavná: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ – CVČ Prima: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
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MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Z prítomných  10 poslancov MsZ – ZUŠ: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
10. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia.   14.49 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta – predložil písomný návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 1/2021 
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka 
školského zariadenia, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
Poslanec Hojstrič predložil poslanecký návrh na úpravu, ktorá sa týka navýšenia rozpočtu 
o 350,-- € pre zamestnanca a navýšenia miezd o 3% s účinnosťou od 1.7.2022.  
Za predložený poslanecký návrh boli všetci poslanci MsZ. Návrh prešiel. 
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa v zmysle  
poslaneckého návrhu).  
 
13. Zmluva o prevádzkovaní zberného dvora.      14.55 hod. 
 
Prednostka MsÚ predložila písomný návrh Zmluvy o prevádzkovaní zberného dvora, ktorý je 
prílohou tejto zápisnice.  
Poslankyňa Derdáková  – mali by sa schváliť podmienky prevádzkovania a nie zmluva, je to 
v kompetencii primátora mesta. 
Primátorka mesta  – áno je to tak, ale podmienkou Ministerstva  ŽP bolo, že  pri 
prevádzkovaní zberného dvora má byť schválená zmluva. 
Poslankyňa Derdáková – malo by byť uznesenie, že  súhlasí s uzatvorením zmluvy. 
Hlavná kontrolórka  – schváliť uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní  zberného dvora  podľa 
ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
medzi mestom Krompachy a spoločnosťou Ekover s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy do 
31. 12. 2022  podľa predloženého návrhu. 
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
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MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.27 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
15. Voľba členov ZPOZ pri MsZ v Krompachoch.    15.00 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na voľbu členov ZPOZ pri MsZ 
v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/A.3 – viď pripojené pri zápisnici (volí p. Zmijovú).  
 
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/A.4 – viď pripojené pri zápisnici (volí p. Priščákovú).  
 
16. Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory: „Rekonštrukcia športovej infraštruktúry 
v meste Krompachy“.        15.03 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh  žiadosti o poskytnutie podpory: „Rekonštrukcia 
športovej infraštruktúry v meste Krompachy“, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec Hojstrič -  nie je to pekné v akom zlom stave je časť oplotenia futbalového ihriska. 
Je to naša vizitka, čo bude s opravou plota. 
Primátorka mesta  – plot  sa urobí na budúci rok. 
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.28– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
17. Návrh Plánu investícií mesta Krompachy na rok 2022.   15.04 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh Plánu investícii mesta Krompachy na rok 2022, 
ktorý je prílohou tejto zápisnice. V pláne chýba oprava oporného múra na Štúrovej ulici. 
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Hlaváč, Zahuranec, Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 2 – Derdáková, Ontko. 
Proti:       0 
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MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.29 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prípravu investičných 
akcií projekčná a realizačná činnosť na rok 2022). 

Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.30, B.31 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje realizáciu 
stavieb).  
 
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.32 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje pripravované 
projekty).  
 
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.33 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – realizácia stavieb- 
vlastné zdroje).  
 
18. Návrh plánu opráv miestnych komunikácií v roku 2022.   15.17 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh plánu opráv miestnych komunikácií v roku 2022, 
ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec Ontko- požiadal o opravu schodov na Maurerovej ulici. 
Primátorka mesta  – ZŠ s MŠ Maurerova ul. bude opravovať schody do školy z prostriedkov 
dotácie, súčasne  môžu byť opravené schody z týchto prostriedkov.  
Poslankyňa Derdáková  – vybudovanie chodníka Maurerova – Robotnícka ul. upozornila,  že 
je to kapitálový výdavok. 
Hlavná kontrolórka - oprava chodníkov je z bežných výdavkov, nový chodník sú kapitálové 
výdavky.  
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
 
19. Ročná zmluva EKOVER s.r.o.       15.30 hod. 
 
Primátorka mesta – predložila písomnú ročnú zmluvu spoločnosti EKOVER s.r.o., ktorá je 
prílohou tejto zápisnice. 
Poslankyňa Derdáková  – aké je stanovisko komisií. 
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Zástupca primátorky mesta – finančná a majetková komisia MsZ odporúča ročnú zmluvu 
schváliť. 
Poslanec Hojstrič  – na komisii MsZ výstavby a ŽP bol pripomienkovaný cenník za  vysoké 
ceny orezania stromov a odvoz konárov. Zvážiť o zakúpenie štiepkovača.   
Primátorka mesta – orez a odvoz zabezpečuje mesto,  aj štiepkovač je zakúpený. Spoločnosť 
Brantner doposiaľ neoznámil cenu za uloženie odpadu. Cena je predpokladaná. V  roku 2022 
budeme vyvážať komunálny odpad na skládku Kudelník 2, pokiaľ nezačne svoju činnosť 
Hinkom s.r.o. 
Hlavná kontrolórka – nenašla oporu v zákone, že MsZ schvaľuje ročnú zmluvu, primátorka  
má kompetenciu na podpísanie zmluvy. 
Primátorka mesta  – na základe rámcovej zmluvy sa schvaľuje ročná zmluva. 
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
    Hojstrič, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
Z prítomných  10 poslancov: 
Za            : 8 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 2 – Hojstrič, Derdáková 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.34 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
20. Kúpa obchodného podielu  spoločnosti Termokomplex s.r.o. od Jána Böhlkeho. 
           15.35 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh na kúpu obchodného podielu spoločnosti 
Termokomplex s.r.o. od Jána Böhlkeho, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec Jendruch  – je predsedom DR v tejto spoločnosti. Mesto s riaditeľom nerokovalo 
o tejto záležitosti, riešilo sa to len písomne. Niektoré mestá odkupujú obchodné podiely, odkiaľ 
majú finančné prostriedky. Malo by sa  diskutovať o výške podielu. Po odpredaji cena tepla 
nebude mať dopad na občana. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanovuje výšku 
za teplo.  
Poslanec Hojstrič –dôvodová správa je spracovaná zodpovedne, ale čo chceme robiť do 
budúcna, kúpiť, či  predať. V pôvodnej zmluve sme povinní odkúpiť podiel druhého 
spoločníka. 
Primátorka mesta  – zákon je nad zmluvou, mesto musí hospodáriť účelne. V cene sú hodnoty, 
ktoré sú mestské. Prebiehala korešpondencia medzi mestom a riaditeľom spoločnosti. Ak sa  
poslanci rozhodnú odkúpiť podiel, odkiaľ zoberieme peniaze. Na to  nie je možné zobrať úver. 
Hlavná kontrolórka  - citovala § 17 ods.2,  zákona  583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. 
Poslankyňa  Derdáková  – čo nastane, ak sa obchodný podiel neodkúpi. 
Primátorka mesta - môže to odkúpiť niekto iný. Cena obchodného podielu sa započíta do ceny 
tepla. Ešte sa nevie v akom stave sú kotolne a rozvody. 
Poslankyňa Derdáková – je to jedno, komu sa to predá, cena tepla sa aj tak zvýši. 
Poslanec Ďorko – čo v takom prípade, ak  obchodný podiel odkúpi niekto iný a je tam náš 
majetok. 
Primátorka mesta  – každá spoločnosť si robí audit, aj my sme mali záujem, bolo povedené 
že všetko je v poriadku. 
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Z rokovania MsZ odišiel poslanec Hojstrič. 
Primátorka mesta  – ak sa tretej osobe ponúkne obchodný podiel za nižšiu cenu, tak za túto 
cenu by sa malo  ponúknuť podielnikovi. 
 
Vzhľadom na závažnosť predmetného bodu programu sa záver odkladá na pokračujúce 
rokovanie na deň 16.12.2021. 
 
21. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2022 -  
2024.           15.45 hod. 
 
Hlavná kontrolórka predložila písomné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na 
roky 2022 – 2024, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Stanovisko je vypracované k zverejnenému 
rozpočtu, návrh bol upravený menilo sa: v príjmoch 156 000,-- €  – bežné výdavky – zvýšenie 
miezd a platov, je to aj vo výdavkoch, rozpočet je vyrovnaný. Kapitálové príjmy  neboli 
upravované, upravené sú výdavky. Celkový rozpočet je vyrovnaný. Navrhuje schváliť rozpočet 
na rok 2022 a zobrať na vedomie rozpočet na rok 2023 a 2024. 
Primátorka mesta – potrebné zabezpečiť si na vlastné výdavky, prípadne zobrať úver napr. na 
projektové práce, zaplatiť projekt na oporný múr, v pláne obnovy sa počíta s opravou 
historických pamiatok, zaplatiť za projekt Hámor. Ak sa tento rok skončí  s prebytkom pôjde 
na kapitálové výdavky.  
Z prítomných  9 poslancov: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
22. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2022 -2024.   15.55 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2022 – 2024, 
ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
Zástupca primátorky  – predložil poslanecký návrh zmeny rozpočtu mesta, ktorý je prílohou 
tejto zápisnice. (viď príloha č. 2) 
Za predložený poslanecký návrh boli všetci 9 prítomní poslanci MsZ. 
Návrh prešiel. 
Z prítomných  9 poslancov: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
Z prítomných  9 poslancov: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
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MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.35 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
 
11. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2022 pre školy a školské zariadenia. 
           16.45 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 
2022 pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ – ZŠ s MŠ Maurerova ul.: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Z prítomných  9 poslancov MsZ – ZŠ Zemanská: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Z prítomných  9 poslancov MsZ – ZŠ s MŠ SNP: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.23 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Z prítomných  9 poslancov MsZ –MŠ Hlavná: 
Za            :  9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
   Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.24 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Z prítomných  9 poslancov MsZ – CVČ Prima: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol Hojstrič. 
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MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.25 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Z prítomných  9 poslancov MsZ – ZUŠ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.26 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
23. Správa o výsledkoch kontroly.        17.01 hod. 
 
Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu o výsledkoch kontroly, ktorá je prílohou tejto 
zápisnice.  
Poslankyňa Derdáková – problematika je pri predaji majetku, stále to opakuje, že  Zásady 
s nakladaním majetku mesta nie sú aktualizované. Pripraviť doplnok, prípadne spracovať úplne 
nové.  
Primátorka mesta  – o tomto rokovala  s právnikom a nie sú v rozpore s platnou  legislatívou. 
Budú upravené a novelizované právnikom a predložené na marcové rokovanie MsZ. 
Poslankyňa Derdáková  – vhodná by bola aj  aktualizácia nakladania s finančnými 
prostriedkami, prináležia kompetencie primátorke mesta. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.14 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 

24. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.     17.02 hod. 
 
Hlavná kontrolórka predložila písomný návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, 
ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
Poslankyňa Derdáková  – zadefinovať obdobie kontroly. 
Hlavná kontrolórka – je to na zvážení kontrolóra. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.36 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
25. Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. 17.03 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu 
v Spišskej Novej Vsi, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
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Zdržali sa: 0 
Proti:       0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.15, C.16 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.37 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
 
26. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2022. 17.04 hod. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh harmonogramu zasadaní MsZ 
v Krompachoch na rok 2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
Primátorka mesta – do konca januára 2022 sa uskutoční mimoriadne zasadanie MsZ kvôli 
schváleniu projektu. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.38 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 

27. Návrh na udelenie  odmeny hlavnej kontrolórke.     17.05 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke. 
Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh upraviť na 10%. 
Za predložený poslanecký návrh  boli všetci prítomní poslanci MsZ.  
Návrh prešiel. 
Hlasovanie sa uskutočnilo tajne. 
Poslanec Jendruch, predseda hlasovacej komisie oboznámil prítomných o hlasovaní. 
Z 9 hlasovacích lístkov za bolo 9 odovzdaných  platných lístkov.   
Návrh prešiel. 
Hlavná kontrolórka sa poďakovala primátorke mesta a poslancom MsZ.  
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.39 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C. 8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
 
28. Rôzne.           17.14 hod. 
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Zníženie nájomného o 40% pre nebytové priestory - Reštaurácia Melódia. 
  
Primátorka mesta predložila písomný návrh na zníženie nájomného o 40% pre nebytové 
priestory - zariadenia spoločného stravovania (gastro prevádzky) vo vlastníctve mesta z dôvodu 
sťaženého užívania prevádzok v dôsledku  pandémie COVID 19, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.40 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Dnešné rokovanie sa prerušuje a pokračovať sa bude zajtra t.j. 16. decembra 2021 o 14.00 hod. 
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch, na ktorom sa prerokujú neprerokované 
body z dnešného zasadania MsZ. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Zahuranec, Derdáková,   
  Ďorko, Farkaš.  
Zdržali sa: 0 
Proti:       0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.41 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 

29. Diskusia.           17.16 hod. 
 
Poslanec Jendruch  – upozornil poslancov MsZ na odovzdanie daňového priznania alebo 
ročného zúčtovania dane. 

 
30. Záver.        17.17 hod. 
       
Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom zasadaní mestského 
zastupiteľstva.  
 
V Krompachoch 15. decembra 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: 
Ján  ZAHURANEC , poslanec MsZ 
Igor HLAVÁ Č,  poslanec  MsZ 
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