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Zápisnica z  34.  zasadania MsZ v Krompachoch, 
konaného dňa 23. februára 2022  

vo veľkej zasadačke MsÚ Krompachy 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.  
 
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila a viedla 34. zasadanie Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch.  
MsZ je uznášaniaschopné, prítomných je 7 poslancov MsZ,  ospravedlnili sa poslanci MsZ 
Marián HOJSTRIČ, Igor JENDRUCH, Radovan ĎORKO, v miestnosti neboli poslankyňa 
Oľga DZIMKOVÁ a poslanec Igor HLAVÁČ. 
 

1. Otvorenie.          14.37 hod. 
2. Schválenie programu zasadania MsZ. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Voľba návrhovej komisie. 
5. Interpelácie poslancov MsZ. 
6. Schválenie žiadosti o NFP „Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry v meste Krompachy – 2. etapa“. 
7. Schválenie žiadosti o NFP „Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej 

v meste Krompachy“. 
8. Návrh rozpočtových opatrení. 
9. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021. 
10. Záver. 

 
 
2. Schválenie programu MsZ.       14.38 hod. 
 
Primátorka mesta predložila návrh programu, doplnila, že zasadanie MsZ je zvolané 
v mimoriadnom termíne.  
Z prítomných  7 poslancov MsZ: 
Za            : 7 - Dubiňák, Ontko, Stana,  Zahuranec,  Derdáková,  Farkaš, Bocan. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti neboli Dzimková a Hlaváč. 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
Primátorka mesta navrhla do programu rokovania doplniť bod: Diskusia. 
Prišla poslankyňa Dzimková. 
S predloženým návrhom všetci prítomní súhlasili. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec,  Derdáková,  Farkaš,  
  Bocan. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol poslanec Hlaváč. 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     14.40  hod.
   
Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 
zápisnice poslancov MsZ: Branislav BOCAN a Stanislav FARKAŠ. 
 
4. Voľba návrhovej komisie.        14.40 hod.
      
Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Matúš STANA, 
členovia: Eva Derdáková a Ľuboš ONTKO. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec,  Derdáková,  Farkaš,  
  Bocan. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol poslanec Hlaváč. 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  
 
5 . Interpelácia  poslancov MsZ.        14.41 hod. 
 
Neboli predložené dotazy. 
 
6. Schválenie žiadosti o NFP „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry 
v meste Krompachy – 2. etapa“.       14.41 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh žiadosti o NFP „Podpora dobudovania základnej 
technickej infraštruktúry v meste Krompachy – 2. etapa“, ktorý je prílohou tejto žiadosti.  
Poslankyňa Derdáková – podporuje realizáciu projektu. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec,  Derdáková,  Farkaš,  
  Bocan. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol poslanec Hlaváč. 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
7.  Schválenie žiadosti o NFP „Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej v meste 
Krompachy“.          14.42 hod. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh žiadosti o NFP „Regenerácia vnútroblokov na 
ulici SNP a Hlavnej v meste Krompachy“, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   
Poslankyňa Derdáková -  schvaľuje tzv. venčovisko pre psov, počíta sa s plochou na  výstavbu 
podzemných kontajnerov.  
Primátorka mesta  – plocha je rezervovaná, venčovisko nie je veľké, slúžiť by malo pre 
majiteľov psov, ktorí tam bývajú a mali by po nich aj upratovať.  
Poslankyňa Derdáková – venčovisko je dobré, aby majitelia mestu nevyčítali, že sa berie  
poplatok za psa a nič sa pre nich nerobí. 
Poslanec Ontko – rátalo sa s parkovacími miestami? 
Primátorka mesta  – zachovali sa terajšie a zopár ich pribudne. 
Poslankyňa Derdáková – žiadosti o NFP sa pripravujú vo vlastnej réžii alebo externe? 
Primátorka mesta – vo vlastnej réžii. 
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Poslankyňa Derdáková  – vyslovila pochvalu tomu pracovníkovi, ktorý spracováva žiadosti. 
Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec,  Derdáková,  Farkaš,  
  Bocan. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol poslanec Hlaváč. 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
 
 
8. Návrh rozpočtových opatrení.        14.45 hod. 

Primátorka mesta predložila písomné návrhy rozpočtových opatrení, ktoré sú prílohou tejto 
zápisnice.  
8.1 – rozpočtové opatrenie č. 30 - úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov v čiastke 
3 200,-- € - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta v rámci 
programu   05 Bezpečnosť, právo a poriadok (originálne kompetencie): 

z Podprogramu 5.2 civilná ochrana   
na Podprogram 5.4 verejné osvetlenie     

Z prítomných  8 poslancov MsZ: 
Za            : 8 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Stana,  Zahuranec,  Derdáková,  Farkaš,  
  Bocan. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
V miestnosti nebol poslanec Hlaváč. 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  

 

8.2- rozpočtové opatrenie č. 31 - úprava rozpočtu v rámci  bežných príjmov v čiastke 1.426,10 
€ - povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, na činnosť matrík  
v rámci preneseného výkonu: 

bežné príjmy - 300 Granty a transfery     
       bežné výdavky - program 4. Služby občanom - Podprogram 4.3. Matrika 
Prišiel Poslanec Igor Hlaváč. 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana,  Zahuranec,  Derdáková,  Farkaš,  
  Bocan. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
8.3 - rozpočtové opatrenie č. 32 - úprava rozpočtu v rámci  bežných príjmov (granty 
a transfery – školský úrad) v čiastke +519,-- € - povolené prekročenie a viazanie príjmov 
a výdavkov bežného rozpočtu, na zabezpečenie regionálnej štátnej správy v školstve v rámci 
preneseného výkonu: 

bežné príjmy - 300 Granty a transfery     
       bežné výdavky - program 8.Vzdelávanie - Podprogram 8.1 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana,  Zahuranec,  Derdáková,  Farkaš,  
  Bocan. 
Zdržali sa: 0 
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Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
8.4 - rozpočtové opatrenie č. 33 - úprava rozpočtu v rámci  bežných príjmov v čiastke 
+707,-- € - povolené prekročenie  a viazanie príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, na 
zabezpečenie osobitného príjemcu v rámci preneseného výkonu: 
 bežné príjmy – 300 – Granty a transfery 
 bežné výdavky – program 12. Sociálna starostlivosť – Podprogram 12.4 Osobitný  
 príjemca 
 Prvok 12.4.1 Rodinné prídavky 
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana,  Zahuranec,  Derdáková,  Farkaš,  
  Bocan. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
8.5 - rozpočtové opatrenie č. 34 - úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov v čiastke -
100,-- € - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta v rámci 
programu    01 Všeobecné verejné služby. 

z Podprogramu 1.1 manažment, Prvok 1.1.3 výkon funkcie hlavného kontrolóra  
položka 620 – Poistné a odvody 
na Podprogram 1.1.manažment, Prvok 1.1.3 výkon funkcie hlavného kontrolóra   
položka 610 – Tarifné platy, mzdy a odmeny 

Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana,  Zahuranec,  Derdáková,  Farkaš,  
  Bocan. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
Poslankyňa Derdáková  – navrhla, aby  v budúcnosti rozpočtové opatrenia sa  uvádzali na 
jednom papieri, z dôvodu prehľadnosti. 
 
9. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021.      14.50 hod. 
 
Ing. Marta Legátová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú správu hlavného kontrolóra 
o kontrolnej činnosti za rok 2021, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  
Z prítomných  9 poslancov MsZ: 
Za            : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Hlaváč, Stana,  Zahuranec,  Derdáková,  Farkaš,  
  Bocan. 
Zdržali sa: 0 
Proti:       0 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
10. Diskusia.          14.51 hod. 
 
Poslankyňa Derdáková  -  informovala, že do 30. 4. 2022 je potrebné predložiť majetkové 
priznanie za rok 2021, týka sa to poslancov MsZ a primátorky mesta. Súčasťou majetkového 
priznania je kópia daňového priznania.  Tlačivá sú na stránke Finančnej správy SR. 
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Poslanec Zahuranec – upozornil na poškodené obrubníky pri pošte, rozpadávajú sa.  
Primátorka mesta  – dávali sa betónové obrubníky, ale účinkom soli sa rozpadávajú, aj 
aktivační zamestnanci sekáčikom  rozbíjajú  ľad počas zimných mesiacov.  
Poslanec Bocan – ruší sa tenisový kurt na Trangusovej ulici? 
Primátorka mesta, áno, k navrhovanému projektu sa vyjadrujú dotknuté orgány. Celé 
priestranstvo sa zrekonštruuje, bude  ihrisko pre deti a  parkovacie miesta. K projektu sa budú 
môcť vyjadriť občania. 
Poslanec Bocan – nie je dobré, že sa zruší tenisový kurt,  deti nemôžu hrať tenis na opačnom 
konci  mesta. Za Lorencovou ulicou sa v minulosti pretransformovalo „futbalové ihrisko“ na 
ihrisko s posilňujúcimi prvkami a zobrali sme deťom priestor na bežné pohybové aktivity ako 
je možnosť si kedykoľvek zahrať futbal a pod..  Napriek skutočnosti, že inštalácia týchto prvkov 
sa dala zrealizovať na priľahlom území a bez straty obľúbeného ihriska na trávenie 
voľnočasových aktivít detí. Tenisový kurt bol v minulosti využívaný v oveľa väčšej miere, 
nakoľko už niekoľko rokov je stav povrchu kurtu v stave ohrozujúcom zdravie športujúcich.  
Primátorka mesta  – na Lorencovu ulicu je  schválená dotácia na ihrisko vo výške 37 000,-- 
€, bude to za panelákmi. Tenisový kurt na Trangusovej ulici využívali 2-4 ľudia. Bude vydané  
stavebné konanie, aby sa mohli ľudia vyjadriť. Projekt je k dispozícii. Vychádzajú výzvy, nie 
sme schopní do troch mesiacov zabezpečiť projektovú dokumentáciu, preto sa robia projekty 
skôr. Využiť pekné priestranstvo na Trangusovej ulici na výstavbu ihriska. Multifunkčné 
ihrisko na Maurerovej je v katastrofálnom stave, pokiaľ nie je strážené, hneď je rozbité.  
Poslanec Bocan – myslím si, že novovytvorené ihriská v meste poskytujú mnoho rôznych 
hracích prvkov pre deti, nevynímajúc nedávno zrealizované detské ihrisko na Trangusovej ulici, 
ale uberáme deťom možnosti realizovať rôznorodé športové aktivity, či už na individuálnej, 
resp. klubovej úrovni. 
Poslanec Zahuranec  –v mene poslanca Jendrucha sa opýtal,  ako je to  s dotáciami na tento 
rok. 
Primátorka mesta  – v tomto roku sa zvýšila cena na energie, nevieme, ako sa  vykryje. Musí 
sa doplácať v domovoch dôchodcov našim občanom. Projekty sú hradené z rezervného fondu.  
Musí sa veľmi opatrne narábať s dotáciami. Do konca februára je možné predkladať žiadosti 
o dotácie na rok 2022. 
 
 
11. Záver       15.00 hod.
      
Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na 34. zasadaní mestského 
zastupiteľstva.  
 
V Krompachoch 23. februára 2022 
 
Zapísala: Anna ČECHOVÁ 
 
Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
  prednostka MsÚ             primátorka mesta 
 
 
 
 

O V E R O V A T E L I A: 
Branislav BOCAN,  poslanec MsZ 
Stanislav FARKAŠ, poslanec  MsZ 
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