
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie MsZ  

zo dňa 20. 5. 2013 

 
Prítomní:   Ing. Alžbeta Perháčová – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

   Mgr. Marta Mičeková – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

   Ing. Štefan Klein – člen komisie - ospravedlnený 

   Ing. Dušan Török – člen komisie - ospravedlnený 

Ing. Janka Pobiecka – členka komisie  

Ing. Pavol Bandžuch – člen komisie – ospravedlnený 

Ján Pribičko – člen komisie  

Igor Cuker – člen komisie  

 

Za mestský úrad: Ing. Iveta Rušinová – primátorka mesta 

   Stanislav Barbuš – zástupca primárky 

Mgr. Emil Muľ – prednosta MsÚ 

   Ing. Erika Balážová – vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja 

   Ing. Jozef Krak – vedúci ekonomického oddelenia 

   Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia kultúry a športu 

   Ing. Anna Čupajová – pracovníčka SOÚ 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Majetkové návrhy. 

3. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy na 

rok 2013 po dohodovacom konaní 

4. Použitie prostriedkov z Fondu bývania 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 11 

6. Návrh na odpustenie sankčného úroku Nemocnici Krompachy s.r.o. 

7. Projekt „Krompachy revitalizácia mesta po povodni“ schválenie: predloženie žiadosti, 

zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu 

8. Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy 

za rok 2012: SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o., PVS a.s., PO WOPAX s.r.o., 

KROMSAT s.r.o., BHMK s.r.o., TERMOKOMPLEX s.r.o., MESTSKÉ LESY s.r.o. 

9. Návrh na ocenenie – 100. Výročie FK 

10. Rôzne 

11. Diskusia. 

12. Záver. 

 

K bodu č. 1: Otvorenie 

 Predsedníčka komisie privítala všetkých prítomných členov Finančnej a majetkovej 

komisie, zástupcov vedenia mesta, všetkých prizvaných hostí a zasadnutie viedla. 

 

K bodu č. 2: Majetkové návrhy: 

a) Zámer predať pozemok na ulici Cintorínskej v Krompachoch za účelom 

majetkového vysporiadania užívaného pozemku Ing. Vladimírovi Regešovi 

s manželkou Ing. Renátou Regešovou 



- Pozemok sa nachádza na na Cintorínskej ulici – časť parcely E-KN 90914 diel 1 

s výmerou 93 m2 a časť parcely E-KN 92443/15 diel 2 s výmerou 39 m2 – vo vlastníctve 

mesta Krompachy. Predmetný pozemok užívajú manželia v dobrej viere, že je ich. Pri 

zameraní svojho rodinného domu s priľahlým pozemkov v roku 2013 zistili, že časť 

pozemku je vo vlastníctve mesta Krompachy. Z dôvodu majetkového vysporiadania 

požiadali o jeho odkúpenie 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zámer predať pozemok na ulici 

Cintorínskej časť parcely E-KN 90914 diel 1  - 93 m2 a časť parcely E-KN 92443/15 diel 2 – 

39 m2 manželom Regešovým podľa predloženého návrhu formou prípadu hodného osobitného 

zreteľa. 

Hlasovanie:      prítomní: 5     za: 5     proti: 0      zdržali sa: 0  

 

b) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu 

na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom novovzniknutých nebytových 

priestorov a priľahlých pozemkov tvoriace Hnedý priemyselný park Krompachy 

 

Návrh podmienok na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom budúceho areálu Hnedého 

priemyselného parku – predmet nájmu: 

Nebytové priestory: 

- výrobná hala – zast. plocha – 3507 m2 

- montážna hala – zast. plocha – 2581 m2 

- prevádzková budova – zast. plocha – 283 m2 

- administratívna budova – zast. plocha – 317 m2  

Pozemky: 

- priľahlé zast. plochy s výmerou 13 594 m2. 

 

Ing. Balážová informovala, že nemáme ešte výsledky o schválení projektu. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ počkať so schvaľovaním  podmienok verejnej 

obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov a pozemku budúceho areálu HPP, 

pokiaľ nebude mať mesto Krompachy rozhodnutie o schválení projektu. 

Hlasovanie:      prítomní: 5     za: 5     proti: 0      zdržali sa: 0  

 

K bodu č. 3: Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta  

                      Krompachy po dohodovacom konaní____________________________ 

 

Pôvodné rozpisy rozpočtov boli na základe normatívnych príspevkov a percentuálneho 

rozdelenia. K úprave rozpočtov sme pristúpili na základe posúdenia a prehodnotenia 

predložených požiadaviek komisiou na dohodovacie konanie, pričom sa prihliadalo  

na hospodárne využívanie fin. prostriedkov na prevádzku škôl a školských zariadení.  

Po prerozdelení fin. prostriedkov zostáva rezerva na prenesené kompetencie vo výške 25 000 

€ a na originálne kompetencie 55 000 €. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtov škôl a školských 

zariadení na území mesta Krompachy po dohohovacom konaní ako bol predložený návrh. 

Hlasovanie:      prítomní: 5     za: 5     proti: 0      zdržali sa: 0  



 

K bodu č. 4: Použitie prostriedkov z Fondu rozvoja bývania v zmysle VZN 4/1995 o FRB 

 

Z dôvodu nákladov spojených s užívaním nájomných bytov mesta v správe BHMK je 

potrebná úprava  rozpočtu mesta použitím fin. prostriedkov z FRB v zmysle VZN č. 4/1995 

o FRB mesta Krompachy § 3 bod. 1 – zabezpečenie služieb spojených s užívaním byt. fondu 

do peňažných fondov príjmových fin. operácií v čiastke 77 000 €. Ide o čiastočné riešenie 

zložitej nepriaznivej fin. situácie spoločnosti BHMK, ktorá nemá fin. prostriedky na 

vyplatenie preplatkov fyz. osobám, ktorým spravujú byty.   

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť použitie fin. prostriedkov z FRB 

v zmysle VZN 4/1995 o FRB podľa predloženého návrhu.     

Hlasovanie:      prítomní: 5     za: 5     proti: 0      zdržali sa: 0  

  

K bodu č. 5: Návrh rozpočtového opatrenia č. 11 

 

Návrh tohto rozpočtového opatrenia súvisí s predchádzajúcim bodom. Rozpočtové opatrenie – 

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov, príjmových finančných operácií a bežných 

výdavkov v čiastke 106 930 €. Navrhovaná úprava rozpočtu je navrhovaná z dôvodu úhrady 

nákupu drobného materiálu nemocnicou v čiastke 29 930 €, prevodu fin. prostriedkov z fondu 

rozvoja bývania do príjmových fin. operácií v čiastke 77 000 € a ich použitia na krytie 

nákladov spojených s užívaním bytov v správe BHMK v čiastke 106 930 €. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť rozpočtové opatrenie č. 11. 

Hlasovanie:      prítomní: 5     za: 5     proti: 0      zdržali sa: 0  

 

K bodu č. 6: Návrh na odpustenie úroku z omeškania pre Nemocnicu Krompachy spol.  

                      s r. o., Banícka štvrť 1, Krompachy_________________________________ 

 

Nemocnica Krompachy v snahe riešiť svoju zložitú fin. situáciu pristúpila k požičaniu fin. 

prostriedkov na úhradu svojho záväzku voči mestu a dňa 15.5.2013 poukázala na účet mesta 

sumu 29 932,71 € za odkúpenie drobného inv. majetku. Súčasne požiadala mesto 

o odpustenie vyrubeného úroku z omeškania v sume 20 720 ,08 €.  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ odpustiť vyrubený sankčný úrok, ale len vo 

výške 50 %, v záujme zachovania zdravotníckych služieb na území mesta Krompachy, 

s prihliadnutím na celospoločenský záujem. 

Hlasovanie:      prítomní: 5     za: 4     proti: 1      zdržali sa: 0  

 

K bodu č. 7: Projekt „Krompachy revitalizácia mesta po povodni“ schválenie:  

                      predloženie žiadosti, zabezpečenie  realizácie projektu a spolufinancovanie  

                      projektu________________________________________________________  

 

Celkový projekt revitalizácie by mal byť v objeme 1 192 309,77 €, naša spoluúčasť 5% vo 

výške 59 615,49 €. Nemá vplyv na rozpočet, v rozpočte máme vyčlenených 100 tis. € na tieto 

aktivity.  Ing. Čupajová vysvetlila členom komisie, ktorých úsekov zasiahnutých povodňami 

v roku 2010 by sa táto investície týkala. Ide prevažne o revitalizáciu okolia Slovinského 



potoka - úpravu oporných múrov, dostavbu chodníkov, rekonštrukciu miestnych komunikácií, 

chodníkov, verejného osvetlenia, verejnej zelene a drobnej architektúry.  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť: 

a)  s predložením žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom 

realizácie projektu „Krompachy – revitalizácia mesta po povodni“  

b) so zabezpečením realizácie projektu po jeho schválení 

c) so zabezpečením 5% spoluúčasti vo výške 59 615,49 €.  

Hlasovanie:      prítomní: 5     za: 5     proti: 0      zdržali sa: 0  

 

K bodu č. 8: Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta  

                     Krompachy za rok 2012: SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o., PVS a.s., PO  

                     WOPAX s.r.o., KROMSAT s.r.o., BHMK s.r.o., TERMOKOMPLEX s.r.o.,  

                     MESTSKÉ LESY s.r.o.____________________________________________  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia berie na vedomie správy o hospodárení spoločností 

s majetkovou účasťou mesta. Odporúča MsZ upriamiť pozornosť na hospodárenie spoločnosti 

PVS a.s. z dôvodu, že v ich hospodárení je neadekvátny pomer mzdových výdavkov 

v porovnaní so záporným hospodárskym  výsledkom, prípadne žiadať o podrobnejšie 

vysvetlenie.   

 

K bodu č. 9: Návrh na ocenenie  

  

V roku 1913 bol založený športový klub Pokrok Krompachy jeho súčasťou bol aj futbalový 

oddiel. Z dôvodu, že v roku 2013 uplynie 100 rokov od založenia klubu je predložený návrh 

na ocenenie FK Pokrok SEZ Krompachy cenou mesta Krompachy za rok 2013 ako 

poďakovanie hráčom a funkcionárom.  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia navrhuje MsZ chváliť, aby FK Pokrok SEZ Krompachy bol 

ocenený Cenou mesta Krompachy za rok 2013 a bol mu poskytnutý finančný dar vo výške 

500 €. 

Hlasovanie:      prítomní: 5     za: 5     proti: 0      zdržali sa: 0  

 

K bodu č. 10: Rôzne 

 

Zástupca primátorky mesta p. Barbuš v súvislosti s riešením nepriaznivej fin. situácie 

spoločnosti BHMK Krompachy predložil na rokovanie komisie návrh: 

a) zabezpečiť zverenie všetkých mestských nájomných bytov do správy BHMK 

Krompachy s. r. o. (do 31.12.2013) 

b) bezodkladne uhradiť BHMK s. r. o. všetky záväzky, ktoré mesto Krompachy má voči 

nemu, najmä záväzky súvisiace so zabezpečovaním všetkých služieb spojených so 

správou mestských nájomných bytov (do 1.6.2013) 

c) aby pri výkone funkcie valného zhromaždenia BHMK s.r.o. poverila konateľa BHMK 

rokovať a uzatvoriť pôžičku za účelom vykrytia strát BHMK za účelom úhrady 

záväzkov BHMK (do 30.6.2013). 

 

 



Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ chváliť návrh uvedený v bode 10 v podobe ako 

bol predložený na rokovanie komisie. 

Hlasovanie:      prítomní: 5     za: 5     proti: 0      zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 11 a č. 12: 

 
Predsedníčka komisie sa poďakovala všetkým prítomným členom, vedeniu mesta a prizvaným hosťom 

za účasť a zasadnutie ukončila 

 

 

V Krompachoch 20. 5. 2013 

 

 

       Ing. Alžbeta Perháčová 

             Predseda FaMK 

 


