
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie MsZ 

zo dňa  21.01.2016 

Prítomní:   Ing. Eva Derdáková – predseda komisie, poslankyňa MsZ, 

Ing. Lívia Kozlová – podpredseda komisie, poslanec MsZ  

Ing. Alžbeta Perháčová – členka komisie - ospravedlnená 

Ing. Beáta Ďurmanová - členka komisie 

Ing. Alena Ontková -  členka komisie  

Mgr. Dávid Šoltés -  člen komisie - ospravedlnený  

Ján Pribičko – člen komisie – ospravedlnený  

 

Za mestský úrad: Stanislav Barbuš – zástupca primátorky mesta  

Ing. Erika Balážová – vedúca OMaRR 

Ing. Ján Znanec -  vedúci OŠKaŠ 

Ing. Štefan Ondáš – vedúci OVŽPa TS 

 

Ďalší:    Mgr. Mičeková Marta 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Majetkové návrhy 

3. Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ,  

    dieťa MŠ a škol. zariadení so sídlom na území mesta Krompachy 

4. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova - predškolská výchova na rok 2016 

5. Dobrovoľná zbierka - Fašiangový punč 

6. Dobrovoľná zbierka - Pankušky 

7. Rôzne 

8. Záver 

K bodu č. 1: Otvorenie 

 Predsedníčka komisie privítala všetkých prítomných členov komisie aj prizvaných  hostí 

a komisiu viedla. 

 

K bodu č. 2: Majetkové návrhy 

a)  Zámer predaja objektu bývalej MŠ Trangusova ul. v Krompachoch - ako prípad hodný  

      osobitného zreteľa - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Slovinky 

     Ing. Balážová informovala členov komisie o zámere predať objekt na Trangusovej ul.: 

- stavba s. č. 351 na parcele C-KN 1132/1 a C-KN 1132/1 - 4882 m2 - zast. pl. 

- cena podľa znaleckého posudku 52 500,- €, alebo predaj formou osobitného zreteľa. 

V súčasnosti tento objekt má v prenájme Gréckokatolícka cirkev, farnosť Slovinky. 

Stanovisko komisie: 

FaMK odporúča MsZ súhlasiť s predajom stavby s. č. 351 na parcele C-KN 1132/1 a pozemok C-KN 

1132/1 s výmerou 4882 m2 - zast. pl, Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti Slovinky formou prípadu 

hodného osobitného zreteľa. 

Hlasovanie: prítomní: 4   za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 



 

b) Zámer predaja pozemku na ulici SNP v Krompachoch - ako prípad hodný osobitného zreteľa  

     Ing. Štefanovi Hedvigovi s manželkou, Banská 13, Krompachy  

 

     Ing. Balážová informovala členov komisie o zámere predať pozemok p. Ing. Hedvigovi na Banskej 

ul. 13 ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

- parcela C-KN 1668 - 24 m2 - zast. pl na ul. Banskej 

Stanovisko komisie:  

FaMK odporúča MsZ súhlasiť s predajom pozemku C-KN 1668 s výmerou 24 m2 pánovi Ing. Štefanovi 

Hedvigovi formou prípadu hodného osobitného zreteľa za 18,- € za m2. 

 

c)  Zámer predaja pozemku na ulici Hlavnej v Krompachoch - spoločnosť STI s.r.o.,  

     Krompachy 

 

    Ing. Balážová predložila žiadosť  spoločnosti STI s. r. o. Krompachy, ktorá má záujem 

odkúpiť ďalšiu časť z pozemku, - parcela C-KN 1033/9 - 307 m2 pozemok na ulici SNP za účelom 

zriadenia parkoviska. Pozemok je súčasťou areálu materskej školy na Hlavnej ul. . 

 

Stanovisko komisie: 

FaMK neodporúča MsZ predať pozemok C-KN 1033/9 s výmerou 307 m2 spoločnosti STI 

s.r.o.Krompachy. 

Hlasovanie: prítomní: 4   za: 1   proti: 1    zdržal sa: 2 

 

K bodu č. 3: Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy    

                      na žiaka ZŠ, dieťa MŠ a škol. zariadení so sídlom na území mesta Krompachy___ 

 V pôvodnom VZN  pre materskú školu v ZŠ s MŠ Maurerova boli zahrnuté finančné prostriedky  

na vybavenie novovzniknutých priestorov v škole. Z uvedeného dôvodu je predložený návrh úpravy - 

poníženie výšky dotácie na dieťa v materskej škole. 

 

Stanovisko komisie: 

FaMK odporúča MsZ schváliť Doplnok č. 4 k VZN č. 1/2015 podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: prítomní: 4   za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4: Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova  - materská škola 

      Úprava rozpočtu na základe zníženia  dotácie pre dieťa v materskej škole v zmysle VZN. Zníženie  

dotácie na dieťa (celkom o  21 854 €)  je na základe úpravy fin. prostriedkov, ktoré boli poskytnuté na 

zariadenie novovzniknutých tried v škole. 

 

Stanovisko komisie: 

FaMK odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova - materská škola podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie: prítomní: 4   za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5: Dobrovoľná zbierka - Fašiangový punč 

    Ing. Znanec informoval členov komisie o zámere vyhlásiť  verejnú dobrovoľnú zbierku – 

Fašiangový punč.  

Stanovisko komisie: 

FaMK odporúča MsZ schváliť dobrovoľnú zbierku - Fašiangový punč. 



Hlasovanie: prítomní: 4   za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6: Dobrovoľná zbierka –Pankušky 

Ing. Znanec informoval členov komisie o zámere vyhlásiť  verejnú dobrovoľnú zbierku – Pankušky. 

Stanovisko komisie: 

FaMK odporúča MsZ schváliť dobrovoľnú zbierku - Pankušky 

Hlasovanie: prítomní: 4   za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7: Rôzne:  

a) Rozsah a ceny VPS na rok 2016, ktoré pre mesto Krompachy vykonáva spoločnosť Ekover 

s.r.o. 

- p. Ing. Ondáš informoval členov komisie o návrhu zmluvy so spoločnosťou Ekover s.r.o na verejno-

prospešné služby na rok 2016.  Návrh zmluvy je v podstate v rozsahu ako v roku 2015 okrem 

verejného osvetlenia. 

 

Stanovisko komisie: 

FaMK odporúča MsZ schváliť Rámcovú zmluvu na VPS na rok 2016 so spoločnosťou Ekover s.r.o. 

Hlasovanie: prítomní: 4   za: 4   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 8. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania sa predsedníčka komisie poďakovala všetkým 

prítomným členom komisie a prizvaným hosťom za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

V Krompachoch, dňa: 21.01.2016 

 

Zapísala: Silvia Karolčíková 

 

               Ing. Eva Derdáková 

                     predseda FaMK 

 

 


