
Zápisnica 

zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie   

konaného 27. apríla 2016 

Prítomní:  Ing. Derdáková Eva - predseda komisie  

                   Ing. Kozlová Lívia - členka komisie 

  Ing. Ďurmanová Beáta - členka komisie 

  Ing. Ontková Alena - členka komisie 

   

Neprítomní:  Ing. Alžbeta Perháčová - členka komisie 

  Mgr. Šoltés Dávid - člen komisie  

  Pribičko Ján - člen komisie  

 

Za mesto:  Ing. Iveta Rušinová  - primátorka mesta 

  Anna Nemčíková - prednotka MsÚ 

  Ing. Balážová Erika - vedúca OMaRR 

  Ing. Ján Znanec - vedúci OKaŠ 

  Ing. Štefan Ondáš - vedúci OVaTS  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Majetkové návrhy 

3. Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 30.04.2016 

4. Predaj prebytočného majetku 

5. Prijatie úveru 

6. Návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní 

7. Návrh Doplnku č. 5 k VZN č. 1/2015 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

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

8. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území     

mesta Krompachy 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

K bodu č. 1: Otvorenie 

 Predsedníčka komisie privítala všetkých prítomných členov komisie, prizvaných 

zamestnancov a vedenie mesta a komisiu viedla. 

 

K bodu č. 2  Majetkové návrhy 

Ing. Erika Balážová predložila tieto majetkové návrhy: 

 

a) Spôsob predaja pozemku na ulici Hlavnej v Krompachoch - spoločnosti STI s.r.o.,  

    Krompachy 

-   spôsob predaja pozemku na ul. Hlavnej v Krompachoch - parcela C-KN 1033/9 - 307 m2 

    za účelom zriadenia parkoviska 

-   priamy predaj za cenu podľa znaleckého posudku.  

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia o tomto prevode rokovala na predchádzajúcom zasadnutí komisie. 

 

b) Predaj stavebného pozemku na Kúpeľnej ulici Ing. Júliusovi Szárazovi, bytom Pri Štifte  

     4548/1A, Senec 

- predaj stavebného pozemku,  parcely KN-C 896/5 ostatné  pl.  - 547 m2  

- kúpna cena stanovená na základe verejnej obchodnej súťaže vo výške 10,- €/m2 

 

Stanovisko komisie: 



Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predaj pozemku parcely KN-C 896/5 ostatné 

plochy s výmerou 547 m2 za kúpnu cenu 10,-  €/m2. 

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

 

c) Zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie  

    nájomnej zmluvy na prevádzkovanie Zberného dvora na Hornádskej ul. v Krompachoch 

 Pred schválením nájomnej zmluvy v MsZ v zmysle všeobecných zmluvných podmienok 

zmluvy o NFP, bolo nevyhnutné odsúhlasenie zmluvy MŽP SR. V zmysle usmernenia MŽP je 

neprípustný typ zmluvy - nájomná zmluva, ale je potrebné  uzatvoriť prevádzkovú zmluvu. Z 

uvedeného dôvodu je potrebné súťaž zrušiť. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ zrušiť obchodnú verejnú súťaž na predkladanie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie Zberného dvora 

na Hornádskej ulici v Krompachoch. 

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

 

d) Zámer predať pozemok na ulici Rázusovej v Krompachoch - vysporiadanie oploteného  

    areálu pri rodinnom dome Elvíre Dirovej 

- parcela E-KN 92857 - zast. pl. s výmerou 33 m2 za účelom vysporiadania užívaného oploteného 

areálu okolo rod. domu Elvíry Dirovej 

- odporúčaný priamy predaj za cenu podľa znaleckého posudku 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zámer predať pozemok parcelu E-KN 92857 

zast. pl. s výmerou 33 m2 Elvíre Dirovej, formou priameho predaja za cenu podľa znaleckého 

posudku. 

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

 

K bodu č. 3  Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 30.04.2016. 

 V zmysle § 12 písm. b) zák. 309/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z 

o podpore regionálneho rozvoja vzniká obciam povinnosť pravidelne monitorovať plnenie programu 

rozvoja obce a v termíne do 31. mája príslušného kalendárneho roka zasielať VUC správu o plnení 

programu rozvoja obce. Ing. Erika Balážová informovala členov komisie o spracovanom písomnom 

vyhodnotení PHSR. 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť Správu o plnení akčného plánu mesta 

Krompachy k 30.04.2016. 

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

 

K bodu č. 4 Predaj Jeepu Cheroke p. Šestákovi, bytom v Košiciach 

Ing. Erika Balážová informovala členov komisie o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže na predaj 

prebytočného majetku. Do súťaže sa prihlásil jednej záujemca . 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predaj Jeepu Cheroke pánovi Šestákovi bytom 

v Košiciach na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže.. 

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

 

K bodu č. 5 Prijatie úveru  

Ing. Erika Balážová informovala členov komisie o výsledkoch ponukového konania , z oslovených 

peňažných ústavov najvýhodnejšiu ponuku predložila  VUB - 0,73 % p.a. , bez poplatku za 



spracovanie úveru. Úver vo výške 500 tis. € je určený na rekonštrukciu miestnych komunikácií, 

chodníkov, parkovísk a budov na území mesta Krompachy 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť prijatie úveru od VÚB na základe 

najvýhodnejšej ponuky. 

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

 

K bodu č. 6 Návh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní 

 Návrh na úprava rozpočtov na základe posúdenia a prehodnotenia predložených požiadaviek 

komisiou na dohodovacie konanie predložil Ing. Ján Znanec. Členom komisie bol doručený písomný 

materiál  Rezerva na prenesené kompetencie vo výške 30 756,- € a na originálne kompetencie vo 

výške 14 000,- €. 

 

Stanovisko komisie:  

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

na základe dohodovacieho konania podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 7 Návrh Doplnku č. 5 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

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

 Informáciu predložil p. Ing. Ján Znanec.  

Školám a škol. zariadeniam boli pridelené fin. prostriedky na základe schválených dotácií  

na žiaka. V rámci dohodovacieho konania, na ktorom jednotlivé školské zariadenia predložili  

a zdôvodnili vyššiu potrebu fin. prostriedkov, boli rozpočty školám a škol. zariadeniam upravené.  

Z uvedeného dôvodu je predložený návrh výšky dotácií pre jednotlivé školy a škol. zariadenia, aby boli 

v súlade s rozpočtami  škôl a školských zariadení a počtom detí v týchto zariadeniach. 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť Doplnok č. 5 k VZN č. 1/2015 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a škol. zariadení so sídlom na území mesta 

Krompachy podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 8  Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými                 

                       odpadmi na území mesta Krompachy 

 Ing. Štefan Ondáš informoval členov komisie o potrebe prijať nové VZN, vzhľadom na nový   

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. a zmene a 

doplnení niektorých zákonov a to hlavne zmeny základných pojmov a doplnenie povinnosti obce.

  

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť VZN č. xx o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy podľa predloženého návrhu.  

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

 

K bodu č. 9  Rôzne 

a)  Kúpa rod. domu na ul. SNP od Ing. Anny Novotnej 

 Primátorka mesta p. Ing. Iveta Rušinová predložila návrh na kúpu domu na ul. SNP, ktorý je 

vedľa budovy  ZŠ s MŠ na ul. SNP. Mesto by ho využilo na rozšírenie kapacity školy. Pani primátorku 

poverilo MsZ, aby rokovala s vlastníčkou o možnej kúpe tejto nehnuteľnosti. Informovala členov 

komisie, že pani Novotná na nátlak svojich synov sa obrátila s predajom na realitnú kanceláriu, 

navrhovaná kúpna cena bola 27 000,- €. 

 



b) Rekonštrukcia krytej plavárne + zelený trávnik vonku na terase plavárne 

 Rekonštrukciu krytej plavárne a úpravy vonkajšej terasy navrhla pani primátorka mesta  

so snahou aspoň čiastočne nahradiť letné kúpalisko. Pripravuje sa návrh, aby vonku na terase mohlo 

byť aj občerstvenie (budú oslovení domáci podnikatelia, ktorí sa zaoberajú touto podnik. činnosťou). 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia navrhuje pripraviť do MsŹ návrh k bodom 9a) a 9b). 

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

 

c) Návrh navýšenia platu p. primátorke a zástupcovi primátorky mesta 

    Návrh predložila Ing. Kozlová, z dôvodu priaznivého hospodárskeho výsledku mesta 

k 31.12.2015. Členovia komisie s zhodli na navýšení platu primátorky o 30 % s účinnosťou od 

1.5.2016  

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia navrhuje MsŹ schváliť navýšenie platu pani primátorky o 30 %  

s účinnosťou od 1.5.2016. 

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

 

d) Vyhodnotenie plánu a opráv a údržby nebytových priestorov za rok 2015 a návrh plánu 

opráv a údržby nebytových priestorov na rok 2016  - Termokomplex spol. s r.o. 

 Spoločnosť Termokomplex spol. s r.o. predložila vyhodnotenie plánu opráv  a údržby 

nebytových priestorov za  rok 2015. Úlohy naplánované MsZ v roku 2015 boli splnené podľa plánu.  

Zároveň spoločnosť predložila aj návrh plánu opráv a údržby nebytových priestorov pre rok 2016. 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia berie na vedomie vyhodnotenie plánu opráv  a údržby nebytových 

priestorov  za rok 2015, ktorý predložila spoločnosť Termokomplex spol. s r. o.. a odporúča MsZ 

schváliť návrh plánu opráv a údržby nebytových priestorov pre rok 2016. 

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

 

K bodu č. 10 Záver 

 Predsedníčka komisie sa poďakovala všetkým prítomných členom komisie aj zamestnancom 

mesta a zasadnutie ukončila. 

 

V  Krompachoch 27.04.2016 

 

Zapísala Silvia Karolčíková 

 

 

 

        Ing. Eva Derdáková 

           predseda FaMK  


