
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie MsZ 

zo dňa 23. 6. 2014 

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

   Mgr. Marta Mičeková – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

   Ing. Štefan Klein –  ospravedlnený 

   Ing. Dušan Török – člen komisie 

Ing. Janka Pobiecka – členka komisie   

Ing. Pavol Bandžuch – člen komisie  

Ján Pribičko – ospravedlnený  

Igor Cuker – ospravedlnený   

 

Za mestský úrad: 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 školstva, kultúry a športu 

   Ing. Anna Čupajová – zamestnanec SOÚ 

      

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Majetkové návrhy 

3. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 1/2011 – Prevádzkový poriadok 

pohrebísk Mesta Krompachy 

4. Návrh Doplnku č. 5 k VZN č. 4/2002 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

5. Návrh na úpravu rozpočtu školskej jedálne ZŠ a MŠ, Maurerova 14, Krompachy 

6. Vyhodnotenie Plánu opráv nebytových priestorov za rok 2013 a návrh Plánu opráv 

nebytových priestorov na rok 2014  

7. Doplnenie plánu investícií na rok 2014 

8. Návrh rozpočtových opatrení 

9. Návrh na použitie RF na prefinancovanie ZŠ s MŠ Maurerova a domu na Ul. SNP 

10. Návrh na čerpanie krátkodobého úveru finančných prostriedkov – prefinancovanie 

poslednej žiadosti HPP 

11. Návrh na čerpanie úveru fin. prostriedkov – 5 % spoluúčasť na HPP a vzduchotechnika 

HPP 

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

za rok 2013: 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. 

13. Rôzne: 

a) Informácia o schválenom programe Odpadového hospodárstva pre mesto 

Krompachy 

14. 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) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu 

na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom plochy na umiestnenie reklamnej 

tabule na Dome kultúry v Krompachoch 

- 9 nájomcov ukončilo nájomnú zmluvu dohodou, tabule týchto firiem budú demontované 

a voľné miesta mesto ponúka ďalším podnikateľským subjektom 

- vyvolávacie cena 35,- €/m
2
   

 

b) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu v rodinnom dome na 

Maurerovej ulici č. 15 v Krompachoch 

- trojizbový byt v rod. dome je od roku 2011 neobývaný 

- keďže o byt nebol záujem znižuje sa vyvolávacie cena na 18.000,- €. 

 

c) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj 2-izbového bytu č. 8 na druhom 

poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch     
- neobsadený byt, ktorý doposiaľ využívala spoločnosť Termokomplex bol odovzdaný 

mestu vo veľmi dobrom stave a v súťaži sa ponúka za 8.000,- € 

 

d) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj 2-izbového bytu č. 32 na 

siedmom poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch   
- o byt nie je záujem preto vyvolávacia kúpna cena sa znižuje o 1.000,- € (z 7.900,- € 

na 6.900,- €)  

 

e) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj 2-izbového bytu č. 35 na 

siedmom poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch 

- o byt nie je záujem preto vyvolávacie kúpne cena sa znižuje o 1.000,- € (z 7.900,- € 

na 6.900,- €) 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže 

uvedené v bodoch a - e) podľa predloženého návrhu s malou úpravou. Komisia navrhuje byt 

č. 32 na ul. SNP 1, ktorý odovzdala spoločnosť Termokomplex, ktorý je v porovnaní 

s ostatnými bytmi v oveľa lepšom stave, ponúknuť za vyššiu vyvolávaciu kúpnu cenu  

a to za  9.000,- €.   

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

  

f) Predaj 2- iz. bytu č. 33 na 7. poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 

v Krompachoch Mgr. Cyrilovi Krinickému, Masarykova 94, 071 01  Michalovce 

- splnil podmienky obchod. verej. súťaže, ponúkol 6.900,- €. 

 

g) Predaj 1-iz. bytu č. 31 na 7. poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 

v Krompachoch Helene Kaľavskej, Školská č. 1, 055 01  Margecany 
- splnila podmienky obchod. verej. súťaže, ponúkla 3.100,- €. 

 

h) Predaj 1-iz. bytu č 26 na 6. poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 

v Krompachoch Jozefovi Olejníkovi, bytom Zelená č. 22, Olcnava  

- splnil podmienky obchod. verej. súťaže, ponúkol 3.230,- €.  

 

 

 



Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predaj bytov uvedených v bodoch 

 f-h) podľa predloženého návrhu, keďže všetci splnili vyhlásené podmienky obchodnej verejnej 

súťaže. 

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

  

     ch)  Predaj časti pozemku pod garážou na Trangusovej ulici v Krompachoch   

PaedDr. Ivanovi Kurillovi, Hlavná 2, Krompachy 

Pozemky pod garážami v radovej zástavbe na Trangusovej ulici boli vlastníkmi 

odkupované na základe vyhotoveného geometrického plánu. Pri porealizačnom zameraní boli 

zistené odchýlky spôsobené posunom stavieb o cca 1 m. Nakoľko vlastníci pozemkov v tejto 

radovej zástavbe majú záujem stavby kolaudovať a následne zapísať do katastra, je potrebné 

vysporiadať pozemok pod samotnou stavbou. Diel 1 odčlenený od parcely C-KN 1130/1 

zast.pl a nádvoria s výmerou 3 m
2
 a pričlenený k parcele C-KN 1130/26 za účelom 

majetkovo- právneho vysporiadania pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa za 5,- €/m
2
.    

 

i) Predaj časti pozemku pod garážou na Trangusovej ulici v Krompachoch Anne 

Berthotyovej, Hlavná 24, Krompachy  

Ide o ten istý prípad ako PaedDr. Ivan Kurilla. Diel 1 odčlenený od parcely C-KN 1130/1 

zast.pl. a nádvoria s výmerou 3 m2 a pričlenený k parcele C-KN 1130/24, za kúpnu cenu  

5,- €/m
2
. 

 

j) Predaj pozemku pod garážou na ulici Lorencovej v Krompachoch Ivanovi 

Kuchárovi, Hlavná 13, Krompachy 

- Odkúpenie pozemku zastavaného garážou na ul. Lorencovej za účelom majetkovo- 

právneho vysporiadania pozemku – parcela č. 1049 s výmerou 28 m
2
 za 5,- €/m

2
. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predaj pozemkov uvedených v bodoch 

ch-j zastavaných garážami podľa predložených návrhov za kúpnu cenu 5,- €/m
2
. 

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

 

k) Predaj časti pozemku pod stavbou polyfunkčného objektu na Hlavnej ul. 

v Krompachoch Ing. Diane Uhrinovej, Kpt. Nálepku 24, Krompachy, Ing. 

Ľuborovi Cukerovi, Turistická 16, Krompachy a Mgr. Anne Cukerovej rod. 

Čakajskej, Lorencova 6, Krompachy 

Vlastníci pozemku – parcela C-KN 1024/1, na ktorom je v zmysle stavebného povolenia 

postavený polyfunkčný objekt požiadali listom zo dňa 16.6.2014 o odkúpenie časti pozemku 

zastavaného stavbou a priľahlého pozemku z dôvodu kolaudácie stavby. Nakoľko časť 

pozemkov je pod zastavanými plochami, na prevod vlastníctva sa vzťahuje zákonná výnimka, 

navrhovaná kúpna cena 5,- €/m
2
. Ide o diel 4 s výmerou 18 m

2
 pričlenený k parcele č. C-KN 

1024/3 a diel 5 s výmerou 90 m
2
 pričlenený k parcele C-KN 1029/2.  

   

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predaj pozemkov  podľa predloženého 

návrhu, ale navrhuje cenu 10 €/m
2
, keďže sa jedná o polyfunkčnú stavbu, ktorá bude slúžiť na 

podnikanie. 

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

 



l) Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva hospodárstva SR – projekt 

Hnedý priemyselný park Krompachy 

Na zabezpečenie všetkých pohľadávok musí mesto zriadiť v prospech MH SR záložné 

právo na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta resp. vo vlastníctve tretích osôb. V zmysle 

Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. 1 mesto založilo nehnuteľný 

majetok vo výške 1.510.000,- €.  Na základe realizácie prác na HPP a ich následnej 

fakturácie bolo potrebné doplniť hodnotu zálohu. 

Zriadenie záložného práva na: 

- Budovu mestského úradu, s. č. 115, C-KN 100 – 711 m2 (1,230.000,- €) 

- Budovu Domu smútku, s. č. 775, C-KN 249/2 (241.000,- €) 

- Budovu Nocľahárne MAŠKA,  s. č. 606, C-KN 1306 (106.000,- €) 

- MŠ Trangusova  (52.500,- €) – doplnený návrh priamo na komisii, pretože tie 3 budovy 

nepostačovali.  

Celkom 1,629.500,- €.        

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie záložného práva v prospech 

MH SR – projekt Hnedý priemyselný park podľa predloženého návrhu. 

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

 

m) Zámer predať pozemok na ulici Horskej v Krompachoch za účelom 

vysporiadania užívaného pozemku – parcela C-KN 101 a rozšírenia pozemku – 

parcela C-KN 100. 

Pozemky sa nachádzajú za sebou na Horskej ulici – parcela C-KN 100 – 126 m
2
 a je 

v katastri vedená ako záhrada a parcela C-KN 101 – 107 m
2
 je vedená ako zastavané plochy 

a nádvoria. Pozemok C-KN 101 je zároveň prístupovou cestou k pozemku vo vlastníctve p. 

Schmidta. Nakoľko rodina Schmidtova dlhodobo užíva parcelu č. 101 (bez súhlasu vlastníka) 

požiadala o odkúpenie aj parcely č. 100 za účelom  rozšírenia pozemku. Obe parcely má pán 

Schmidt ohradené.  Komisia výstavby a životného prostredia nesúhlasí s predajom a odporúča 

nariadiť pánovi Schmidtovi odstrániť oplotenie. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia súhlasí so stanoviskom komisie výstavby a životného 

prostredia a neodporúča MsZ schváliť zámer predať pozemky C-KN 100-126 m
2
 a C-KN 101 

– 107 m
2
 a navrhuje, aby pán Schmidt odstránil oplotenie okolo parciel, ktoré nemá  

vo vlastníctve. 

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

 

n) Zníženie nájomného pre byty v bytovom dome s. č. 1354, Maurerova 60 

v Krompachoch pre nájomcu Martina Kandru s manž. Bc. Katarínou 

Kandrovou (byt č. F1/3) a Darinu Hajdukovú (byt. Č. D1/2) 

Navrhované zníženie nájomného je z dôvodu neustáleho zamákania stien v celom byte 

a následných plesní, vo zvýšenej miere vetrajú a kúria, aby steny vyschli.  Týmto im vznikajú 

zvýšené náklady na kúrenie a el. energiu. Navrhované zníženie o 50 %. Mesto v rámci 

reklamácie požiadalo dodávateľa stavby o odstránenie vzniknutých závad. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť so znížením nájomného pre nájomcov 

Martina Kandru s manž. a Darinu Hajdukovú o 50 % do doby odstránenia závad. 

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



o) Zmena účelového určenia majetku mesta – časť objektu ŽŠ s MŠ Maurerova ul. 

na detské jasle 

V rámci delimitácie majetku mesto Krompachy nadobudlo zo štátu do svojho 

vlastníctva o. i. majetok slúžiaci na výchovno-vzdelávacie účely – ZŠ Maurerova ul. 

v Krompachoch. V jednom z pavilónov bude realizovaná prestavba objektu na detské jasle. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné preklasifikovať  časť stavby z výchovno-vzdelávacieho 

zariadenia na sociálne zariadenie. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť so zmenou účelového určenia majetku 

mesta z výchovno-vzdelávacieho zariadenia na sociálne zariadenie – časť pavilónu D 

(prízemie) Základnej školy s materskou školou na Maurerovej ulici v Krompachoch, stojaceho 

na parcele C-KN 2897, slúžiaceho ako učebne na detské jasle. 

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

 

p) Zámer prenájmu časti pozemku na Cintorínskej ulici za účelom umiestnenia 

predajného stánku pre spoločnosť MPC CESSI a.s. 

Spoločností MPC CESSI a.s. požiadala o prenájom pozemku na Cintorínskej ulici (pri 

bočnej stene Domu kultúry – východ z divadelnej sály)  parcely C-KN 26 na umiestnenie  

predajného zariadenia s výmerou 35 m
2
. V predajnom stánku by spoločnosť MPC CESSI a.s. 

ponúkala široký sortiment výrobkov z produkcie spoločnosti – chlieb, pečivo, cukrárske 

výrobky, cestoviny, múku, mäsové výrobky vyrábané spoločnosťou ALTHAN s.r.o. 

Navrhovaná výške nájmu 10,- €/m
2
/rok. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zámer prenájmu časti  pozemku  

na Cintorínskej ulici za účelom umiestnenia predajného stánku pre spoločnosť MPC CESSI 

a.s. za ročný nájom 25 €/m
2
/rok na dobu 5 rokov. 

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

 

 

K bodu č. 3: Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 1/2011 – Prevádzkový  

                      poriadok pohrebísk Mesta Krompachy___________________________ 

Nakoľko prevádzkovanie činnosti súvisiacich s prevádzkovaním pohrebísk vykonáva 

pre mesto t. č. EKOVER s.r.o. je potrebné pozmeniť VZN č. 1/2011 v častiach kde sa cituje 

spoločnosť Brantner Krompachy s.r.o. a taktiež sa Doplnkom č. 2 k VZN č. 1/2011 doplnil 

cenník služieb. Doplnili sa ceny za prenájom hrobového miesta pre trojhrob a štvrorhrob. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2011 podľa 

predloženého návrhu.  

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

  

K bodu č. 4: Návrh Doplnku č. 5 k VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov  

                      v školách a školských zariadeniach_______________________________ 

 Predloženým návrhom príspevku je inšpirovať tých žiakov, ktorí sú prihlásení  

do individuálneho vyučovania, aby sa súčasne prihlásili aj do odboru kolektívneho 

vyučovania a tým sa zvýšil počet žiakov navštevujúcich ZUŠ, čo sa v konečnom dôsledku 

prejaví aj vo zvýšenej dotácií od štátu cez podielové dane. Nakoľko pre žiakov nad 25 rokov 



sa nevzťahuje dotácia od štátu, prispieva škole iba svojím školným, je predložený návrh 

zvýšenia príspevku štúdia pre dospelých na prevádzku školského zariadenia. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť Doplnok č. 5 k VZN č. 4/2008 

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

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

 

K bodu č. 5: Návrh na úpravu rozpočtu školskej jedálne ZŠ s MŠ, Maurerova 14,  

                      Krompachy________________________________________________ 

Úprava rozpočtu v rámci originálnych kompetencií na bežné výdavky vo výške  

622,- € z nerozdelenej rezervy (76 635,- €) z dôvodu odstránenia havarijného stavu varného 

nerezového kotla (prasknutý vrchný obal kotla) v ŠJ ZŠ s MŠ Maurerova ul. Krompachy.   

  

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu vo výške 622,- € 

pre ŠJ ŽŠ s MŠ ul. Maurerova Krompachy na odstránenie havarijného stavu varného kotla.  

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

 

K bodu č. 6: Vyhodnotenie Plánu opráv nebytových priestorov za rok 2013 a návrh  

                      Plánu opráv nebytových  priestorov na rok 2014___________________ 

    

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia berie na vedomie vyhodnotenie Plánu opráv nebytových 

priestorov za rok 2013.  

Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť Plán opráv nebytových priestorov  

na rok 2014.    

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

 

K bodu č. 7: Doplnenie plánu investícií na rok 2014 

Z dôvodu pripravovaných nových výziev a potrieb riešenia nových investičných akcií 

v meste predkladáme návrh na doplnenie plánu investícií na rok 2014: 

1. Zateplenie objektov ZŠ s MŠ Maurerova v Krompachoch – 1 200,- € 

2. HPP – projektová dokumentácia – 3 000,- € 

3. Krytá plaváreň, nová plynová prípojka a modernizácia technológie ohrevu vody, 

vykurovania, MaR – 3 200,- € 

4. Prestavba rod. domu  na ul. SNP za základnú školu – 93 000,- € (z RF) 

5. HPP, vzduchotechnika, výr. a montáž. hala (realizácia stavby)    200 000,- € (z úveru)     

6. Rekonštrukcia a moder. objektu ambulancií – Nemocnica Krompachy s.r.o II. Etapa  

(spracovanie projektovej dokumentácie) – (na vlastné náklady nemocnice)   

 

Ing. Bandžuch informoval, že KP má samostatnú prípojku na plyn, z uvedeného dôvodu, by 

pri dodávke plynu nemali byť žiadne straty. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť Doplnenie plánu investícií na rok 

2014 okrem Krytej plavárne. Odporúča prijať opatrenia na reguláciu plavárne.  

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

 

 



K bodu č. 8: Návrh rozpočtových opatrení č. 11-15 

 

a) RO č. 11  - vo výške 895 610,- €, úprava rozpočtu v rámci bežných, kapitálových 

príjmov, príjmových fin. operácií, a bežných, kapitálových výdavkov  

b) RO č. 12 – vo výške 14 000,- €, úprava rozpočtu v rámci príjmových fin. operácií 

a bežných výdavkov na správu bytového fondu 

c) RO č. 13 – vo výške 417 000,- €, úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov, 

príjmových fin. operácií a kapitálových výdavkov 

d) RO č. 14  - vo výške 360 000,- €, úprava v rámci kapitálových príjmov a príjmových 

fin. operácií 

e) RO č. 15 – vo výške 10 000,- €, úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových 

výdavkov   

 

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť rozpočtové opatrenia č. 11-15 podľa 

predloženého návrhu.   

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

 

K bodu č. 9: Návrh na použitie RF na prefinancovanie ZŠ s MŠ Maurerova a domu na  

                      Ul. SNP________________________________________________________  

 

190 000,- € - na prefinancovanie prestavby pavilónu D ZŠ s MŠ ul. Maurerova  

  90 000,- € - na prefinancovanie rekonštukcie rodinného domu na ul.  SNP  

280 000,- € - spolu 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť použitie Rezervného fondu 

na prefinancovanie prestavby pavilónu D ZŠ s MŠ na ulici Maurerovej vo výške 190 tis. € 

a rekonštrukcie rod. domu na ulici SNP vo výške 90 tis. €.   

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

 

K bodu č. 10: Návrh na čerpanie krátkodobého úveru  fin. prostriedkov – prefinanco- 

                        vanie poslednej žiadosti HPP____________________________________ 

 

Posledná žiadosť o úhradu formou refundácie musí byť minimálne 5 % z hodnoty 

projektu, čo činí 360 000,- €, na čo mesto fin. prostriedky mať nebude. Na úhradu tejto výšky 

až do doby refundácie musí mesto čerpať krátkodobý úver.  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť čerpanie krátkodobého úveru 

vo výške 360 000,- € na prefinancovanie poslednej žiadosti HPP.  

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

 

 

K bodu č. 11: Návrh na čerpanie úveru fin. prostriedkov – 5 % spoluúčasť na HPP  

                        a vzduchotechnika HPP______________________________________ 

 

Z dôvodu nejestvujúceho budúceho investora v schválenom projekte HPP je 

nevyhnutné, aby mesto uhradilo 5 % spoluúčasť na tomto projekte v čiastke 277 000,- € 

a zabezpečilo technológiu vzduchotechniky, ktorá je podmienkou kolaudácie stavby v čiastke 



140 000,- €. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a z dôvodu, že mesto nemá voľné fin. 

prostriedky, je potrebné pristúpiť k čerpaniu úveru vo výške 417 000,- €. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť čerpanie úveru vo výške 417 000,- € 

na financovanie projektu Hnedý priemyselný park.  

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

 

K bodu č. 12: Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta  

                        Krompachy za rok 2013:_________________________________________  

a) SKI PLEJSY a.s. 

b) EKOVER s.r.o. 

c) PVS a.s. 

d) PO WOPAX s.r.o. 

e) KROMSAT s.r.o. 

f) BHMK s.r.o. 

g) TERMOKOMPLEX s.r.o. 

h) MESTSKÉ LESY s.r.o. 

 

Spoločnosti s majetkovou účasťou mesta predložili svoje správy o výsledkoch 

hospodárenia za rok 2013, ktoré sú bilanciou ich podnikateľskej činnosti. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia berie na vedomie správy o výsledkoch hospodárenia 

spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2013.    

 

K bodu č. 13: Rôzne: 

a) Informácia o schválenom Programe odpadového hospodárstva pre mesto 

Krompachy  

Vedúci Oddelenia životného prostredia a technických služieb Ing. Ondáš vypracoval  

pre Mesto Krompachy „Program odpadového hospodárstva Mesta Krompachy do roku 2015“ 

podľa vyhlášky MŽ SR č. 310/2013 Z. z. Obsahuje základné údaje o meste, charakteristiku 

súčasného stavu odpad. hospodárstva, prehľad vyprodukovaného odpady podľa jednotlivých 

zložiek za roky 2010-2013, ciele a opatrenia na zníženie vznik odpadov, opatrenia  

na zabezpečenie informovanosti občanov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov 

a o význame značiek, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť atď.   

 

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia zobrala na vedomie informáciu o schválenom Programe 

odpadového hospodárstva mesta Krompachy do roku 2015.  

 

K bodu č. 14: Záver 

Predsedníčka komisie sa poďakovala všetkým prítomným členom, vedeniu mesta 

a prizvaným hosťom za účasť a zasadnutie ukončila 

 

V Krompachoch  23. 6. 2014 

 

 

Ing. Alžbeta Perháčová 

             Predseda FaMK 


