
Zápisnica 
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie   

konaného 12. júna 2018 

 

Prítomní:  Ing. Kozlová Lívia - podpredseda komisie 

  Ing. Ontková Alena - členka komisie    

  Ing. Perháčová Alžbeta - členka komisie  

  Ing. Ďurmanová Beáta - členka komisie  

 

Neprítomný:  Pribičko Ján - člen komisie 

  Ing. Zuzana Varechová - členka komisie 

 

Za mesto:  Anna Nemčíková - prednostka mesta 

  Ing. Balážová Erika - vedúca OMaRR 

  Ing. Znanec Ján – vedúci OŠKaŠ 

                          Ing. Čupajová Anna – SOÚ                           

Mgr. Klein Miloš – zamestnanec OMaRR   

 

Program:  

  1. Otvorenie 

  2. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018 – RO 

  3. Doplnok č. 11 k VZN č. 1/2015  

  4. Úprava rozpočtu mesta Krompachy na rok 2018 - RO 

  5. Majetkové návrhy     

  6. Doplnenie plánu investícií 

  7. Rôzne 

  8. Záver  

   

K bodu č. 1: Otvorenie 

 Podpredsedníčka komisie Ing. Kozlová privítala členov komisie, zamestnancov a vedenie 

mesta a komisiu viedla. 

 

K bodu č. 2: Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018 – RO 

Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní na rok 2018, ktorý 

vypracoval Ing. Znanec. 

 

Stanovisko komisie: 

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

na rok 2018 podľa predloženého návrhu.  

Prítomní: 4     za: 4     proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3: Doplnok č. 11 k VZN č. 1/2015  

Ing. Znanec predložil návrh Doplnku č. 11 k VZN Mesta Krompachy č. 1/2015 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. V rámci dohodovacieho konania, 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 škol. zariadení a počtom 

žiakov a detí v týchto školských zariadeniach.   

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť Doplnok č. 11 k VZN č. 1/2015 podľa 

predloženého návrhu.  

Prítomní: 4     za: 4     proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4: Úprava rozpočtu mesta Krompachy na rok 2018 - RO 

RO č. 15 – zmena rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 10 680 € - 

presun fin. prostriedkov z bežných výdavkov originálne kompetencie na kapitálové výdavky 

originálne kompetencie 

RO č. 16 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 10 000,- € - presun fin. 

prostriedkov z položky Údržba budovy MsÚ na položku Budovy v správe mesta 

RO č. 17 – zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a kapitálových výdavkov vo 

výške 252 660,- €, čerpanie prostriedkov rezervného fondu – presun fin. prostriedkov z RF  

na investičné akcie a vlastné prostriedky na projekty 

RO č. 18 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4 900,- € presunom fin. 

prostriedkov z položky Školstvo originálne kompetencie na položku Športové ihriská 

RO č. 19 – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 32 210,- 

€. Granty a transfery vo výške 21 510 € a presun fin. prostriedkov vo výške 10 700,- € z položky 

Mestská knižnica – plat, odvody, Technické služby – plat, odvody, Komunitné centrum – plat, odvody 

na položku § 54 – plat, odvody , ostatné 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu mesta Krompachy na rok 

2018 podľa predložených rozpočtových opatrení č.15-19.  

Prítomní:4     za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5: Majetkové návrhy     

 

a) Návrh použitia rezervného fondu v roku 2018 

Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v celkovej výške  252 660,- €.  

Kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty vo výške 190 660,- € 

Kapitálové výdavky – investičné akcie vo výške 62 000, - €.  

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť použitie rezervného fondu v celkovej výške 

252 660,- € podľa predloženého návrhu.   

Prítomní:4     za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0 

 

b) Zámer predaja časti pozemku na Trangusovej ulici v Krompachoch 

- zámer predaja parcely C KN 1153/18 – TTP s výmerou 454 m2 

- spôsob predaja - formou osobitného zreteľa 

 

 

 



Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zámer predaja časti pozemku na Trangusovej 

ulici v Krompachoch na výstavbu obchodného priestoru predajne potravín LIDL. 

Prítomní:4     za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0 

 

c) Zámer prenajať pozemok na ulici Veternej v Krompachoch pre rodinným domom vo 

vlastníctve Mareka Bovu 

- Zámer prenajať časť pozemku parcely E KN 90958/63 – ostatná plocha s výmerou 2 817 m2 – 

požadovaná výmera 13 m2 za účelom zveľadenia plochy pred rod. domom na dobu 5 rokov 

za 1,- €/m2/ročne 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť so zámerom prenajať pozemok vo výmere  

13 m2/1,- €/ročne  pánovi Marekovi Bovovi podľa predloženého návrhu. 

Prítomní:4     za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0 

 

d) Predaj pozemku pod garážou na ul. J. Jesenského v Krompachoch Ivanovi Kotlarovi 

bytom Lorencova 1097/7, Krompachy 

- predaj pozemku pod garážou – parcela C KN 1653 – 27 m2 – zast. plochy 

- kúpna cena 5,- €/m2 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť s predajom pozemku parcely C KN 1653 

s výmerou 27 m2  pánovi Ivanovi Kotlarovi – za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemku  

pod garážou. 

Prítomní:4     za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0 

 

e) Zámer predaja časti pozemku na Banskej ulici v Krompachoch 

- pozemok sa nachádza na ulici Banskej za NsP 

- parcela  C KN 488 – zast. pl.  s výmerou 4 719 m2, požadovaná výmera 2000 m2 

- zámer – rozšíriť podnikateľskú činnosť (na udiareň)  

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť so zámerom predaja časti pozemku na ulici 

Banskej v Krompachoch pánovi Františkovi Martonovi za účelom rozšírenia podnikateľskej činnosti, 

ako bol predložený návrh. 

Prítomní:4     za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0 

 

f) Predaj bytu č. 17 v bytovom dome s. č. 796 na Maurerovej ul. č. 23 v Krompachoch 

Márií Kaščákovej, bytom Hlavná č. 35, Krompachy 

- predaj bytu č. 17 na ul. Maurerovej 796/23 v Krompachoch  

- za kúpnu cenu 15 100,- € 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť s predajom bytu č. 17 na ulici Maurerovej č. 23 

v Krompachoch pani Márií Kaščákovej, bytom Hlavná 35 Krompachy, za kúpnu cenu 15 100,- €. 

Prítomní:4     za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0 

 



g) Predaj pozemku pod garážou na Veternej ulici v Krompachoch Tadeášovi Čarnokému, 

bytom Cintorínska 936/1 v Krompachoch 

- pozemok  C KN 2691 – zast. pl. s výmerou 19 m2 

-  za kúpnu cenu 5,- €/m2 – za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemku pod garážou 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť s predajom pozemku parcely C KN 2691 

s výmerou 19 m2  pánovi Tadeášovi Čarnokémui – za účelom majetko-právneho vysporiadania 

pozemku pod garážou. 

Prítomní:4     za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0 

 

h) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 120 v DK v 

Krompachoch   

- nebytový priestor  č. 120 s výmerou 24 m2 

- minimálna výška nájomného 20,- €/m2/rok 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže 

na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového 

priestoru č. 120 v DK v Krompachoch podľa predloženého návrhu.   

Prítomní:4     za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6: Doplnenie plánu investícií 

Z dôvodu pripravovaných nových  výziev a úspešných projektov, kde mesto Krompachy získalo  

fin. prostriedky na realizáciu stavieb a ďalších pripravených projektov na realizáciu, predložila 

Ing. Čupajová doplnenie plánu investičných akcií na rok 2018 (napr. vybudovanie oddychovej zóny  

za DK a pod.)  

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť doplnenie plánu investícií na rok 2018 podľa 

predloženého návrhu.   

Prítomní:4     za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7 a 8: Rôzne a Záver:  

 

Podpredsedníčka komisie sa poďakovala všetkým prítomných členom komisie aj 

zamestnancom mesta a zasadnutie ukončila. 

 

V  Krompachoch 12.06.2018 

 

Zapísala: S. Karolčíková 

 

 

 

           Ing. Lívia Kozlová 

           podpredseda FaMK  


