Z á p i s n i c a č. 4/2019
zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
konaného 17.06.2019

Prítomní:

Ďorko Radovan – predseda komisie, poslanec MsZ
Ing. Kozlová Lívia – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ
Mgr. Pramuková Radka – členka komisie
Stehlík Stanislav – člen komisie

Neprítomní: Ing. Bratko Peter – člen komisie
Bc. Rigdová Michaela – členka komisie
Kandrik Marek – člen komisie

Prizvaní:

Mgr. Klein Miloš – referent OMaRR

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie predaja pozemku v extraviláne mesta
3. Schválenie 5% spolufinancovania projektov
4. Záver

K bodu č. 1: Otvorenie
Predseda komisie p. Ďorko Radovan privítal členov komisie, Mgr. Kleina Miloša
a komisiu viedol.
K bodu č. 2: Schválenie predaja pozemku v extraviláne mesta
Zámer predaja pozemku – parcela C KN 3345, trvalý trávnatý porast s výmerou 5.038 m2,
zapísaná v liste vlastníctva 2287 pre k.ú. Krompachy za účelom výstavby priestorov určených
pre výrobu a služby a predaj tovarov a polotovarov.
Stanovisko komisie:
Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja odporúča MsZ schváliť zámer predaja
pozemku v extraviláne mesta Krompachy za účelom výstavby priestorov určených pre výrobu
a služby a predaj tovarov a polotovarov a spôsob predaja majetku vyhlásením obchodnej
verejnej súťaže.
Hlasovanie:

prítomní: 4

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 3: Schválenie 5% spolufinancovania projektov
a) Projekt: „Oprava hasičskej zbrojnice v Krompachoch – II etapa
Zámerom mesta Krompachy je spracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie,
prostredníctvom ktorého sa zabezpečí maľovanie strechy objektu hasičskej zbrojnice,
zateplenie stropu medzi I. NP a podkrovím, zateplenie a oprava veže zbrojnice, pokládka
PVC podlahovej krytiny a oprava soklov a vonkajších schodísk.
Celkové výdavky projektu: 39 073,27 €
Celkové oprávnené výdavky projektu: 30.000,00 €
Povinné 5% spolufinancovanie: 1.500,00 €
Dofinancovanie projektu z vlastných zdrojov: 7.573,27 €
Stanovisko komisie:
Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja odporúča MsZ schváliť predloženie
žiadosti o poskytnutie dotácie, povinné spolufinancovanie a dofinancovanie projektu
z vlastných zdrojov.
Hlasovanie:

prítomní: 4

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Projekt: „Krompachy – Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu na pavilón
základnej školy na ul. SNP“
Zámerom mesta Krompachy je spracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR zameranú na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia
základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením
dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019 na vyššie uvedený projekt.
Predmetom je rekonštrukcia rodinného domu, kt. mesto získalo v roku 2017 kúpou od p.
Anny Novotnej. Rekonštrukciou rodinného domu a následne plánovanou prístavbou sa aspoň
čiastočne odstráni dvojzmenná prevádzka v základnej školy na ul. SNP v rozsahu, ktorý
umožňuje vyhlásená výzva.
Maximálna výška žiadaných prostriedkov: 200.000,00€
Povinné 10 % spolufinancovanie: 20.000,00 €
Dofinancovanie projektu z vlastných zdrojov: prípadné dofinancovanie stavby bude zrejmé až
po vypracovaní rozpočtu autorizovaným projektantom.
Stanovisko komisie:
Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja berie na vedomie informáciu o predložení
žiadosti o poskytnutie dotácie.

K bodu č. 4: Záver
Predseda komisie sa poďakoval všetkým prítomným členom komisie a zasadnutie
ukončil.

V Krompachoch dňa 18.06.2019

Zapísala: Silvia Zavadová
zapisovateľka CRaRR

Radovan Ďorko
predseda komisie

