
K rozpočtovým opatreniam (RO): 

 

Na 5. zasadaní MsZ dňa 13.2.2019 bolo schválené v rozpočte na rok 2019 o.i. nasledovné: 

Na majetkovo právne vysporiadanie celková schválená výška 88 000 €, z toho na:  

- kúpa RD p. Skrak vo výške 75 000 €, viď aj uzn. č. 2/E.6 z 12.12.2018 – MsZ schvaľuje 

uzatvorenie kúpnej zmluvy ......... za kúpnu cenu 75 000 €;  

- kúpa pozemkov pod šatňami na futbalovom ihrisku (vysporiadanie pozemkov, p. Mikita) vo 

výške 8 000 €,  

- ostatné vo výške 5 000 €; 

Tzn., na dané akcie sú finančné prostriedky kryté v rozpočte.   

Ak by sa schválilo 20.6.2019 RO č. 12:  

+ 16 590 z rekonštrukcie RD p. Skrak, ostane 104 590 €; (88 000 + 16 590 = 104 590). 

Ak by sa schválilo 20.6.2019 RO č. 14 :  

- 28 420 € na vodovod Sadová, ostane 76 170 €. (104 590 – 28 420 = 76 170). 

 

 

Táto suma 76 170 € na majetkovo právne vysporiadanie by mala byť na kúpu RD p. Skrak, ktorá bola 

schválená vo výške 75 000 €, ostane 1 170 €. (76 170 – 75 000 = 1 170). Čo kúpa pozemku na 

Hornádskej ulici, kúpa pozemkov pod šatňami, ostatné? Čiže len kúpa RD – uzn. č. 2/E.6, vodovod 

Sadová (časť) – RO č. 14. (104 590 – 75 000 – 28 420 = 1 170 €).  

Resp. ak 76 170 € - 16 590 € na kúpu pozemku na Hornádskej ulici, ostane 59 580 € na kúpu RD, ktorého 

schválená cena je 75 000 €!(76 170 – 16 590 = 59 580) Čo kúpa pozemkov pod šatňami, ostatné?. Čiže 

len kúpa pozemku na Hornádskej – RO č. 12, vodovod Sadová (časť) – RO č.14. (104 590 -16 590 – 

28 420 = 59 580 €). 

 

Z vyššie uvedeného vidieť, že finančné prostriedky vo výške 104 590 € (88 000+16 590) na kúpu RD vo 

výške 75 000 € + pozemok Hornádska vo výške 16 590 € + vodovod Sadová vo výške 28 420 € nie sú 

postačujúce – spolu to činí 120 010 €. (pozemok pod šatňami?, ostatné?) 

 

??? 

Na 5. zasadaní MsZ dňa 13.2.2019 bolo schválené v rozpočte na rok 2019 o.i. nasledovné: 

Na rekonštrukciu RD p. Skrak pre rok 2019 celková výška 60 000 €, z toho: 

- RO č. 4: - 19 800 € na školstvo – havarijný stav; ostalo 40 200 €; (už schválené 10.4.2019) 

- RO č. 5: - 10 000 € na vlastné prostriedky na projekty (projekt zateplenie MŠ Hlavná); ostalo 

30 200 €; (už schválené 10.4.2019) 

- RO č. 6: - 500 € - predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci vyhlásenej výzvy ... 

(elektromobil); ostalo 29 700 €; (už schválené 10.4.2019) 

Ak by sa schválilo 20.6.2019  RO č. 12: - 16 590 € kúpa pozemku na Hornádskej ulici, ostalo by 13 110 

€; (ide o presun finančných prostriedkov z položky „Rekonštrukcia RD“ na položku „Majetkovo právne 

vysporiadanie“) 



Ak by sa schválilo 20.6.2019  RO č. 13: - 9 730 € „Centrálny detský park“; ostalo by 3 380 €; (tu bolo 

upozornené, že ide o ukazovateľ - „Rekonštrukcia RD“, schválený rozpočet - „13 110 €“, návrh na 

úpravu - „3 380 €“ je opravené). 

Ak by sa schválilo 20.6.2019  RO č. 14: - 3 380 € na vodovod Sadová, na položke rekonštrukciu RD p. 

Skrak ostalo by 0 €. 

Z toho vyplýva, rekonštrukcia RD v roku 2019 by sa neuskutočnila - pokiaľ by sa nenašlo iné riešenie. 

 

Odporúčam zvážiť priority, akútnosť potreby kúpy pozemku na Hornádskej, vodovod na Sadovej. 

Prípadne uvažovať – zahrnúť „niektoré“ do rozpočtu na rok 2020. RD schválené uznesenie, finančné 

prostriedky sú kryté v rozpočte na rok 2019. 

 

 

Spracovala Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka 

 

V Krompachoch 17.6.2019 


