
Zápisnica č. 3 
 Finančnej a majetkovej komisie   

 zo dňa 16.06.2021 

 

Prítomní členovia komisie:  Ing. Dubiňák Dárius - predseda komisie 

      Ďorko Radovan - podpredseda komisie    

    Ing. Ontková  Alena - členka komisie 

    Ing. Kišš Mikulová Anna - členka komisie 

    Ing. Perháčová Alžbeta - členka komisie 

 

Za mesto:  Ing. Znanec Ján - vedúci OŠKaŠ 

      Ing. Ivančo Ján - vedúci OSSVaR 

      Ing. Klein Miloš - referent OMaRR 

    Breznayová Anna - zastupujúca vedúca OMaRR 

 

  

Program:  

 

  1. Otvorenie - schválenie programu 

  2. Majetkové návrhy 

  3. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2020  

  4. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2021      

  5. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2020 

  6. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2021 

  7. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2020 a návrh plánu opráv nebytových  

      priestorov pre rok 2021 

  8. Rôzne: a) kontajnery 

       b) Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2017  

  9. Diskusia a záver   

   

K bodu č. 1: Otvorenie - schválenie programu 

 Predseda komisie privítal všetkých prítomných členov komisie a zástupcov mesta a dal členom 

komisie predložený program rokovania schváliť. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia súhlasí s programom FaMK.. 

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

 

K bodu č. 2:  Majetkové návrhy: 

 a) Obchodno-verejná súťaž - na predaj pozemku na Poštovej ulici na výstavbu garáže - 

žiadosť Ing. Veseleňáková 

- parcela C-KN 2873/3- ostatná plocha s výmerou 27 m2 

- min. cena podľa znaleckého posudku 20,94 € 

 

 

 



Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť podmienky obchodnej-verejnej súťaže podľa 

predloženého návrhu. 

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

 

  

  b) Obchodno-verejná súťaž na predaj pozemku na Trangusovej ulici - žiadosť p. Bocan 

- parcela C-KN 1175/2 - 188 m2 zast. pl. 

- min. cena 8,79 € 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť podmienky obchodnej-verejnej súťaže podľa 

predloženého návrhu. 

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

 

 

c) zámer predaja pozemku na ulici Kpt. Nálepku v Krompachoch - žiadosť p. Rigdová, p.  

   Jureková a p. Folvarčík 

- parcela E-KN 92995/1 s výmerou 276 m2 

- za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod stavbou rodinného domu s. č. 888  

  a priľahlého dvora v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov 

- spôsob predala – komisia navrhla formou osobitného zreteľa 

 

d) zámer predaja pozemku na ulici Kúpeľnej v Krompachoch  - Priority  SK, s. r. o. 

- parcela C KN 896/3 - ost. pl. 206 m2  (pozemok pri bývalej ozdravovni, ktorú už vlastní) 

- spôsob predaja – komisia navrhla formou osobitného zreteľa 

 

e) zámer predaja pozemku na Horskej ulici v Krompachoch - žiadosť p. Schmidt 

- parcela C KN 100 - 126 m2 záhrada 

- parcela C KN 101 - 107 m2 záhrada 

- z dôvodu majetko- právneho vysporiadania pozemku pri rod. dome, ktorý už má roky ohradený 

- spôsob predaja – komisia navrhla formou osobitného zreteľa 

 

f) zámer predaja pozemku na Starej ceste v Krompachoch - žiadosť p. Csomor 

- parcela C KN 2451 - 221 m2  zast. plocha 

- dôvod- zámer rozšírenia dvora a prístupovej cesty ku garážu rod. domu s. č. 618 

- spôsob predaja – komisia navrhla formou osobitného zreteľa 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zámery predaja pozemkov  uvedené v bodoch 

c) - f). Navrhovaná forma predaja vo všetkých týchto prípadoch je formou osobitného zreteľa. 

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

 

g) zámer predaja pozemku na Veternej ulici v Krompachoch - žiadosti p.  Pramuk 

- parcela E - KN 90958/15 - 150 m2 zast. pl. 

- dôvod - rozšírenie plochy dvora vedľajšieho rod. domu s. č. 847 

- na vlastné náklady odstráni odpad na uvedenej parcele 

- na pozemku stlp energetiky - žiadať ich vyjadrenie 



- spôsob predaja – komisia navrhuje formou osobitného zreteľa 

- keďže na žiadanom pozemku stojí stlp el. vedenia, ešte pred predajom odporúča žiadať vyjadrenie 

VSE 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zámer predaja pozemku p. Pramukovi, spôsob 

predaja navrhuje  formou osobitného zreteľa s podmienkou, že mesto vyžiada stanovisko VSE, kvôli 

stlpu el. vedenia, ktorý sa na predmetnej parcele nachádza.. 

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

 

h) výzva na kolumbária a cintoríny 

-  20 % vlastné zdroje 

-  obojstranné kolumbárium bez stredových stĺpikov so 48 bunkami (60x40 cm) so zvýšeným soklom 

-  terénne úpravy nie sú v projekte riešené 

- zámer a samotná implementácia projektu budú mať dopad na rozpočet – kap. výdavky vo výške min. 

4 531,16 € + bezúročná pôžička: 18 124,64 € + výdavky určené na terénne úpravy 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča podanie žiadosti  na tento projekt. 

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

 

ch) zámer prevodu  pozemku - Slovenská pošta a. s. 

Možnosti: 

1. predaj nehnuteľnosti   pozemok C KN 2852 -237 m2  zast. plocha 

2. prenájom pozemku, parcela C KN 2852 – 237 m 2  zast. plocha 

3. zámer zámeny pozemkov - parcela C KN 2852 a parcela C KN 2859  s fin. vyrovnaním za rozdiel v   

    hodnote pozemku v prospech Slov. pošty 

4. zámer zámeny pozemkov - parcela C K 2852, C KN 2849/4 a parcela C KN 2859 s fin. vyrovnaním  

    za rozdiel v hodnote pozemku v prospech Slov. pošty 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť  zámenu oboch pozemkov za časť parkoviska a 

zbytok parkoviska doplatíme aj keď z úveru (t. j. možnosť č. 4). 

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

 

 

K bodu č. 3:  Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2020 - Ing. Znanec 

 

Základné školy - prenesené kompetencie  

Normatívne fin. prostriedky určené Min. školstva na prenesené kompetencie na rok 2020 boli poukázané 

v plnej výške a boli poukazované školám na základe schválených rozpočtov.  

Nenormatívne fin. prostriedky (vzdelávacie poukazy, dopravné, fin. prostriedky na žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, asistenti učiteľa) boli poukázané v plnej výške. Fin. prostriedky 

poukazované pre MŠ sú účelovo určené na fin. nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 

detí. Fin. príspevok je určený pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej  

 

 

 



Śkolské zariadenia - originálne kompetencie 

Škol. zariadenia, ktoré tvoria MŠ, školské kluby detí, ŠJ, výdajné ŠJ, CVČ a ZUŠ sú rozpočtové 

organizácie financované z rozpočtu mesta. Fin. prostriedky im boli poukazované na základe schválených 

rozpočtov. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  zobrať na vedomie výsledky hospodárenia škôl a škol. 

zariadení za rok 2020.    

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

 

K bodu č. 4: Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2021 

  

 Návrh predložil Ing. Znanec. 

ZŠ s MŠ Maurerova - 20 tis. €  - nákup šk. lavíc stoličiek, údržba priestorov (oprava omietky...) 

ZŠ Zemanská - 30 tis. € - výmena PVC podláh, šatňové skrinky 

ZŠ s MŠ SNP - poníženie o 6 908,- € - prekonzultované s riaditeľkou školy 

MŠ SNP - 48 339,- € - na mzdy a odvody 

VŠJ - 3 457,- € - zakúpenie inventáru (misky, taniere, príbory...) 

ZŠ Zemanská - 2 080,- € - doprava dovoz stravy 

CVČ Prima - 2 tis. € - navýšenie vlastných príjmov z dôvodu preplatku za energie 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ zmeny rozpočtov škôl a školských zariadení pre rok 2021 

podľa predloženého návrhu.    

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

 

 K bodu č. 5: Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2020 

 

 Rozpočet mesta Krompachy za rok 2020 bol v priebehu roka upravovaný 42 rozpočtovými 

opatreniami. Mesto dosiahlo v hospodárení za rok 2020 prebytok vo výške 368 365,96 €,  ktorý bude  

v plnej výške použitý na tvorbu rezervného fondu. Úverové zaťaženie mesta je 5,5 %. 

Ing. Anna Kišš Mikulová - zistila nejaké súčtové nezrovnalosti, ktoré budú odstránené v podkladoch 

zaslaných poslancom MsZ.  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Záverečný účet mesta Krompachy 

za rok 2020. 

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

 

 

K bodu č.  6: Návrh rozpočtových opatrení na rok 2021 

 

RO č. 3/2021 - vo výške 3 tis. €, granty - na pracovné oblečenie a ost. výdavky pre hasičov.  

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť  RO č. 3/2021 podľa predloženého návrhu. 

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

 



 

 K bodu č. 7: Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2020 a návrh plánu opráv  

                       nebytových priestorov pre rok 2021 - predložil Termokomplex s.r.o. Krompachy 

 

Ing. Anna Kišš Mikulová - niektoré ceny sú s DPH niektoré sú bez DPH 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  zobrať na vedomie vyhodnotenie plánu opráv nebytových 

priestorov za rok 2020 a odporúča schváliť plán opráv nebytových priestorov pre rok 2021.  

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

 

 

 K bodu č. 8: Rôzne: 

a) investičný zámer – vybudovanie stojísk podzemných kontajnerov – výber variantu 

b) financovanie z úveru – poveriť primátorku mesta rokovať s fin. inštitúciami o úvere 

na uvedený zámer 

 

 Ing. Dubiňák predložil na rokovanie komisie 3 verzie návrhov na vybudovanie podzemných 

kontajnerov a kontajnerov antivandal. Najväčšia úspora cca 34 tis. € by mala byť pri vybudovaní 

podzemných kontajnerov. Výber z podzemných kontajnerov je 3-5 m3 odpadu a z antivandal 2 m3. 

Momentálna úverová zaťaženosť mesta je 5,5 % po zobratí úveru na podzemné kontajnery cca 11 %. 

Vývoz odpadu by zabepečila fi. Ekover. 

Ing. Kišš Mikulová - úverová zaťaženosť mesta nie je veľká, do 20 %  je normál. Navrhuje riešiť 

problém kontajnerov komplexne, ceny idú hore, je predpoklad, že pôjdu aj úvery, ak riešiť tak teraz. Je 

za prvú verziu. 

Pán Ďorko - podzemné kontajnery obstarať len pre komunálny odpad bez separovaných zložiek, išlo by 

celkom o 12 kontajnerov. 

Ing. Dubiňák - je pre obstaranie podzemných kontajnerov pre komunálny odpad aj triedený odpad  

Ing. Ontková – ako to bude s ostatnými ulicami, ktoré nebudú mať podzemné kontajnery,  budú mať 

nádoby ako doteraz? Odporúča počkať, či nebude vyhlásená výzva na získanie fin. prostriedkov z EÚ.  

Ing. Perháčová - Je za kombináciu podzemných s niekoľkými kontajnermi antivandal na skúšku 

a uvidíme aká kombinácia sa v praxi najviac osvedčí.  

Predseda komisie sa po tomto bode ospravedlnil zo svojej ďalšej účasti na  komisii a prenechal jej 

vedenie podpredsedovi komisie.  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť  zakúpenie podzemných kontajnerov s kombi-  

náciou s kontajnermi antivadal a zároveň navrhuje poveriť primátorku mesta rokovať s fin. inštitúciami 

o úvere na uvedený zámer.. 

Hlasovanie:  prítomní: 5        za:4         proti: 0  zdržal sa: 1 

 

  

   b) Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2017  

 Ing. Ivančo predložil návrh Doplnku č. 3 k VzN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy.  V návrhu je výška úhrady  

za 1 hodinu opatrovateľskej služby suma 1,30 € (pôvodne 1,- €). 

 

 



 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť   Doplnok č. 3 k VZN 1/2017 s tým, aby sa táto 

cena dodatkom prehodnocovala každý rok , aby  to navýšenie nebolo také výrazné. 

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

 

 K bodu č. 9. Diskusia a záver   

 

 Do diskusie sa nik neprihlásil. 

 

V  Krompachoch 16.06.2021 

 

Zapísala: S. Karolčíková 

              Ing. Dárius Dubiňák 

                 predseda FaMK  


