
Zápisnica 
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie   

konaného 10. mája 2018 

 

Prítomní:  Ing. Kozlová Lívia - podpredseda komisie 

  Ing. Ontková Alena - členka komisie    

  Ing. Perháčová Alžbeta - členka komisie (prišla neskôr) 

  Ing. Zuzana Varechová - členka komisie 

  Ing. Ďurmanová Beáta - členka komisie  

 

Neprítomný:  Pribičko Ján - člen komisie 

   

Za mesto:  Anna Nemčíková - prednostka mesta 

  Ing. Balážová Erika - vedúca OMaRR 

  Ing. Ondáš Ján - vedúci OVaTS 

   

Program:  

 

  1. Otvorenie 

  2. Doplnok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s fin. prostriedkami mesta Krompachy 

  3. Doplnok č. 2 k Nájomnej zmluve FK Pokrok SEZ Krompachy  

  4. Návrh rozdelenia dotácií 

  5. Zrušenie uznesenia č. 39.B.6 a 39.B.7     

  6. Rôzne: a) zakúpenie traktorovej kosačky 

                   b) stojiská na umiestnenie zberných nádob na KO - spoluúčasť mesta  5 % 

  7. Záver  

   

K bodu č. 1: Otvorenie 

 Podredsedníčka komisie Ing. Kozlová privítala členov komisie, zamestnancov a vedenie mesta 

a komisiu viedla. 

 

K bodu č. 2: Doplnok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s fin. prostriedkami mesta  

                     Krompachy_________________________________________________________ 

 

- doplnené ročné nájomné za 1,- €/ročne za celú výmeru nehnuteľného majetku, ktorý slúži  

pre televýchovu a šport 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  schváliť Doplnok č. 5k Zásadám hospodárenia 

a nakladania s fin. prostriedkami mesta Krompachy. 

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

 

K bodu č. 3: Doplnok č. 2 k Nájomnej zmluve FK Pokrok SEZ Krompachy  

 

- predlženie doby nájmu + ďalší prenájom pozemku, kde bude zavlažovací systém za 1,- €/ročne 

 



Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia trvá na pôvodnom stanovisku.  

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

 

K bodu č. 4: Návrh rozdelenia dotácií   

 

- nedoriešená Cantica Christiána a Ľudia a perspektíva - nedoložili všetky potrebné doklady 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ potvrdiť uznesenie podľa predloženého návrhu s tým,  

že budú doplnené  chýbajúce podklady . 

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

 

K bodu č. 5: Zrušenie uznesenia č. 39.B.6 a 39.B.7   

 

- nájomcovia rušia zámer 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  uznesenia č. 39.B.6 a 39.B.7 zrušiť.  

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

 

K bodu č. 6: Rôzne:  

a) zakúpenie traktorovej kosačky ( Ing. Ondáš) 

 RO č. 14 na 2 600,- € z položky deratizácie na miestnu zeleň 

 

Stanovisko komisie:  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  schváliť RO č. 14 podľa predloženého návrhu.  

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

 

 b) stojiská na umiestnenie zberných nádob na KO - spoluúčasť mesta  5 % 

 

- 5 % spoluúčasť mesta  + neoprávnené výdavky na projekte budú predstavovať výšku 4 600,- € 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť spoluúčasť mesta na projekte vybudovania 

stojísk na zberné nádoby KO vo výške 4 600,- €. 

Prítomní: 5     za: 5   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu č.7: Záver 

 Podredsedníčka komisie sa poďakovala všetkým prítomných členom komisie aj 

zamestnancom mesta a zasadnutie ukončila. 

 

V  Krompachoch 10.5.2018 

 

Zapísala: S. Karolčíková 

 

           Ing. Lívia Kozlová 

           podpredseda FaMK  


