
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie MsZ 

zo dňa 19. 8. 2013 
 

Prítomní:   Ing. Alžbeta Perháčová – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 
   Mgr. Marta Mičeková – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 
   Ing. Štefan Klein – člen komisie - ospravedlnený 
   Ing. Dušan Török – člen komisie  

Ing. Janka Pobiecka – členka komisie  
Ing. Pavol Bandžuch – člen komisie – ospravedlnený 
Ján Pribičko – člen komisie  
Igor Cuker – člen komisie - ospravedlnený  

 
Za mestský úrad: Mgr. Emil Muľ – prednosta MsÚ 
   Ing. Erika Balážová – vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja 
   Ing. Jozef Krak – vedúci ekonomického oddelenia 
   Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia kultúry a športu 
   Ing. Anna Čupajová – pracovníčka SOÚ 
    
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Majetkové návrhy 
3. Návrh rozpočtových opatrení 
4. Návrh na schválenie zámeru na rekonštrukciu kotolne a pavilónu chirurgie 

v spoločnosti Nemocnica Krompachy s.r.o. 
5. Návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti Dní mesta Krompachy v roku 2013 
6. Súhrnná správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy k 30.6.2013 
7. Správa o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za I. polrok 2013 
8. Návrh na spôsob financovania  rekonštrukcie verejného osvetlenia 
9. Návrh na schválenie vykrytia strát predchádzajúcich období – BHMK s.r.o. 
10. Návrh zmluvy o zverení mestských bytov do správy BHMK s.r.o. 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Záver. 

 
 
K bodu č. 1: Otvorenie 
 Predsedníčka komisie privítala všetkých prítomných členov Finančnej a majetkovej 
komisie, zástupcov vedenia mesta, všetkých prizvaných hostí a zasadnutie viedla. 
 
K bodu č. 2: Majetkové návrhy: 
 
a) Predaj časti pozemkov na Cintorínskej ulici v Krompachoch manželom Ing. 

Vladimírovi Regešovej a Ing. Renáte Regešovej, Cintorínska 7, Krompachy 
- parcela E-KN 90914 diel 1 – 93 m2 ost. plochy, parcela E-KN 92443/15 diel 2 – 39 m2 

zast. plochy - časť záhrady na Cintorínskej ulici, ktoré manželia užívali v dobrej viere ako 



vlastné. Pri zameraní svojho rod. domu zistili, že časť záhrady je vo vlastníctve mesta, 
preto požiadali o jeho odkúpenie. Cena stanovená znalcom je 1 330 € za celú výmeru 
  

b) Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva hospodárstva SR – projekt 
Hnedý priemyselný park Krompachy 
Predmet záložného práva: 

- Dom  kultúry s. č. 965 na parcele C-KN 25 a dom s. č. 87 na  parcele C-KN 246 
(prístavba) v hodnote 1 058 000,- € 

- Jubilejný dom s. č. 444 na parcele  C-KN 1498 a prevádzkový objekt (kino) s. č. 447 na 
parcele C-KN 1497 v hodnote 476 000,- € 

 
c) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na  
      uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom novovzniknutých hál budov a pozemkov  
      tvoriacich Hnedý priemyselný park Krompachy  
- novovzniknutý areál HPP má mesto Krompachy zámer prenajať tretej osobe za podmienky   
10 ročného nájmu, vytvorenia 120 pracovných miest s dobou udržateľnosti 5 rokov  a so       
zabezpečením objemu investícií vo výške 2 700 000,- €, rovnako za obdobie 5 rokov Nájom       
bude zaplatený vopred najneskôr do 1 roka od podpísania nájomnej zmluvy v celosti. 
 
d) Priamy predaj pozemku p. Miroslavovi Dutkovi na ulici Jesenského v Krompachoch 

za účelom scelenia pozemku 
- pozemok C-KN 1396 - vedený ako miestna komunikácia na ul. Jesenského je prístupovou  

cestou k rod. domu a pozemku Miroslava Dutka. Pôvodne mal byť pozemok predaný za 
kúpnu cenu podľa znaleckého posudku. Nakoľko táto cena bola nízka (2,15 €) MsZ 
nesúhlasilo s predajom za túto cenu. Navrhovaný je predaj formou priameho predaja za 
kúpnu cenu 10,- €/m2. 

 
e) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prekladanie najvhodnejšieho návrhu na  
      uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 11 v Dome    
      kultúry v Krompachoch 
- uvoľnená kancelária mestskej knižnice s výmerou 18,48 m2 ponúknutá na prenájom na 

kancelárske účely, minimálna cena nájmu 20,- €/m3/rok . V nájomnom nie sú zahrnuté 
náklady za služby spojené s nájmom (teplo, vodné a stočné, odvod zrážkovej vody, el. 
energia). 

 
f) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na  
      uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytového priestoru č. 3 v budove  
      na Starej ceste s. č. 1079 v Krompachoch 
- časť priestorov v tomto polyfunkčnom dome využíva mesto, časť s výmerou 34,48 m2 

ponúka na prenájom, minimálna cena nájmu 20,- €/m2/rok. V nájomnom nie sú zahrnuté 
náklady za služby spojené s nájmom (teplo, vodné a stočné, odvod zrážkovej vody, el. 
energia). 

 
g) Predaj rod. domu a pozemku na Družstevnej ulici v Krompachoch – prípad hodný  
      osobitného zreteľa  

Mesto odkúpilo rod. dom s. č. 726 stojaci na pacele C-KN 2139 vrátane priľahlých 
pozemkov C-KN  2136 – 224 m2 zast. pl., C-KN 2137 - 159 m2 záhrada, C-KN 2138 – 159 
m2, záhrada a C-KN 2139  - 221 m2 zast.pl. na Družstevnej  ulici v Krompachoch od Pavla 
Červeňa. Toho času v rodinnom dome bývajú tri rodiny, presťahované z bytového domu na 



Baníckej ulici, na základe nájomnej zmluvy. Návrh je týmto rodinám predmetné 
nehnuteľnosti v podieloch predať uplatnením prípadu hodného osobitného zreteľa.   
 
h) Predaj pozemkov na Starej Maši v Krompachoch – povodňový dvor – prípad hodný  
      osobitného zreteľa 
 Prevodom vlastníckeho práva k pozemkom si štátny podnik SVP majetko-právne 
vysporiada pozemky pod budovami a objektami, ktoré sú vo vlastníctve SVP, š. p. Ide 
o celkovú výmeru 10 994 m2 za kúpnu cenu 40 567,86 € podľa znaleckého posudku. 
 
ch) Zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na  
      uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov a priľahlých  
      pozemkov tvoriacich Hnedý priemyselný park Krompachy 
- v poradí už tretia obchodná verejná súťaž  bola opäť neúspešná a preto sa menia verejné 

obchodné podmienky. 
 
i) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na  
      uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 202 v Dome  
      kultúry v Krompachoch 
- uvoľnený nebytový priestor č. 202 nachádzajúci sa na druhom poschodí v Dome kultúry po 
predchádzajúcej nájomníčka Martine Čechovej s celkovou výmerou 18 m2.   
   
j)  Predaj bytu č. 1 v bytovom dome na ulici Hlavnej 952/35 v Krompachoch 

Miroslavovi Dutkovi, bytom Hlavná 17, Krompachy 
- predaj bytu na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže za kúpnu cenu 7 000,- €  
 
k)   Predaj bytu č. 16 v bytovom dome na ulici SNP č. 1050/1 v Krompachoch Jane  
      Horvátovej, bytom SNP 1, Krompachy 
- predaj bytu na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže za kúpnu cenu 4 150 €. 
 
l) Predaj pozemkov pod objektmi na Starej Maši v Krompachoch – povodňový dvor – 

Slovenského vodohospodárskemu podniku, š. p. Banská Štiavnica 
- parcela C-KN 1206/17 – 541 m2 - zast. pl. 
- parcela C-KN 1206/18 – 41 m2 - zast. pl. 
- parcela C-KN 1206/19 – 5 m2 - zast. pl. 
- parcela C-KN 1207 – 185 m2 – zast.pl.   
za účelom majetko – právneho vysporiadania pozemkov zast. plavbami vo vlastníctve 
nadobúdateľa. Kúpna cena stanovená znal. Posudkov vo výške 3,69 €/m2. 
 
 
Stanovisko komisie: 
Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť majetkové návrhy uvedené v bodoch 
a) – l) podľa predloženého návrhu. 
Hlasovanie:      prítomní: 5 za: 5     proti: 0      zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3: Návrh rozpočtových opatrení 

a) RO č. 23 – 53 000 € - Navrhovaná úprava rozpočtu v bežných výdavkoch na dotáciu 
pre BHMK na krytie straty minulých rokov v čiastke 53 000 € presunom prostriedkov 
z kapitálových výdavkov, určených na projektovú dokumentáciu a realizáciu 
investícií.  



b) RO č. 24 – 112 932 € - Navrhovaná úprava rozpočtu v bežných  príjmov a bežných 
a kapitálových výdavkov – z prenájmu nemocnice na rekonštrukčné práce na 
prenajatom majetku na objekte kotolne a pavilónu chirurgie, detského odd., 
administratívy, gynekológie (výmena okien a dverí na týchto pavilónoch). 

 
Stanovisko komisie: 
Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť rozpočtové opatrenia č.  23 a č. 24  
podľa predloženého návrhu. 
Hlasovanie:      prítomní: 5 za: 5     proti: 0      zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4: Návrh na schválenie zámeru na rekonštrukciu kotolne a pavilónu chirurgie  
                      v spoločnosti Nemocnica Krompachy s.r.o.____________________________ 

Nemocnica Krompachy spol. s r. o. plánuje uskutočniť v mesiacoch 9-11/2013 
rekonštrukciu kotolne  a teplovodných rozvodov do jednotlivých budov nemocnice v rámci 
zlepšenia tepelného hospodárstva a tepelných koeficientov budov vo vlastníctve mesta 
Krompachy prenajatých Nemocnici Krompachy s.r.o.. Zároveň plánuje v rámci zateplenia 
budov vymeniť aj okná  za plastové na budove chirurgického  a detského oddelenia a OKB. 
Celková cena rekonštrukcie kotolne vrátane DPH je 132 132,-  €. Celková cena výmeny okien 
vrátane DPH je 35 039,60 €.  Vykonanie rekonštrukčných prác kotolne a stavebné úpravy 
výmeny okien a dverí budú financované nájomcom, prenajímateľovi to bude preukázané 
formou vykonania týchto prác na predmete nájmu každý rok ku 31.12. (Článok IV. ods. 8 
Zmluvy o nájme).  
 
Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia konštatuje, že nemá predložený kompletnejší materiál, 
preto nevie zaujať stanovisko. Konštatuje, že  mesto by malo vidieť cenové ponuky na tieto 
navrhované rekonštrukčné práce. 
Hlasovanie:      prítomní: 5 za: 5     proti: 0      zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5: Návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti Dni mesta Krompachy 2013 
Návh: 

a) Udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Krompachy“ pánovi MUDr. Jánovi 
Latkaničovi – in memoriam alebo 

b) Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ pánovi MUDr. Jánovi Latkaničovi in 
memoriam 

c) Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ pánovi Karolovi Wolfovi 
d) Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“  pánovi Ing. Belovi Vargovi 
e) Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“  pánovi Jozefovi Paterovi 
f) Udelenie ocenenia „Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“ pani Zdenke 

Stettnerovej, Anne Boruckej, Mgr. Eve Valkovej, Janke Karolčíkovej, Helene 
Cehlárovej, Rozálii Kopancovej, Terézii Giegerovej, Gabriele Kovalikovej, Helene 
Böhmerovej. 

 
Stanovisko komisie: 
Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť ocenenia uvedené v bodoch a), c-f) 
podľa predloženého návrhu. Navrhuje fin. odmenu  pre ocenených Cenou mesta Krompachy 
vo výške 80 € a fin. odmenu pre ocenených Čestným uznaním primátora mesta vo výške 50 €. 
Hlasovanie:      prítomní: 5 za: 5     proti: 0      zdržal sa: 0 

 
 



K bodu č. 6: Súhrnná správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovacej  
                      pôsobnosti mesta Krompachy k 30.6.2013_____________________________  
 

Ing. Znanec informoval o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovacej 
pôsobnosti mesta Krompachy k 30.6.2013. Prehľad čerpania fin. prostriedkov  na originálne 
a prenesené kompetencie tvoria prílohu predloženého materiálu. 
 
Stanovisko komisie: 
Finančná na majetková komisia zobrala na vedomie predloženú Správu o plnení rozpočtu 
škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Krompachy k 30.6.2013 
a odporúča predložiť ju na rokovanie MsZ bez pripomienok.  
 
K bodu č. 7: Správa o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za I. polrok   
                      2013_________________________________________________________ 

Ing. Krak vypracoval správu o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy  
za I. polrok 2013 spolu s prehľadom prijatých rozpočtových opatrení v I. polrok 2013, 
prehľadom o splácaní úverov a prehľadom o stave a vývoji jednotlivých záväzkov 
a pohľadávok.  Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých položiek spracované do tabuľkovej 
formy tvorí prílohu predkladaného materiálu.  
 
Stanovisko komisie: 
Finančná na majetková komisia zobrala na vedomie predloženú Správu o plnení 
programového rozpočtu mesta Krompachy za I. polrok 2013 a odporúča predložiť ju  
na rokovanie MsZ bez pripomienok.  
 
K bodu č. 8: Návrh na spôsob financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia 

Ing. Čupajová informovala členov komisie o o aktuálnom stave VO v mesta 
Krompachy, cieľoch mesta pri jeho obnove a o navrhovaných technických riešeniach.  
 
Stanovisko komisie: 
Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť zámer rekonštrukcie VO v meste 
Krompachy, ale navrhuje pri zadávaní verejnej obchodnej súťaže zadať podmienky pre širší 
výber. 
Hlasovanie:      prítomní: 5    za: 5     proti: 0      zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 9: Návrh na schválenie vykrytia strát predchádzajúcich období – BHMK  
                      s.r.o.________________________________________________________ 

Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, ktorého jediným spoločníkom je Mesto 
Krompachy vzhľadom na ekon. Situáciu, v ktorej sa v súčasnosti nachádza, nedisponuje takou 
fin. hotovosťou, aby dokázalo pokryť a vyplatiť záväzky voči svojim veriteľom. Jedná sa 
najmä o vyplatenie preplatkov zo zálohových platieb za poskytnuté energie a iných záväzkov. 
Dotácia na vykrytie straty z minulých rokov vo výške 176 138 € pre BHMK je navrhovaná 
v troch splátkach nasledovne: 
rok 2013 – 53 000,- € (súvisí s navrhovaných rozpočtovým opatrením č. 23) 
rok 2014 – 61 569,- € 
rok 2015 – 61 569,- €. 
 
 
 



Stanovisko komisie: 
Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na vykrytie strát 
predchádzajúcich období BHMK s.r.o. Krompachy. 
Hlasovanie:      prítomní: 5   za: 4     proti: 1      zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 10: Zmluva o zverení mestských bytov do správy BHMK s.r.o. Krompachy 
Zverenie bytov: 

c) bytový dom s. č. 1354 – Maurerova č. 60 (21 bytov) 
d) bytový dom s. č. 1355 – Maurerova č. 61 (21 bytov) 
e) bytový dom s. č. 95 – Nám. Slobody č. 20 (15 bytov) 
f) bytový dom s. č.  782 – Banícka štvrť  č. 13, 14, 15 (18 bytov) 
g) bytový dom s. č. 587 – 29. augusta č. 7,8 (5 bytov) 
h) bytový dom s. č. 607 – Stará Maša č. 6 (5 bytov), 

ktoré toho času spravuje mesto. Správca má nárok na odmenu za výkon činností, ktorej výška 
je stanovená vo výške 8,- € za jeden byt. 
  
Stanovisko komisie: 
Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť Zmluvu o zverení mestských bytov  
do správy BHMK s.r.o. Krompachy podľa predloženého návrhu pričom správca má nárok 
na odmenu za výkon činností vo výške 8,- € za jeden byt (oprava zo 6,60 €).  
Hlasovanie:      prítomní: 5   za: 4     proti: 0      zdržal sa: 1 
 
K bodu č. 11 a 12: Rôzne a diskusia 
- žiadne  
 
K bodu č. 13: Diskusia a záver   
 Predsedníčka komisie sa poďakovala všetkým prítomným členom, vedeniu mesta 
a prizvaným hosťom za účasť a zasadnutie ukončila 
 
 
V Krompachoch 19. 8. 2013 
 
 
 
 
 
       Ing. Alžbeta Perháčová 
             Predseda FaMK 


