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

zo dňa  9.4.2015 
 

 

Prítomní:   Ing. Eva Derdáková – predseda komisie, poslankyňa MsZ, 

Ing. Lívia Kozlová – podpredseda komisie, poslanec MsZ, 

Ing. Alžbeta Perháčová - členka komisie  

Ing. Beáta Ďurmanová - členka komisie 

Ing. Alena Ontková -  členka komisie 

Mgr. Dávid Šoltés -  člen komisie  

Ján Pribičko – člen komisie - ospravedlnený  

 

Za mestský úrad: Stanislav Barbuš – zástupca primátorky mesta 

Anna Nemčíková – prednostka MsÚ 

Ing. Jozef Krak - vedúci ekonomického oddelenia 

Ing. Erika Balážová – vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja 

Ing. Ján Znanec -  vedúci oddelenia kultúry a športu 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Majetkové návrhy 

3. Návrh na vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2014 

4. Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta Krompachy k 31.12.2014 

5. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2014 

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 

7. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2015 

8. a) Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní 

      b) Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2014 

9.   Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch o určení výšky dotácie na   

        prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území   

        mesta Krompachy 

10.   Vyhodnotenie plánu opráv na rok 2014 a návrh plánu opráv na rok 2015 

11.   Prerokovanie platu primátorky mesta Krompachy 

12.   Určenie platu hlavného kontrolóra mesta Krompachy 

13.   Rôzne: a) Schválenie úveru pre bytový dom SNP 1050/1 a navýšenie FÚPaO 

14.   Záver 

 

K bodu č. 1: Otvorenie 

 Predsedníčka komisie privítala všetkých prítomných členov komisie aj prizvaných  

hostí a komisiu viedla. 

 

K bodu č. 2: Majetkové návrhy: 

a) Zámer predať pozemok na ulici Banskej v Krompachoch za účelom rozšírenia 

pozemku pri rodinnom dome – Ing. Štefan Hedvig 
- ide o záhradu č. p. C-KN 338 s výmerou 1 226 m2, ktorý sa nachádza za rod. domom  

p. Hedviga.  

 



Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť s predajom tohto pozemku formou 

priameho predaja za cenu podľa znaleckého posudku minimálne za 5,- €/m2. 

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

  

b) Zriadenie vecného bremena pre spoločnosť HZ Metal s.r.o., Stará Maša 63,  

      Krompachy 

- zriadenie vecného bremena na stavbu: „Kovošrot – HZ Metal Krompachy par. č. 1326/6, SO 

01 –NN elektrická prípoja, SO 02 – odberné elektrické zriadenie“ na parcelách C-KN 1325 

1328 pre spoločnosť HZ Metal s.r.o. Krompachy 

- po porealizačnom zameraní predmetnej stavby bolo zistené, že NN vedenie nejde len 

po parcele  C-KN 1278/1, ale zasahuje aj do parciel C-KN 1325 a C-KN 1328, ktoré sú  

vo vlastníctve mesta. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť so zriadením vecného bremena 

na všetky tri uvedené parcely za 50,- € za každú parcelu (celkom 150,- €). 

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

 

c) Predaj pozemku na ulici Robotníckej v Krompachoch Andrei Čarnokej, trvale 

bytom Maurerova č. 40, Krompachy  

- parcela KN-C 2660/5 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 89 m2, ktorá vznikne 

odčlenením od parcely E-KN 90967/2 za 240,- € - rozšírenie pozemku pri rod. dome. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť s predajom uvedeného pozemku 

formou priameho predaja za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku. 

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

 

d) Predaj bytu v rodinnom dome na Maurerovej ul. č. 992/15 v Krompachoch 

Stanislavovi Barbušovi, bytom Sadová č. 5, Krompachy 
- za 15.555,- € - podľa výsledkov verejnej obchodnej súťaže. Prvý víťaz verejnej obchodnej 

súťaže p. Bartko neprišiel podpísať kúpnu zmluvu, preto nehnuteľnosť bola ponúknutá  

na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri vyhodnotení 

predložených návrhov. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predaj uvedenej nehnuteľnosti pánovi 

Stanislavovi Barbušovi za kúpnu cenu 15.555,- € podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

 

e)  Zmluva o nájme nehnuteľností – výrobná hala v HPP uzatvorená so spoločnosťou  

     Lavaton s.r.o. Trnava   

- víťazom verejnej obchodnej súťaže sa stala spoločnosť Lavaton s.r.o.  – za podmienky  

10 ročného nájmu, vytvorenia 200 pracovných miest do roku 2019 a so zabezpečením objemu 

investícií vo výške 1.500.000,- € za obdobie 5 rokov. Predmetom rokovania ešte nebude 

nájomná zmluva. 

 

 

 



Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť investora spoločnosť Lavaton s.r.o. 

Trnava, ktorý splnil podmienky verejnej obchodnej súťaže.  

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 4     proti: 0     zdržal sa: 1  nehlasoval 1 

 

K bodu č. 3: Návrh na vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2014 

- v celkovej výške 1.054.678,69 € 

- predmetom vyradenia bol majetok umiestnený v MsÚ, v Nocľahárni Maška, v Sociálnom 

podniku, v budove Požiarnej zbrojnice, v budove Mestskej polície, v Dome kultúry, 

v Mestskej knižnici (knižničný fond), ZŠ s MŠ SNP, ZŠ s MŠ Maurerova, ZŠ Hlavná a ŠJ 

Hlavná, ZŠ Zemanská, CVČ Prima. Zápisnicu zo zasadania vyraďovacej komisie odmietol 

podpísať predseda komisie.  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť vyradenie uvedeného majetku s tým, že 

materiál bude doplnený o zoznam vyradeného majetku.  

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0     zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4: Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta Krompachy k 31.12.2014 

 Celková hodnota majetku mesta k 31.12.2014 v zostatkovej cene je vo výške 

48.221.103,20 €. Členka komisie Ing.  Kozlová sa opýtala, kde má mesto zaúčtované výplaty 

za mesiac december. Odpoveď dostanú všetci členovia komisie písomne mailom.     

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia zobrala na vedomie výsledky inventarizácie majetku mesta 

Krompachy k 31.12.2014.  

 

K bodu č. 5: Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2014   

 Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 – prebytok vo výške 89 471,09 €. 

Záverečný účet je podrobne spracovaný, overený audítorom, súčasťou je vyhodnotenie 

programového rozpočtu. Stanovisko hlavnej kontrolórky bude predložené na MsZ. 

  

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť Záverečný účet mesta Krompachy za 

rok 2014 podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6: Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 

RO č. 2 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 10 000, €. 

Navrhovaná úprava rozpočtu v bežných výdavkoch je z dôvodu miernej zimy a výdavky  

na zimnú údržbu budú z toho dôvodu nižšie ako sa predpokladalo a tieto budú použité  

na opravy miestnych komunikácií. Ing. Eva Derdáková –zaujímala sa, ktorá ulica resp. 

chodník bude opravený z týchto zdrojov. 

  

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť rozpočtové opatrenie č. 2 podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7: Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2015 



Suma na prerozdelenie – 35 000,- € 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ rozdeliť dotácie všetkým žiadateľom 

v závislosti od rozpočtovanej sumy. 

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

  

K bodu č. 8: a) Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní 

Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení na základe posúdenia a prehodnotenia 

predložených požiadaviek komisiou na dohodovacie konanie. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu škôl a školských 

zariadení podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

  

        b) Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2014    
 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia berie na vedomie správu o hospodárení škôl a školských 

zariadení za rok 2014. 

 

K bodu č. 9: Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch o určení výšky dotácie na   

                      prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej   

                      školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy________ 

Školám a škol. zariadeniam boli pridelené fin. prostriedky na základe schválených 

dotácií na žiaka. V rámci dohodovacieho  konania, na ktorom jednotlivé školské zariadenia 

predložili a zdôvodnili vyššiu potrebu fin. prostriedkov, boli rozpočty školám a škol. 

zariadeniam upravené. Z uvedeného dôvodu je predložený návrh výšky dotácií pre jednotlivé 

školy a škol. zariadenia, aby boli v súlade s rozpočtami škôl a školských zariadení a počtom 

žiakov a detí v týchto škol. zariadeniach. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť uvedený Doplnok č. 1 k VZN 

v Krompachoch o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a škol. 

zariadení so sídlom na území mesta Krompachy podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10: Vyhodnotenie plánu opráv na rok 2014 a návrh plánu opráv na rok 2015 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia berie na vedomie vyhodnotenie plánu opráv na rok 2014 

a návrh plánu opráv na rok 2015 

 

K bodu č. 11: Prerokovanie platu primátorky mesta Krompachy 
 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ postupovať v súlade s platnou legislatívou.  

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

 



K bodu č. 12: Určenie platu hlavného kontrolóra mesta Krompachy 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť plat hlavného kontrolóra mesta 

Krompachy  podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 13: Rôzne:  

a) Schválenie úveru pre bytový dom SNP 1050/1 a navýšenie FÚPaO 

Mesto v tomto bytovom dome vlastní 3 byty a 1 nebytový priestor. Požiadavka 

Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Krompachy, SNP 1050/1  o mesačné 

navýšenie odvodu do fontu údržby, prevádzky a opráv o 3,5 € za každý priestor (celkom  

14,- € mesačne)  z dôvodu obnovy fasády bytového domu, zasklenia balkónov a výmeny 

okien spoločných priestorov. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča zmeniť štylizáciu tohto materiálu, pretože sa 

nejedná o schválenie úveru, ale o navýšenie odvodu do FÚPaO, z dôvodu potreby čerpania 

úveru pre bytový dom SNP 1050/1 v Krompachoch.  

Hlasovanie:      prítomní: 6  za: 6     proti: 0      zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 14: Záver 

 

 Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania sa predsedníčka komisie poďakovala všetkým 

prítomným členom komisie a prizvaným hosťom za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

V Krompachoch, dňa: 9.4.2015 

 

 

 

 

       Ing. Eva Derdáková 

          Predseda FaMK 


