Zápisnica
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie
konaného 17. októbra 2017
Prítomní:
Ing. Kozlová Lívia – podpredsedníčka komisie
Ing. Ďurmanová Beáta - členka komisie
Ing. Perháčová Alžbeta - členka komisie
Ing. Varechová Zuzana – členka komisie
Pribičko Ján - člen komisie
Neprítomní:

Ing. Derdáková Eva - predsedníčka komisie
Ing. Ontková Alena - členka komisie

Za mesto:

Anna Nemčíková – prednostka MsÚ
Ing. Erika Balážová – vedúca OMaRR
Ing. Ján Znanec - vedúci OKaŠ

Program:
1. Otvorenie
2. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
v roku 2017
3. Majetkové návrhy
4. Návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2017
5. Rôzne
6. Záver
K bodu č. 1: Otvorenie
Podpredsedníčka komisie privítala všetkých prítomných členov komisie, prizvaných
zamestnancov a vedenie mesta a komisiu viedla.
K bodu č. 2: Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku
a záväzkov v roku 2017__________________________________________________
Príprava riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta
Krompachy k 31.12.2017 v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Inventarizácia sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Príkazu primátorky mesta na vykonanie
riadnej inventarizácie a harmonogramom, ktorý je jeho súčasťou.
Stanovisko komisie:
Finančná a majetková komisia zobrala na vedomie prípravu riadnej inventarizácie majetku
a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2017 v zmysle ustanovení zákona
NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

K bodu č. 3: Majetkové návrhy:
a) Zámer predať pozemok na Doline v Krompachoch za účelom zriadenia prístupovej cesty
k pozemku__________________________________________________________________
-

parcela C-KN 758 s výmerou 181 m2 – vodné plochy
za účelom vytvorenia prístupovej cesty k nehnuteľnostiam
medzičasom Miloslav Masaryk predmetné nehnuteľnosti, ktorých bol vlastníkom previedol
na tretie osoby a tak t. č. prevod vlastníctva k žiadanému pozemku na jeho osobu by neriešil
prístupovú komunikáciu k jeho nehnuteľnostiam

Stanovisko komisie:
Finančná a majetková komisia neodporúča MsZ schváliť zámer predaja pozemku C-KN 758
p. Miloslavovi Masarykovi, pretože t. č. už nie vlastníkom priľahlých pozemkov a predaj tejto
nehnuteľnosti by neriešiť prístupovú cestu k jeho pozemkom.
Hlasovanie: prítomní: 5
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
b) Predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s. pre Ing. Romana Mitruk,
ul. 1. mája 45, 040 18 Košice__________________________________________
-

predaj 11 ks akcií á 399,- € a 11 ks akcií á 67,- €
kúpna cena stanovená na základe obchodnej verejnej súťaže vo výške 8 tis. €

Stanovisko komisie:
Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predaj 22 ks akcií za 8 tis. € spoločnosti Prima
banka Slovensko a.s. – Ing. Romanovi Mitrukovi, bytom ul. 1. mája 45, 040 18 Košice, na základe
výsledkov verejnej obchodnej súťaže.
Hlasovanie: prítomní: 5
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
c) Kúpa pozemku SNP v Krompachoch od Zdenky Mikitovej
-

parcela E-KN 93128 – orná pôda s výmerou 546 m2
pozemok zastavaný stavbou šatní patriacej k priľahlému futbalovému štadiónu
žiadateľka navrhuje kúpnu cenu 14,95 €/m2

Stanovisko komisie:
Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť kúpu pozemku e-KN 93128 s výmerou 546 m2
od Zdenky Mikitovej bytom Stará cesta 920/24 v Krompachcoh, ale za cenu v meste obvyklú t. j.
5,- €/m2. Príjem z predaja by bol kapitálovým výdavkom rozpočtu mesta Krompachy v rok 2018.
Hlasovanie: prítomní: 5
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
d) Predaj majetku mesta – budovy s. č. 346 na Trangusovej ulici v Krompachoch (MsL)
vrátane priľahlých pozemkov spoločnosti SIMA PLUS KROMPACHY s.r.o., IČO
47426136, Maurerova 11, 053 42 Krompachy__________________________________
-

budova s. č. 346 na parcele C KN 1148 – zast. pl. a nádvoria s výmerou 239 m2
priľahlý pozemok na parcele C KN 1146 – záhrady s výmerou 887 m2
za kúpnu cenu 46 600,- € - podľa výsledkov verejnej obchodnej súťaže

Stanovisko komisie:
Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predaj budovy s.č. 346 na Trangusovej ulici
v Krompachoch vrátane priľahlých pozemkov spoločnosti SIMA PLUS KROMPACHY s.r.o., IČO
47426136, Maurerova 11, 053 42 Krompachy za kúpnu cenu 46 600,- €, podľa výsledkov verejnej
obchodnej súťaže.
Hlasovanie: prítomní: 5
za: 4 proti: 0 zdržal sa: 1 (Pribičko Ján)
K bodu č. 4: Návrh na úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2017

a) úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova:
- základné vzdelávanie z hodnoty 652 855,88 € na 661 863,88 €
b) úpravu rozpočtu ZŠ Zemanská:
- základné vzdelávanie z hodnoty 374 009,74 € na 378 764,74 €
- školské stravovanie z hodnoty 47 243 € na 52 243 €
c) úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ SNP:
-

základné vzdelávanie z hodnoty 507 965,51 € na 516 105,51 €

d) úpravu rozpočtu Materská škola Hlavná
- predškolská výchova z hodnoty 240 588 € na 242 088 €
- školské stravovanie z hodnoty 46 029 € na 47 529 €
e) úpravu rozpočtu Centrum voľného času PRIMA
-

z hodnoty 78 358 € na 86 958

f) Schvaľuje úpravu rozpočtu Základnej umeleckej škole
-

z hodnoty 353 945 € na 367 312 €

Stanovisko komisie:
Finančná a majetková komisia navrhuje MsZ schváliť úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení
na rok 2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: prítomní: 5
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu č. 5: Rôzne:
a) Lieder Light – aký je stav s podpísaním zmluvy – opýtala sa Ing. Perháčová
- Ing. Balážová odpovedala, že zmluva je už podpísaná, sadové úpravy uhradíme v plnej výške
cca 13 tis. € a Lieder Light nám zaplatí úrok z omeškania cca 8 tis. €.
b) Brakel – aký je stav – opýtala sa Ing. Kozlová
- Ing. Balážová odpovedala, že zajtra je plánované stretnutie o výsledku bude MsZ informované
na najbližšom zasadnutí
c) SEZ cesta – aký je stav – opýtala sa Ing. Perháčová
- Ing. Balážová odpovedala, že momentálne tento problém riešime prostredníctvom právnika

K bodu č. 6: Záver
Podpredsedníčka komisie sa poďakovala všetkým prítomným členom komisie aj
zamestnancom mesta a zasadnutie ukončila.

V Krompachoch 17.10.2017

Ing. Lívia Kozlová
podpredseda FaMK

