
Zápisnica 
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie   

konaného 12. februára 2018 

 

Prítomní:  Ing. Derdáková Eva - predseda komisie  

                   Ing. Kozlová Lívia - podpredseda komisie 

  Ing. Zuzana Varechová - členka komisie    

  Ing. Perháčová Alžbeta - členka komisie 

   

Neprítomní:  Ing. Ontková Alena - členka komisie 

  Ing. Ďurmanová Beáta - členka komisie  

  Pribičko Ján - člen komisie 

 

Za mesto:  Anna Nemčíková - prednosta mesta 

  Ing. Balážová Erika - vedúca OMaRR 

     

Program:  

 

  1. Otvorenie 

  2. Vyradenie majetku 

  3. Inventarizácia majetku mesta 31.12.2018  

  4. Schválenie mimoriadneho členského príspevku MAS Sľubica 

  5. Majetkové návrhy     

  6. VZN č. 1/2018  

  7. Rôzne 

  8. Záver  

   

K bodu č. 1: Otvorenie 

 Predsedníčka komisie Ing. Derdáková privítala členov komisie, zamestnancov a vedenie mesta 

a komisiu viedla. 

 

K bodu č. 2: Vyradenie majetku 

    Informáciu o návrhu na vyradenie majetku predložila Ing. Erika Balážová  

- na vyradenie k 31. 12. 2017 je určený majetkok v OC  v celkovej výške 78 584,41 €  

- špecifikácia vyradeného majetku je obsahom Správy o výsledku inventarizácie k 31.12.2017 

- zápisnice zo zasadania vyraďovacej komisie boli všetkými členmi vyraďovacej komisie podpísané 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť vyradenie majetku podľa predloženého návrhu. 

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

 

 K bodu č. 3: Inventarizácia majetku mesta 31.12.2018 

    Členom komisie bola doručená písomná správa .  

Celková hodnota majetku mesta k 31.12.2017 v zostatkovej cene predstavuje výšku 29 579 891,50 € 

 

 



Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia zobrala na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku 

a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2017.  

 

K bodu č. 4: Schválenie mimoriadneho členského príspevku MAS Sľubica  

    Čelom komisie bol doručený písomný materiál. Prednostka MsÚ p. A. Nemčíková stručne 

informovala členom komisie o návrhu : 

- na úhradu mimoriadneho člen. príspevku pre MAS Sľubica, o. z. vo výške 737,- €  

na spolufinancovanie projektu 

- na  prípadné neoprávnené výdavky v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP 

 na financovanie prevádzkových nákladov MAS 260,-  € 

- na úhradu mimoriadneho príspevku pre MAS Sľubica, o. z. vo výške 2 000,- € na zabezpečenie fin. 

prostriedkov pre chod kancelária MAS Sľubica, o. z.  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia navrhuje pripraviť rozpočtové opatrenia na úpravu výdavkov na členské 

príspevky. 

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

 

K bodu č. 5: Majetkové návrhy: 

     Ing. Balážová informovala o týchto majetkových návrhoch, ktoré boli poslancom predložené 

aj v písomnej forme: 

 

a) Schválenie Dohody o započítaní investícií a nájomného pre Mestské lesy Krompachy s.r.o. 

- prenajaté nebytové priestory, v ktorých sídlia MsL (priestory v objekte požiarnej zbrojnice) vyžadovali 

stavebné úpravy vo výške 4 816,30 € 

- zmluvy o nájme nebytových priestorov nerieši možnosť započítania prvotných investícií s nájmom, 

preto bol predložený návrh Dohody o započítaní investícií a nájomného 

- Dohoda rieši postupné započítavanie preinvestovaných fin. prostriedkov s nájomným a to počas 

obdobia 03/2018 - 12/2020 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť Dohodu o započítaní investícií a nájomného  

pre spoločnosť Mestské lesy Krompachy s.r.o. podľa predloženého návrhu. 

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

 

b) Odkúpenie rod. domu na ul. SNP v Krompachoch od Igora Cukera, Poštová 2, Krompachy 

   P.Cuker ponúkol mestu Krompachy na odkúpenie: 

- rod. dom s. č. 426 s priľahlým pozemkom na parcele C KN 1689 - zast. pl.  s výmerou 543 m2 

- parcela C KN 1690 - záhrady s výmerou 115 m2 

- parcela C KN 1691 - záhrady s výmerou 637 m2 

- zapísané na LV 1152, za kúpnu cenu podľa znal. posudku vo výške 45 600,- € 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia neodporúča MsZ schváliť odkúpenie rod. domu a   pozemkov na ul. SNP 

v Krompachoch od Igora Cukera, bytom Poštová 2 Krompachy z dôvodu, že mesto nemá na kúpu  

finančné prostriedky a nie známy ani účel využitia tejto nehnuteľnosti. .  

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



c) Odkúpenie rod. domu na ul. Stará cesta v Krompachoch od vlastníkov - Harald Plaseller  

a Johann Messner, Taliansko 

- rod. dom s.č. 450 s priľahlým pozemkom na parcele C KN 2399 - zast. pl. s výmerou 356 m2 

- zapísané na LV 608 

- stavba dlhodobo neobývaná a značne poškodená 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia neodporúča MsZ schváliť odkúpenie rod. domu s priľahlým pozemkom  

na ul. Stará cesta v Krompachoch od  Haralda Plasellera a Johanna Messnera bytom v Taliansku  

z dôvodu, že mesto nemá na kúpu ako aj prípadnú rekonštrukciu  finančné prostriedky a nemá ani účel 

využitia týchto nehnuteľností 

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

 

d) Kúpna zmluva na predaj pozemkov na Slovinskej ul.  v Krompachoch vlastníkom byt. domu 

 s. č. 1133 na Slovinskej ul. 1 v Krompachoch 

- vybudovanie bezbariérového prístupu do byt. domu 

- p. č. 520/1 a 487/4 v celkovej výmere 13 m2  

- predložený návrh Kúpnej zmluvy č. 3/2018/KZ 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť Kúpnu zmluvu na predaj pozemkov  

na Slovinskej ul. v Krompachoch podľa predloženého návrhu.  

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

 

e) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu  

na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 17 v bytovom dome s. č. 796 na Maurerovej ul.  

č. 23 v Krompachoch  

- dvojizbový byt 

- v prvom kole sa byt nepredal, preto navrhujeme zníženie kúpnej ceny o 10 % na 17 tis. € 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže  

na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 17 v bytovom 

dome s. č. 796 na Maurerovej ul. č. 23 v Krompachoch podľa predloženého návrhu.  

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

 

f) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu  

na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 120 v Dome kultúry 

v Krompachoch 

- nebytový priestor č. 120 s výmerou 24 m2 za 20,- €/m2/rok 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže  

na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového 

priestoru č. 120 v Dome kultúry v Krompachoch podľa predloženého návrhu. 

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

 



g) Predaj pozemkov na Sadovej ul. v Krompachoch Ing. Lukášovi Bagínovi ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

- celková výmera 522 m2, pozemky zapísané na LV 2287 

- schválený predaj, formou priameho predaja za cenu podľa znaleckého posudku t. j. za 10,38 €/m2   

- do vyhláseného priameho predaja sa neprihlásil a žiada o predaj pozemku za kúpnu cenu 5,- €/m2 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia neodporúča MsZ schváliť predaj pozemkov na Sadovej ul. 

v Krompachoch Ing. Lukášovi Bagínovi formou prípadu hodného osobitného zreteľa. Navrhuje opäť 

ponúknuť žiadané pozemky na predaj, ale len formou priameho predaja, a to . za cenu podľa znaleckého 

posudku.  

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

 

h) Predaj rod. domu na Hornádskej ul. v Krompachoch, Rastislavovi Mackovi ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

- rod. dom s. č. 685 na parcele C KN 1753 s výmerou 109 m2 

- Rastislav Macko dlhodobo túto nehnuteľnosť užíva 

- rod. dom odkúpil od pôvodného vlastníka, avšak kúpna zmluva nebola zapísaná do katastra 

nehnuteľností, následne  bývalý vlastník rod. domu tento daroval mestu Krompachy a vlastnícke právo 

mesta bolo riadne zapísané do katastra nehnuteľností 

- ako prípad hodný osobitného zreteľa za kúpnu cenu 1 900,- € 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predaj rod. domu na Hornádskej ul. 

v Krompachoch vrátane zast. pozemku  na parcele C KN 1753 s výmerou 109 m2, formou prípadu 

hodného osobitného zreteľa, za kúpnu cenu 1 900,- € Rastislavovi Mackovi. 

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

 

ch) Predaj pozemku C KN 2849/4 na ul. Hlavnej v Krompachoch Slovenskej pošte a.s., Banská 

Bystrica formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa 

- parcela C KN 2849/4 - zast. pl. a nádvorie s výmerou 20 m2 odčlenená od parcely  C KN 2849/1 - zast. 

pl. a nádvorie s výmerou 1 373 m2  

- za kúpnu cenu 425,-  € za celú výmeru 

- prípad hodný osobitného zreteľa 

- v  kúpnej cene je zahrnutá aj cena za vypracovanie znal. posudku vo výške 100,- € 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predaj  pozemku C KN 2849/4 na ul. Hlavnej 

v Krompachoch Slovenskej pošte a.s., Banská Bystrica formou uplatnenia prípadu hodného osobitného 

zreteľa za kúpnu cenu 525,- €. 

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

 

i) Zámer prenájmu nebyt. priestoru v byt. dome na Mlynskej ul. č. 1119/5 v Krompachoch 

- nebyt. priestor s výmerou 71 m2 po MUDr. Petrekovej 

- verejno-obchodná súťaž, vyvolávacia cena 20,- €/m2/ročne, prenajať len pre NZZ 

 

 

 



Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zámer  prenájmu nebyt. priestoru v byt. dome na 

Mlynskej ul. č. 1119/5 v Krompachoch, formou ver. obchod. súťaže za vyvolávaciu cenu 

20,- €/m2/ročne, výhradne pre neštátne zdravotnícke zariadenie. 

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

 

j) Zámer prenájmu pozemkov na ul. Hlavnej v Krompachoch 

- záujemca fi. Breeze s.r.o., Hlavná 72/8, Krompachy 

- parcela C KN 1029/4 - ost. pl. s výmerou 15 m2 

- parcela C KN 1029/1 - ost. pl. s výmerou 55 m2 

- vybudovanie vonkajšej terasy 

- formou prípadu hodného osobitného zreteľa za 1,- €/m2/ročne 
 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zámer  prenájmu pozemkov na ul. Hlavnej  

v  Krompachoch fi. Breeze s.r.o., Hlavná 72/8 v Krompachoch,  formou prípadu hodného osobitného 

zreteľa za 1,- €/m2/ročne. 

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

 

k) Vyplatenie ušlého nájomného za užívanie pozemkov na Trangusovej ul. Mikulášovi Štefankovi, 

Krakovská 1027/5, Košice 

- vyplatenie ušlého nájomného za roky 2014-2017 v celkovej výške 395,20 € 

- parcela E KN 90723 - orná pôda s výmerou 5 037 m2 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť vyplatenie ušlého nájomného za užívanie 

pozemkov na Trangusovej ul. Mikulášovi Štefankovi, Krakovská 1027/5, Košice za roky 2014-2017 

v celkovej výške 395,20 €. 

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

 

K bodu č. 5: VZN č. 1/2018  

- návrh VZN č. 01/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia zobrala na vedomie informáciu o návrhu VZN č. 1/2018.  

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

 

K bodu č. 6: Rôzne:  

 

a) Predaj bytov na ul. 29. augusta v Krompachoch 

Ing. E. Balážová informovala členov komisie o žiadostiach nájomníkov na  odkúpenie bytov. 

V katastri nehnuteľnoti tieto byty nie sú zapísané.  Mesto musi vynaložiť finančné prostriedky 

na vypracovanie projektovej dokumentácie, zápis do katastra nehnuteľnosti a pod. 

Komisia odporúča zabezpečiť potrebnú dokumentáciu s tým, že aj keď prvotné výdavky budú 

výrazne vyššie ako príjem z predaja.   Budova by  si aj do budúcnosti  vyžadovala ďalšie opravy, 

aby boli byty užívania schopné.  

 

 



b)  Nebyt. priestor SNP 1 (predajňa zdravotníckych potrieb) 

Ing. Balážová informovala o zámere využiť nebytový priestor na ul. SNP 1 na zriadenie 

predajne zdravotných potrieb. 

 

c) Dodatok pre náj. zmluvu pre ZUŠ 

Ing. Balážová  uviedla, že mesto  pripravuje predlženie nájmu na dobu neurčitú pre ZUŠ 

na ul. M. Šprinca 

 

d) Dofinancovanie škôl od 1. 1. 2018 

Ing. Derdáková sa zaujímala o to, ako funguje financovanie mesta od 1.1.2018. P. primátorka 

nepodpísala uznesenia, ktoré sa týkajú financovanie škôl a školských zariadení, ale uznesenie 

o schválení rozpočtu mesta na rok 2018 podpísala. Podľa názoru predsedníčky komisie, mesto 

by malo byť v režime rozpočtového provizória a rozpočet mesta by sa mal  opätovne 

schvaľovať. 

 

K bodu č. 7: Záver 

 Predsedníčka komisie sa poďakovala všetkým prítomných členom komisie aj zamestnancom 

mesta a zasadnutie ukončila. 

 

 

 

V  Krompachoch 12. 2. 2018 

 

 

Zapísala: S. Karolčíková 

 

 

        Ing. Eva Derdáková 

           predseda FaMK  


