
Zápisnica 
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie   

konaného 16. apríla 2018 

 

Prítomní:  Ing. Kozlová Lívia - podpredseda komisie 

  Ing. Ontková Alena - členka komisie    

  Ing. Perháčová Alžbeta - členka komisie 

  Pribičko Ján - člen komisie 

 

Neprítomní:  Ing. Derdáková Eva - predseda komisie - písomne sa vzdala členstva dňa 16.4.2018 

  Ing. Zuzana Varechová - členka komisie 

  Ing. Ďurmanová Beáta - členka komisie  

   

Za mesto:  Anna Nemčíková - prednostka mesta 

  Ing. Balážová Erika - vedúca OMaRR 

  Ing. Znanec Ján - vedúci OŠKaŠ 

  Mgr. Klein Miloš - zamestnanec OMaRR   

 

Program:  

 

  1. Otvorenie 

  2. Hospodárenie škôl a školských zariadení za rok 2017 

  3. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2018  

  4. Zmena rozpočtu - RO 

  5. Záverečný účet     

  6. Majetkové návrhy  

  7. Rozdelenie dotácií 

  8. Rôzne  

  9. Záver  

   

K bodu č. 1: Otvorenie 

 Podpredsedníčka komisie Ing. Kozlová privítala členov komisie, zamestnancov a vedenie 

mesta a komisiu viedla. 

 

K bodu č. 2: Hospodárenie škôl a školských zariadení za rok 2017 

ZŠ - prenesené kompetencie 

Normatívne fin. prostriedky určené Min. školstva na prenes. kompetencie na rok 2017 boli poukázané 

v plnej výške, ktoré boli poukazované školám na základe schválených rozpočtov. 

 

Fin. prostriedky poukazované pre MŠ sú účelovo určené na financovanie nákladov súvisiacich 

s výchovno-vzdelávacím procesom detí. Fin. príspevok je určený pre deti, ktoré majú jeden rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky.  

 

Školské zariadenia - originálne kompetencie 

Škol. zariadenia, ktoré tvoria MŠ, škol. kluby detí, ŠJ, výdajné škol. jedálne, CVČ a ZUŠ sú 

rozpočtové organizácie financované z rozpočtu mesta. 



ZŠ a škol. zariadeniam v hodnotenom období boli uskutočňované úpravy rozpisov rozpočtu. Rozpis 

fin. prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie v školstve v r. 2017 a súčasne 

rešpektoval účelovosť a čerpanie výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových nákladov 

zamestnancov a štruktúru ich čerpania. Za účelné a hospodárne nakladanie s rozpočtovými 

prostriedkami zodpovedá riaditeľ školy a škol. zariadenia. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  zobrať na vedomie Správu o hospodárení škôl  

a školských zariadení za rok 2017.  

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

 

K bodu č. 3: Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2018 

Doposiaľ neboli rozpočtované fin. prostriedky z príjmu za stravné na nákup potravín od zákonných 

zástupcov detí, od zamestnancov a cudzích stravníkov v škol. jedálňach. Úprava ukazovateľov 

hlavných kategórií na základe podaných návrhov rozpočtových opatrení ZŠ s MŠ Maurerova a ZŠ 

s MŠ SNP, úprava vlastných príjmov CVČ z dôvodu naplnenia očakávaných vlastných príjmov. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení  

na rok 2018 podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 4: Zmena rozpočtu - RO  

RO č. 10 - zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a výdavkov vo výške 100 tis. € - škol.  

                 stravovanie - originálne kompetencie 

RO č. 11 - zmena rozpočtu na základe schváleného poslaneckého návrhu Ing. Lívie Kozlovej -  

                 Dohoda so spoločnosťou SEZ a.s. o uzavretí súdneho zmieru vo výške 84 713,14 € 

RO č. 12- presun fin. prostriedkov na § 50j – náhrada príjmu vo výške 5 100,- €  z položky náklady  

                  na údržbu budov v správe mesta (mzdy 4 upratovačiek na KP) 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu - RO č. 10, 11, 12. 

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

 

K bodu č. 5: Záverečný účet  

Záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení 

mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Mesto Krompachy vykazuje za rok 2017 prebytok 

hospodárenia vo výške 259 277,09 €. Celý prebytok bude prevedený do Rezervného fondu. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť: 

a) Záverečný účet mesta Krompachy a rozpočtové  hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.  

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 259 277,09 € na tvorbu Rezervného fondu 

c) poplatok vo výške 70,80 za rok 2017 na účte SF ako výdavok SF. 

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

 

K bodu č. 6: Majetkové návrhy 

a) Predaj pozemkov na Sadovej ulici v Krompachoch Ing. Lukášovi Bagínovi, Sadová 12,  

     Krompachy 



- celková výmera 522 m2 

- priamy predaj za cenu podľa znaleckého posudku (t.j. 10,38 €/m2), celkom 5 400,- €  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predaj pozemkov na Sadovej ulici 

v Krompachoch Ing. Lukášovi Bagínovi, Sadová 12 Krompachy v celkovej výmere 522 m2 za kúpnu 

cenu 5 400,- €.  

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

 

b) Podmienky obchod. verej. súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie  

    zmluvy na prenájom nebytového priestoru v prístavbe Domu kultúry v Krompachoch 

- nebyt. priestor v DK s výmerou 45 m2, vhodný pre obchodné a kancelárske účely 

- min. výška nájomného 20,- €/m2/rok 

 

c) Podmienky obchod. verej. súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie  

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

- nebyt. priestor v DK s výmerou 24 m2, vhodný pre zriadenie kancelárie 

- min. výška nájomného 20- €/m2/rok 

 

d) Podmienky obchod. verej. 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 

- voľný dvojizbový byt č. 17  

- za min. kúpnu cenu 14 450,- € 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť podmienky obchod. verej. súťaže uvedené 

v bodoch b)-d) podľa predloženého návrhu. 

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

 

e) Odkúpenie rodinného domu na ulici Stará Maša v Krompachoch od Ondreja Soľáka a Anny  

    Soľákovej, bytom Stará Maša 33, Krompachy 

- rod. dom s. č. 1313, na parcele C KN 1279, zast. pl. s výmerou 123 m2, LV č. 296 

- za kúpnu cenu 15 000,- € 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia neodporúča MsZ schváliť odkúpenie rod. domu na ulici Stará Maša  

s. č. 1313, parcela C KN 1279 s výmerou 123 m2 od Ondreja Soľáka a Anny Soľákovej. 

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

 

f) Vojtech Teichman, bytom ulica Trangusova 25 v Krompachoch - žiadosť o odkúpenie  

    pozemku     

- časť parcely č. 1137 – miestna komunikácia pred jeho rod. domom 

- k tomuto zámeru bude na MsZ predložené aj stanovisko KVaŽP 

 

 

 

 



Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia neodporúča MsZ schváliť zámer predaja pozemku pred rod. domom  

pánovi Vojtechovi Teichmanovi, z dôvodu, že v územnom pláne mesta Krompachy je tento pozemok 

vedený ako miestna komunikácia.  

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

 

g) Prenájom nebyt. priestorov na ul. SNP 1 v Krompachoch - zdravotnícke potreby 

- požadované nebyt. priestory by vyžadovali rozsiahle stavebné úpravy, ktoré by muselo zabezpečiť 

mesto 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť prenájom nebyt. priestorov na ul. SNP 1  

v Krompachoch na zriadenie predajne zdravotníckych potrieb za podmienky, že všetky potrebné 

stavebné úpravy si budú financovať sami bez odpočtu z nájmu. 

 

h) Schválenie fin. spoluúčasti pre projekt: "Malá kompostáreň KROMPACHY" 

- predpokladané náklady na realizáciu projektu sú vo výške 402 528,48 € 

- 5 % - spoluúčasť 20 126,42 € 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť fin. spoluúčasť pre projekt: "Malá kompostáreň 

KROMPACHY" vo výške 20 126,42 €. 

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

 

ch) Predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a spôsob zabezpečenia úveru pre Bytové družstvo SNV  

     ako správcu bytového domu na Lorencova ul. č. 12, Krompachy a založenie zmluvy o  

     stavebnom sporení 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB vo výške 

218 320,- € na obnovu byt. domu a spôsob zabezpečenia úveru pre potreby Bytového družstva SNV 

podľa predloženého návrhu.   

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

 

i) Späťvzatie nefinančného vkladu mesta Krompachy do spoločnosti SKI Plejsy a.s. 

- späťvzatie všetkých pozemkov a aktív, ktoré mesto Krompachy ako akcionár vložilo vo forme 

nefinančného vkladu do SKI Plejsy a.s. Košice v celkove hodnote 545 708,02 €. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ poveriť primátorku mesta rokovať so zástupcami 

spoločnosti SKI Plejsy, a.s. Košice o možnosti odkúpenia zariadenia potrebného na prevádzku 

lyžiarskeho strediska. 

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

 

 

 

 

 



K bodu č. 7: Rozdelenie dotácií  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia necháva rozhodnutie na rozdelenie dotácií pre rok 2018 na poslancov 

MsZ.  

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

 

K bodu č. 8: Rôzne: 

a) FK Pokrok SEZ Krompachy  získal  prostredníctvom Slovenského  futbalového  zväzu  dotáciu  

vo výške 25 tis. €. Predmetom projektu má byť rozšírenie plochy a zatrávnenie tréningového ihriska, 

vybudovanie automatického zavlažovacieho systému tréningového ihriska a hlavnej hracej plochy. 

V rámci dotácie sa zrealizuje aj inštalácia plastových sedadiel na hlavnej tribúne. Podkladom 

k žiadosti o spoluprácu na projekte je preukázanie majetko-právnych vzťahov k futbalovému ihrisku 

a hracej ploche. Mesto Krompachy je však výlučným vlastníkom len budovy šatní a tribúny 

a vlastníkom niektorých parciel, na ktorých sa nachádza futbalové ihrisko. Väčšina parciel na ktorých 

sa nachádza hlavná hracia plocha sú vo vlastníctve súkromných osôb a v správe SPF.  

 

FK Pokrok SEZ Krompachy oslovil mesto so žiadosťou o spoluprácu na tomto projekte, kde by mesto 

Krompachy vystupovalo ako partner, tzn. Mesto by dokladovalo majetko-právne vzťahy 

k nehnuteľnostiam, ktoré budú predmetom projektu a zabezpečovalo by aj organizáciu projektu. 

Keďže mesto nemôže zdokladovať vlastníctvo k nehnuteľnostiam v rozsahu v akom boli 

špecifikované v žiadosti o dotáciu, a teda nemôže vystupovať ako partner projektu, navrhujeme aby 

zmluvu o spolupráci uzatvoril FK Pokrok SEZ Krompachy s SFZ a mesto Krompachy uzatvorí s FK 

Pokrok SEZ Krompachy dlhodobú nájomnú zmluvu na prenájom stavieb šatní a tribúny a rovnako na 

časť tréningového ihriska, ktoré sú vo vlastníctve mesta Krompachy. Z dôvodu, že dotácia bude vo 

forme kapitálových výdavkov, v nájomnej zmluve bude upravená povinnosť FK Pokrok SEZ 

Krompachy odpisovať technické zhodnotenie investície.    

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia zobrala na vedomie informáciu o poskytnutí dotácie pre Futbalový 

klub.  

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

 

b) Nákup elektromobilu - podanie žiadosti na Environmentálny fond SR 

 - max. za 30 tis. €, využívaný len mestom, 5 % spoluúčasť 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť s podaním žiadosti na nákup elektromobilu 

prostredníctvom vyhlásenej výzvy Environmentálneho fondu SR..  

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

 

c) Zmena sídla spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy  

     - zo SNP 1 Krompachy na Maurerova 56/51 Krompachy  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zmenu sícla spoločnosti Bytové hospodárstvo 

mesta Krompachy. 

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



K bodu č. 9: Záver 

 Popredsedníčka komisie sa poďakovala všetkým prítomných členom komisie aj 

zamestnancom mesta a zasadnutie ukončila. 

 

 

 

V  Krompachoch 16.4.2018 

 

 

Zapísala: S. Karolčíková 

 

 

           Ing. Lívia Kozlová 

           podpredseda FaMK  


