
Z á p i s n i c a č. 2/2019 

zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie   

konaného 1. 4. 2019 

 

Prítomní:  Ing. Kozlová Lívia -predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

  Ďorko Radovan – podpredseda komisie, poslanec MsZ    

  Ing. Ontková Alena - členka komisie 

  Ing. Uhrin Martin - člen komisie  

 

Neprítomní:  Ing. Perháčová Alžbeta - členka komisie 

  JUDr. Tauber Tomáš  - člen komisie 

  Probala Vladislav - člen komisie  

   

Pozvaní:  Anna Nemčíková - prednostka mesta 

  Ing. Balážová Erika - vedúca OMaRR 

  Ing. Znanec  Ján - vedúci OŠKaŠ 

  Mgr. Klein Miloš - referent OMaRR    

Program:  

 

  1. Otvorenie 

  2. Vyradenie majetku k 31.12.2018 

  3. Inventarizácia k 31.12.2018  

  4. Aktualizácia akčného plánu PHSR 

  5. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019     

  6. Návrh rozpočtových opatrení č. 3-7 

  7. Majetkové návrhy 

  8. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019  

  9. Rôzne 

10. Záver 

   

K bodu č. 1: Otvorenie 

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

mesta  

a komisiu viedla. 

 

K bodu č. 2: Vyradenie majetku k 31.12.2018 

 Návrh na vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2018 v celkovej výške  

71 312,89 €. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť vyradenie majetku k 31.12.2018  podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 



K bodu č. 3: Inventarizácia k 31.12.2018 

 Celková hodnota majetku mesta k 31.12.2018 je vo výške 28 808 913,39 €. 

Inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebol zistený žiadny 

inventarizačný rozdiel. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  zobrať na vedomie Správu o výsledkoch 

inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Krompachy podľa stavu 

k 31.12.2018. 

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4: Aktualizácia akčného plánu PHSR 

 PHSR je dokument, ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mesta. 

Aktivity deklarované v Aktualizácií plánu pre rok 2019 zahŕňajú najmä prípravu projektovej 

dokumentácie, inžinierskej činnosti a realizácie stavieb v zmysle Plánu prípravy investičných 

akcií. Aktualizovaný plán aktivít zahŕňa aj projekty súvisiace so schválenými, podanými  

a plánovanými žiadosťami o poskytnutie dotácie a predloženými žiadosťami o nenávratný fin. 

príspevok z fin. prostriedkov EÚ. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  zobrať na vedomie Správu o plnení akčného 

plánu mesta Krompachy k 10.04.2019. 

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5: Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019 

  

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  upraviť VZN č. 9/2016 o poskytovaní dotácií  

z fin. prostriedkov mesta Krompachy a vypustiť v §5 ods. 4. Odporúča MsZ opraviť dátumy 

predkladania, vyúčtovania a čerpania dotácií. Zároveň odporúča rozdelenie dotácií podľa 

návrhu poslancov MsZ pre rok 2019.  Komisia odporúča MsZ použiť 3 tis. €  z položky kultúry 

na účelové použitie pre mažoretky. 

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6: Návrh rozpočtových opatrení č. 3-7 

 

RO č. 3 - 16 590,-  €  odkúpenie pozemku od SEZ, C-KN 1885 - orná pôda s výmerou 11 060 

m2, presun z položky rekonštrukcia rod. domu (Skrak) - pre plánované kompostovisko. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  schváliť RO č. 3 podľa predloženého návrhu  

v prípade, ak  je pre mesto predmetný pozemok potrebný. 

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 



RO č. 4 - 18 550,-  € - školstvo oprava strechy ZŠ s MŠ Maurerova 14 Krompachy. 

 

RO č. 5 - 10 000,- € - spoluúčasť vo výške 5 % na projekt zateplenia MŠ Hlavná Krompachy. 

 

RO č. 6 - 1 500,- € spoluúčasť vo výške 5 % na projekt obstaranie elektromobilu. 

 

RO č. 7 - 3 000,- € CVČ Prima zabezpečenie priestorov CVČ pre potreby dočasného 

umiestnenia detí MŠ na ul. Robotníckej počas jej rekonštrukcie. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  schváliť RO č. 4-7 podľa predložených 

návrhov. 

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7: Majetkové návrhy: 

 

a) Spôsob predaja časti pozemkov na ulici Dolina v Krompachoch - Senderáková  

Žiadané parcely v celkovej výmere 379 m2 sú novovzniknutými parcelami odčlenenými  

od nižšie uvedených parciel: 

- parcela C KN 650/2 ost. pl. s výmerou 116 m2 odčlenená od C KN 650 ost. plocha 4 092 m2 

- parcela C KN 652/3 zast. pl, s výmerou 5 m2 odčlenená od C KN 652/2 zast.pl. 251 m2 

- parcela C KN 3225/7 zast. pl. s výmerou 7 m2 odčlenená od C KN 3225/1 TTP 371 547 m2 

- parcela C KN 3225/8 ost. pl. s výmerou 251 m2 odčlenená od C KN 3225/1 TTP 371 547 m2 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  schváliť predaj časti pozemkov na ulici Dolina 

v Krompachoch pani Senderákovej podľa predloženého návrhu formou priameho predaja, t. j. 

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

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

b) Zámer predaja pozemkov v extraviláne mesta Krompachy  - Hvizdoš 

Zámer predaja pozemkov v celkovej výmere 34 358 m2 v lokalite nad hotelom Plejsy: 

- parcela E KN 1596/1, TTP s výmerou 13 562 m2 

- parcela E KN 1596/2, TTP s výmerou 3 007 m2 

- parcela E KN 1597, TTP s výmerou 17 789 m2 

- žiadateľ parcely chce využiť na chov dobytka 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  neschváliť zámer predaja pozemkov  

v extraviláne mesta Krompachy p. Hvizdošovi. 

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

c) Zámer predaja časti pozemkov na Cintorínskej ulici v Krompachoch   - František 

Bíroš 



- parcela C KN 3064/4 záhrada 30 m2 odčlenená od E KN 90916/2 TTP 57 m2 

- parcela C KN 3064/3 záhrada 5 m2 prevedená z parcely E KN 90916/1 TTP 5 m2 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  schváliť predaj časti pozemkov na Cintorínskej 

ulici v Krompachoch p. Františkovi Birošovi podľa predloženého návrhu s uplatnením prípadu 

hodného osobitného zreteľa t. j.  za 5,-- €/m2. 

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

d) Zámer predaja časti pozemkov v záhradkárskej osade Radosť 38-35 Krompachy 

(pod Plejsami) 

- v celkovej výmere 3 959 m2 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  schváliť zámer predaja pozemkov 

v záhradkárskej osade RADOSŤ 38-35 pod Plejsami podľa predloženého návrhu s tým, že 

rozdiel vo výmere bude doplatený podľa aktuálnej predajnej ceny. 

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

e) Zrušenie uznesenia č. 39/B.12,  uznesenia č. 41/B.9, uznesenia č. 41/B.10 

 

- uznesenie č. 38/B.12 zo dňa 6.3.2018 - vyplatenie ušlého nájomného za roky 2014-2017 

Mikulášovi Štefankovi,  bytom Krakovská 1027/5, Košice za užívanie časti pozemku s výmerou 

494 m2 - parcela E KN 90723, orná pôda s celkovou výmerou 5 037 m2 zapísaná v LV 609  

v celkovej výške 395,20 € (t.j. 0,20 €/m2) 

 

-uznesenie č. 41/B.9 zo dňa 25.4.2018 predloženie žiadosti o nenávratný fin. príspevok  

pre projekt: "Malá kompostáreň Krompachy" v rámci vyhlásenej Výzvy na predkladanie 

žiadosti o NFP prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu 

pre Operačný program Kvalita životného prostredia - kód výzvy: OPKZP- PO1-SC111-2017-

33. 

 

-uznesenie č. 41/B.10 zo dňa 25.4.2018 zabezpečenie fin. prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu "Malá kompostáreň Krompachy" vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, t.j. 20 146,43 €. 

 

 Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  zrušiť uznesenia č. 39/B.12 zo dňa 6.3.2018,  

č. 41/B.9 zo dňa 25.4.2018 a č. 41/B.10 zo dňa 25.4.2018. 

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

 

 



K bodu č. 8: Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019 

 Návrh úpravy rozpočtu normatívnych fin. prostriedkov pre zákl. školy je vo výške  

ako je oznámené Ministerstvom školstva pre jednotlivé školy na bežné výdavky, t. j. 100 % 

normatívny príspevok. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. príspevku  

o spolufinancovaní schváleného projektu pre Operačný program "Ľudské  zdroje" (špeciálny 

psychológ a pedagóg) pre ZŠ Zemanská  2 Krompachy, sú  potrebné vlastné fin.  zdroje  

vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,  preto je predložený návrh na poskytnutie 

fin. prostriedkov vo výške 1 152,52 € na rok 2019. Z dôvodu havarijnej situácie je predložený 

návrh na úpravu rozpočtu vo výške 19 772 € pre ZŠ s MŠ Maurerova 14 Krompachy na opravu 

strechy celoplošne aj so zateplením. Predložený návrh úpravy rozpočtu pre CVČ Prima  

vo výške 3000,- € súvisí so zabezpečením priestorov CVČ pre potreby dočasného umiestnenia 

detí MŠ na ul. Robotníckej počas jej rekonštrukcie. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť úpravy rozpočtov škôl a školských 

zariadení podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9: Rôzne: 

 

a) Zateplenie MŠ Hlavná – mesto Krompachy pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie 

prostredníctvom Environmentálneho fondu SR, predmetom ktorej bude zateplenie objektu MŠ 

na ul. Hlavnej 3 v Krompachoch.  

 

Celkové náklady projektu sú vo výške 215 tis. €, celková požadovaná dotácia je v hodnote  

200 tis. €. 

Spoluúčasť mesta Krompachy: 15 tis. €. 

 

b) Zakúpenie elektromobilu - mesto Krompachy pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie 

prostredníctvom Environmentálneho fondu SR, predmetom ktorej bude obstaranie 

elektromobilu pre potreby mesta s cieľom zabezpečiť služby sociálneho taxíka.  

 

Celková požadovaná dotácia: 10 tis. € 

Spoluúčasť mesta Krompachy: 500 € 

Výdavky nad rámec projektu budú zrejmé až po schválení výšky dotácie a potreby 

dofinancovania hodnoty elektromobilu v prípade schválenia žiadosti o dotáciu.  

 

c) Úprava spolufinancovania projektu "Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine 

Krompachy" – z dôvodu prebiehajúceho odborného hodnotenia podaného projektu 

prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

vznikla požiadavka na úpravu stavebno-technickej časti projektovej dokumentácie v dôsledku 

čoho bola výška nákladov na stavebné práce navýšená o 11.200,-- €. 

 

Celkové náklady po úprave PD: 140.324,42 € 



Žiadaná výška NFP: 133.308,19 € 

Spolufinancovanie mesta: 7.016,22 € (pôvodná výška spolufinancovania v zmysle Uznesenia 

č. 46/B.30 zo dňa 11.júla 2018 bola vo výške 6.470,55 €) 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť finančnú spoluúčasť na projektoch 

uvedených v bodoch a)- c).  

Hlasovanie:  prítomní: 4   za: 4         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10: Záver 

 Predsedníčka komisie sa poďakovala všetkým prítomných členom komisie aj 

zamestnancom mesta a zasadnutie ukončila. 

 

 

V Krompachoch dňa 1.4.2019 

 

Zapísala: S. Karolčíková 

                zapisovateľka 

 

 

 

           Ing. Lívia Kozlová 

         predsedníčka komisie 


