
Zápisnica č. 6/2019 
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie   

konaného 14. augusta 2019 

 

Prítomní:  Ďorko Radovan - podpredseda komisie    

   Ing. Perháčová Alžbeta - členka komisie 

  JUDr. Tauber Tomáš  - člen komisie 

  Ing. Ontková Alena - členka komisie 

  Ing. Uhrin Martin - člen komisie  

  Probala Vladislav - člen komisie 

 

Neprítomní:     - 

   

Za mesto:  Dárius Dubiňák - zástupca primátorky mesta 

  Ing. Balážová Erika - vedúca OMaRR 

  Ing. Znanec  Ján - vedúci OŠKaŠ 

  Mgr. Klein Miloš - referent OMaRR    

 

Program:  

 

  1. Otvorenie 

  2. Majetkové návrhy 

  3. Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenia 

  4. Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

      Krompachy k 30.06.2019 

  5. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2019       

  6. Návrh úpravy rozpočtov škôl (ZŠ s MŠ Maurerova ul., MŠ, ŠD, MŠ Hlavná, CVČ) 

  7. Návrh Doplnku č. 2 VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa, žiaka  

      škôl a školských zariadení  

  8. Návrh na udelenie Cien mesta pri príležitosti Dní mesta Krompachy v roku 2019 

  9. Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta  za rok 2018 – SKI Plejsy a. s.  

10. Rôzne 

11. Záver 

        

  

K bodu č. 1: Otvorenie 

 Podpredseda komisie Radovan Ďorko privítal všetkých prítomných členov komisie a vedenie 

mesta a komisiu viedol. 

  

K bodu č. 2:  Majetkové návrhy 

a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 2/E.6 zo dňa 12.12.2018 - kúpa rod. domu na Trangusovej 

ulici v Krompachoch - p. Skrak 

 Z dôvodu nevyhnutnej potreby fin. prostriedkov na realizáciu aktivít citovaných  

v rozpočtových opatreniach č. 20-24 v celkovej výške 76 170,- € bol predložený návrh na zrušenie 

uznesenia č. 2/E.6 zo dňa 12.12.2018. 



 Člen FaMK pán Probala informoval, že je v kontakte s p. Skrakom, ktorý súhlasí s predajom 

svojho rod. domu Mestu Krompachy aj na splátky a navrhuje, aby mu mesto vyplatilo 5-10 tis. € 

v roku 2019 a na zbytok kúpnej ceny dohodne s mestom splátkový kalendár.  

 

Stanovisko komisie: 

Vzhľadom na skutočnosť, že pán Skrak pristúpil na možnosť  vyplatenia  kúpnej ceny za jeho rod. dom  

na ul. Trangusovej v Krompachoch v splátkach, komisia neodporúča zrušiť  uznesenie č. 2/E.6 zo dňa 

12.12.2018. Navrhuje vyplatiť časť kúpnej ceny vo výške 10 tis. € do konca roka 2019 a zbytok vyplatiť 

v dohodnutých splátkach v roku 2020. 

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

b) Predaj pozemku pod garážou p. Marekovi Čipkárovi, bytom SNP 5, Krompachy 

- za 5,- €/m2  

- celková výmera 22 m2 

- z dôvodu majetko-právneho vysporiadania pozemku pod zastavanou stavbou 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ  súhlasiť s predajom pozemku pod garážou p. Čipkárovi 

za kúpnu cenu 5,- €/m2, z dôvodu majetko-právneho vysporiadania pozemku.  

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

c) Kúpa pozemkov na ul. Janka Jesenského od Matúša Bikára 

- ponúka mestu na odkúpenie pozemok s výmerou cca 800 m2 

- pozemok sa nachádza v záplavovom pásme a mesto nemá pre neho využitie 

 

Stanovisko komisie: 

Pokiaľ mesto nemá využitie pre ponúkaný pozemok, komisia neodporúča jeho kúpu. 

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

d) Ponuka na odkúpenie nehnuteľností (bývalá RYBA)  na ul. SNP od pána  Lovása  

- celková výmera  1235 m2  

- za kúpnu cenu 118 tis. €  

- stavba 20 rokov bez využitia 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča, aby sa najprv vyjadrili odd. školstva a komisia výstavby 

k možnosti a účelu využitia ponúkanej nehnuteľnosti.  

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

e) Prepojenie Hornádskej ul. (rómskej komunity) s centrom mesta  

- rozpočtované náklady 75 tis. € 

- spoluúčasť 5 % činí 15 tis. € 

- na dobudovanie chodníkov, osvetlenia 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť fin. spoluúčasť mesta na tomto projekte  

a navrhuje, či by mesto nemohlo cestu dokončiť celú a dofinancovať ju z vlastných zdrojov. 

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 



f) Domáce kompostáre do domácnosti v rámci intravilánu 

- rozpočtované náklady 30 tis. € 

- spoluúčasť 5 % 

- možnosť aj bez spoluúčasti ak náklad je 30 tis. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ požiadať o fin. prostriedky na domáce kompostáre  

a využiť možnosť bez fin. spoluúčasti mesta. 

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

g) Nákup auta na čistenie komunikácií 

- rozpočtovaný náklad 200 tis.  

- spoluúčasť mesta 5 % 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť s možnosťou získať domáce kompostáre  

do domácnosti bez potrebnej spoluúčasti mesta, pokiaľ je takáto možnosť. 

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3: Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenia 

 

RO č. 20 - vo výške 20 tis. € v rámci bežných a kapitálových výdavkov – nevyhnutné dofinancovanie  

                  školstva – ZŠ s MŠ ul. Maurerova a MŠ ul. Hlavná  

RO č. 21 – vo výške 10 tis. € v rámci bežných a kapitálových  výdavkov – nutnosť opravy poškodenej  

                   steny plaveckého bazéna na základe statického posudku 

RO č. 22 -  vo výške 23 tis. € v rámci bežných a kapitálových výdavkov – úpravy verejného  

                   priestranstva na ul. Trangusovej a Hlavnej 

RO č. 23 – vo výške 13 170 € v rámci bežných a kapitálových výdavkov – oprava cesty na Hlavnej ul.   

                   stred 

RO č. 24 -  vo výške 10 tis. € v rámci bežných a kapitálových výdavkov – potreba vyčistenia   

                   dažďových odtokov v meste 

   

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ prehodnotiť investičné. akcie uvedené v RO č. 20- 24 

tak, aby bolo ušetrených 10 tis.€, ktoré majú byť použité na kúpu rod. domu p. Skraka v roku 2019.   

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

RO č. 25 – vo výške 6 tis. €, z toho 3 433,- € (transfer ÚPSVaR - § 50j) a 2 567 € (spoluúčasť mesta) 

z dôvodu fin. príspevku z ÚPSVaR na vytvorenie prac. Miest § 50j a ukončenie prac.         

pomeru 2 zamestnancov    

RO č. 26 – vo výške 350,- €, náhrada príjmu počas PN zamestnankyne MsK   

RO č. 27 – vo výške 4 716,- € školstvo orig. kompetencie, ZUŠ pre činnosť tanečného odboru –  

                   mažoretky 

RO č. 28 – 2 tis. €, na čistenie komunikácií – PIAGGIO – nutné opravy auta  

RO č. 29 – 1 tis. € zníženie výdavkov na audit. služby, 2 tis. € zníženie výdavkov z údržby byt. fondu  

                   a použitie 3 tis. € na výdavky za exekútorské služby 

 

 



Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť  RO č. 25- 29 podľa predloženého návrhu..  

Hlasovanie: Prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

RO č. 30 -  2 tis. €,- p. MORRIS poskytla fin. dar mestu, ktorý bude použitý na pamätník holokaustu 

RO č. 31 – 1 tis. € dar od Kovohuty a.s. Krompachy, ktorý je účelovo viazaný na vybudovanie  

                   detského ihriska na Trangusovej ulici 

RO č. 32 -  10 361,- € voľby do europarlamentu a prezidentské voľby, poskytnuté fin. prostriedky  

                    príjem a použitie  

RO č. 33 – súvisí so záverečným účtom – úprava rozpočtu v rámci fin. operácií a bežných výdavkov,  

                   ide o zapojenie účelovo určených cudzích prostriedkov na účte (hmotná núdza, prenesené  

                   kompetencie, zbierka z predaja punču atď.) v roku 2019 z predchádzajúceho roka  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia berie na vedomie RO č. 30-33.   

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4:  Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  

                      mesta Krompachy k 30.06.2019 

  

Ing. Znanec vedúci OŠKaŠ predložil správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení  

k 30.6.2019.  Od 1.1.2019 do 30.6.2019 boli poukázané školám fin. prostriedky na prenesené 

kompetencie vo výške 982 242,- € ( t.j. 51,9 %) a  na originálne kompetencie vo výške 663 748,- € 

(t.j. 48,7 %). V rámci orig. kompetencií boli ZŠ Zemanská a ZŠ s MŠ Maurerova schválené fin. 

prostriedky vo výške 20 924,28 € a to pre ZŠ Zemanská vo výške 1 152,28 € na spolufinancovanie 

schváleného projektu pre operačný program "Ľudské zdroje" (špeciálny pedagóg) a pre ZŠ s MŠ 

Maurerova vo výške 19 772,- € na odstránenie havarijného stavu - oprava strechy  v "C" pavilóne.  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia zobrala na vedomie Správu  o plnení rozpočtu škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy k 30.6.2019 bez pripomienok.   

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5:  Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2019    

 Ing. Balážová vedúca OMaRR  vypracovala monitorovaciu správu o plnení programového 

rozpočtu k 30.6.2019. Informovala členov komisie o plnení jednotlivých položiek rozpočtu. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia zobrala na vedomie monitorovaciu správu o plnení programového 

rozpočtu k 30.6.2019.  

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

    

K bodu č. 6:  Návrh úpravy rozpočtov škôl (ZŠ s MŠ Maurerova ul., MŠ, ŠD, MŠ Hlavná, CVČ) 

  

- ZŠ s MŠ Maurerova   -  +2 653,- € na asistenta učiteľa    

- MŠ Robotnícka 3 -  - 1 500,- € prerušená prevádzka z dôvodu rekonštrukcie, zníž. nákladov na  

                                                     energie 

- Školský klub ZŠ s MŠ Maurerova - + 6 472,- € na mzdy a odvody z dôvodu navýšenia počtu detí 



- MŠ Hlavná - + 6545,- € na mzdy a odvody asistenta učiteľa 

- ZUŠ - + 4716,- € na činnosť tanečného odboru mažoretky 

 

Stanovisko komisie: 

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

na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7:  Návrh Doplnku č. 2 VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

                      na dieťa, žiaka   

   Z dôvodu úpravy rozpočtov pre školské zariadenia - materské školy úprava pre asistentov 

učiteľa na mzdy s odvodami, pre školský klub z dôvodu navýšenia oddelenia na mzdy s odvodami 

a pre tanečný odbor ZUŠ je úprava dotácie na školské zariadenia.  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť Doplnok  2 k VZN č. 1/2019 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.  

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 8:  Návrh na udelenie Cien mesta pri príležitosti Dni mesta Krompachy v roku 2019 

- „Čestné uznanie primátora mesta“ – Mgr. Anne Mosinovej 

- „Čestné uznanie primátora mesta“ -  Ing. Vladislavovi Müllerovi 

- „Cena mesta Krompachy“ – Stanislavovi Barbušovi 

- „Cena mesta Krompachy“ – MUDr. Eve Böhmerová 

- „Cena mesta Krompachy“ – Lucii Kopčanovej 

- fin. odmena vo výške 100,- € za „Cenu mesta Krompachy“   

- fin. odmena vo výške 40,- € za „Čestné uznanie primátora mesta“ 

- fin. odmena vo výške 50,- € za udelenie Zlatej plakety darcom krvi 

- fin. odmena vo výške 40,- € za udelenie Striebornej plakety darcom krvi 

- fin. odmena vo výške 30,- € za udelenie Brondzovej plakety darcom krvi    

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia zobrala na vedomie návrh na udelenie ocenenia „Čestného uznania 

primátora mesta“ a  odporúča MsZ schváliť návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ 

a navrhované finančné odmeny za jednotlivé ocenenia podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9: Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta – SKI  

                    Plejsy a. s. za rok 2018  

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia zobrala na vedomie Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti 

s majetkovou účasťou mesta – SKI Plejsy a. s. za rok 2018.  

Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5         proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

 

 



K bodu č. 10:  Rôzne: 

a) Sťažnosti na nočný hluk  

JUDr. Tauber sa sťažoval na nočný hluk na Trangusovej ulici, za garážami smerom na Líščí vrch, kde 

sa zgrupuje mládež. Požiadal o častejšie kontroly zo strany MsP. Ing. Balážová informovala, že MsP 

tam vykonáva aj teraz častejšie kontroly, ale po príchode MsP sa mládež rozpŕchne a po čase sú tam 

znovu. Policajti tam nemôže byť stále. 

 

b)  Obsadenie postu predsedu FaMK 

FaMK toho času nemá predsedu komisie, preto podpredseda komisie navrhol za predsedníčku  

Ing. Derdákovú, keďže profesijne má na to najväčšie predpoklady. Členovia komisie súhlasili, aby ju 

poslanci MsZ oslovili s touto ponukou. Navrhnutá bola aj druhá možnosť, ak by nesúhlasila  

Ing. Derdáková,  tak podpredseda Radovan Ďorko by bol predsedom komisie a Ing. Zahuranec 

podpredsedom, keďže prejavil záujem pracovať práve v tejto komisii. Rozhodnutie však ostáva  

na  poslancov MsZ. 

  

K bodu č. 11:  Záver 

 Podpredseda komisie sa poďakoval všetkým prítomných členom komisie aj zamestnancom 

mesta a zasadnutie ukončil. 

 

 

V  Krompachoch 14.8.2019 

 

Zapísala: S. Karolčíková 

 

 

 

              Radovan Ďorko 

             podpredseda FaMK  


