
Zápisnica č. 1/2020 
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie   

konaného 5. februára 2020 

 

Prítomní:  Ing. Dubiňák Dárius - predseda komisie 

  Ďorko Radovan - podpredseda komisie    

  Ing. Perháčová Alžbeta - členka komisie 

  Ing. Alena Ontková  - člen komisie 

   

Neprítomní:     - 3 členovia sa vzdali členstva v komisii (JUDr. Tauber, p. Probala a Ing. Uhrin) 

   

Za mesto:  Ing. Balážová Erika - vedúca OMaRR 

  Ing. Znanec  Ján - vedúci OŠKaŠ 

  Ing. Perháč Daniel -  referent OVŽPaTS    

 

Program:  

 

  1. Otvorenie 

  2. Návrh rozpočtu Mesta Krompachy na roky 2020-2022 

  3. Návrh rozpisu fin. prostriedkov na rok 2020 pre školy a školské zariadenia 

  4. Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 1/2019 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 

      a školských zariadení     

  5. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Krompachy o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy      

  6. Návrh plánu investícií na rok 2020 

  7. Návrh na voľbu člena komisie Finančnej a majetkovej komisie MsZ 

  8. Rôzne 

  9. Diskusia a záver 

 

K bodu č. 1: Otvorenie 

 Predseda komisie Ing. Dubiňák privítal všetkých prítomných členov komisie a vedenie mesta 

a komisiu viedol. 

  

K bodu č. 2:  Návrh rozpočtu Mesta Krompachy na roky 2020-2022 

 

 Návrh vypracovala Ing. Balážová, ktorá zároveň informovala členov komisie o zmenách  

oproti pôvodnému návrhu rozpočtu. Podielové dane budú oproti pôvodnému odhadu o 100 tis. € 

nižšie, to sa odzrkadlilo na ponížení v položke platov zamestnancov (nepočíta sa s 13. ani 14. platom), 

teplo sa zvyšuje o 3 %, zvýšenie na orig. kompetencie z dôvodu navýšenia platov o 10 % a navýšenie 

nákladov na opravu strechy MŠ Robotnícka, zapracovaná dotácia Prešovu, na návrh sociálnej  

a bytovej komisie je navýšenie v sociálnej oblasti, zníženie nákladov na sociálny taxík   a pod. 

Rozpočet je navrhovaný ako prebytkový (o 600,- €)   

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť rozpočet Mesta Krompachy na roky 2020-2022 

ako bol vypracovaný nárvh. 

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



K bodu č. 3:  Návrh rozpisu fin. prostriedkov na rok 2020 pre školy a školské zariadenia 

 Návrh rozpisu fin. prostriedkov na prenesené kompetencie pre ZŠ a originálne kompetencie 

pre škol. zariadenia je oproti min. roku vyšší z dôvodu nárastu tarifných platov. Návrh rozpisov 

na orig. kompetencie vychádza zo schválených dotácií pre jednotlivé zariadenia.   

 Kapitálové výdavky pre ŠJ v ZŠ s MŠ Maurerova 14 sú určené na obstaranie konvektomatu. 

ŠJ pripravuje jedlá pre 361 stravníkov, po ukončení rekonštrukcie MŠ na ul. Robotníckej 3 sa počet 

navýši o ďalších 25 stravníkov. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť rozpis fin. prostriedkov školám a škol. 

zariadeniam na rok 2020 bez pripomienok.    

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

 

K bodu č. 4: Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 1/2019 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  

                     a žiaka škôl a školských zariadení 

 Z dôvodu poukázania fin. prostriedkov školám a škol.  zariadeniam na rok 2020 je určená 

výška dotácie pre jednotlivé škol. zariadenia na žiaka. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2019 o určení dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a škol. zariadení podľa predloženého návrhu.  

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

  

K bodu č. 5: Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Krompachy o poskytovaní dotácií z rozpočtu  

                      mesta Krompachy 

 Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Krompachy o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Krompachy predložil na rokovaní predseda komisie. Uviedol, že návrh bol odobrený právnikom. 

  

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť  Doplnok č. 1 k VZN mesta Krompachy  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu  mesta Krompachy podľa predloženého návrhu. 

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

    

K bodu č. 6:   Návrh plánu investícií na rok 2020 

 Ing. Perháč informoval členov komisie o pripravovaných investičných akciách na rok 2020, 

ktorý vychádza z fin. možností mesta. Náklady na realizáciu týchto investícií sú zapracované v návrhu 

rozpočtu mesta na rok 2020. Ing. Perháčová poukázala na skutočnosť, že opraviť je potrebné aj Dom 

smútku, pretože pred vchodom pod predstrešením je strašný prievan, taktiež hrozné je aj ozvučenie. 

Už niekoľko rokov žiada, aby do plánu investícií bola zahrnutá aj oprava chodníka smerom od Starej 

cesty smerom na SNP až na žel. stanicu. Ing. Perháč odpovedal, že pre rok 2020 je v rozpočte 

vyčlenených na opravu budovy Domu smútku 20 tis. eur. Požadovaný úsek cesty je pomerne dlhý  

a finančne náročný, mesto zatiaľ pre rok 2020 s touto opravou nepočíta. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť plán investícií na rok 2020 podľa predloženého 

návrhu..  

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

  



K bodu č. 7: Návrh na voľbu člena komisie Finančnej a majetkovej komisie MsZ 

 Predseda komisie navrhol za ďalšieho člena komisie Ing. Annu Mikulovú, ktorá s členstvom 

vo Finančnej a majetkovej komisii súhlasila. 

 

 Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť za nového člena FaMK Ing Annu Mikulovú.  

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

 

K bodu č. 8: Rôzne: 

a) Ján Bandžuch - návrh na odkúpenie pozemku na ulici SNP (smerom na Košice) 

    - za kúpnu cenu 5 €/m2, formou priameho predaja 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť  predaj pozemku pánovi Jánovi Bandžuchovi  

za kúpnu cenu 5,- €/m2.  

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

 

b) SKI Plejsy a.s. Košice - ponúka mestu Krompachy na predaj nehnuteľnosti 

     - mesto Krompachy je 5 % spoločníkom tejto akciovej spoločnosti. Hodnota akcií v posledných 

rokoch výrazne klesá. Nehnuteľnosti ponúkajú mestu za kúpnu cenu 850 tis. €. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia neodporúča MsZ schváliť  kúpu ponúkaných nehnuteľností za takúto 

kúpnu cenu.  

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

 

K bodu č. 9: Diskusia a záver 

 Predseda komisie sa poďakoval všetkým prítomným členom komisie aj zamestnancom mesta 

za  účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

V  Krompachoch 05.02.2019 

 

Zapísala: S. Karolčíková 

              Ing. Dárius Dubiňák 

                 predseda FaMK  


