
Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie   

konaného 10. júna 2020 

 

Prítomní:  Ing. Dubiňák Dárius - predseda komisie 

  Ďorko Radovan - podpredseda komisie    

  Ing. Ontková Alena  - členka komisie 

  Ing. Mikulová Anna - členka komisie 

   

Neprítomní:      Ing. Perháčová Alžbeta - členka komisie  

   

Za mesto:  Ing. Balážová Erika - vedúca OMaRR 

  Ing. Znanec  Ján - vedúci OŠKaŠ 

   

Program:  

 

  1. Otvorenie 

  2. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019 

  3. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019 

  4. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2020     

  5. Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 

      a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení      

  6. Majetkové návrhy 

  7. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2019 a návrh plánu opráv nebytových  

      priestorov pre rok 2020 

  8. Rôzne 

  9. Diskusia a záver 

 

K bodu č. 1: Otvorenie 

 Predseda komisie Ing. Dubiňák privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných 

zamestnancov mesta a komisiu viedol. 

  

K bodu č. 2:  Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019 

 Ing. Znanec informoval členov komisie ako hospodárili školy a školské zariadenia v roku 

2019. Normatívne fin. prostriedky určené Ministerstvom školstva na prenesené kompetencie v  roku 

2019 boli poukázané v plnej výške a školám boli poukazované na základe schválených rozpočtov. 

Nenormatívne fin. prostriedky (vzdelávacie poukazy, dopravné, fin prostriedky na žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, asistenti učiteľa) boli poukázané v plnej výške. Fin. prostriedky 

poukazované pre MŚ sú účelovo určené na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-

vzdelávacím procesom detí. Fin. príspevok je určený pre predškolákov. 

 Školské zariadenia, ktoré tvoria MŠ, škol. kluby, škol. jedálne, výdajné škol. jedálne, CVČ  

a ZUŠ sú financované z rozpočtu mesta. Fin. prostriedky im boli poukazované na základe ich 

schválených rozpočtov. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia berie na vedomie výsledky hospodárenia škôl a školských zariadení  



za rok 2019. 

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

 

K bodu č. 3:  Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019 

 Ing. Balážová vypracovala záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019. Informovala ako 

mesto v roku 2019 hospodárilo, aká je jeho úverová zaťaženosť a pod. Hospodárenie mesta 

Krompachy sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019, ktorý bol zostavený ako prebytkový. 

V priebehu roka bol upravovaný 72 rozpočtovými opatreniami. Výsledok hospodárenia mesta 

Krompachy je prebytok vo výške 305 110,- €, ktorý navrhujeme použiť na tvorbu Rezervného fondu. 

  

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019 

bez výhrad a prebytok hospodárenia v celkovej výške 305 110,- € použiť na tvorbu Rezervného fondu.    

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

 

K bodu č. 4: Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2020 

 Návrh na úpravu rozpočtov škôl a škol. zariadení vypracoval Ing. Znanec na základe ich 

požiadaviek.   

MŠ Hlavná - navýšenie  4 452,- € - na mzdy s odvodami 

        - navýšenie 1 000,- € - oprava schodov v prístavbe MŠ 

ZŠ s MŠ Maurerova - navýšenie 2 065,- € - na mzdy s odvodami 

          - navýšenie 3 000,- € - na zakúpenie šatňových skriniek a ost. inventáru pre MŠ 

                                    v rekonštruovanej budove na ul. Robotníckej 

                                  - navýšenie pre škol. klub 2 680,- € - na mzdy s odvodami 

ZŠ Zemanská - navýšenie 784,- € mzdy s odvodami 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť úpravy rozpočtov škol a škol. zariadení podľa 

predloženého návrhu. 

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

  

K bodu č. 5: Návrh Doplnku č.5 k VZN mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie  

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

 Z dôvodu úpravy poukázania 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. 5 k VZN mesta Krompachy  

č. 1/2019  o určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

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

    

K bodu č. 6:  Majetkové návrhy 

a) predaj budovy gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia s.č. 315 na parcele C-KN 493/7 - zámer 

schválený MsZ dňa 6.5.2020  Uznesením č. 18/D.10-2, neschválený spôsob predaja, pretože priamy 

predaj môže byť iba do výšky 40 tis. €, v zmysle platnej legislatívy. Na základe týchto zistených 

skutočností je predložený návrh na zrušenie Uznesenia č. 18/D.10-2 v časti spôsobu predaja. Do úvahy 

pripadá spôsob predaja formou osobitného zreteľa, alebo verejnou obchodnou súťažou. 

 



Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ zrušiť Uznesenie č. 18/D.10-2 zo dňa 6.5.2020 v časti 

spôsob predaja a schváliť predaj formou osobitného zreteľa, s prihliadnutím na verejnoprospešný 

účel. 

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

 

b) Projekt - Rekonštrukcia Denného centra seniorov na Denný stacionár 

- celkový fin. náklad vo výške 73 tis. €, z toho 5 % spoluúčasť mesta 3 650,- € 

- termín podania žiadosti do 1.8.2020 

- potrebný súhlas na podanie žiadosti a zabezpečenie finančnej 5 %  spoluúčasti 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť s podaním žiadosti a poskytnutím fin. 

spoluúčasti mesta na projekte vo výške 5 %  z celkových fin. nákladov. 

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

 

c) Návrh na zníženie nájmu v budovách vo vlastníctve mesta o 20 % za 2 mesiace 

 Ing. Balážová predložila na komisii návrh na možné zníženie nájmu v budovách vo vlastníctve 

mesta Krompachy o 20 % za 2 mesiace z dôvodu uzavretia prevádzok v čase pandémie COVID-19. 

Pani Mikulová navrhla dať zľavu len tomu, kto splní podmienku pre poskytnutie príspevku zo štátu,  

s prihliadnutím, či mal prevádzku zatvorenú, alebo pokles tržieb. Pán Ďorko navrhol zľavu poskytnúť 

aj tým prevádzkam,  ktoré sú v podnájme spoločnosti Termokomplexu a to do výšky 50 %. 

 

Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia odporúča poskytnúť zníženie nájmu do 50 % nájomníkom v priestoroch 

kde je mesto vlastník nehnuteľností na základe žiadosti a preukázania, že prevádzka bola zatvorená 

(čestným prehlásením) Prevádzky v podnájme Termokomplexu, požiadajú o zníženie prenajímateľa. 

Ak im prenajímateľ na základe žiadosti poskytne zľavu, tak si bude môcť žiadať refundáciu od mesta 

do výšky 50 % za obdobie marec, apríl. 

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

  

K bodu č. 7: Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2019 a návrh plánu opráv  

                      nebytových priestorov pre rok 2020 

 Spoločnosť Termokomplex spol. s r. o. Krompachy predložilo na rokovanie komisie 

vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2019 a návrh plánu opráv nebytových 

priestorov pre rok 2020. 

 

 Stanovisko komisie: 

Finančná a majetková komisia zobrala na vedomie vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov 

za rok 2019. Odporúča MsZ schváliť plán opráv nebytových priestorov pre rok 2020 podľa 

predloženého návrhu.  

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

 

K bodu č. 8: Rôzne: V tomto bode sa nič neprerokovávalo   

 

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 10.06.2020 

 

 

Zapísala: S. Karolčíková 

              Ing. Dárius Dubiňák 

                   predseda FaMK  


