
Zápisnica č. 1/2022 
 Finančnej a majetkovej komisie  zo dňa 23.02.2022 

 konanej elektronicky 
 

Prihlásení členovia komisie:  Ing. Dubiňák Dárius - predseda komisie 
      Ďorko Radovan - podpredseda komisie    
    Ing. Ontková  Alena - členka komisie 
 
Neprihlásení členovia komisie: Ing. Kišš Mikulová Anna - členka komisie 
 
Predkladatelia materiálov za mesto:  Ing. Stehlíková Eva - vedúca OMaRR 
     Mgr. Klein Miloš - rferent OMaRR   
 
Program:  
1. Otvorenie 
2. Návrh rozpočtových opatrení 2021 - informácia na vedomie 
3. Návrh na predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Podpora dobudovania technickej  
    infraštruktúry v meste Krompachy - 2. etapa" - zabezpečenie spoluúčasti na projekte 
4. Návrh na predloženie  ŽoNFP v rámci výzvy:IROP-PO7-SC73-2021-87 pre projekt s názvom  
    "Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy" - zabezpečenie  
     spoluúčasti na projekte 
5.  Rôzne 
6.  Diskusia a záver 
   
K bodu č. 1: Otvorenie - schválenie programu 
 Program spolu s materiálmi bol členom komisie zaslaný elektronicky. Členovia komisie sa 
elektronicky vyjadrili ku jednotlivým bodom programu. 
 
Stanovisko komisie: 
Finančná a majetková komisia súhlasí s programom FaMK. 
Hlasovanie:  prítomní: 3   za:3         proti: 0  zdržal sa: 0 
   
K bodu č. 2: Návrh zmeny rozpočtu na základe rozpočtových opatrení pre rok 2021 
 
a) RO č. 30 - + 3 200,- € el. energia, údržba koncesia, - 3 200,- € všeobecný materiál a služby  
                       COVID -19 
                       (zvýšené náklady z dôvodu nárastu cien elektrickej energie) 
b) RO č. 31-  +1 426,10 € matričná činnosť,  + 1 426,10 € plat a odvody matrika 
                      (fin. prostriedky určené na vyplatenie odmien zamestnancom matriky) 
c) RO č. 32 - + 519,- € zabezpečenie regionálnej štátnej správy v školstve - grant, + 519,- € školský   
                       úrad plat, odvody, ostatné                   
                       (grant určený na odmenu pre zamestnanca školského úradu)  
d) RO č. 33 - - 707,- € osobitný príjemca , hmotná núdza, + 707,- € osobitný príjemca, RP, výkon OP                    
                       (fin. prostriedky na zabezpečenie osobitného príjemcu prostredníctvom mesta  
                       Krompachy) 
e) RO č. 34 - - 100,- € odvody hlavný kontrolór mesta, + 100,- € plat hlavný kontrolór mesta  



 (nesprávny výpočet zálohy v rámci rozpočtu na odmenu hlavnej kontrolórke) 
         
Stanovisko komisie: 
Finančná a majetková komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie rozpočtové opatrenia č. 30-34  
podľa predloženého návrhu. 
 Hlasovanie:  prítomní: 3        za: 3        proti: 0  zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3: Návrh na predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Podpora dobudovania  
                      technickej  infraštruktúry v meste Krompachy - 2. etapa" - zabezpečenie        
                      spoluúčasti na projekte 
 
 Výzva na pozemné komunikácie (cesty, chodníky, mostné objekty, lávky) zameraná  
na dobudovanie miestnych komunikácií a súvisiacich prvkov s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb 
pre obyvateľov MR v segregovaných rómskych osídleniach a separovaných rómskych osídleniach. 
 2. etapa - rekonštrukcia chodníkov na ul. Stará cesta,  ul. SNP a rekonštrukcia miestnej 
komunikácie a chodníkov na ul.  Stará Maša - obnova asfaltového krytu vozovky a obnovy 
asfaltového krytu chodníkov. 
 Zabezpečenie spoluúčasti vo výške 50 tis. € + zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
  
Stanovisko komisie: 
Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predloženie žiadosti, zabezpečiť realizáciu 
projektu, zabezpečiť fin. spoluúčasť vo výške 50 tis. € a zabezpečiť financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
Hlasovanie:  prítomní:3      za: 3        proti: 0          zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 4: Návrh na predloženie  ŽoNFP v rámci výzvy:IROP-PO7-SC73-2021-87 pre projekt                  
                     s názvom  "Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste          
                     Krompachy" - zabezpečenie spoluúčasti na projekte 
 
Lokalizácia projektu: 
- vnútroblokové priestranstvo na Hlavnej ulici za bytovými domami č. 11-24, č. 32-42 
- vnútroblokové priestranstvo na Poštovej ulici v blízkosti bytových domov č. 2, 5-9 
- vnútroblokové priestranstvo na ulici SNP v blízkosti bytových domov č. 1, 5, 7. 
 
Zahŕňa: výsadbu drevín, kvetín, osadenie hracích prvkov, vytvorenie oddychových zón, venčoviska 
pre psov atď. 
Zabezpečenie spoluúčasti vo výške 42 500,- € + zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov 
projektu. 
 
Stanovisko komisie: 
Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť predloženie žiadosti, zabezpečiť fin. spoluúčasť 
vo výške 42 500,- € a zabezpečiť financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
Hlasovanie:  prítomní:3      za: 3        proti: 0          zdržal sa: 0 
 
 
 



K bodu č.5: Rôzne 
 žiadne body  
 
K bodu č.6 : Diskusia a záver   
 
 Do diskusie sa nik neprihlásil, preto na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým 
prihláseným za účasť a komisiu ukončil. 
 
V  Krompachoch 23.02.2022 
 
 
Zapísala: S. Karolčíková 
              Ing. Dárius Dubiňák 
                 predseda FaMK  


