
Zápisnica 
 

z riadneho zasadnutia Finančnej komisie a Komisia investičných činností, územného 
plánovania, výstavby a životného prostredia, konaného dňa 29. 09. 2017 v budove 
Mestského úradu v Leopoldove 
 
Prítomní: 
Finančná komisia 
Mgr. Jozef Krilek 
Ing. Rudolf Holkovič 
Ing. arch. Matej Jančár 
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.  
Mgr. Róbert Levčík 
 
Alena Molnárová 
Ing. Terézia Trnková – hlavná kontrolórka mesta 
Ing. Zuzana Pelzlová – prednostka MsÚ Leopoldov 
 
Komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia 
Ing. arch. Matej Jančár 
Ing. arch. Ondrej Marko 
Stanislav Piovarči 
 
Mgr. Janka Jančárová 
 
Hosť: 
Zástupca spoločnosti Miroslav Mikulek, s. r. o. 
 
Obsahom zasadnutia  finančnej komisie (ďalej len FK) a komisia investičných činností, 
územného plánovania, výstavby a životného prostredia (ďalej len KICUPVZP) bolo  
prerokovanie nasledovných bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ),  ktoré 
sa uskutoční 02. 10. 2017.  

 
FK odporúča MZ nasledovné: 

1. Kontrola prijatých uznesení z 31. zasadnutia MZ v Leopoldove 
FK berie na vedomie. 
 

2. Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré 
mali hodnotenie ako priebežné plnenie 

FK berie na vedomie. 
 

3. Správa z kontroly - náprava zistených opatrení z Návrhu správy čerpania 
finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta na originálne 
kompetencie a vlastných príjmov MŠ Leopoldov k 30. 09. 2016 

FK berie na vedomie. 
 
 
 



4. Úprava rozpočtu:  
a. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 10/2017 zo dňa 21. 09. 2017 

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení. 
 
Spoločné odporúčania FK a KICUPVZP pre MZ 
 

1. Žiadosť spoločnosti Miroslav Mikulek, s. r. o. o zmenu/doplnenie ÚPD mesta 
Leopoldov, v lokalite „Štrkovka/Paradajs“ v k. ú. Leopoldov 

FK a KICUPVZP sa oboznámila so zámerom spoločnosti MiroslBav Mikulek, s. r. o. Pani 
Jančárová informovala o detailoch žiadosti. Zástupca spomenutej spoločnosti, ktorý po 
predložení situačného nákresu, odpovedal na otázky členov komisií. Členovia oboch komisii 
berú túto žiadosť na vedomie. Komisie budú čakať na doplnenie informácií, súvisiacich 
s predmetnou žiadosťou, od Mesta Hlohovec a od spoločnosti Miroslav Mikulek, s. r. o. 
 

2. Oprava chodníkov na uliciach Gojdičova a Kukučínova 
FK a KICUPVZP sa oboznámili so všetkými variantami, ktoré pripadali do úvahy pre obe 
ulice, ktoré zhrnula p. Jančárová. Prílohou zápisnice sú podklady, ktoré pripravila p. 
Jančárová. Po zvážení všetkých skutočností komisie dospeli k dvom záverom, a to: 
prvý návrh 

- Zámková dlažba – Gojdičova ulica – prvá strana I. úsek 
- Zámková dlažba – Gojdičova ulica – prvá strana II. Úsek 
- Vsakovacie jamy (2 ks) Gojdičova ulica 
- Zámková dlžba – Kukučínova ulica – jednostranný úsek chodníka za traťou 

Celková rozpočtovaná čiastka: 98 180,05 EUR s DPH 
druhý návrh 

- Zámková dlažba – Gojdičova ulica – prvá strana I. úsek 
- Zámková dlažba – Gojdičova ulica – prvá strana II. Úsek 
- Zámková dlažba – Gojdičova ulica – ľavá strana  
- Vsakovacie jamy (2 ks) Gojdičova ulica 

Celková rozpočtovaná čiastka: 120 851,5 EUR s DPH 
 
Výsledky hlasovania za prvý návrh: 
FK 
Prítomní: 4 
Za:  4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
KICUPVZP  
Prítomní: 3 
Za:  2 
Proti:  0 
Zdržal sa: 1 
 
O druhom návrhu sa ani nehlasovalo. 
 
Záver: 
FK a KICUPVZP odporúča pre MZ opravu chodníkov ako je to uvedené v návrhu č. 1 (viď 
vyššie). 
Komisie požiadali prednostku MsÚ o prípravu zapojenia a čerpania rezervného fondu na MZ. 



 
3. Predaj pozemku vo vlastníctve mesta 

FK a KICUPVZP odporúčajú MZ schváliť predaj časti pozemku diel č. 1 vo výmere 7m2 
odčlenený geometrickým plánom od pôvodnej parcely č. 485/5 – chmeľnice v celkovej 
výmere 186 m2 p. Viere Masárovej rod. Chmelanovej a manželovi Róbertovi Masárovi obaja 
trvale bytom Štúrova 432/46, Leopoldov za cenu 10,- €/m2. Celková cena je 70,- €. 
 

4. Rôzne 
a. Informácie o výmene plachty na nafukovacej hale 

Termín výmeny plachty je naplánovaný na 14. 10. 2017. 
b. Informácie o investičných projektoch 

Pani Jančárová informovala o stave, rozpracovanosti a pripravenosti jednotlivých 
investičných akcií. 
 
Dňa 01. 10. 2017                                                                                 Mgr. Jozef Krilek  
 predseda FK komisie 


