Zápisnica
z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 09. 02. 2016 v budove
Mestského úradu v Leopoldove

Prítomní:
Mgr. Jozef Krilek
Ing. Rudolf Holkovič
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta
Alena Molnárová
Ospravedlnení:
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
Nepritomní:
Mgr. Róbert Levčík
Hosť:
Mgr. Terézia Kavuliaková – primátorka mesta Leopoldov

Obsahom zasadnutia finančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie nasledovných
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 15. 02. 2016.
FK odporúča MZ nasledovné:
1. Schválenie neupotrebiteľnosti a následného vyradenia majetku mesta
FK odporúča doplniť informáciu ako sa hmotný a nehmotný majetok odpisuje a doplniť roky,
ktorých predmetný majetok obstaraný.
FK odporúča MZ schváliť neupotrebiteľnosť majetku a jeho následné vyradenie tak, ako ho
navrhla vyraďovacia komisia.
2. Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ulici –
Miloš Baran
FK odporúča MZ schváliť odpredaj pozemku pod garážou tak ako je to uvedené v materiály s
názvom Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ulici zo dňa
21. 09. 2015, ktorého východiskom je žiadosť p. Miloša Brana.
3. Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ulici –
Peter a Dana Galovičoví
FK odporúča MZ schváliť odpredaj pozemku pod garážou tak ako je to uvedené v materiály s
názvom Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ulici zo dňa
10. 08. 2015, ktorého východiskom je žiadosť p. Petra Galoviča a manž. Dany Galovičovej,
rod. Galbičkovej.

4. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – záhrada obyvateľov na
Sládkovičovej ul. v Leopoldove
FK odporúča MZ schváliť v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí
a v zmysle § 8 ods. (4) písm. e) a ods. (5) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva, predaj majetku mesta z dôvodu osobitného
zreteľa, a to novovzniknutej parcely KN-C parc. č. 1570 o celkovej výmere 71 m2, ktorá
vznikla na základe geometrického plánu č. 68/2015 zo dňa 10. 11. 2015, žiadateľom
Štefanovi Šemelákovi a Jarmile Šemelákovej, rod. Baďurovej ,trvale bytom Leopoldov – tak
ako je to uvedené v materiály Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
záhrada obyvateľov na Sládkovičovej ul. v Leopoldove zo dňa 26. 11. 2015, ktorý predložila
Ing. Adriana Urbanová (prednostka MsÚ Leopoldov) na základe žiadosti p. Štefana Šemeláka
a p. Jarmily Šemelákovej.

5. Nájom hodný osobitného zreteľa – nebytové priestory v suteréne bytového domu
na Štúrovej ulici č. 436/38 v Leopoldove
FK odporúča MZ schváliť prenajatie majetok mesta – časti nebytových priestorov v suteréne
bytového domu na Štúrovej ulici č. 436/28 v Leopoldove (chodba, malý sklad a sociálne
zariadenie) vo výmere 42,12 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Slovenské
elektrárne, a.s., na 3 roky s možnosťou ďalšieho predĺženia za účelom zabezpečenia
spoľahlivej a bezpečnej prevádzky odovzdávajúcej stanice tepla umiestnenej v nebytovom
priestore bytového domu na Štúrovej ulici č. 436/28 v Leopoldove za cenu 18,26
EUR/m2/rok. Celková suma ročného nájomného predstavuje 769,11 EUR.

6. Pridelenie finančných príspevkov a dotácií z grantového programu mesta
Leopoldov na rok 2016
FK berie na vedomie pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Leopoldov na rok
2016 v súlade s VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu
mesta Leopoldov nasledovne:
Rehabilitačné cvičenie
Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu
Joga pre všetkých
Neregistrovaní stolní tenisti
NS Skarabeus
Mestečanka
Spolu

200 €
200 €
150 €
200 €
750 €
600 €
2100 €

FK odporúča MZ schváliť pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2016
v súlade s VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta
Leopoldov tak, ako je to uvedené v materiály „Pridelenie finančných príspevkov a dotácií
z grantového programu mesta Leopoldov na rok 2016 a vyhodnotenie grantovej pomoci
v roku 2015“, ktorého predkladateľom je Ingrid Vidová zo dňa 3. 2. 2016.
Iné návrhy budú prezentované na MZ.
7. Prejednanie žiadosti o preplatenie nákladov na opravu prenajatých priestorov
FK odporúča, aby Komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného
prostredia posúdila, či uskutočnené zhodnotenie zodpovedá predloženému vyúčtovaniu.
Predseda FK bude podrobnejšie informovať MZ ohľadne stanoviska a odporúčaní FK.

8. Úprava rozpočtu:
a. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 1/2016 zo dňa 18. 01. 2016
FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
a. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
K nasledovným rozpočtovým zmenám zaujala tieto odporúčania:
6.1.4 Rekonštrukcia budovy MTK TJ
Predseda FK informoval členov stručne prečo vznikla požiadavka na navýšenie na tomto
podprograme. FK požiada primátorku o detailnejšie vysvetlenie na MZ.
FK odporúča MZ schváliť rozpočtové opatrenie tak, ako je uvedené v materiály Návrh zmeny
rozpočtu k 15. 02. 2016, ktoré predložila Ing. Adriana Urbanová (prednostka MsÚ
Leopoldov).
9. Asfaltovací stroj
Mgr. Terézia Kavuliaková detailne informovala FK ohľadne možnosti nákupu asfaltovacieho
stroja.
FK navrhuje doplniť informáciu ohľadne vynaložených finančných prostriedkov spojených
s opravami výtlkov za posledné 3 roky.
FK odporúča primátorke zistiť skúsenosti iných obcí s rovnaký, resp. podobným asfaltovacím
strojom.
FK necháva na zváženie a posúdenie MZ po doplnení detailnejších informácií.
10. Materská škola - žiadosť o príspevok na Grant Asit MŠ mini
FK odporúča navýšiť originálne kompetencie na podprograme 10.2 Materská škola o 900
EUR (ako je to uvedené v žiadosti MŠ0.
Termín najbližšieho zasadnutia FK je naplánovaný na 14. 03. 2016 o 16:30 h.

Dňa 15. 02. 2016

Mgr. Jozef Krilek
predseda komisie

