
Zápisnica

z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 08. 08. 2016 v budove
Mestského úradu v Leopoldove

Prítomní:
Mgr. Jozef Krilek
Ing. Rudolf Holkovič
Ing. Arch. Matej Jančár
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta
Alena Molnárová

Hosť:
Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka mesta

Ospravedlnený:
Mgr. Róbert Levčík

Neprítomný:
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková

Obsahom zasadnutia finančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie nasledovných
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 15. 08. 2016.
FK odporúča MZ nasledovné:

1. Kontrola prijatých uznesení zo 17. a 18. zasadnutia MZ v Leopoldove, kontrola
plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2015, kontrola plnenia prijatých uznesení
MZ za I. polrok 2016

FK odporúča MZ schváliť uvedené kontroly, ktoré vykonané a prednesené hlavnou
kontrolórkou mesta.

2. Schválenie Štatútu mesta Leopoldov
FK odporúča MZ schváliť štatút v znení ako bol predložený na rokovanie.

3. Schválenie návrhu VZN č. 116/2016, ktorým sa ruší VZN č. 28/98 o podnikaní na
území mesta

FK odporúča MZ schváliť VZN.

4. Odpredaj pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Nádražnej ulici
FK odporúča schváliť MZ odpredaj pozemku pod garážou so súpisným číslom 1320, parcela
KN-C č. 1284 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 25 m2 p. Ing. Ingride
Malovcovej a Romanovi Malovcovi, trvale bytom Leopoldov, Nádražná 482/8 za cenu 10
€/m2. Odpredaj pozemku je v súlade s § 9a ods. (8) písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena bola stanovená na základe odseku 1.
Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov
a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva.



5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
a školského zariadenia za školský rok 2015/2016 v Materskej škole

Predseda FK na MZ požiada p. riaditeľku MŠ o bližšie informácie k:
- Bodu I. písmeno k) odstavec 3/ Prenesené kompetencie
- Správe o hospodárení za rok 2016 – tento rozpočet už obsahuje predpoklad do

konca roka aj s navýšením o novú triedu?

Predseda FK požiada p. riaditeľku MŠ o informáciu o demografickom vývoji v meste
Leopoldov za účelom odhadu obsadenosti MŠ na najbližšie roky.

6. Schválenie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Leopoldov
2016 - 2025

FK odporúča MZ schváliť PHRS mesta Leopoldov na roky 2016 – 2025.

7. Informácia o organizačnom poriadku Mestského úradu v Leopoldove, vydanom
primátorkou mesta dňa 1. 8. 2016

FK sa oboznámila s organizačným poriadkom.

8. Schválenie vstupu Mesta Leopoldov do záujmového združenia PO – Klaster
regionálneho rozvoja – západné Slovensko

Primátorka mesta informovala FK ohľadne vstupu do spomenutého klastra, informovala
o finančných možnostiach pre cyklotrasy (bez vstupu do klastra aj s prípadným vstupom)
a zodpovedala otázky členom FK týkajúce sa tejto problematiky.
FK odporúča MZ schváliť vstup do záujmového združenia PO – Klaster regionálneho rozvoja
– západné Slovensko.

9. Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 a monitorovacia správa
FK odporúča MZ schváliť plnenie rozpočtu k 30.6.2016 a monitorovaciu správu.

10. Úprava rozpočtu:
a. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 12/2016 zo dňa 29. 06. 2016

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
b. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 13/2016 zo dňa 14. 07. 2016

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
c. Návrh zmeny rozpočtu k 15. 08. 2016

FK odporúča schváliť MZ zmeny rozpočtu ako sú navrhnuté v materiály Návrhu zmeny
rozpočtu k 15. 08. 2016, ktoré predložila Ing. Adriana Urbanová (prednostka MsÚ
Leopoldov).

11. Podnety členov FK
A) Most na Toláskoch
B) Cintorín – nová sekcia
C) Označovanie pamiatok

Predseda FK bude informovať MZ o vyššie uvedených témach.

Predbežný termín najbližšieho zasadnutia FK je naplánovaný na 26. 09. 2016 o 16:00 h.

Dňa 14. 08. 2016 Mgr. Jozef Krilek
predseda komisie


