Kontrola prijatých uznesení
zo 40. riadneho MZ v Leopoldove zo dňa 9.12.2014 - vyhodnotenie.

A/40/2014 MZ berie na vedomie

Nie je potrebné hodnotiť.
C/40/2014 MZ schvaľuje

Bod 4/
Rozpočtové opatrenie č. 12/2014:
Príjmová časť
Daňové a nedaňové príjmy
Spolu nedaňové príjmy
30. Vlastné príjmy ZŠ .................................................................................... + 2.150,- eur
Transféry, granty a príspevky
36. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ .................................................. – 10.440,- eur
49. Dotácia na voľby ...................................................................................... + 1.164, - eur
Výdavková časť
Program 5: Interné služby
Podprogram 5.1: Právne služby .................................................................. – 935,- eur
Program 10: Vzdelávanie
Podprogram 10.1: Základná škola
10.1.1. Prenesené kompetencie .................................................................... – 10.440,- eur
10.1.4. Výdavky škôl z vlastných príjmov .................................................... + 2.150,- eur
10.1.13. Odmeny ŠJ a ŠKD.............................................................................. + 935,- eur
Program 11: Služby občanom
Podprogram 11.5: Voľby ............................................................................ + 1.164,- eur
Program 12: Komunikácie
Podprogram 12.2: Výstavba MK
12.2.10. Chodník Novopold ............................................................... presun z KV do BV

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet po rozpočtovom opatrení
v€
2 352 351
30 727
141 572
2 524 650
Rozpočet po rozpočtovom opatrení
v€
1 947 430
473 411
102 551
2 523 392

Vyhodnotenie:
Rozpočtové opatrenie č. 12/2014 boli upravené a zapracované do rozpočtu
mesta za rok 2014.

Bod 6/
Čerpanie rezervného fondu vo výške 142.701,-. EUR na kapitálový výdavok:
Program 12: Komunikácie
Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov
12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ.

Vyhodnotenie:
Čerpanie rezervného fondu vo výške 142 701 € na kapitálový výdavok sa týka
rozpočtu mesta na rok 2015 je v príjmovej časti rozpočtu – Finančné operácie
pol. 1. Prevod z RF na kapitálové výdavky. / Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov,
12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ./

Bod 7/
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 hospodárenie a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s
majetkom štátu, ktorý mesto užíva, predaj novovzniknutej parcely č. KN-C 1640/11 o výmere
43 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 89/2014 zo dňa 30. 09. 2014
odčlenením od pozemku parc. č. KN-E 463/104 (druh pozemku: ostatná plocha), v k.ú.
Leopoldov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľom Ing. Stanislavovi Bekovi a
JUDr. Jarmile Bekovej rod. Hýbelovej, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1016/29, za cenu
16,60 eur/m2. Uvedená cena bola stanovená v nadväznosti na ods. 2 Prílohy č. 1 k Zásadám
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto
užíva, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo v Leopoldove dňa 22. 06. 2012 nariadením č.
N/15/2012/1. Celková predajná cena predstavuje 796,80 eur.

Vyhodnotenie:
KZ na odpredaj pozemkov pre Ing. Stanislavovi Bekovi a JUDr. Jarmile
Bekovej rod. Hýbelovej, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1016/29 bola
vyhotovená a podpísaná dňa 10.12.2014, zverejnená bola 12.12.2014, úhrada vo
výške 796,80 € bola uskutočnená v hotovosti do pokladne mesta PD č. 2810 dňa
12.12.2014, vklad na kataster bol podaný dňa 17.12.2014.
Rozhodnutie o povolení vkladu z katastra k dnešnému dňu nebolo doručené
mestu.
Bod 8/
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 hospodárenie a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s
majetkom štátu, ktorý mesto užíva, predaj novovzniknutej parcely č. KN-C 1640/10 o výmere
74 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 89/2014 zo dňa 30. 09. 2014
odčlenením od pozemku parc. č. KN-E 463/104 (druh pozemku: ostatná plocha), v k.ú.
Leopoldov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľom Ing. Jozefovi Kleštincovi a
Anne Kleštincovej rod. Bašovskej, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1017/31, za cenu
16,60 eur/m2. Uvedená cena bola stanovená v nadväznosti na ods. 2 Prílohy č. 1 k Zásadám
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto
užíva, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo v Leopoldove dňa 22. 06. 2012 nariadením č.
N/15/2012/1. Celková predajná cena predstavuje 1 228,40 eur.

Vyhodnotenie:
KZ na odpredaj pozemkov žiadateľom Ing. Jozefovi Kleštincovi a Anne
Kleštincovej rod. Bašovskej, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1017/31, bola
vyhotovená a podpísaná dňa 10.12.2014, zverejnená bola 12.12.2014, úhrada vo
výške 3 220,40 € bola uskutočnená prostredníctvom bankového prevodu dňa
12.12.2014, vklad na kataster bol podaný dňa 17.12.2014.
Rozhodnutie o povolení vkladu z katastra k dnešnému dňu nebolo doručené
mestu.
Bod 9/
Pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 5 na Rázusovej ul. 1492/39 v Leopoldove pre p.
Luciu Mokrú, bytom Leopoldov, Bernolákova 134/8, Leopoldov, od 1. 1. 2015 na 3 roky
s možnosťou ďalšieho predĺženia. Náhradníkmi sú Ľubomír Paulík a Martina Šandorová (1
dieťa), bytom Hurbanova 141, Leopoldov.

Vyhodnotenie:
NZ s možnosťou ďalšieho predĺženia spolu s notárskou zápisnicou bola
vyhotovená a podpísaná u notárky JUDr. Vorelovej dňa 30.12.2014, byt bol
odovzdaný do užívania dňa 31.12.2014.
I/40/2014 MZ vyhovuje

Bod 1/
Protestu prokurátora proti VZN Mesta Leopoldov č. 86/2012 zo dňa 14. 5. 2012
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Leopoldov

Vyhodnotenie:
Výpis uznesenia z MZ bol zaslaný prokurátorovi dňa 18.12.2014.
Návrh VZN č. 103/2015, ktorým sa ruší VZN č. 26/2012 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Leopoldov bude predložený na
riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 16. 01. 2015
podľa programu (bod 6/).
Prokurátor v proteste uložil nasledovne:
Že všetky zadovážené finančné prostriedky Mestom Leopoldov spojené
s vydaním evidenčnej známky psa /avšak nie náhradnej/ sú neoprávnené a preto
bude potrebným tieto financie obyvateľom mesta neodkladne vrátiť.
Výška neoprávnených financií predstavuje čiastku 174 €.
/ rok 2012 – 34 €, rok 2013 – 78 € a rok 2014 – 62 € /
O spôsobe oznámenia a vrátenia neoprávnených finančných prostriedkov
vo výške 174 € občanom bude MZ informované.
V Leopoldove, dňa 16.01.2015
Spracovala : Ing. Trnková MZ 16.01.2015

