
Zápisnica 
 

z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 18. 01. 2018 v budove 
Mestského úradu v Leopoldove 
 
Prítomní: 
PhDr. Jozef Krilek 
Ing. arch. Matej Jančár 
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.  
 
Ing. Zuzana Pelzlová, prednostka MsÚ Leopoldov 
 
Ing. Terézia Trnková, hlavná kontrolórka 
 
Nepritomní: 
Mgr. Róbert Levčík 
Ing. Rudolf Holkovič 
 
Alena Molnárová 
 
Obsahom zasadnutia  finančnej komisie (ďalej len FK) bolo  prerokovanie nasledovných 
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 22. 01. 2018.  

 
FK odporúča MZ nasledovné: 

 
1. Kontrola prijatých uznesení: 

a. Kontrola prijatých uznesení z 34. zasadnutia MZ v Leopoldove; 
b. Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2015, ktoré boli hodnotené 

ako priebežne plnené; 
c. Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2016, ktoré boli hodnotené 

ako priebežne plnené; 
d. Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2017, ktoré boli hodnotené 

ako priebežne plnené 
FK berie na vedomie informáciu o kontrole vyššie spomínaných uznesení, prednesenú 
hlavnou kontrolórkou mesta. 
 

2. Obchodná verejná súťaž (ďalej len OVS) – prenájom časti nehnuteľnosti budovy 
súpisné číslo 454 na Štúrovej ul. v Leopoldove 

FK odporúča MZ schváliť podmienky OVS tak, ako boli navrhnute v prílohe k bodu č. 5 
Podmienky OVS v podkladoch pre zasadnutie MZ 22.1.2018. FK ponecháva na posúdenie a 
doplnenie MZ podmienok v časti Predmet zmluvy, Výška nájmu a Záverečné ustanovenia. 
  

3. Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti KN-E parcela číslo 245 
FK odporúča MZ odpredaj požadovanej časti majetku a po diskusii poslancov navrhnúť 
predajnú cenu. 
 
 
 



4. Schválenie uloženia finančných prostriedkov rezervného fondu na vkladové účty 
FK odporúča MZ schváliť uloženie finančných prostriedkov z rezervného fondu nasledovne: 
Privatbanka a. s.  – 600 000 EUR s viazanosťou 6 mesiacov s úrokom 0,35 % p. a. 
OTP Banka Slovensko, a.s.  – 200 000 EUR s viazanosťou 3 mesiace s úrokom 0,20 % p. a. 
Zvyšné finančné prostriedky odporúča ponechať na bežnom účte mesta. 
 

5. Časopis Mesta Leopoldov – materiál k návrhu rozpočtu 
FK odporúča MZ pokračovať v bezodplatnej distribúcii časopisu v náklade 800 ks. 
 

6. Úprava rozpočtu: 
a. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 14/2017 zo dňa 11.12.2017 

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení. 
b. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 15/2017 zo dňa 13.12.2017 

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení. 
c. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 16/2017 zo dňa 20.12.2017 

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení. 
d. Návrh zmeny rozpočtu k 22. 01. 2018 

FK odporúča schváliť MZ zmenu rozpočtu tak, ako je to navrhnuté v Návrhu zmeny rozpočtu 
k 22. 01. 2018, ktorý predložila Ing. Zuzana Pelzlová (prednostka MsÚ Leopoldov). 
 

7. Nadobudnutie pozemkov do vlastníctva Mesta 
FK odporúča MZ schváliť nadobudnutie pozemkov v k.ú. Leopoldov KN-C parc. číslo 1655/1 
(1209m2, zast. plocha) a parcela číslo 1655/2 (739 m2, zast. plocha), zapísaných na LV č. 
1399 vo vlastníctve Slovenskej republiky-Slovenský pozemkový fond, bezodplatným 
prevodom do majetku mesta Leopoldov pre verejnoprospešnú stavbu – „Cyklotrasa 
Leopoldov-Červeník-Madunice -Koplotovce-Drahovce, premostenie cyklomostom cez Váh 
medzi katastrami Madunice – Koplotovce, SO 01.1 Kataster Leopoldov“. 
 

8. Rôzne 
a. Informácia o investičných zámerov Leopoldov 

Pán Matej Jančár informoval FK ohľadne aktuálnej situácie investičných zámeroch mesta. 
 
Dňa 21. 01. 2018                                                                                PhDr. Jozef Krilek  
  predseda FK komisie 


