
Zápisnica 
 

z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 20. 03. 2018 v budove 
Mestského úradu v Leopoldove 
 
Prítomní: 
PhDr. Jozef Krilek 
Ing. arch. Matej Jančár 
Mgr. Róbert Levčík 
 
Ing. Zuzana Pelzlová, prednostka MsÚ Leopoldov 
 
Alena Molnárová 
 
Ospravedlnení: 
Ing. Rudolf Holkovič 
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.  
Ing. Terézia Trnková, hlavná kontrolórka 
 
Obsahom zasadnutia  finančnej komisie (ďalej len FK) bolo  prerokovanie nasledovných 
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 26. 03. 2018.  

 
FK odporúča MZ nasledovné: 

 
1. Schválenie žiadosti o NFP – Technické zabezpečenie zberu, spracovania 

a zhodnotenia 
FK odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z vyhlásenej 
výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia, na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na triedený zber 
komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch. FK 
odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu vo výške 9 000 eur čo predstavuje 5% 
spolufinancovania z celkových nákladov projektu. 
 

2. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve mesta Leopoldov na parcele KN-C č. 
1617/10 

FK odporúča MZ schváliť predaj nehnuteľnosti v k.ú. Leopoldov a to parcela KN-C číslo 
1617/10 – zastavaná plocha vo výmere 38m2, ktorá vznikla odčlenením geometrickým 
plánom číslo G1 35/2018 zo dňa 31.01.2018 od pôvodnej parcely KN-E číslo 245- ostatná 
plocha v celkovej výmere 24 558m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Petrovi a Zuzane Púšovím, trvale bytom Štúrova 430/50, 920 01 Leopoldov za cenu 60,- 
€/m2. 
Vysledok hlasovania FK o tomto bode: 
Za  2 (Krilek, Jančár) 
Proti  0 
Zdržal sa 1 (Levčík) 
 



3. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) mesta Leopoldov číslo 124/2018 o 
poskytovaní opatrovateľskej služby 

FK odporúča MZ schváliť VZN mesta Leopoldov č. 124/2018 tak ako je to uvedené 
v materiály s názvom: „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov číslo 124/2018 o 
poskytovaní opatrovateľskej služby“, ktorý preložila Ing. Zuzana Pelzlová zo dňa 15. 03. 
2018 a v návrhu VZN, ktorý tvorí prílohu k tomuto bodu. 
 

4. Žiadosti o dotáciu - Nová požiarna zbrojnica 
FK odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z vyhlásenej 
výzvy MV SR s cieľom podpory ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc. 
 

5. Výpožička majetku mesta – notebook Lenovo 
FK odporúča MZ schváliť prenechanie dočasne neupotrebiteľného majetku Mesta Leopoldov 
– notebook Lenovo ThinkPad E560, Serial Number: PF0H5EGS do výpožičky Martinovi 
Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša (člen neformálnej skupiny Zdravší 
Leopoldov) do 31.12.2018. 
 

6. Komunitný plán sociálnych služieb - harmonogram, členovia riadiaceho výboru 
FK odporúča MZ schváliť postup, harmonogram a členov riadiaceho výboru spracovania 
Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Leopoldov, tak ako je to uvedené v materiály 
s názvom: „Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS)“, ktorý preložila Ing. Kristína 
Bajtalová zo dňa 12. 03. 2018 v časti Návrh na uznesenie. 
 

7. Nadobudnutie pozemkov do vlastníctva mesta Leopoldov – parcela KN-E č. 3-
1626 

FK odporúča MZ bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Leopoldov parcela KN-E 
číslo 3-1626 – orná pôda vo výmere 182 m2 zapísaná na LV č. 1399, vo vlastníctve 
Slovenskej republiky Slovenský pozemkový fond, bezodplatným prevodom do majetku mesta 
Leopoldov pre verejnoprospešnú stavbu – „Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie z Gucmanovej ulice k objektu požiarnej zbrojnice“. 
 

8. Úprava rozpočtu: 
a. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2018 

FK odporúča schváliť MZ zmenu rozpočtu tak, ako je to navrhnuté v materiály: „Návrh 
zmeny rozpočtu k 26. 02. 2018“ zo dňa 15. 03. 2018, ktorý predložila Ing. Zuzana Pelzlová 
(prednostka MsÚ Leopoldov). 
 

9. Rôzne 
a. Informácia o investičných zámerov Leopoldov 

Pán Matej Jančár informoval FK ohľadne detailov k investičným zámerom mesta. 
 
Dňa 26. 03. 2018                                                                                PhDr. Jozef Krilek  
  predseda FK komisie 


