Zápisnica
z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 17. 02. 2015 v budove Mestského
úradu v Leopoldove

Prítomní:
Mgr. JozefKrilek
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Mgr. Róbert Levčík
Alena Molnárová
Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta
Hosť:
Mgr. Jana Jančárová
Ospravedlnený:
Ing. Rudolf Holkovič

Obsahom zasadnutia finančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie návrh zmeny rozpočtu
k 23.02.2015.
L FK prerokovala všetky návrhy zmien rozpočtu, ktoré spracovala predložila
prednostka MsÚ Leopoldov Ing. Adriana Urbanová.
K nasledovným rozpočtovým zmenám zaujala tieto odporúčania:
Príjmová časť
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
3. Zostatok z min. roka - transfer na predlženie verejného vodovodu - Dlhá ul.
Finančná komisia odporúča mestskému zastupitel'stvu (ďalej len MZ), aby predÍženie verejného
vodovodu bolo v plnej miere financované stavebníkmi, keďže boli vopred informovaní o tom, že
v uvedenej lokalite nie sú inžinierske siete. Po výbere realizátora stavby vyčísliť presnú výšku
rozdielu medzi už poukázanými prostriedkami (na účet mesta bolo pripísaných 4400,67 EUR) a
víťaznou ponukou. Následne žiadať od stavebníkov doplatenie rozdielu ešte pred začatím prác.
MZ schválilo spolufmancovanie v odhadovanej výške 1000 EUR. Aktuálna odhadovaná celková
investícia je na úrovni 10 000 EUR (viď Výdavková časť rozpočtu - Kapitálové výdavkyprogram 12 Komunikácie a rekonštrukcie budov - podprogram 12.1.3 PredÍženie verejného
vodovou - Dlhá ul.)
FK navrhuje prerokovať tento bod na MZ, keďže nemá dostatok informácii či mesto plánuje ďalšiu
výstavbu v danej lokalite alebo nie.

Výdavková

časť

2.2.3 Rozírenie kamerového systému
Mgr. Jana Jančárová informovala

FK ohľadom detailov k tomuto bodu. MV SR poskytlo dotáciu vo

výške 29 000 EUR, min. spoluúčasť mesta je 25 %. Z toho vyplýva, že celková min. investícia je
36250 EUR.
FK navrhuje prerokovať
pre navrhované

tento bod na MZ, keďže nemá dostatok potrebných

rozšírenie kamerového

informácií o ponukách

systému.

5.11 Zmena územného plánu
Mgr. Jana Jančárová informovala

o detailoch tohto bodu.

FK odporúča, na základe predloženého

materiálu s názvom "Územný plán Mesta Leopoldov-

návrh na zmenu" ako aj ďalších, už skôr navrhovaných

zmien územného plánu, MZ navýšiť

výdavok na tomto podprograme,

10.1.12 ZŠ - bežné výdavky
FK prejednala Žiadosť Základnej školy Leopoldov

zo dňa 15 ..01. 2015.

Podľa FK je žiadosť neúplná, je potrebné predložiť detailné využitie požadovaných

prostriedkov.

Po obdržaní detailných informácií, FK opätovne bude posudzovať

spomenutú

doby FK neodporúča

o požadovaných

MZ navýšiť výdavky na tomto podprograme

Ostatné návrhy zmien rozpočtu k 23.02.2015,

okrem vyššie spomínaných,

žiadosť. Do tej
30 000 EUR.

odporúča FK na

schválenie MZ tak, ako sú navrhnuté Návrhu zmeny rozpočtu k 23.02.2015,
AdrianaUrbanová
(prednostka MsÚ Leopoldov).

ktoré predložila Ing.

2. FK prerokovala návrh rozdelenia finančných prostriedkov na podprograme 7.4
Granty, ktoré boli prerokované na zasadnutí Komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny
a seniorov, dotácií a komunitného plánovania dňa 16. 02. 2015
7.4 Granty
FK bola informovaná

o návrhu rozdelenia finančných prostriedkov

na podprograme

7.4 Granty

Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková.
FK na základe informácie od Komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a
komunitného

plánovania

odporúča MZ zrušenie rozpočtového

podprogramu

13.7 - Jazdecký

klub Oklahoma a presun finančných prostriedkov do rozpočtového podprogramu 7.4 Granty.
FK zároveň odporúča MZ navýšenie podprogramu 7.4 Granty o 1700 EUR, celková výška
výdavkov na spomenutom

Dňa 22.2.2015

podprograme

bude 23 700 EUR.

Mgr. JozefKrilek
Predseda komisie

