
Zápisnica
z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 16. 03. 2015 v budove Mestského
úradu v Leopoldove

Prítomní:
Mgr. JozefKrilek
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
Ing. RudolfHolkovič
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Mgr. Róbert Levčík
Alena Mo lnárová

Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta

Hosť:
Mgr. Terézia Kavuliaková

Obsahom zasadnutia finančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie nasledovných bodov
programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 24.03.2015. FK odporúča
MZ nasledovné:

1. Návrh VZN č. 104/2015, ktorým sa dopÍňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní
jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov
Na poslednom riadnom zasadnutí MZ, konanom dna 23.2.2015, bolo schválené rozpočtové
opatrenie na podprograme 9.5 Príspevok pri narodení dieťaťa. Uvedený podprogram bol
navýšený o sumu 2500 EUR.
FK navrhuje vypustiť obmedzujúcu cenu 1,65 EUR (Čl. III, odsek 2 c) - posledná veta).
FK odporúča MZ prijať toto VZN.

2. Návrh VZN č. 105/2015, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 93/2013 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov obstarávaných z verejných prostriedkov
FK prejednala návrh VZN bez pripomienok a odporúča MZ prijať toto VZN.

3. Vysporiadanie vzťahov k pozemku pod mestskou tržnicou na Hurbanovej ul. a pod
školským ihriskom a školským dvorom

Mgr. Terézia Kavuliaková informovala FK ohľadom detailov k tomuto bodu.
FK odporúča MZ a primátorke, aby najskôr preveriť možnosti odkúpenia časti pozemku, ktorá je
pod školu za čo najnižšiu možnú cenu. Zvyšnú časť pozemku pod súčasnou tržnicou neprenajimať
a stánky presunúť na iný mestský pozemok (napr. do časti C námestia sv. Ignáca po ukončení
rekonštrukcie tejto časti námestia). V prípade, že pán Ďuriš pristúpi na odpredaj pozemkov i pod
tržnicou za akceptovateľnú cenu pre mesto, odkúpiť aj túto časť predmetného pozemku.



4. Úprava rozpočtu:
a. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 3 zo dňa 2. 3. 2015

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
b. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 4 zo dňa 9. 3. 2015

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
c. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 5 zo dňa 11. 3. 2015

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
d. Rozpočtové opatrenie č. 6 - Návrh zmeny rozpočtu k 24.03.2015

3.3.3 Betónové chodníky v novej sekcii (cintorín)
FK odporúča MZ zvážiť výber jednej z navrhovaných možností úprav. FK navrhuje možnosť, ktorá
obsahuje tri chodníky celkovej výmery 120 m2

- povrchová úprava betónová dlažba náklad cca
6800 EUR sozdobnou studňou s lavičkami po stranách a dopojenie vodovodu na určené miesto cca
1500 EUR. ,
Tento podporogram sa v rozpočte navýši o výšku výdavkov, ktorá bude zodpovedajúca vybranej
možnosti z navrhovaných úprav.

5.9 Verejné obstarávanie
FK prerokovala navrhovanú zmenu rozpočtu a žiada prednostku mestského úradu o doplnenie
detailov k tejto navrhovanej zmeny podprogramu.

12.2.2 Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca časť C
Mgr. Róbert Levčík informoval FK o možnosti spolufinancovania (prípadnom plnom financovaní)
prekládky elektrického vedenia elektrárňami.
Predseda FK bude informovať MZ a primátorku o týchto možnostiach na najbližšom MZ.

5.12 Komasácia - Piešťanská cesta
FK na základe predložených informácií nevedela zaujať stanovisko k tejto zmene rozpočtu.
FK žiada o poskytnutie bližších informácií, ku ktorej konkrétnej časti intravilánu mesta sa tieto
finančné prostriedky vzťahujú.

5. Posúdenie žiadosti o prenájom plochy na vybudovanie oploteného detského ihriska na
náklady žiadateľa

Mgr. Róbert Levčík ako žiadateľ poskytol informácie k tejto žiadosti. FK odporučila preformulovať
žiadosť p. Levčíka, ktorý ju v krátkom čase opätovne predloží.
FK odporúča MZ vyhovieť tejto žiadosti.

6. Plat primátorky Mesta Leopoldov
FK berie na vedomie informáciu o zmene platu primátorky, ktorý sa odvodzuje na základe zmeny
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014. Rozhodnutie o zvýšení platu
primátorky mesta FK ponecháva na zvážení MZ.

Dľía 18. 03. 2015 Mgr. JozefKrilek
predseda komisie


