Kontrola prijatých uznesení
z 5. zasadnutia MZ v Leopoldove zo dňa 27. 04. 2015 – vyhodnotenie.
C/5/2015 MZ schvaľuje
4/
eur.

Použitie prebytku rozpočtu za rok 2014 na tvorbu rezervného fondu vo výške 407.306,62


Prebytok rozpočtu mesta za rok 2014 vo výške 407.306,62 € bol zahrnutý do RF.
5/ Čerpanie rezervného fondu vo výške 155.000,- eur na kapitálový výdavok 6.1.4.
Rekonštrukcia areálu MTK.

Čerpanie rezervného fondu vo výške 155.000,- eur na kapitálový výdavok 6.1.4.
Rekonštrukcia areálu MTK bol zapracovaný do rozpočtového informačného systému
samosprávy mesta Leopoldov.
6/ Rozpočtové opatrenie č. 9/2015:

Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
1. Prevod z fondov na kapitálové výdavky
Príjmy celkom

Rozpočet pred
Rozpočet po
rozpočtovým
rozpočtovom
opatrením v €
Zmena v €
opatrení v €
2 461 962
0
2 461 962
89 081
0
89 081
187 157
155 000
342 157
142 701
155 000
297 701
2 738 200
155 000
2 893 200

Výdavky
Bežné výdavky
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku
5.4.6. Odstránenie revíznych závad
Kapitálové výdavky
3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia (dom smútku)
5.4.7. Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia msú
5.4.8. Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu dom
služieb
6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

Rozpočet
pred
rozpočtovým
opatrením v €
Zdroj*
2 002 669
VZ
2 360
VZ
0
599 425
VZ
0
VZ
0
VZ
VZ

Zmena Rozpočet po
v
rozpočtovom
€
opatrení v €
3 510
2 006 179
800
3 160
2 710
2 710
168 715
768 140
3 845
3 845
1 900
1 900

0
7 970
50 000 155 000
107 847
0
2 709 941 172 225

7 970
205 000
107 847
2 882 166

* VZ = vlastný zdroj
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Rozpočtové opatrenie č. 9/2015 – zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti boli zapracované
do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov.
7/
Uloženie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 460.000,- eur na vkladový
účet s výpovednou lehotou 3 mesiace vedený v J&T BANKE, a. s., pobočka zahraničnej banky
na obdobie 12 mesiacov a finančné prostriedky vo výške 230.000,- eur na termínovaný vklad na
obdobie 12 mesiacov vedený v Privatbanke, a. s.

Uloženie finančných prostriedkov z RF :
- na vkladový účet s výpovednou lehotou 3 mesiace vedený v J&T BANKE, a. s., pobočka
zahraničnej banky na obdobie 12 mesiacov boli odposlané dňa 15.05.2015 finančné
prostriedky vo výške 215.000,- €, pretože v tejto banke boli vložené finančné prostriedky
aj v roku 2014 a to vo výške 245.000,- € čo spolu tvorí sumu 460.000,- €.
- na termínovaný vklad na obdobie 12 mesiacov vedený v Privatbanke, a. s. nebolo potrebné
posielať finančné prostriedky z toho dôvodu, že v tejto banke boli vložené finančné
prostriedky v roku 2014 vo výške 340.000,- € , preto Privatbanka dňa 11.05.2015 poslala
110.000,- € na účet mesta, t.z. , že v banke je teraz vložených 230.000,- €.

8/ Prenajatie trávnatej plochy o výmere 36 m2, nachádzajúcej sa na pozemku KN-C parc. č.
1271/14, zastavané plochy a nádvoria z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Mgr.
Róbertovi Levčíkovi, trvale bytom Leopoldov, Nádražná 479/4 na 10 rokov, za účelom
vybudovania oploteného detského ihriska za ročné nájomné výške 1,- eur.

Zmluva o prenajatí trávnatej plochy o výmere 36 m2 v zmysle uznesenia žiadateľovi Mgr.
Róbertovi Levčíkovi, trvale bytom Leopoldov, Nádražná 479/4 na 10 rokov, za účelom
vybudovania oploteného detského ihriska za ročné nájomné vo výške 1,- eur bola
vypracovaná a podpísaná dňa 12.05.2015.
9/ Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s Bc. Milanom Moravanským a manželkou
Gabrielou Moravanskou, rod. Púšovou, trvale bytom Leopoldov, 1. Mája 1043/105, predmetom
ktorej bude uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti –
k dielu č. 1 o výmere 6 m2, odčlenenému geometrickým plánom č. 028/2015 zo dňa 01. 04. 2015
od pozemku KN-E parc. č. 487/107 o celkovej výmere 433 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
zapísanému na LV č. 1200 vo vlastníctve Mesta Leopoldov. Uzatvorenie kúpnej zmluvy bude
podmienené zlegalizovaním garáže samostatne stojacej na predmetnom pozemku.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Bc. Milanom Moravanským a manželkou Gabrielou
Moravanskou, rod. Púšovou, trvale bytom Leopoldov, 1. Mája 1043/105 v zmysle uznesenia
bola vypracovaná a podpísaná dňa 29.04.2015.

2

M/5/2015 MZ volí
1/ Pani Marietu Patajovú opätovne za prísediacu z radov občanov pre Okresný súd v Trnave
na funkčné obdobie 4 rokov.

Okresnému súdu v Trnave bol dňa 29.04.2015 zaslaný výpis z uznesenia MZ č. M/5/2015/1
zo dňa 27.04.2015, pani Mariete Patajovej bolo vydané osvedčenie o zvolení za prísediacu
pre OS v Trnave na funkčné obdobie 4 rokov.
N/5/2015 MZ odporúča
1/ Primátorke mesta rokovať so spoločnosťami Slovenské liehovary a likérky, a. s., Enviral,
a. s. a Meroco, a. s. o podmienkach údržby cestnej komunikácie a mostného objektu po ich kúpe
od TTSK a následné prerokovanie zámeru odkúpenia časti cesty č. II/513 v dĺžke 0,993 km
a mostného objektu ev. č. 003 ID M9476 od TTSK na niektorom z nasledujúcich zasadnutí MZ.


Uznesenie v plnení:
Primátorka mesta rokovala so spoločnosťami o podmienkach údržby cestnej komunikácie
a mostného objektu na základe uznesenia s tým, aby do 15.05.2015 predložili návrh zmluvy.
Spoločnosti požiadali o predĺženie termínu predloženia návrhu tak, aby tento mohol byť
predložený na nasledujúcom júnovom zasadnutí MZ.

V Leopoldove 25. 05. 2015
Vypracovala: Ing. Trnková MZ dňa 25.05.2015
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