
Zápisnica

z riadneho zasadnutia FinanČnej komisie. konaného dňa 19. 05. 2015 v budove
Mestského Úradu v Leopoldove

Pritomní:
Mgr. JozefKrilek
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Mgr. Róbert Levčík
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
Alena Molnárová

Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta

Ospravedlnený:
Ing. RudolfHolkovič

Obsahom zasadnutia fmančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie nasledovných
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 25. 05. 2015.
FK odporúča MZ nasledovné:

1. Odpredaj Časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ulici
FK odporúča MZ schváliť odpredaj pozemku pod garážou tak ako je to uvedené v materiály
s názvom Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ulici zo dňa
06.05.2015, ktorého východiskom je žiadosť p. Petra Taliana a Júlie Talianovej.

2. Schválenie zámeru spracovania programu rozvoja mesta Leopoldov na roky
2016 -2022

FK sa zaoberala predmetným zámerom a je pripravená podieľať sa na tvorbe obsahu ako
pracovná skupina. FK odporúča MZ schváliť tento zámer.

3. Informácia pani Ing. Terézie Trnkovej, hlavnej kontrolórky mesta, o Kontrole
prijatých uznesení z 5. zasadnutia MZ v Leopoldove zo dňa 27.04.2015 a Správy
kontroly správnosti vystavenia a zaúčtovania odberatel'ských faktúr vystavených
na základe nájomných zmlúv, správnosť zaradenia príjmov a výdavkov do
položiek rozpočtu mesta podľa ekonomickej klasifikácie z účtovných dokladov za
rok 2014.

FK berie na vedomie uvedené správy kontroly.

4. Informácia Mesta Leopoldov ako organizátora prác poberateľov dávok
v hmotnej núdzi

FK berie na vedomie predložený materiál.



5. Zámer rekonštruovať priestory starého cintorína z parku na zábavno-oddychový
vol'nočasový park

FK berie na vedomie predložený materiál.

6. Zoznam podporených žiadostí o NFP
FK berie na vedomie predložený materiál.

7 . Úprava rozpočtu:
a. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 10 zo dňa 28. 04. 2015
FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
b. Rozpočtové opatrenie č. 11 - Návrh zmeny rozpočtu k 25. 05. 2015

K nasledovným rozpočtovým zmenám zaujala tieto odporúčania:

Výdavková časť
10.1.12 ZŠ - bežné výdavky

FK sa opätovne zaoberala žiadosťou Základnej školy Leopoldov zo dňa 15. 01. 2015.
Podľa FK je žiadosť neúplná, je potrebné písomne predložiť detailné využitie požadovaných
prostriedkov. Po obdržaní detailných informácií, FK opätovne bude posudzovať spomenutú
žiadosť. Do tej doby FK neodporúča MZ navýšiť výdavky na tomto podprograme
o požadovaných 30 000 EUR.

12.3.1 Rekonštrukcia budovy MsÚ - kapitálové výdavky
FK neodporúča MZ presun fmančných prostriedkov na podprogram 10.1.12 ZŠ - bežné
výdavky, nakoľko žiadosť ZŠ je neúplná.

Ostatné návrhy zmien rozpočtu k 25.05.2015, okrem vyššie spomínaných, odporúča FK
na schválenie MZ tak, ako sú uvedené v materiály Návrh zmeny rozpočtu k 25.05.2015,
ktoré predložila Ing. Adriana Urbanová (prednostka MsÚ Leopoldov).

8. Diskusia
FK sa zaoberala otázkou využitia budovy bývalej Polície. Predseda FK na najbližšom MZ
otvorí v diskusii túto tému a preloží možnosti jej využitia, o ktorých FK uvažovala.

Najbližšie zasadnutie FK bude 22.06.2015 o 16.00 h v budove Mestského úradu
v Leopoldove.

Dňa 22.05.2015 Mgr. JozefKrilek
predseda komisie


