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Kontrola prijatých uznesení
zo 6. zasadnutia MZ v Leopoldove zo dňa 25. 05. 2015 - vyhodnotenie.

C/6/2015 MZ schvaľuje
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Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016 - 2022.

Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016 - 2022 bol
poslancami MZ schválený. Samotný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Leopoldov bude spracovaný a schválený do 31. 12. 2015.
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Odpredaj pozemku ~od garážou na Moyzesovej ulici s prideleným súpisným číslom 1359 - dielu
Č. 1 o výmere 6 m , odčleneného geometrickým plánom Č. 042/2015 zo dňa 24. 04. 2015 od _
pozemku KN-E parc. Č. 483/105 o celkovej výmere 434 m2

, druh pozemku: ostatné plochy,
zapísaného na LV Č. 1200 Petrovi Talianovi a manž. Júlii Talianovej, rod Poláčkovej, trvale
bytom Hlohovec, Hlohová 34/8, za cenu 10,- eur/nr'. Odpredaj pozemku je v súlade s § 9a ods.
(8) písm. b) Zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena bola
stanovená na základe odseku 1. Prílohy Č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Leopoldova s majetkom štátu, ktorý mesto užíva. Celková predajná cena predstavuje 60,-
eur.

KZ na odpredaj pozemkov žiadateľom Petrovi Talianovi a manž. Júlii Talianovej, rod
Poláčkovej, trvale bytom Hlohovec, Hlohová 34/8, bola vyhotovená a podpísaná dňa 02. 06.
2015, zverejnená bola 02. 06. 2015, úhrada vo výške 60 € bola uhradená v hotovosti dňa 02.
06. 2015, vklad na kataster podal kupujúci.

Rozhodnutie o povolení vkladu z katastra k dnešnému dňu 26.06.2015 nebolo doručené
mestu.
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Presun finančných prostriedkov z podprogramu rozpočtu 5.10. Projektová dokumentácia na
novovytvorený podprogram rozpočtu 5.13. Program rozvoja mesta Leopoldov vo výške 1.000
eur.

Presun finančných prostriedkov v zmysle uznesenia bol schválený a zapracovaný do
rozpočtové opatrenie č. 12/2015.
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Presun finančných prostriedkov z projektu 12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ na projekt
rozpočtu 10.1.12. ZŠ - bežné výdavky vo výške 30.000 eur.

Presun finančných prostriedkov v zmysle uznesenia bol schválený a zapracovaný do
rozpočtové opatrenie č. 12/2015.
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Rozpočtové opatrenie č. 12/2015:

Rozpočet pred Zmena Rozpočet po
rozpočtovým v rozpočtovom
opatrením v € € opatrení v €

Bežné príjmy 2461962 O 2461962
Kapitálové príjmy 89081 O 89081
Príjmové finančné operácie 342157 O 342157
Príjmy celkom 2893200 O 2893200

Rozpočet pred Rozpočet po
rozpočtovým Zmena v rozpočtovom
opatrením v € € opatrení v €

Bežné výdavky Zdroj* 2006179 30000 2036179
5.10: Projektová dokumentácia VZ 28000 ~1000 27000
5.13: Program rozvoja mesta Leopoldov VZ O 1000 1000
10.1.12. ZŠ- bežné výdavky VZ O 30000 30000
Kapitálové výdavky 768140 -30000 738140
12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ VZ 250000 -30000 220000
Výdavkové finančné operácie 107847 O 107847
Výdavky celkom 2882166 O 2882166
*VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj

Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 - zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti boli
zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov.
Týkajú sa presunu finančných prostriedkov:
- z projektu 12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ na projekt rozpočtu 10.1.12. ZŠ - bežné
výdavky vo výške 30.000 €.
- z podprogramu rozpočtu 5.10. Projektová dokumentácia na novovytvorený podprogram
rozpočtu 5.13. Program rozvoja mesta Leopoldov vo výške 1.000 eur.

V Leopoldove 26. 06. 2015

Vypracovala: Ing. Trnková MZ dňa 25.06.2015
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