
Zápisnica

z riadneho zasadnutia FinanČnej komisie. konaného dňa 22. 06. 2015 v budove
Mestského Úradu v LeQPoldove

Prítomní:
Mgr. JozefKrilek
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Ing. RudolfHolkovič

Alena Mo lnárová

Ospravedlnení:
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
Mgr. Róbert Levčík

Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta

Obsahom zasadnutia fmančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie nasledovných
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 26. 06. 2015.
FK odporúča MZ nasledovné:

1. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly o výsledku finanČnej kontroly stavu
pohl'adávok a záväzkov k 31. 05. 2015 1

FK berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky. FK požiada o vypracovanie správy
postúpených pohľadávok exekútorovi a úspešnosti ich vymoženia za obdobie rokov 2012-
2014.

2. Plán kontrolnej Činnosti hlavnej kontrolórky mesta Leopoldov na II. polrok 2015
FK odporúča MZ schváliť predložený plán.

3. Odkúpenie pozemku pod základnou školou vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi - farnosť Leopoldov

FK odporúča primátorke vyvolať stretnutie vybraných zástupcov mesta, farského úradu
Leopoldov a Trnavskej arcidiecézy za účelom konkretizovania podmienok, za ktorých
Rímskokatolícka cirkev bude ochotná predmetný pozemok predať mestu Leopoldov.
FK neodporúča postupovať ďalšími návrhmi mesta, ktoré budú celý proces predlžovať.

4. Úprava rozpočtu:
a. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 13 zo dňa 03. 06. 2015
FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
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