
Zápisnica

z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 23. 02. 2017 v budove
Mestského úradu v Leopoldove

Prítomní:
Mgr. Jozef Krilek
Ing. Rudolf Holkovič
Ing. Arch. Matej Jančár
Mgr. Róbert Levčík

Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta
Alena Molnárová

Hosť:
Mgr. Terézia Kavuliaková – primátorka mesta

Ospravedlnený:
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

Obsahom zasadnutia finančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie nasledovných
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 27. 02. 2017.
FK odporúča MZ nasledovné:

1. Kontrola prijatých uznesení zo 23. zasadnutia MZ v Leopoldove
FK odporúča MZ schváliť uvedené kontroly, ktoré boli vykonané a prednesené hlavnou
kontrolórkou mesta.

2. Kontrola prijatých uznesení zo 24. zasadnutia MZ v Leopoldove
FK odporúča MZ schváliť uvedenú kontrolu, ktorá bola vykonaná a prednesená hlavnou
kontrolórkou mesta.

3. Investičný zámer – rekonštrukcia kina
Matej Jančár, ktorý je zároveň členom Komisie investičných činností, územného plánovania,
výstavby a životného prostredia (ďalej len KIČUPVŽP), informoval FK o detailoch zámeru.
FK berie na vedomie preložený investičný zámer rekonštrukcie kina.

4. Príspevok centru voľného času na žiakov z nášho mesta
FK odporúča MZ schváliť príspevok na štyroch žiakov z nášho mesta, ktoré navštevujú
centrum voľného času Dúha na základe žiadosti centra.
Výška finančného príspevku bude prerokovaná na MZ, nakoľko FK nemala k dispozícií
všetky potrebné informácie o spôsobe stanovenia príspevku v minulom roku pre spomenuté
centrum.

5. Zásady vyhlasovania mestského rozhlasu Mesta Leopoldov
FK odporúča MZ schváliť zásady tak ako boli navrhnuté predkladateľom p. Ing. Zuzanou
Pelzlovou.



6. Navýšenie fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytoch vo vlastníctve
Mesta Leopoldov

FK odporúča MZ schváliť nasledovné navýšenie:

1) Fond opráv vo výške 0,35 EUR/m2/mesiac v bytovom dome na Gojdičovej ul. č.
1141/15A, B, C, D, E, F v Leopoldove.
2) Fond opráv vo výške 0,31 EUR/m2/mesiac v bytovom dome na Rázusovej ul. č..
1491/33, 1491/35, 1492/37, 1492/39 v Leopoldove.

FK ďalej odporúča každý rok revidovať výšku fondu opráv na základe skutočných
požiadaviek pre jednotlivé bytové domy.

7. Vyhodnotenie grantovej pomoci mesta, prerokovanie nových žiadostí
FK odporúča MZ schváliť návrh tak, ako ho predložila p. Vidová v materiály s názvom
„Pridelenie finančných príspevkov a dotácií z grantového programu mesta Leopoldov na rok
2017 a vyhodnotenie grantovej pomoci v roku 2016“ zo dňa 15. 02. 2016, ktorý prerokovala
a navrhla Komisia kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov, dotácií a komunitného
plánovania.

8. Úprava rozpočtu:
a. Návrh zmeny rozpočtu k 27. 02. 2017

FK odporúča MZ schváliť zmeny rozpočtu tak, ako sú navrhnuté v Návrhu zmeny rozpočtu k
27. 02. 2017, ktoré predložila Ing. Zuzana Pelzlová (prednostka MsÚ Leopoldov) zo dňa 17.
02 .2017.

9. Sociálny taxík – RegioAuto
FK odporúča pozvať na MZ zástupcov spoločnosti AV mobilita za účelom prezentácie tohto
projektu.
FK ďalej odporúča primátorke preveriť či už danú službu využíva nejaká obec/mesto,
prípadne aké sú iné možnosti zabezpečenia prepravnej služby (sociálneho taxíka) pre občanov
Leopoldova.

10. Smernica o postupe vymáhania pohľadávok
FK berie na vedomie informáciu o vytvorení smernice.

11. Predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Leopoldov – p. Pekarovič
FK odporúča MZ na základe žiadosti p. Jozef Pekaroviča schváliť zámer na odpredaj
mestskej pôdy, parcela 348 vo výmere 214 m2, ktorá sa nachádza na konci jeho záhrady. Túto
pôdu užíva rodina p. Pekaroviča od roku 1966, má ju ohradenú a od roku 1992 za ňu
platí daň z nehnuteľnosti.

12. Informácia o činnosti stavebnej komisie
FK berie na vedomie informáciu o činnosti KIČUPVŽP prednesenú p. Jančárom.

13. Informácie o víťaznej štúdii pre Nový park (Starý cintorín0
FK berie na vedomie informáciu o víťaznej štúdií na Nový park prednesenú primátorkou
mesta.



14. Čuchová a hluková komisa
FK sa zaoberala návrhom jednotlivých členov do pripravovanej čuchovej a hlukovej komisie.
Predseda FK bude bližšie informovať o detailoch MZ.

Dňa 27. 02. 2017 Mgr. Jozef Krilek
predseda komisie


