
Zápisnica 
 

z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 23. 03. 2017 v budove 
Mestského úradu v Leopoldove 
 
Prítomní: 
Mgr. Jozef Krilek 
Ing. arch. Matej Jančár 
Mgr. Róbert Levčík 

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.  
 
Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta 
Alena Molnárová 
 
Ing. Zuzana Pelzlová, prednostka MsÚ Leopoldov 
 
Ospravedlnený: 
Ing. Rudolf Holkovič 
 
 
Obsahom zasadnutia  finančnej komisie (ďalej len FK) bolo  prerokovanie nasledovných 
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ),  ktoré sa uskutoční 27. 03. 2017. 
FK odporúča MZ nasledovné:  

 
1. Kontrola prijatých uznesení z 25. zasadnutia MZ v Leopoldove  

FK odporúča MZ schváliť uvedené kontroly, ktoré boli vykonané a prednesené hlavnou 
kontrolórkou mesta. 
 

2. Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré 
mali hodnotenie ako priebežné plnenie  

FK odporúča MZ schváliť prehodnotené uznesenia, ktoré boli vykonané a prednesené 
hlavnou kontrolórkou mesta. 
 

3. Zmena ÚDP (spoločné rokovanie spolu s Komisiou investičných činností, územného 
plánovania, výstavy a životného prostredia /ďalej len KIČUPVŽP/) 

Po prerokovaní jednotlivých navrhovaných zmien, Ing. arch. Ondrej Marko zosumarizuje 
dohodnuté zmeny a naformuluje dokument pre MZ. 
 

4. Úprava rozpočtu:  
a. Návrh zmeny rozpočtu k 27. 03. 2017 

FK odporúča MZ schváliť zmeny rozpočtu tak, ako sú navrhnuté v Návrhu zmeny rozpočtu k 
27. 03. 2017, ktoré predložila Ing. Zuzana Pelzlová (prednostka MsÚ Leopoldov) zo dňa  
13. 03. 2017.  
 

5. Prevod pozemkov: 
a. Predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Leopoldov - Schválenie spôsobu 

prevodu pozemkov na Trnavskej ceste 



FK odporúča MZ zmeniť Zásady hospodárenia mesta – prevod majetku z dôvodu osobitného 
zreteľa. Po vykonaní týchto zmien odporúča FK sa zaoberať žiadosťou spoločnosti Enviral 
o odkúpenie mestskej pôdy. 
 

b. Schválenie kúpy pozemku KN-E parc. č. 481/101, orná pôda 
FK sa stotožňuje so stanoviskom KIČUPVŽP a odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľnosti 
parcela KN-E číslo 481/101 – orná pôda v celkovej výmere 103 m2 od p. Nikolu Nikolova, 
rod. Nikolova, trvale bytom Karloveská 418/57 Bratislava. 

c. Schválenie kúpy pozemku KN-E parc. č. 1623/127, zastavané plochy a 
nádvoria 

FK odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľnosti parcela KN-E číslo 1623/127 – zastavané 
plochy a nádvoria v celkovej výmere 21 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Mesta 
Leopoldov za cenu 6 €/m2, celková kúpna cena je 126 € od p. Ladislava Pelzla rod. Pelzla 
a manželky Kornélie Pelzlovej rod. Vachanovej obaja trvale bytom Kukučínova 730/9, 
Leopoldov. 

d. Schválenie kúpy pozemku KN-E pare. č. 6/3, zastavané plochy a nádvoria 
FK odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľnosti parcela KN-E číslo 6/3 – zastavané plochy 
a nádvoria v celkovej výmere 143 m2, za cenu 6 €/m2, celková kúpna cena je 858 €  
od p. Ing. Ivana Michaloviča rod. Michaloviča trvale bytom Romanova 1669/36, Bratislava v 
podiele 1/3 vzhľadom k celku, od p. Dušana Lovíška, rod. Lovíška trvale bytom 
Svätoplukova 1423/39, Senec v podiele 2/6 vzhľadom k celku a od p. Ing. Borislava 
Jakaboviča rod. Jakaboviča trvale bytom Kellenbergerova 1430/13, Modra v podiele 1/3 
vzhľadom k celku. 

e. Schválenie nesúhlasu k vydaniu nehnuteľností Mestu Leopoldov 
FK odporúča MZ schváliť nesúhlas s tým, aby bol nepatrný majetok tj. nehnuteľnosti 
zapísané na LV č. 202, pre k.ú. Lišany u Rakovníka a obec Lišany zanechaný poručiteľom 
Vladimírom Kučerom, vydaný Mestu Leopoldov. 
FK odporúča vedeniu mesta rokovať s ÚVTOS a ÚVV Leopoldov ohľadne nákladov 
spojených s obstarávaním a vystrojovaním pohrebov pre odsúdených, ktorí nemajú žiadnych 
rodinných príslušníkov a dokonajú v priestoroch ÚVTOS a ÚVV Leopoldov. Bližšie vysvetlí 
predseda FK na MZ. 

6. Správa z kontroly zverejňovania informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v Materskej 
škole Leopoldov 

FK berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z uvedenej kontroly. 
 

7. Informácia o zmene názvu ulíc 
FK berie na vedomie predložený dokument. 
 

8. Rôzne: 
a. Informácia o voľbe riaditeľky Materskej školy – prednesená predsedom FK 
b. Informácia o Spolkovej záhrade – prednesená prednostkou MsÚ Leopoldov 
c. Informácia o kúpe nehnuteľností od p. Laša – prednesená prednostkou MsÚ 

Leopoldov 
 
Dňa 27. 03. 2017                                                                                 Mgr. Jozef Krilek  
 predseda komisie 


