Zápisnica
z riadneho zasadnutia FinanČnej komisie. konaného dňa 22. 04. 2015 V budove
Mestského

Úradu v Leopoldove

Prítomní:
Mgr. JozefKrilek
Ing. RudolfHolkovič
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
Alena Molnárová
Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta
Ospravedlnený:
Mgr. Ró bert Levč ík

Obsahom zasadnutia fmančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie
nasledovných
bodo" programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 27. 04. 2015.
FK odporúča MZ nasledovné:

1. Odpredaj Časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ulici
FK odporúča MZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve tak ako je to uvedené
v materiály s názvom Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej
ulici zo dňa 20. 04. 2015. Následné uzatvorenie kúpnej zmluvy bude podmienené
zlegalizovaním garáže samostatne stojacej na predmetnom pozemku.
2. Schválenie závereČného ÚČtuMesta Leopoldov za rok 2014
FK prejednala záverečný účet mesta za rok 2014, ktorý vypracovala

prednostka

mesta

Ing. Adriana Urbanová. Účtovná závierka bola overená auditom, ktorý vyjadril správnosť jej
zostavenia po formálnej ako i vecnej stránke. Účtovníctvo bolo vedené preukazným a úplným
spôsobom a bolo kontrolovateľné, hospodárenie účtovnej jednotky bolo v rámci všeobecne
platných noriem.
FK odporúča MZ schváliť Záverečný účet Mesta Leopoldov za rok 2014 s celoročným
hospodárením bez výhrad.
FK odporúča MZ schváliť použitie prebytku hospodárenia nasledovne:
a)
Vylúčenie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov z prebytku bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 1708,72 EUR.
b)
Vylúčenie transferu občanov na predÍženie vodovodu na Dlhej ulici z prebytku bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 4400,67 EUR.
c)
Vylúčenie dotácie na rozšírenie kamerového systému z prebytku bežného a kapitálového
rozpočtu vo výške 29 000 EUR.
d)
Tvorba rezervného fondu vo výške 407 306,62 EUR.

3. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov
k 31. 12.2014
FK prejednala hodnotiacu správu bez pripomienok a odporúča MZ schváliť Hodnotiacu správu
k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 31. 12.2014 bez výhrad.
4. Úprava rozpočtu:
a. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 7 zo dňa 27. 3. 2015
FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
b. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8 zo dňa 8. 4. 2015
FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
c. Rozpočtové opatrenie č. 9 - Návrh zmeny rozpočtu k 27. 04. 2015
3.3.2 Prevádzka a údržba domu smútku
FK na základe analýzy uskutočnených prác a plánovaných výdavkov odporúča MZ schváliť '
navýšenie výdavkov na tomto podprograme o sumu 800 EUR.
Odstránenie revíznych závad
FK sa zaoberala preloženým dokumentom, ktorého predkladateľom je prednostka mesta
Ing. Adriana Urbanová, ktorý vychádza z revíznych správ elektrických a bleskozvodných
zariadení vo vlastníctve Mesta Leopoldov
FK odporúča MZ schváliť navrhované navýšenie rozpočtu a vytvoriť nasledovné
podprogramy:
3.3.5 Zriadenie bleskozvodného zariadenia 3845 EUR (kapitálový výdavok)
5.4.6 Odstránenie revíznych závad 2710 EUR (bežný výdavok)
5.4.7 Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia MsÚ 1900 EUR (kapitálový výdavok)
5.4.8 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodného zariadenia dom služieb 7970 EUR
(kapitálový výdavok)
6.1.4 Rekonštrukcia areálu MTK
FK prerokovala navrhovanú zmenu rozpočtu k tomuto podprogramu.
MZ na svojom zasadnutí 24.03.2015 schválilo uznesením č. C/4/2015/3 podanie žiadosti
o dotáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z MF na rekonštrukciu areálu
MTK (celková výška, o ktorú mesto Leopoldov žiadalo bola 13 500 EUR) a spoluúčasť mesta
vo výške 50 000 EUR. Podľa projektovej dokumentácie je celková výška investície 400 000
EUR.
FK odporúča MZ schváliť navýšenie výdavkov na tomto podprograme o 150 000 EUR.
Uvedená čiastka bude do rozpočtu zapojená z kumulovaného výsledku hospodárenia (po
schválení záverečného účtu mesta Leopoldov za rok 2014).
5. Schválenie uloženia finančných prostriedkov na vkladové účty
Na základe predloženého Záverečného účtu mesta Leopoldov, z ktorého vyplýva, že výsledok
hospodárenia za rok 2014 je 407 306,62 EUR. Výška rezervného fondu k 31. 12. 2014 bola
444683,58 EUR. Po schválení Záverečného účtu mesta Leopoldov za rok 2014 MZ bude
kumulovaný výsledok hospodárenia na úrovni 851 990,20 EUR. FK navrhuje MZ navýšenie
výdavkov na 150 000 EUR na podprograme 6.1.4 Rekonštrukcia areálu MTK. Po schválení
navýšenia tejto čiastky MZ bude výška rezervného fondu k 27. 04. 2015 701 990,20 EUR.
Z tejto čiastky 350000 EUR je možné uložiť na vkladové účty, resp. termínované účty.

FK odporúča MZ voľné finančné prostriedky vo výške 350 000 EUR, s prihliadnutím na
diverzifikáciu rizika a harmonogram výstavby budovy nového mestského úradu, uložiť do
týchto finančných inštitúcií nasledovne:
50 % z tejto čiastky (t.j. 175 000 EUR) uložiť na vkladový účet s výpovednou lehotou
3 mesiace alebo 33 dní do J&T banky,
50 % z tejto čiastky (t.j. 175 000 EUR) uložiť na termínovaný vklad do Privatbanky

Dňa 24.04.2015

Mgr. JozefKrilek
predseda komisie

