
Zápisnica

z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 27. 04. 2016 v budove
Mestského úradu v Leopoldove

Prítomní:
Mgr. Jozef Krilek
Ing. Arch. Matej Jančár
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Mgr. Róbert Levčík

Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta

Alena Molnárová

Ospravedlnení:
Ing. Rudolf Holkovič
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková

Obsahom zasadnutia finančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie nasledovných
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 29. 04. 2016.
FK odporúča MZ nasledovné:

1. Schválenie návrhu VZN č. 111/2016 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov
02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenie Zmien
a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov

FK odporúča MZ schváliť návrh VZN.

2. Regulatívy Územného plánu mesta Leopoldov
Matej Jančár bližšie priblížil problematiku regulatívov ÚP, Stavebná komisia obšírne
zaoberala touto problematikou.
FK necháva na posúdenie MZ.

3. Schválenie záverečného účtu Mesta Leopoldov za rok 2015
FK sa zaoberala Záverečným účtom mesta Leopoldov za rok 2015, Stanoviskom hlavnej
kontrolórky mesta k záverečnému účtu, Hodnotiacou správou k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Leopoldov k 31. 12. 2015, Správou nezávislého audítora štatutárnemu orgánu
mesta Leopoldov.
FK odporúča MZ schváliť záverečný účet.

4. Schválenie uloženia finančných prostriedkov rezervného fondu na vkladové účty
Predseda FK požiada predkladateľa o vysvetlenie akým kľúčom boli rozdelené prostriedky
medzi jednotlivé banky.

5. Plat primátorky Mesta Leopoldov
Predseda FK oboznámi MZ s diskusiou o tomto bode programu.
FK necháva posúdenie MZ o tomto bode.



6. Posúdenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov v budove vo vlastníctve
mesta na Štúrovej ulici č. 2 v Leopoldove

FK odporúča MZ schváliť zámer prenechať do nájmu majetok mesta – nebytové priestory na
prízemí budovy na Štúrovej ulici 2 v Leopoldove o výmere 16,218 m2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa žiadatelovi Marekovi Petrusovi ako zástupcovi hudobnej skupiny LP za
účelom zriadenia skúšobne hudobnej skupiny (v prípade, že žiadateľ je spôsobilý vykonavať
právne akty).

7. Správa hlavnej kontrolórky mesta o účelovom využiti finančných prostriedkov
poskytnutých z rozpočtu mesta Leopoldov pre ZŠ Leopoldov na rok 2015
s kódom zdroja 41 v porovnaní s rokmi 2013 a 2014

Predseda FK bude informovať MZ ohľadne záverov a odporúčani FK súvisiacich s touto
správou.

8. Úprava rozpočtu:
a. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 4/2016 zo dňa 31. 03. 2016

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
b. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 5/2016 zo dňa 4. 4. 2016

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení
c. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 6/2016 zo dňa 8. 4. 2016

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
d. Rozpočtové opatrenie č. 7/2016

K nasledovným rozpočtovým zmenám zaujala tieto odporúčania:
3.3.4 Cintorín – nová sekcia (chodníky, vodovod, mibiliár)
Predseda FK požiada predkladateľa o obšírnejšie zdôvodnenie navýšenia výdavkov na tomto
podprograme.

5.4.7 Rekonštrukcia interiéru a vybudovanie kanalizačnej prípojky – chov. potreby
Predseda FK požiada predkladateľa o bližšie informácie a upresnenie výšky nákladov na
rekonštrukciu interiéru a na vybudovanie kanalizačnej prípojky.

6.1.4 Rekonštrukcia budovy MTK TJ (VZ)
Predseda FK požiada o bližšie vysvetlenie primátorku mesta.

Ostatné návrhy zmien rozpočtu k 29. 04. 2016, okrem vyššie spomínaných, odporúča FK na
schválenie MZ tak, ako sú navrhnuté Návrhu zmeny rozpočtu k 29. 04. 2016, ktoré predložila
Ing. Adriana Urbanová (prednostka MsÚ Leopoldov).

9. Zákon o odpadoch - novelizácia
Predseda FK požiada primátorku o bližšie informácie ako predbežne bude prebiehať
financovanie po novelizácii.

Termín najbližšieho zasadnutia FK bude určený na MZ 29. 04. 2016, členovia komisie budú
následne oboznámení s termínom ďalšieho zasadnutia.

Dňa 28. 04. 2016 Mgr. Jozef Krilek
predseda komisie


