Zápisnica
z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 26. 01. 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
Ospravedlnený:
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Neprítomný:
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 30. 01. 2017.
FK odporúča MZ nasledovné:
1. Kontrola prijatých uznesení zo 22. zasadnutia MZ v Leopoldove
FK odporúča MZ schváliť uvedené kontroly, ktoré vykonané a prednesené hlavnou
kontrolórkou mesta.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2015, ktoré boli hodnotené ako
splnené čiastočne alebo boli nesplnené
FK berie na vedomie vykonanú kontrolu a odporúča ju MZ schváliť.
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2016, ktoré boli hodnotené ako
splnené alebo boli priebežne plnené
FK berie na vedomie vykonanú kontrolu a odporúča ju MZ schváliť.
4. Správa o hodnotení navrhovanej činnosti – Zvýšenie výroby bioetanolu
FK žiada o doplnenie bližšie informácie k:
- navrhovanej dopravnej štúdií
- hlukovej štúdií
Stanovisko mesta bude prejednané a naformulované na MZ.
5. Prehodnotenie opatrení k 31. 12. 2016 zo záverečnej správy z kontrolnej činnosti
za rok 2015
FK odporúča vedeniu MsÚ Leopoldov vypracovať smernicu zameranú na presný a zreteľný
postup pri neuhradených pohľadávkach.
FK odporúča MZ na schválenie.

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
FK berie na vedomie a odporúča MZ na schválenie.
7. Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie medzi Gojdičovou ulicou
a Moyzesovou ulicou – vecné bremeno
FK odporúča MZ schváliť zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti zapísanú na LV č.
2997, parc. č. 2667/3 KN-C o výmere 636 m2, druh pozemku – orná pôda, k.ú. Leopoldov,
ktorej podielovým spoluvlastníkmi sú podľa evidencie katastra nehnuteľností:
- Ing. Sýkora Slavomír a manželka Mgr. Aneta Sýkorová, Šimičák Tomáš a manželka
Katarína Šimičáková
FK odporúča MZ schváliť zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť zapísanú na LV č.
1957, parc. č. 2667/2 KN-C o výmere 146 m2, druh pozemku – orná pôda, k.ú. Leopoldov,
ktorej vlastníčkou je podľa evidencie katastra nehnuteľností:
- Mgr. Zuzana Hamadová Rumíšková
FK odporúča MZ schváliť zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť zapísanú na LV č.
1520, parc. č. 481/101 KN-E o výmere 103 m2, druh pozemku – orná pôda, k.ú. Leopoldov,
ktorej vlastníkom je podľa evidencie katastra nehnuteľností:
- Nikola Nikolov
8. Zmeny a doplnky ÚP mesta Leopoldov – Miroslav Mikulek
FK navrhuje preveriť ÚP mesta Hlohovec a ich zámer využitia tejto lokality.
FK navrhuje pozvať p. Miroslava Mikuleka na zasadnutie MZ.
9. Úprava rozpočtu:
a. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 19/2016
FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
b. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2017
FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
c. Návrh zmeny rozpočtu k 30. 01. 2017
FK odporúča MZ schváliť zmeny rozpočtu tak, ako sú navrhnuté v Návrhu zmeny rozpočtu k
30. 01. 2017, ktoré predložila Ing. Zuzana Pelzlová (prednostka MsÚ Leopoldov) s následnou
zmenou:
5.9 Verejné obstarávanie zmeniť na 10.1.12 Zateplenie starej budovy ZŠ - Verejné
obstarávanie
10. Spolková záhrada
FK odporúča MZ schváliť písomné vypovedanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov Spolkovej záhrady v Leopoldove s Marekom Valkom z dôvodu nedodržiavania podmienok
zmluvy.
11. Návrh na odvolanie člena FK
Predseda FK mailom požiada primátorku mesta o doplnenie tohto bodu programu.
Z dôvodu dlhodobej neúčasti Lenky Slovákovej na zasadnutiach FK predseda FK odporúčam
MZ odvolať Lenku Slovákovú ako člena FK.
Nezúčastnila sa na zasadnutiach FK počas celého roka 2016 a ani ostatnej komisie konanej
26.1.2017.
Ďalším dôvodom je aj skutočnosť, že jej neprítomnosť znižuje uznášania schopnosť komisie,
v prípade neúčasti ďalších dvoch členov.
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky.

Dňa 29. 01. 2017

Mgr. Jozef Krilek
predseda komisie

