
Zápisnica

z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 26. 09. 2016 v budove 
Mestského úradu v Leopoldove

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

Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta 
Alena Molnárová

Ing. Zuzana Pelzlová, prednostka MsU Leopoldov 

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 03. 10. 2016. 
FK odporúča MZ nasledovné:

1. Kontrola prijatých uznesení zo 19. zasadnutia MZ v Leopoldove
FK odporúča MZ schváliť uvedené kontroly, ktoré vykonané a prednesené hlavnou 
kontrolórkou mesta.

2. Správa z kontroly zverejňovania informácií o majetkových transferov mesta
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov

FK berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta a odporúča MZ na schválenie.

3. Prehodnotenie opatrení zo záverečnej správy z kontrolnej činnosti za rok 2015
FK požiadala p. Ing. Zuzanu Pelzlovú, prednostku MsU Leopoldov, o prípravu detailov 
k pohľadávkam starším ako 6 rokov. Predseda FK bude informovať MZ o návrhu FK na 
vypracovanie smernice k pohľadávkam mesta.

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 
a školského zariadenia za školský rok 2015/2016 v Základnej škole

FK berie na vedomie predloženú správu.

5. Schválenie návrhu VZN č. 117/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien 
a doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta Leopoldov

FK odporúča MZ schváliť VZN č. 117/2016, ako aj ďalšie súvisiace doklady týkajúce sa 
Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta Leopoldov, tak ako je to uvedené v 
Dôvodovej správe k návrhu VZN č. 117/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a



doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta zo dňa 23. 09. 2016, ktorého predkladateľom je 
Mgr. Jana Jančárová.

6. Odkúpenie parcely č. 1441/39 (Žiadosť Stanislava Mišuta a Slávky Mišutovej)
FK necháva na posúdenie MZ nakoľko je potrebné stanovisko Komisia investičných činností, 
územného plánovania, výstavby a životného prostredia (ďalej len KICUPVZP).

7. Úprava rozpočtu:
a. Návrh zmeny rozpočtu k 03. 10. 2016

K nasledovným rozpočtovým zmenám zaujala tieto odporúčania:
10.1.16 Havarijný stav vonkajšej omietky ZŠ (stará budova)
FK požiadala p. prednostku o zaslanie rozpočtu pre zateplenie školy.
FK nemala k dispozícií stanovisko KICUPVZP k tomuto bodu.
Predseda FK bude informovať MZ o rozprave FK k tomuto bodu.

3.3.6 Cintorín —  stará sekcia -  vodovo a lampy
FK požiada primátorku mesta na MZ o vysvetlenie dôvodov prečo sa nebude realizovať tento 
prvok.

5.16 Nákup pozemkov na Rázusovej ulici
12.4 Nová požiarna zbrojnica
12.5 Nová požiarna zbrojnica
FK požiada primátorku mesta na MZ o bližšie informácie k horeuvedeným trom súvisiacim 
bodom.

Ostatné návrhy zmien rozpočtu k 03. 10. 2016, okrem vyššie spomínaných, odporúča FK na 
schválenie MZ tak, ako sú navrhnuté Návrhu zmeny rozpočtu k 03. 10. 2016, ktoré predložila 
Ing. Zuzana Pelzlová (prednostka MsÚ Leopoldov).

8 . Podnety členov FK
A) Rekonštrukcia budovyM TK

FK požiadala p. prednostku o zaslanie informácie o súčasný stav rekonštrukcie a informácie 
o termínoch odovzdania stavby

B) Optický kábel (Telekom)
Predseda FK požiada primátorku mesta o bližšie informácie k budovaniu vysokorýchlostného 
pripojenia v našom meste.

C) Nový web mesta
Predseda FK informoval FK o pracovných stretnutiach na túto tému. Predseda FK požiada 
primátorku mesta o informovanie MZ o tomto bode.

Predbežný termín najbližšieho zasadnutia FK je naplánovaný na 31. 10. 2016 o 16:00 h.

Dňa 02. 10. 2016 Mgr. Jozef Krilek 
predseda komisie


