Zápisnica
z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 09. 11. 2015 v budove
Mestského úradu v Leopoldove

Prítomní:
Mgr. Jozef Krilek
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
Ing. Rudolf Holkovič
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Mgr. Róbert Levčík
Alena Molnárová
Hosť:
Ing. Adriana Urbanová, prednostka mesta Leopoldov
Ospravedlnení:
Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta

Obsahom zasadnutia finančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie nasledovných
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 12. 11. 2015.
FK odporúča MZ nasledovné:
1. Schválenie prenájmu časti pozemku pre Detské opatrovateľské centrum Slniečko
FK odporúča MZ schváliť prenajatie pozemku KN-C č. 1212/1 v k.ú. Leopoldov o výmere
140 m2, z dôvodu osobitného zreteľa žiadateľovi Detské opatrovateľské centrum Slniečko s.
r. o. za účelom zriadenia oplotenia.
2. Poskytnutie akcií TAVOS – zmluva o nenávratnom finančnom príspevku
FK odporúča MZ vziať na vedomie Stanovisko spoločnosti TAVOS, a. s. Piešťany
k predmetnej žiadosti.
FK odporúča MZ, aby splnomocnilo primátorku mesta viesť rokovania so spoločnosťou
TAVOS, a. s. Piešťany o navýšení základného imania akciovej spoločnosti peňažným
vkladom mesta Leopoldov v súlade so Zmluvou o poskytnutí akcií akciovej spoločnosti
prostredníctvom zvýšenia základného imania akciovej spoločnosti peňažným vkladom.
3. Návrh na vysporiadanie majetku – SO 5.01 Predĺženie verejného vodovodu a SO
5.02 Splašková kanalizácia – Novosedlík Real s. r. o.
FK odporúča MZ schváliť Kúpnu zmluvu so spoločnosťou Novosedlík Real s. r. o. na
odkúpenie stavby Obytný komplex Novopold, SO 5.01 – Predĺženie verejného vodovodu
a SO 5.02 – Splašková kanalizácia za kúpnu cenu 1 EUR vrátane DPH.

FK odporúča MZ schváliť Zmluvu o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v Meste Leopoldov
a Zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu v meste Leopoldov so spoločnosťou TAVOS,
a. s. Piešťany.
4. Schválenie vysporiadania pozemkov pod stavbou – Zriadenie chodníka pri ceste
III/5132 v k. ú. Leopoldov
FK odporúča MZ zrušiť uznesenie č. C/38/2014/9/2 zo dňa 13. 10. 2015.
FK odporúča MZ v súvislosti so zabezpečením zvýšenej bezpečnosti chodcov v cestnej
premávke prostredníctvom zriadenia verejnoprospešnej stavby – chodník pri ceste III/5132,
od Ul. E. Pauloviča (lokalita Novopold) s ukončením pri ceste II/513 odkúpenie pozemku
parc. č. 2655/11 (reg. C) o výmere 180 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 063/2015
zo dňa 28. 07. 2015 od parcely registra E č. 2-2612/2, k. ú. Leopoldov, odkúpenie
novovytvorených pozemkov parc. č. 2655/12 (reg. C) o výmere 1 m2, parc. č. 2655/13 (reg.
C) o výmere 1 m2, parc. č. 2655/13 (reg. C) o výmere 27 m2 a parc. č. 2655/14 (reg. C)
o výmere 100 m2, odčlenených geometrickým plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 za
cenu 6 EUR/m2.
5. Úprava rozpočtu:
a. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 21 zo dňa 16. 10. 2015
FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
b. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 23 zo dňa 30. 10. 2015
FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
c. Rozpočtové opatrenie č. 23
FK odporúča MZ schváliť rozpočtové opatrenie tak, ako je uvedené v materiály Návrh zmeny
rozpočtu k 12. 11. 2015, ktoré predložila Ing. Adriana Urbanová (prednostka MsÚ
Leopoldov).
6. Návrh rozpočtu na rok 2016
FK sa zaoberala Návrhom rozpočtu na rok 2016 i Komentárom k návrh rozpočtu Mesta
Leopoldov na rok 2016 zo dňa 2. 11. 2015, ktorý vypracovala Ing. Adriana Urbanová
a kolektív zamestnancov mesta Leopoldov.
FK navrhuje k nižšie uvedeným programom a podprogramom návrhu rozpočtu nasledovné:
Príjmová časť
Nedaňové príjmy
35. Fond opráv Rázusova ulica
35. Fond opráv Gojdičova ulica
FK sa zaoberala tým, akým sa vypočítavajú príspevky do fondu opráv postačujúca (aktuálne
je výpočet nasledovný 0,25 EUR/m2/mesiac). Pani prednostka informovala, že čiastka nie je
postačujúca a aktuálne sa pripravuje návrh zmeny výpočtu. Po vypracovaní návrhu bude tento
prerokovaný na MZ.
Transféry a granty
45. Príspevok opatrovaných na opatrovateľskú službu
Na návrh FK opraviť chybne uvedený údaj o počte opatrovaných osôb.
(pôvodne 6 občanov, správny údaj je 16 občanov).
49. Dotácia na voľby
Na návrh FK zapracovať komentár k položke, že ide o parlamentné voľby.
Výdavková časť
1.1.10 Odmeny poslancov + komisie
Na návrh FK opraviť poslednú vetu komentáru. Nové znenie bude nasledovné:
Mestské zastupiteľstvo zasadá spravidla 10x do roka.

3.4.2 Pivné sety
Na návrh FK premenovať názov podprogramu na Pivné sety (záhradné stolovacie sady).
4.3 Odpadové vody
Na návrh FK zapracovať informáciu rok splatenia úverov.
Informácia od p. prednostky mesta: OTP banka – r. 2026, Primabanka – r. 2019
FK sa zaoberala otázkou refinancovania úrovev.
FK necháva na zváženie MZ po obdržaní informacií o výške úrokovej miery.
12.4 Nová požiarna zbrojnica
Na základe predložených prvotných ponúk a celkovej predpokladanej výšky investície
(198 000 EUR), FK odporúča MZ zvážiť možnosť prenájmu ponúknutých priestorov v
ÚVTOS a ÚVV bývalé ÚaO.
Termín najbližšieho zasadnutia FK je naplánovaný na 2. 12. 2015 o 16:30 h.

Dňa 11. 11. 2015

Mgr. Jozef Krilek
predseda komisie

