
Zápisnica

z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 31. 10. 2016 v budove
Mestského úradu v Leopoldove

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

Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta
Alena Molnárová

Hostia:
Mgr. Terézia Kavuliaková – primátorka mesta
Ing. Róbert Gergič

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 07. 11. 2016.
FK odporúča MZ nasledovné:

1. Kontrola prijatých uznesení zo 20. zasadnutia MZ v Leopoldove
FK odporúča MZ schváliť uvedené kontroly, ktoré vykonané a prednesené hlavnou
kontrolórkou mesta.

2. Projektové zámery Mesta Leopoldov riešené v rámci očakávaných výziev na
predkladanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky

FK, po predchádzajúci pracovných stretnutiach MZ a už prebehnutých diskusiách, odporúča
MZ schváliť predložené projektové zámery.

3. Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku
FK odporúča MZ neschváliť/neprijať túto výzvu na spoluprácu. Súhlasí s názorom, ktorý
vyslovilo vedenie Základnej školy v Leopoldove.

4. Príspevok centrám voľného času na žiakov z nášho mesta
FK komisia odporúča preveriť prípadnú povinnosť, ktorú by ukladal konkrétny zákon,
poukázať príspevok pre ďalšie/viaceré centrá voľného času (MZ tento rok schválilo príspevok
pre centrum voľného času v Hlohovci).

5. Žiadosť p. Snopkovej o predĺženie nájomnej zmluvy
FK odporúča MZ schváliť predĺženie nájmu pani Eve Snopkovej, trvale bytom Leopoldov, ul.
I. Krasku 875/17.



6. Zámer prenajať nebytový priestor hodný osobitného zreteľa
FK odporúča MZ schváliť zámer prenechať do nájmu majetok (klubovňa pod 60 b. j. na ulici
1. mája 105) mesta hodný osobitného zreteľa na žiadosť Martina Majtána, tak ako je to
uvedené v materiály s názvom: Zámer prenajať nebytový priestor hodný osobitného zreteľa
z 27. 10. 2016, ktorý predložila p. Ing. Zuzana Pelzlová (prednostka MsÚ Leopoldov).

7. Zámer prenajať nebytový priestor hodný osobitného zreteľa
FK odporúča MZ schváliť zámer prenechať do nájmu majetok mesta (jedna miestoť o výmere
cca 16 m2 na poschodí budovy na Štúrovej ulici č. 454 za účelom skúšania s kapelou LP)
hodný osobitného zreteľa na žiadosť Mareka Petrusa, tak ako je to uvedené v materiály
s názvom: Zámer prenajať nebytový priestor hodný osobitného zreteľa z 27. 10. 2016, ktorý
predložila p. Ing. Zuzana Pelzlová (prednostka MsÚ Leopoldov).

8. Úprava rozpočtu:
a. Rozpočtové opatrenie mesta Leopoldov č. 16/2016 zo dňa 12.10.2016

FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
b. Návrh zmeny rozpočtu č. 17

K nasledovným rozpočtovým zmenám zaujala tieto odporúčania:
5.16 Nákup pozemkov
5.17 Nákup nehnuteľností
FK odporúča MZ schváliť nákup nehnuteľností v katastrálnom území mesta Leopoldov a to
rodinný dom súpisné číslo 679 na parcele číslo 518, pozemková nehnuteľnosť parcela číslo
518 zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 346 m2, pozemková nehnuteľnosť
parcela číslo 519 záhrady v celkovej výmere 385 m2 od Ing. Ladislava Laša, trvale bytom
Leopoldov, Gucmanova 679/1.
FK o tomto bode hlasovala s nasledovým výsledkom:
Za - 3 členova
Proti – 0 členov
Zdržali sa - 2 členovia
FK ďalej odporúča rokovať o ďalších požiadavkách Ing. Laša súviacich s predajom
predmetnej nehnuteľnosti.

Ostatné návrhy zmien rozpočtu k 07. 11 2016, okrem vyššie spomínaných, odporúča FK na
schválenie MZ tak, ako sú navrhnuté Návrhu zmeny rozpočtu č. 17, ktoré predložila Ing.
Zuzana Pelzlová (prednostka MsÚ Leopoldov).

9. Kultúrny dom na ŽSR Leopoldov (národný dom)
Mgr. Terézia Kavuliaková a Ing. Róbert Gergič bližšie informovali FK ohľadom predmetných
nehnuteľností.
Vzhľadom na viacero pripravovaných investičných akcií FK odporúča MZ zvážiť možnosti
ďalšieho využitia nehnuteľností.
Pred diskusiou na MZ je potrebné pripraviť nasledovné dôležité informácie o:

- Technickom stave budov
- Nájomných zmluvách so súčasnými nájomcami
- Náročnosti rekonštrukcie
- Výhodnosti polohy
- Znaleckej vs. Trhovej cene
- Zámeru mesta



- Ďalšom prípadnom využití

FK necháva na posúdenie MZ nakoľko je potrebné stanovisko Komisie investičných činností,
územného plánovania, výstavby a životného prostredia (ďalej len KICUPVZP).

10. Návrh rozpočtu na rok 2017
Návrh rozpočtu, spolu s vykonanými zmenami, bude prerokovaný na MZ, kde je potrebná
diskusia ohľadne plánovaných investičných akcií a prípadného zapojenia rezervného fondu.

11. Miestny poplatok za rozvoj
FK odporúča MZ zaviesť tento poplatok od 1. 1. 2017 nasledovne:

- Určiť/vyčleniť časti mesta, kde sa tento poplatok bude vyberať (nevyberať ho na
celom území mesta)

- Sadzba poplatku: 35 EUR za každý aj začatý m2 podlahovej plochy pozemnej stavby

Predbežný termín najbližšieho zasadnutia FK je naplánovaný na 6. 12. 2016 o 16:30 h.

Dňa 06. 11. 2016 Mgr. Jozef Krilek
predseda komisie


