
Zápisnica

z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 03. 09. 2015 v budove
Mestského úradu v Leopoldove

Prítomní:
Mgr. Jozef Krilek
Ing. Rudolf Holkovič
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Mgr. Róbert Levčík
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková

Alena Molnárová

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 07. 09. 2015.
FK odporúča MZ nasledovné:

1 . Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov
FK nemá k monitorovacej správe žiadne výhrady a berie ju na vedomie.

2. Plnenie rozpočtu k 30.06.2015
FK nemá žiadne výhrady a berie ho na vedomie.

3. Úprava rozpočtu – návrh zmeny rozpočtu k 07. 09. 2015
Všetky navrhnuté zmeny rozpočtu k 07. 09. 2015 odporúča FK na schválenie MZ tak, ako sú
uvedené v materiály Návrh zmeny rozpočtu k 07. 09. 2015, ktoré predložila Ing. Adriana
Urbanová (prednostka MsÚ Leopoldov).

4. Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ulici
FK odporúča MZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorá bude
zaväzovať budúceho kupujúceho (p. Galoviča) k zlegalizovaniu stavby a predloženiu
dodatočného stavebného povolenia budúcemu predávajúcemu (Mestu Leopoldov)
a predloženiu listu vlastníctva k nehnuteľnosti, tak ako je to uvedené v materiály s názvom
Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ulici zo dňa 10. 08.
2015.

5. Nadobudnutie do vlastníctva časti cesty a mostného objektu vo vl. TTSK
FK sa zaoberala predloženou Zmluvou o údržbe prístupovej cesty spoločnosťou Enviral.



FK pripadá „Predmet zmluvy“ (Čl. II) veľmi stručný a odporúča došpecifikovať „Práva
a povinnosti zmluvých strán“ (Č. III, bod 2).

FK odporúča MZ, pred schválením kúpy časti cesty a mostného objektu, aby sa oboznámilo
s nasledovnými skutočnosťami:

- Bola zmluva podrobená právnemu pripomienkovaniu?
- Je zmluva ekonomicky výhodná pre Mesto Leopoldov?

6. Oprava strechy budovy mesta a dobudovanie kanalizácie (aktuálne predajňa
chovateľských potrieb)

FK sa zaoberala ponukou p. Petra Lörinca, ktorá bola vypracovaná na opravu strechy
predmetnej nehnuteľnosti.
FK odporúča najskôr doplniť ďalšie ponuky pre opravu tejto nehnuteľnosti. Následne by mala
prerokovať a posúdiť tieto ponuky Stavebná komisia Mesta Leopoldov. Po záverečnom
stanovisku/odporúčaní stavebnej komisie a následnej prezentácie stanoviska môže FK
vysloviť odporúčania pre MZ.

7. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie – účel: zateplenie budovy školy
FK berie na vedomie predložený materiál.
FK na základe predloženého materiálu nevie vysloviť odporúčania pre MZ.
FK žiada spracovateľov spomenutého materiálu o doplnenie podrobnejších informácií, na
základe ktorých bude môcť zaujať požadované stanovisko.

8. Terénne úpravy – Most na Troláskoch
FK bola stručne oboznámená so zámerom terénnych úprav p. Molnárovou.
FK odporúča MZ, pred schválením tohto zámeru, podrobnejšie sa oboznámiť so zámerom
spomenutých úprav okolo Mosta na Troláskoch, ako aj s predpokladanými nákladmi.

Najbližšie zasadnutie FK bude 28.9.2015.

Dňa 06. 09. 2015 Mgr. Jozef Krilek
predseda komisie


