
 

                  MMEESSTTOO  LLEEOOPPOOLLDDOOVV 

              Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2,  PSČ 920 41 

 

 

Č. j.: 5753/74/2020 

P o z v á n k a 
 

na 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa 
 

15. júna 2020 /pondelok / o 16,00 hod. 
 

v jedálni ZŠ Leopoldov 

 

N á v r h   p r o g r a m u : 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia; 

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ v Leopoldove: 

a) Kontrola prijatých uznesení zo 16. zasadnutia MZ v Leopoldove; 

b) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2020 k 15.06.2020,  

     ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie; 

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov; 

4. Pripomienky a dopyty poslancov; 

5. Poďakovanie p. Haršányiová; 

6. Enviral- informácia o pripravovaných zámeroch; 

7. Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru;  

8. Výročná správa – mestská knižnica;  

9. Spor Luxury Africa; 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na II. polrok 2020; 

11. Návrh správy z  kontroly  stavu  pohľadávok  a záväzkov k  31.12.2018; 

12. Návrh správy z kontroly čerpania finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo za rok 

2018 a 2019; 

13. Správa nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke Mesta Leopoldov zostavenej k 31. 

decembru 2019; 

14. Prevod pozemku parc. č. KN-C 311/1 a 312/2 vo vlastníctve Mesta Leopoldov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa;  

15. Zámer previesť pozemok parc. č. KN-E 1625/102 vo vlastníctve Mesta Leopoldov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa; 

16. Kúpa zhodnotenia stavby – SO 04.1 most č. 1;  

17. Schválenie neupotrebiteľnosti a následného vyradenia majetku mesta; 

18. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného za nebytové priestory – Krajčovič; 

19. Odovzdanie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie z 

Gucmanovej ulice k objektu požiarnej zbrojnice Leopoldov“ do prevádzky spoločnosti 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany; 

20. Zverenie majetku Mesta Leopoldov do správy Základnej školy, Nám. Sv. Ignáca 31, 

Leopoldov 

21. Analýza poplatkov MŠ a školský klub počas Covid 19 – pohľadávky; 

22. Rozpočtové opatrenie 4/2020; 

23. Prehodnotenie organizovania kultúrnych podujatí v roku 2020; 

24. Informácia o činnosti komisií; 

25. Rôzne; 

26. Záver. 

 

V Leopoldove dňa  05. 06. 2020 

 

 

                                                                                                     Mgr. Terézia Kavuliaková 

                                                                                                      primátorka mesta 

 

  


