
 

                  MMEESSTTOO  LLEEOOPPOOLLDDOOVV 

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

 
 

                      P o z v á n k a 
 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa  
 

12. decembra 2016 /pondelok/ o 15,30 hod.  
                

na Mestskom úrade v Leopoldove  

  P r o g r a m : 

  1/ Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

  2/ Kontrola prijatých uznesení;  

  3/ Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov; 

  4/ Pripomienky a dopyty poslancov; 

  5/ Schválenie návrhu VZN č. 118/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov  

obstaraných z verejných prostriedkov; 

  6/ Schválenie návrhu VZN č. 119/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov; 

  7/ Schválenie návrhu VZN č. 120/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj; 

  8/ Schválenie viacročného programového rozpočtu na roky 2017 - 2019; 

  9/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Leopoldov na I. polrok 2017;  

10/ Úprava rozpočtu: 

      a) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 18; 

11/ Obsahový a časový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove na rok 2017; 

12/ Schválenie sobášnych dní, sobášnej miestnosti a sobášiacich na rok 2017; 

13/ Správa hlavnej kontrolórky Mesta Leopoldov z kontroly výberu poplatkov za komunálny odpad 

za rok 2016 (FO a PO) k 30. 11. 2016; 

14/ Návrh správy hlavnej kontrolórky Mesta Leopoldov z kontroly čerpania finančných prostriedkov 

poskytnutých z rozpočtu mesta na originálne kompetencie a vlastných príjmov MŠ Leopoldov 

k 30. 09. 2016; 

15/ Prenájom nehnuteľnosti: 

 a) Schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov v Dome služieb – dámske 

kaderníctvo na Nám. Sv. Ignáca č. 13 v Leopoldove, pre p. Margitu Podkovčíkovú; 

 b) Schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov v Dome služieb – pánske holičstvo 

na Nám. Sv. Ignáca č. 13 v Leopoldove, pre p. Vladimíra Petreka; 

 c) Schválenie predĺženia prenájmu časti nehnuteľnosti na Hlohovskej ceste č. 104/2 

v Leopoldove, pre Ing. Róberta Gergiča; 

d) Schválenie prenájmu nebytových priestorov (klubovňa pod 60 b. j.) na Ul. 1. Mája č. 105 

v Leopoldove, pre p. Martina Majtána; 

e) Schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti (bývalá budova polície) na Štúrovej ul. č. 454 

v Leopoldove, pre p. Mareka Petrusa; 

f) Schválenie prenájmu nehnuteľnosti na Gucmanovej ul. č. 679 v Leopoldove, pre Ing. 

Ladislava Laša;  

16/ Rôzne: 

 a) Schválenie výmeny nájomných bytov;  

 b) Informácia o činnosti komisií; 

17/  Záver; 
 

V Leopoldove dňa  30. 11. 2016  
 

 

                                                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

                                               primátorka mesta 

 

  



 
 

 

 


