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LEO/8897/326/2018/VIL 

        

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

P o z v á n k a 
 

na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa 
 

10. decembra 2018 /pondelok/ o 15,30 hod. 
 

na Mestskom úrade v Leopoldove 

N á v r h   p r o g r a m u : 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

 Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ v Leopoldove

a) Kontrola prijatých uznesení z 43. zasadnutia MZ v Leopoldove; 

b) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2018, ktoré 

mali hodnotenie ako priebežné plnenie; 

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov; 

4. Pripomienky a dopyty poslancov; 

5. Poučenie o ochrane osobných údajov; 

6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Leopoldov na 1. 

polrok 2019; 

7. Správa z kontroly príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Leopoldov v zmysle VZN  

      č. 122/2017; 

8. Obsahový a časový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove na rok 

2019; 

9. Schválenie  VZN  č.131/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj; 

10. Schválenie VZN č.132/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

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

11. Schválenie VZN č. 133/2018, ktorým sa mení VZN č.110/2015 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné materiály; 

12. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ Leopoldov a do 

rady školy pri MŠ Leopoldov; 

13. Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Leopoldov parcela KN-E číslo 243/3; 

14. Obchodná verejná súťaž- prenájom časti nehnuteľnosti budova- Dom služieb súpisné 

číslo 37 na Nám. Sv. Ignáca v Leopoldove; 

15. Úprava rozpočtu: 

a) Rozpočtové opatrenia č.14; 

16. Programový rozpočet na roky 2019-2021; 

            a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu; 

          b) Schválenie viacročného programového rozpočtu na roky 2019-2021; 

17. Záver; 

 

V Leopoldove dňa 27. 11. 2018 

 

 

                                                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

                                          primátorka mesta 
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