
 

                  MMEESSTTOO  LLEEOOPPOOLLDDOOVV 

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

 

 

P o z v á n k a 
 

na 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa 
 

20. augusta 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 

  2/  Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ v Leopoldove

       a) Kontrola prijatých uznesení zo 40. zasadnutia MZ v Leopoldove; 

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

hodnotenie ako priebežné plnenie; 

    c) Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2015 k 31. 07. 2018, ktoré mali hodnotenie 

ako priebežné plnenie; 

 d) Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2016 k 31. 07. 2018, ktoré mali hodnotenie 

ako priebežné plnenie; 

       e) Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2017 k 31. 07. 2018, ktoré mali hodnotenie ako 

priebežné plnenie; 

  3/  Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov; 

  4/  Pripomienky a dopyty poslancov; 

  5/  Zmeny a doplnky Územného plánu Mesta Leopoldov č. 5/2018 

  6/  Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018 a monitorovacia správa; 

  7/  Schválenie žiadosti o NFP na projekt „Detské jasle“; 

  8/  Zateplenie strechy a obvodového plášťa ZŠ; 

  9/  Schválenie návrhu VZN č. 130/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 

123/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov; 

10/ Úprava rozpočtu: 

a) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2018; 

11/  Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve mesta Leopoldov parcela KN-C č. 1640/15; 

12/  Prekládka NN Kukučínova – I. etapa; 

13/  Kúpa pozemku KN-C číslo 537 do vlastníctva mesta; 

14/  Rôzne: 

 a) Zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta – Roman Vlček; 

       b) Uvoľnenie časti pozemku vo vlastníctve mesta – Domáce potreby; 

       c) Informácia o činnosti komisií; 

15/  Záver. 

 
 

V Leopoldove dňa  10. 08. 2018  
 

 

 

                                                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

                                                primátorka mesta 

 

  


