
 

                  MMEESSTTOO  LLEEOOPPOOLLDDOOVV 

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

 

 

P o z v á n k a 
 

na 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa 
 

28. mája 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 z 38. 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/ Schválenie žiadosti o NFP na projekt „Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-

Drahovce; 

  6/ Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Leopoldov na roky 2018 - 2022; 

  7/ Schválenie predloženia projektového zámeru „Centrum sociálnych služieb“; 

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

  9/ Schválenie predĺženia doby nájmu majetku Mesta Leopoldov- tenisový areál; 

10/ Schválenie predĺženia doby nájmu majetku Mesta Leopoldov– nebytové priestory na Gojdičovej 

ul. č. 1141/15E v Leopoldove; 

11/ Schválenie výpožičky majetku Mesta Leopoldov - mikrofón; 

12/ Správa hlavnej kontrolórky z kontroly dodržiavania zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme a zák. č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe; 

13/ Správa hlavnej kontrolórky z kontroly stavu pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2017;  

14/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na II. polrok 2018; 

15/ Schválenie iného práva k pozemkom pod plánovanou cyklotrasou; 

16/ Zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta – Roman Vlček; 

17/ Schválenie predaja majetku vo vlastníctve Mesta Leopoldov – lavice z kina Osveta; 

18/ Schválenie kúpy pozemku do vlastníctva Mesta Leopoldov – Kukučínova ul.; 

19/ Schválenie návrhu VZN č. 125/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 22/1996 o vytváraní zdravého 

životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta Leopoldov; 

20/ Schválenie návrhu VZN č. 126/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 

04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov; 

21/ Schválenie návrhu VZN č. 127/2018 o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení 

dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov; 

22/ Schválenie návrhu VZN č. 128/2018 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi; 

23/ Úprava rozpočtu: 

a) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2018; 

24/ Schválenie uloženia finančných prostriedkov rezervného fondu na vkladové účty; 

25/ Schválenie výmeny nájomných bytov; 

26/ Rôzne: 

      a) Informácia o činnosti komisií; 

27/ Záver; 
 

V Leopoldove dňa  17. 05. 2018  

                                                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

                                                primátorka mesta 

 

  


