
 

                  MMEESSTTOO  LLEEOOPPOOLLDDOOVV 

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

 

 

Č. j.:8038/20/2019 

P o z v á n k a 
 

na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa 
 

09. decembra 2019 /pondelok / o 16,00 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 plnenia prijatých uznesení z 12. zasadnutia MZ v Leopoldove; 

b. Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2019 k 

09.12.2019, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie; 

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov; 

4. Pripomienky a dopyty poslancov; 

5.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Leopoldov na 1. polrok 

2020; 

6.  Výberové konanie hlavný kontrolór; 

7.   Obsahový a časový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove na rok 2020;  

8.   Schválenie VZN č.137/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

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

9.  Schválenie VZN č.138/2019, ktorým sa mení VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií 

a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov; 

10. Schválenie VZN č.139/2019 o miestnom poplatku za rozvoj;  

11. Schválenie VZN č. 140/2019, ktorým sa mení VZN č.110/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady; 

12.  Schválenie VZN č. 141/2019 o dani z nehnuteľnosti; 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemkov p. Babulic, Hurbanova ul.; 

14. Predĺženie nájmu zberný dvor; 

15. Predĺženie nájmu nebytový priestor Štúrova 2; 

16. Rozpočtové opatrenie č. 13/2019; 

17. Programový rozpočet na roky 2020-2022; 

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu;  

b) Schválenie programového rozpočtu na roky 2020-2022; 

18.  Výmena 2 izbového nájomného bytu za 3 izbový nájomný byt; 

19.  Pridelenie nájomného 2 izbového bytu voľného po výmene; 

20.  Pridelenie nájomného 1-izbového bytu; 

21.  Informácia o činnosti komisií; 

22.  Rôzne; 

23.  Záver. 

 
 

V Leopoldove dňa  29. 11. 2019 
 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Terézia Kavuliaková 

                                                                                                      primátorka mesta 

 

  


