
 

                  MMEESSTTOO  LLEEOOPPOOLLDDOOVV 

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

 

 

Č. j.:8978/74/2020 

P o z v á n k a 
 

na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa 
 

14. decembra 2020 /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 prijatých uznesení z 21. zasadnutia MZ v Leopoldove; 

b) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí v roku 2020 ku 07.12.2020, 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 

2021;  

6.   Obsahový a časový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove na rok 2021;  

7.   Schválenie VZN č. 145/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady; 

8.   Schválenie VZN č. 146/2020 o dani z nehnuteľnosti; 

9.   Schválenie VZN č.147/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

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

10. Odpustenie platieb školného – MŠ; 

11. Žiadosť o odpustenie nájmu – Šoková; 

12. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Petrus; 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta – Gažovičová; 

14. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Lesaj; 

15. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Repka; 

16. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok za komunálny odpad a daň z 

nehnuteľnosti; 

17. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Budovanie vodozádržných 

opatrení v meste Leopoldov“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP 

s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia 

Slovenskej republiky; 

18. Rozpočtové opatrenie č. 10/2020; 

19. Programový rozpočet na roky 2021-2023; 

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu;  

b) Schválenie programového rozpočtu na roky 2021-2023; 

20. Informácia o činnosti komisií; 

21. Rôzne: 
a) Prerokovanie prenájmu nebytových priestorov na ulici 1.mája Leopoldov; 

22. Záver. 

 

V Leopoldove dňa  03. 12. 2020 

 

 

                                                                                                     Mgr. Terézia Kavuliaková 

                                                                                                      primátorka mesta 

 

  


