
 

                  MMEESSTTOO  LLEEOOPPOOLLDDOOVV 

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

 

 

Č. j 9277/61/2021 

 

P o z v á n k a 
 

na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa 
 

13. decembra  2021 /pondelok / o 16,00 hod. 
 

Online cez MS Teams  

 
Podľa §30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa 

rokovanie mestského zastupiteľstva uskutoční prostredníctvom videokonferencie bez účasti 

verejnosti.  

 
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 30. zasadnutia MZ v Leopoldove; 

b) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí v roku 2021 ku 13. 12. 2021, 

ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie; 

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov; 

4. Pripomienky a dopyty poslancov; 

5.   Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy - 

Materská škola; 

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

2022;  

7. Zverejňovacia povinnosť mesta pri nakladaní s majetkom mesta; 

8.   Obsahový a časový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove na rok 2022;  

9.   Schválenie VZN č. 150/2021 o dani z nehnuteľnosti; 

10. Schválenie VZN č. 151/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

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

11. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Podpora udržateľnosti a 

odolnosti Mestskej knižnice v Leopoldove v súvislosti s pandémiou COVID-19“, 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 

vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky 

12. Rozpočtové opatrenie č. 11/2021; 

13. Programový rozpočet na roky 2022-2024; 

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu;  

b) Schválenie programového rozpočtu na roky 2022-2024; 

14. Informácia o činnosti komisií; 

15. Rôzne; 

a) Zrušenie uznesenia L/27/2021/2 zo dňa 28. 06. 2021 – prenájom priestorov Planka; 

16. Záver. 

 

V Leopoldove dňa   

                                                                                                    Mgr. Terézia Kavuliaková 

                                                                                                      primátorka mesta 

 

 

 

  


