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

P o z v á n k a
na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa

22. februára 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.

Č. j.:107/61/2021

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 22. zasadnutia MZ v Leopoldove;
b) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ k 31. 12. 2020, ktoré 

mali hodnotenie ako priebežné plnenie za roky 2016, 2018,2019,2020;
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov;
4. Pripomienky a dopyty poslancov;
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020;
6. Správa z kontroly stavu pohľadávok k 31.12.2019 v zmysle § 17 zákona č. 586/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - prehodnotenie k 31.12.2020;
7. Schválenie VZN č. 148/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov č. 109/2015 o dani za užívanie 
verejného priestranstva na území mesta Leopoldov;

8. Predĺženie nájmu -  bilboard na budove kina;
9. Pridelenie 3 izbového nájomného bytu;
10. Pridelenie 2 izbového nájomného bytu;
11. Výmena 1 izbového nájomného bytu za 2 izbový;
12. Pridelenie 1 izbového nájomného bytu;
13. Žiadosť o zľavu z nájomného prenajímaných priestorov Spolkovej záhrady;
14. Žiadosť o vyjadrenie k majetkovým a vlastníckym právam pre umiestnenie sietí 

k rodinným domom na záhradách za Gojdičovou ulicou;
15. Prehodnotenie poplatkov za ŠKD 01/2021;
16. Rozpočtový harmonogram 2021;
17. Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 a 12/2020;
18. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021;
19. Informácia o činnosti komisií;
20. Rôzne;

a) Zhodnotenie majetku mesta - hasičské vozidlo AVIA;
21. Záver.

V Leopoldove dňa 15. 02. 2021


