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

P o z v á n k a
na 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove, ktoré sa uskutoční dňa

12. decembra 2022 /štvrtok / o 16,30 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 39. zasadnutia MZ v Leopoldove;
b) Kontrola prijatých uznesení zo 40. zasadnutia MZ v Leopoldove;
c) Kontrola prijatých uznesení z 01. zasadnutia MZ v Leopoldove;
d) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí v roku 2022 ku 12. 12. 

2022, 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. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy - 

Základná škola;
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Leopoldov na L 

polrok 2023;
8. Schválenie VZN č. 156/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

124/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby;
9. Schválenie VZN č. 157/2022 o miestnych daniach;
10. Schválenie VZN č. 158/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady;
11. Schválenie VZN č. 159/2022 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Leopoldov;
12. Schválenie VZN č. 160/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školských;
13. Schválenie VZN č. 161/2022 o dani z nehnuteľnosti
14. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Leopoldov č. 6/2022
15. Kúpa pozemkov a stavieb (cesta a chodníky) v obytnom komplexe Novopold;
16. FIN M.O.S, a.s,;
17. Predĺženie prenájmu pozemku pod zberným dvorom -  p. Klčo;
18. Pridelenie nájomných bytov;

a) Gojdičova 15C, Leopoldov, 3 izbový byt č. 3;
b) Rázusova 39, Leopoldov, 2 izbový byt č. 1;
c) Rázusova 39, Leopoldov, 1 izbový byt č. 6;
d) Rázusova 37, Leopoldov, 3 izbový byt č. 8;



19. Rozpočtové opatrenie:
a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 14/2022
b) Návrh na rozpočtové opatrenie č. 16/2022;

20. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Leopoldov 
zostavenej k 31.12.2021;

21. Programový rozpočet na roky 2023-2025;
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu;
b) Schválenie programového rozpočtu na roky 2023-2025;

22. Informácia o činnosti komisií;
23. Rôzne;

a) Obsahový a časový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove na rok
2023

24. Záver.


