
 

                  MMEESSTTOO  LLEEOOPPOOLLDDOOVV 

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

 

 

P o z v á n k a 
 

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

30. augusta 2017 /streda/ o 15,30 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 29. zasadnutia MZ v Leopoldove; 

      b) Kontrola prijatých uznesení z 30. zasadnutia MZ v Leopoldove; 

 c) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré mali 

hodnotenie ako priebežné plnenie; 

    d) Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2015 k 31. 07. 2017, ktoré mali hodnotenie 

ako priebežné plnenie; 

 e) Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2016 k 31. 12. 2016, 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 a školského  

      zariadenia za školský rok 2016/2017 v Materskej škole; 

  6/ Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2017 a monitorovacia správa; 

  7/ Predloženie žiadosti o NFP – Nová požiarna zbrojnica; 

  8/ Účasť Mesta Leopoldov na rozvojovom projekte „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 

v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2017; 

  9/ Úprava rozpočtu: 

a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8/2017 zo dňa 21. 06. 2017; 

b) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2017; 

10/ Úprava Územného plánu Mesta Leopoldov v rámci zmien a doplnkov 4/2017; 

11/ Odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta; 

12/ Prekládka NN na Holubyho ul. – doplnenie uznesenia; 

13/ Výstavba telekomunikačného stožiaru spoločnosti Swan, a. s.; 

14/ VZN č. 106/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania: 

a) Protest prokurátora - prerokovanie; 

b) Schválenie návrhu VZN č. 121/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Leopoldov; 

15/ Rôzne: 

      a) Financovanie pitného režimu v Materskej škole Leopoldov; 

 b) Informácia o činnosti komisií; 

16/ Záver; 
 

V Leopoldove dňa  17. 08. 2017  
 

 

 

                                                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

                                                primátorka mesta 

 

  


