
 

                  MMEESSTTOO  LLEEOOPPOOLLDDOOVV 

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

 
 

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

7. decembra 2015 /pondelok/ o 14,00 hod.                 

na Mestskom úrade v Leopoldove 

  P r o g r a m : 

  1/ Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

  2/ Kontrola prijatých uznesení;  

  3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice; 

  4/ Schválenie  návrhu VZN č. 106/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania; 

  5/ Schválenie  návrhu VZN č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady; 

  6/  Schválenie  návrhu VZN č. 107/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

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

  7/ Schválenie návrhu VZN č. 108/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov; 

  8/  Schválenie návrhu VZN č. 109/2015 o miestnych daniach; 

  9/ Schválenie viacročného programového rozpočtu na roky 2016 - 2018; 

10/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2016; 

11/ Protokol o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti rozpočtu vybraných ukazovateľov 

daňových a nedaňových príjmov mesta Leopoldov a prijaté opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov; 

12/ Schválenie odpísania pohľadávok; 

13/ Mestská knižnica Leopoldov: 

 a) Schválenie Štatútu mestskej knižnice; 

 b) Schválenie knižničného a výpožičného poriadku; 

14/ Schválenie odpredaja časti pozemkovej nehnuteľnosti KN-E par. č. 245 na Hollého ul. v 

Leopoldove; 

15/ Schválenie zámeru prenechať do nájmu časti nebytových priestorov v suteréne bytového 

domu na Štúrovej ul. č. 436/38 v Leopoldove; 

16/ Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – záhrada obyvateľov na 

Sládkovičovej ul. v Leopoldove; 

17/  Kúpa nehnuteľnosti na Gucmanovej ul. č. 679/1 v Leopoldove; 

18/ Rôzne: 

 a) Obsahový a časový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove na rok 2016; 

 b) Schválenie sobášnych dní, sobášnej miestnosti a sobášiacich na rok 2016; 

 c) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 24/2015 zo dňa 26.11.2015; 

  d) PHSR – prezentácia hlavných oblastí rozvoja mesta; 

 e) Informácia o činnosti komisií; 

19/ Všeobecná diskusia; 

20/ Záver; 
 

V Leopoldove dňa  26. 11. 2015  
 

 

 

                                                                                                Mgr. Terézia Kavuliaková 

                                               primátorka mesta 

 

 

  



 

 

 


