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  Návrh  na  uznesenie 

   mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  zo dňa  23.10.2014 
                 ________________________________________________________________________ 
 

 

     K bodu programu:  Organizačné otázky : 

Návrh programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
v Liptovskom Mikuláši na rok 2015 

 
 
                                                                                     
     M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2015, 
ktorý je prílohou tohto uznesenia.  

 
 
___________________________________________ 

 
Dôvodová správa  

 
V zmysle § 12 zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, 

najmenej však raz za tri mesiace. Predložený návrh programu rokovaní predpokladá v roku 2015 
deväť zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, čo korešponduje aj s návrhom rozpočtu.  
Rozpočtovali sme výdavky na deväť zasadnutí.  

Obsahový návrh programu rokovaní je zostavený rámcovo z bodov, ktoré je potrebné 
prerokovať v zmysle príslušných zákonov, na podnet odborných zamestnancov mesta a riaditeľov 
mestských organizácií, či na základe prijatých uznesení MsZ (napr. č.84/2014). Návrh programu 
obsahuje aj pravidelné informatívne správy.  

Plán rokovaní komisií MsZ bude zabezpečený po ich konštituovaní mestským zastupiteľstvom, 
ktorý vzíde z volieb v novembri 2014. Z dôvodu zabezpečenia plynulej prípravy materiálov 
začiatkom roku 2015, odporúčame prijať predložený návrh programu už na tomto zasadnutí MsZ. 
Nové MsZ bude môcť v prípade potreby jeho obsah korigovať.  

 
Vypracoval : Ing. Rašiová 
 
 



 P R O G R A M  rokovaní  MsR  a  MsZ v Lipt. Mikuláši pre rok 2015  

 
Termín 

rokovania č. MsZ 
P r o g r a m  rokovania 

 
predkladá 

MsR MsZ bod 

26.01. 05.02. I.    

  1. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2014 náčelník MsP 

  2. Návrh na nadobudnutie, predaj majetku mesta a nakladanie s majetkovými právami mesta  odd.právne 

  3. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 31.12.2014 prednosta MsÚ 

  4. Správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2014 hlavná kontrolórka 

  5. Zadanie pre ÚPN lokality č. 11 Zóna Južné mesto – Kamenné pole, LM hlavná architektka 

  6.  ÚPN mesta Liptovský Mikuláš – zmeny a doplnky č. 3 hlavná architektka 

  7. Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Útvar ŽP 

02.03. 13.03. II.   

  1. Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkových a rozpočtových  organizácií mesta za rok 2014 riaditelia organizácií 

  2. Správa o prenájmoch budov, nebytových priestorov a o hospodárení s bytmi za rok 2014 odd.správy majetku 

  3. Návrh na nadobudnutie, predaj majetku mesta a nakladanie s majetkovými právami mesta odd. právne 

  4. Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2015 odd. marketingu 

  5. Správa o činnosti a hospodárení Centra Kolomana Sokola za rok 2014 riaditeľ GPMB 

07.04. 16.04. III.   

  1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky  mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014 hlavná kontrolórka  

  2. Výsledky hospodárenia mesta a rozpočtových organizácií, prerokovanie záverečného účtu  mesta Liptovský  Mikuláš za rok 2014 odd. ekonomiky 

  3. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Lipt. Mikuláš za rok 2014 riaditelia organizácií 

  4. Prerokovanie platu primátora mesta prednosta MsÚ 

  5. Návrh na nadobudnutie, predaj majetku mesta a nakladanie s majetkovými právami mesta odd. právne 

  6. Výsledky inventarizácie majetku a záväzkov mesta a organizácií,  ktorých je mesto zriaďovateľom  k 31.12.2014 odd. ekonomiky 

04.05. 14.05. IV.   

  1. Návrh na nadobudnutie,  predaj majetku mesta a nakladanie s majetkovými právami mesta odd. právne 

  2. Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš útvar ŽP 

  3.  Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti DJ inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu soc. služieb. odd. sociálne 

  4. Predbežné výsledky hospodárenia obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014 (prerokovať v MsR) zást. primátora 

  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015. hlavná kontrolórka 

  6. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 31.3.2015 prednosta MsÚ 

  7. Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom  Lipt. Mikuláš a SAD LIORBUS odd. dopravy 

15.06. 25.06. V.   

  1. Návrh na nadobudnutie, predaj majetku mesta a nakladanie s majetkovými právami mesta  odd. právne 

  2. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť za rok 2014 (okrem MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s.) zást. primátora 

  3. Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto účasť za rok 2014 sekret.primátora 

  4. Zmeny a doplnky č. 1 UPN Pešia zóna v HC mesta LM  hlavná architektka 

  5. Zadanie pre UPN z lokality č. 4 Obytná zóna Palúdzka - západ hlavná architektka 

     



 P R O G R A M  rokovaní  MsR  a  MsZ v Lipt. Mikuláši pre rok 2015  

 

     

07.09. 17.09. VI.   

  1. Monitorovacia správa o výsledkoch programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.2015 odd.ekonomiky 

  2. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta k 30.6.2015 riaditelia organizácií 

  3.  Správa o plnení investičných akcií k 30.6.2015 odd. investícií 

  4. Návrh na nadobudnutie, predaj majetku mesta a nakladanie s majetkovými právami mesta   

  5. Výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti MHK 32  Liptovský Mikuláš, a.s. za rok 2014 zást. primátora 

  6.. Správa o činnosti Obecnej školskej rady odd. školstva 

  7. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 30.6.2015 prednosta MsÚ 

  8. ÚPN lokality č. 11 Zóna Južné mesto – Kamenné pole, LM hlavná architektka 

05.10. 15.10. VII.   

  1. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ zročných k 30.9.2015 prednosta MsÚ 

  2.  Návrh na nadobudnutie, predaj majetku mesta a nakladanie s majetkovými právami mesta odd. ekonomiky 

  3. Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  za I. polrok 2015 odd. správy majetku 

  4. Návrh VZN o miestnych daniach poplatkoch pre rok 2016 útvar daní 

02.11. 12.11 VIII.   

  1. Návrh na nadobudnutie, predaj majetku mesta a nakladanie s majetkovými právami mesta  odd. právne 

  2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta odd. školstva 

  3. Aktualizácia PHSR mesta Liptovský Mikuláš do roku 2020 s výhľadom do roku 2025 útvar koncepcií  

  4. Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. (zák. č. 442/2002 §36 ods. 7 písm. c)) útvar ŽP 

  5. Návrh programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2016  prednosta MsÚ 

30.11. 11.12 IX.   

  1. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016 hlavná kontrolórka 

  2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 hlavná kontrolórka 

  3. Návrh rozpočtu mesta a jeho rozpočtových organizácií na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 odd. ekonomiky 

  4. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 riaditelia organizácií 

    

 

Poznámka: 

       -      časy  začiatkov rokovaní MsR a MsZ sú plánované spravidla na 15.oo hod.  

- správy o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ sú prerokované v mestskej rade 


