
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 14. mája 2015 číslo 64/2015 

K bodu Návrh Dodatku Č. 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupitel'stva 
v Liptovskom Mikuláši v platnom znení (doplnenie článku 5 ods. 2) 

Mestské zastupitel'stvo 

I. schval'uje 

Dodatok Č. 2 Rokovacieho pOriadku mestského zastupitel'stva v Liptovskom MikulášI zo dňa 
8.32012, v znení Dodatku č 1 zo dňa 12 12.2013, ktorý je prflohou tohto uznesenia 

II. s pln O moc ň uje 

primátora mesta Liptovský Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia Rokovacieho poriadku 
mestského zastupltel'stva v liptovskom Mikuláši v znení zmien a doplnkov 

Dátum podpIsu uznesema 

! 
. I l 
Ing. Ján B~háč, PhD. 

primátor mesta 

1505.2015 



Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom Mikuláši na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na 

ustanovenie § 12 ods. 12 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisova Štatútu mesta Liptovský Mikuláš schval'uje 

DODATOKČ.2 

ROKOVACIEHO PORIADKU 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

zo dňa 8.3.2012, v znení Dodatku Č. 1 zo dňa 12.12.2013 nasledovne: 

Článok I 

V Článku 5 ods. 2 sa v prvej odrážke za,slová " ... doručenle materiálov" dopíňa text: 

"V elektronickej forme ... " 

Článok II 

1. Tieto zmeny a doplnky rokovacieho poriadku boli schválené mestským zastupite/'stvom dňa 14. 

mája 2015. 

2. Tieto zmeny a doplnky rokovacieho poriadku nadobúdajú účinnosť dňom 15. Júna 2015. 

Ing. Ján Bláč, PhD. 

primátor mesta 

Znenie čl. S ods. 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupite/'stva v Liptovskom Mikuláši 
s navrhovaným doplnením: 

Čl. 5 

Príprava zasadnutia mestského zastupiteľstva 

(1) Prípravu zasadnutia mestského zastupitel'stva organizuje mestská rada v súčinnosti s primátorom 

mesta, so zástupcami primátora mesta, prednostom mestského úradu, poslancamI, ostatnými 

orgánmi zriadenými mestským zastupitel'stvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov. 

(2) Mestská rada, podl'a plánu zasadnutí mestského zastupitel'stva, najmenej 7 dní pred stanoveným 

termínom zasadnutia: 

• určí spôsob prípravy materiálov na zasadnutie, osoby zodpovedné za ich predloženie, lehoty na 

doručenie materiálov v elektronickej forme pre rokovanie mestského zastupitel'stva, ktoré nesmú 

byť kratšie ako 6 dní pred stanoveným termínom zasadnutia 

• vyžiada si stanoviská od príslušných poradných orgánov mestského zastupitel'stva. 

V prípade zasadnutia mestského zastupitel'stva mimo plánu zasadnutí zvolaného pod/'a čl. 4 ods. 5 

rokovacieho poriadku zabezpečuje prípravu mestská rada i v deň jeho uskutočnenia, v tomto prípade 

sa lehoty na predkladanie matenálov poslancom a lehoty stanovene v čl. 6 rokovacieho poriadku 

primerane krátia, maximálne však na 24 hodín pred začiatkom rokovania mestského zastupitel'stva. 


