
tviESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 30. septembra 2016 číslo 100/2016 
K bodu: Návrh Dodatku Č. 3 Rokovacieho poriadku mestského zastupitel'stva 

v Liptovskom Mikuláši v platnom znení 

Mestské zastupitel'stvo 

I. schval'uje 

Dodatok Č. 3 Rokovacieho poriadku mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši 
zo dňa 8.3.2012, v znení Dodatku Č. 1 zo dňa 12.12.2013 a Dodatku Č. 2 zo dňa 
15.05.2015 v nasledovnom znení (ďalej ako "Rokovací poriadok"): 

Čl. I 

1. Dopíňa sa do Rokovacieho poriadku nový článok č.7 s názvom "Zasadací poriadok 
a zabezpečenie disciplíny v rokovacej sále", ktorý znie nasledovne: 

(1) Poslanci zasadajú oddelene od ostatných účastníkov rokovania v určených radoch rokovacej 
sály. 

(2) Za predsedníckym stolom sedí predsedajúci, zástupcovia primátora, prednosta, členovia 

mestskej rady a návrhová komisia. 
(3) Zamestnanci mesta Liptovský Mikuláš a organizácií v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta sedia 

v radoch podl'a Grafickej prílohy č.2. 
(4) Pozvaní hostia a čestní občania mesta zaujímajú miesta v osobitne vyhradenom rade alebo 

za predsedníckym stolom, ak sú k tomu vyzvaní predsedajúcim. 
(5) Zástupcovia masmédií a verejnosť sa môžu zdržiavať len na miestach pre nich určených 

a nesmú rušiť priebeh zasadnutia. Osobitné miesto v rokovacej sále má vyhradené TV 
LIPTOV, ktorá prenáša nezostrihaný záznam z rokovania pre obyvatel'ov mesta Liptovský 
Mikuláš (zasadací poriadok tvorí grafická príloha č.2 rokovacieho poriadku). 

(6) V prípade zistenia nevhodného správania, porušovania pravidiel slušnosti alebo rušenia 
zasadnutia na základe pokynu náčelníka mestskej polície alebo zástupcu náčelníka mestskej 
polície, prítomní príslušníci mestskej polície napomenú rušitel'a a následne po neuposlúchnutí 
výzvy, aby upustil od tohto konania, rušitel'a vykážu alebo vyvedú z rokovacej sály. 



(7) V rokovacej sále, v ktorej sú miesta označené ako ÚNIKOVÝ VÝCHOD (EXIT) Je zakázané sa 
zdržiavať zástupcom masmédií a verejnosti, a ukladať alebo umiestňovať v tomto priestore 
rôzne predmety, z dôvodu bezpečnosti a evakuácie. Ak sa v takomto priestore budú zdržiavať 
primerane sa použije bod (5) tohto článku 

2. Dopíňa sa Grafická príloha č. 2 
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Čl. II 

1. Doterajšie články 7 - 20 Rokovacieho poriadku sa označujú ako články 8-21. 

2. Tieto zmeny a doplnky rokovacieho poriadku boli schválené mestským zastupitel'stvom dňa 
30. septembra 2016. 

3. Tieto zmeny a doplnky rokovacieho poriadku nadobúdajú účinnosť dňom schválenia 
mestským zastupitel'stvom 

II. splnomocňuje 

primátora mesta Liptovský Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia Rokovacieho poriadku 

mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši v znení zmien a doplnkov. 

Ing. Ján ~Sč. PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 30.09.2016 


