
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LlPTOVSK1 MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 16. novembra 2017 číslo 88/2017 

K bodu: Plán a predbežný program zasadnuti mestského zastupiteľstva 
a mestskej rady na rok 2018 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán a predbežný program zasadnutl mestského zastupiterstva a mestskej rady v Liptovskom 
Mikuláši na rok 2018, ktorý je prllohou tohto uznesenia. 

0h 
Ing. Ján Slch' • PhD. 

primátor esta 

Dátum podpisu uznesenia: 20.11.2017 



I . 
- ----- db - . ._---_ .. - - ----- ---------- ... _- - ... _-- -._. _., ----d k .................... 

TermIn rokovanIa 
Bod 

Program rokovania 

MsR MsZ č. MsZ 
Predkladá 

I. 
1. Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta odbor právny 

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta liptovský Mikuláš za rok 2017 hlavný kantralár 

3. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017 náčelník MsP 

4. Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom lM a ARRIVA lIORBUS a.S. za rok 2017 odbo ŽP a dopravy 
1.2. 8.2. Návrh akčného plánu PHSR na roky2018 - 2020 oddelenie prajekt. 5. 

manažmentu 

6. 
Návrh V2N o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný 

oredai na území mesta liotovsklÍ Mikuláš lTrhoVIÍ ooriadokl 
odbo ŽP a dopravy 

7. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiterstva prednostka MsÚ 

II. 
1. Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta odbor právny 

2. Územný plán zóny Ploštín - návrh hlavný architekt mesta 

3. 
Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta liptovský Mikuláš za obdobie r. 2017 oddelenie projekt. 

manažmentu 

5.4. 12.4. 4. Zmluva o službách vo verejnom záujme pre zabezpečen ie mestskej autobusovej dopravy na území mesta liptovský Mikuláš odbo ŽP a dopravy 

5. Program odpadového hospodárstva adb. ŽP a dopravy 

6. Zahraničné vzťahy mesta za rok 2017, návrh akcii na rok 2018 odd. marketingu a P 

7. Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017 riaditefka LG PMB 

8. Správa a plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiterstva prednostka MsÚ 

III. 
1. Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku da nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta odbor právny 

2. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriadovaterom, ku dňu 31.12.2017 odbor finančný 

3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta liptovský Mikuláš za rok 2017 hlavný kontrolár 

4. Záverečný účet mesta liptovský Mikuláš za rok 2017 odbor finanéný 

5. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2017 - Verejnoprospešné služby riaditef organizácie 

6. Výsledky hospodárenia prlspevkovej organizácie mesta za rok 2017 - Informačné centrum riaditefka organizácie 

14.6. 21.6. 7. Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta za rok 2017 adb. ŽP a dopravy 

8. Sociálna pomoc v meste liptovský Mikuláš a informácia o činnosti OJ inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb odbor sociálny 

9. Výsledky hospodárenia obchodných spoločnosti, v ktorých má mesto liptovský Mikuláš majetkovú účasť, za rok 2017 zástupca primátora 

10. Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto liptovský Mikuláš účasť za rok 2017 zástupca primátora 

11. Územný plán zóny Trnovecká zátoka - návrh hlavný architekt mesta 

12. Zadanie pre Územný plán zóny lokalita č. 13 - Demänová Juh hlavný architekt mesta 

13. Návrh plánu kontrolnej či nnosti hlavného kontrolóra mesta liptovský Mikuláš na II. polrok 2017 hlavný kantralár 

14. Správa o plnenI úloh vyplývajúcich z uznesenI mestského zastupiterstva prednostka MsÚ 



. 
IV. 

l. Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a na klad an ie s majetkovými právami mesta odbor právny . 
2. Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2017 odbor finančný 

3. Monitorovacia správa o výsledkoch programového rozpočtu mesta liptovský Mikuláš k 30.6.2017 odbor finančný 

4. Správa o plnení investičných akcií k 30.6.2017 odbor výstavby 
6.9. 13.9. 5. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta - Verejnoprospesné služby k 30.6.2017 riaditef organizácie 

6. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta - Informačné centrum mesta k 30.6.2017 riaditeľka organizácie 

7. Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2018/2019 adb. ŽP a dopravy 

8. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiterstva prednostka MsÚ 

V. 
do 3. - 10. 12. Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo lv časovej nadväznosti na vyhlásenie terminu volieb do samosprávy) 

VI. 
1. Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladan ie s majetkovými právami mesta odbor právny 

2. Územný plán zóny lokality č. 11 Zóna mesto Kamenné pole liptovský Mikuláš - návrh hlavný architekt mesto 

3. 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovaterskej pôsobnosti mesta 

odbor školstva, M~aK 

rOJ 
4. Správa o činnosti Obecnej školskej rady predseda O~R 

rOJ VZN č ...... .. č 2018 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta lM .-I .-I 5. odbor školstva 
.-i .-I Ipre rok 2017 
M M VZN č ........ č 2018 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým sa meni a doplňa 

I I 6. 
VZN č. 9/2008/VZN. 

odbor finančný 

ci ci 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 s výhradom na roky 2020-2021 .-I .-I 

hlavný kantralór 0;::; 7. 
';::; 

"ll "ll Návrh rozpočtu mesta a jeho rozpočtových orcanizácH na rok 2018 s výhradom na roky 2019-2020 odbor finančný GI GI 8. 
E E 9. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2018 s výhradom na rol<y 2019-2020 - Verejnoprospešné služby riaditef organizácie 

10. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2018 s výhradom na roky 2019-2020 - Informačné centrum riaditeľka organizácie 

11. Návrh plánu kontrolnej činnost i hlavného kontrolóra mesta liptovský Mikuláš na I. polrok 2019 hlavný kontrolór 

12. Návrh programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiterstva na rok 2019 prednostka MsÚ 

13. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiterstva prednostka MsÚ 
-

Poznámko: 

- časy začiatkov rokovani MsR sú plánované spravidla na 13:00 hod. a MsZ sú plánované spravidla na 10:00 hod. 


