
MESTO PRE VŠETKÝCHtsm
H MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

V Liptovskom Mikuláši 26. 03. 2019
poslancom mestského zastupiteľstva 
zástupcom primátora mesta 
hlavnému kontrolórovi mesta 
prednostke MsÚ 
vedúcim odborov MsÚ 
vedúcim oddelení MsÚ 
náčelníkovi MsP
riaditeľom rozpočt. a prisp, organizácií 
riaditeľke Základnej školy Apoštola Pavla 
žiadateľovi o zriadenie súkromného CVČ 
zástupcovi o. z. Naša Palúdzka 
žiadateľom o výstavbu apartm. domu v Palúdzke 
konateľovi MŠZ, s.r.o.

POZVÁNKA
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

V zmysle § 13 ods. 4 v nadväznosti na § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku MsZ 
v Liptovskom Mikuláši

zvolávam

X. zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

28. 03. 2019 (štvrtok) o 13.00 hod.

do malej zasadačky (prízemie) Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Ing. Jáh Blcháč, H 
primátor mesti

hD.



PROGRAM:
/hod./
/13.00/1/ Otvorenie zasadnutia

/13.05/21 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

/13.10/3/ Voľba návrhovej komisie

/13.15/4/ Schválenie programu rokovania

5/ Z2019_016
Personálne otázky:
Návrh na zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach
Predkladá: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

/13.20/

6/ Z2019_017
Personálne otázky:
Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, 
voľba predsedu a členov
Predkladá: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

/13.30/

71 Z2019_018
Personálne otázky:
Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš
Predkladá: Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta

/13.40/

8/ Z2019019
Informatívna správa o príprave školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta /13.50/ 
Liptovský Mikuláš na podporu výchovy k stravovacím návykom
Predkladá: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ

9/ Z2019_020
Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri 
rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe 
dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov
Predkladá: Ing. Milan Mikušiak, konateľ Mestských športových zariadení, s.r.o.

/14.00/

10/ Z2019_021
Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície 
proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí
Predkladá: Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialista útvaru hlavného architekta 
Prizvaní: Ing. Ladislav Holéci, zástupca občianskeho združenia Naša Palúdzka

Ing. Juraj Mlynarčík a Ing. Katarína Mlynarčíková, žiadatelia o výstavbu ap. domu

/14.20/

11/ Z2019_022
Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019
Predkladá: Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ

/14.50/

12/ Z2019 023
/15.10/Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

Predkladá: Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ 
Prizvaní: Ing. Miloš Bernik, vedúci odboru výstavby, Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru 

ŽPaD, Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu
13/ Z2019024

Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš 
a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12. 2018
Predkladá: Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ

/15.30/
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PRESTÁVKA /15.40 - 16.40 /

14/ Z2019_025
Správy o výsledku kontroly:
A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií

a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, 
Liptovský Mikuláš

B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií
a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, 
Liptovský Mikuláš

Predkladá: PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta

/16.40/

15/ Z2019_026
Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 
a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole
Predkladá: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ 
Prizvaní: riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

/16.50/

16/ Z2019 027
Návrh VZN č. .../2019/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš 
pre rok 2019
Predkladá: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ 
Prizvaní: riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Mgr. Adriana Chrapčiaková, riaditeľka Základnej školy Apoštola Pavla, L. Mikuláš

/17.00/

17/ Z2019_028
Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský /17.20/ 
Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019
Predkladá: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ 
Prizvaný: Mgr. Juraj Sabol, štatutár

18/ Z2019_029
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta
Predkladá: Mgr. Anna Iľanovskä, vedúca odboru právneho MsÚ

/17.40/

19/ Z2019_030
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti 
LMT, a.s.
Predkladá: Mgr. Anna Iľanovskä, vedúca odboru právneho MsÚ

/18.00/

20/ Z2019_031
Návrh VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta 
Liptovský Mikuláš určených na nájom
Predkladá: Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ

/18.20/

21/ Z2019_032
Návrh VZN č. .../2019/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta
Predkladá: PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ

/18.30/

22/ Z2019_033
Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom 
poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom 
mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš 
(Trhový poriadok)
Predkladá: Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ

/18.50/
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23/ Z2019_034
Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018
Predkladá: JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP

/19.00/

24/ Z2019_035
Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE 
- Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít 
v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg 
Stredná Európa 2014 - 2020
Predkladá: Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ

/19.20/

25/ Z2019_036
Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja /19.30/ 
mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018
Predkladá: Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ 
Prizvaní: gestori strategických oblastí

26/ Z2019_037
Organizačné otázky:
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných 
k 28. 02. 2019
Predkladá: Ing. Marta Gutraiovä, prednostka MsÚ

/19.40/

27/ Z2019_038
Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a športový 
výbor v súvislosti s prípravou organizácie EYOF
Predkladá: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta ( ÚSTNA INFORMÁCIA)

/19.50/

/20.00/28/ Interpelácie poslancov

/20.20/29/ Informácie

/20.30/30/ Záver

OZNAM : Prosíme poslancov mestského zastupiteľstva, aby v prípade záujmu o vyhradenie 
parkovacieho miesta pred budovou Mestského úradu v čase pred konaním zasadnutia MsZ 
nahlásili túto požiadavku na centrálu Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši.

č. teľ 044/552 53 60 
044/556 55 05
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