
MESTO PRE VŠETIQCH

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

V Liptovskom Mikuláši 22. 02, 2021

poslancom mestského zastupitelstva
zástupcom primátora mesta
hlavnému kontrolórovi mesta
prednostovi MsU
vedúcim odborov MsU
vedúcim oddeleni MsU
náčelníkovi MsP

OZNAM EN IE

o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

V zmysle 5 12 ods. 3 zákona SNR č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, v zniysle Čl. 4 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši, sa na základe žiadosti aspoň jednej tretiny poslancov o zvolanie mestského
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

us kutočn

XXXV. zasadnutie mestského zastupitelstva dňa

02. 03. 2021 (utorok) o 15.°° hod.

online formou cez platformu Microsoft Teams.

Program rokovania nájdete v žiadosti, ktorá tvori prĺlohu tohto oznámenřa.

Ing. 4n Blcháč, PhD.
pmátor mesta

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ



OZNAM:

Prosíme poslancov, aby v prípade záujmu o vyhradenie parkovacieho miesta pred budovou mestského
úradu v čase pred konaním zasadnutia mestského zastupitefstva 02. 03. 2021 nahlásili túto požiadavku na
centrálu Mestskej policie v Liptovskom Mikuláši, a to najneskór daň vopred, Ĺ J. 01. 03. 2021 do 18.°° hod.
na tele fónno číslo 159, príp. 044/552 53 60, 044/556 55 05.
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UM J
Vec: Žiadost‘ o zvolanie mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši

Dolu podpísaní poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Liptovskom Mikuláši žiadame v súlade
s 12, ods. I zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s Čl. 4 ods. 4 rokovacieho poriadku (N4sZ) o
zvolanie zasadnutia MsZ.

Zvolanie MsZ žiadame z nasledovných dóvodov

situácia v obchodnej spoloČnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš as.
> nutná úprava kompetencií primátora mesta

Preto Vás žiadame o zvolanie zasadnutia MsZ na 15.2.2021 o 15:00 hoď. Materiál kjednotlivým bodom
(okrem bodu 7) bude doručený predkladatel‘mi v zákonnej lehote. Zaradenie aj mých bodov je možné priamo na
rokovaní MsZ.

Navrhovaný program zasadnutia:
0]. Otvorenie zasadnutia
02. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
03. Volha návrhovej kom isie
04. Schválenie programu rokovania
05. Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta vprávnických osobách s účastou mesta Liptovský Mikuláš
06. Dodatok Č. 4 pravic/id rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš
07. Jnformatívna správo opríprave rozpočtu mesta Liptovslď Mikuláš na rok 2021 a roky 2022,2023
08. Interpelácie poslcuwov
19. Záver

V Liptovskom Mikuláši 5.2.2021
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