
MESTO PRE VŠETKÝCH

poslancom mestského zastupiteľstva
zástupcom primátora mesta
hlavnému kontrolórovi mesta
poverenej prednostke MsU
vedúcim odborov MsU
vedúcim oddelení MsU
náčelníkovi MsP
konatelbm spoločnosti JL aréna, s. r. o.

POZVÁNKA
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

V zmysle 13 ods. 4v nadväznosti na 12 ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v zneni neskoršich zmien a doplnkov a Čl. 4 ods. 4 a 5 Rokovacieho poriadku mestského
zastupiteľstva v Líptovskom Mikuláši

z v o I á v a m

XXVII. zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

13. 08. 2020 (štvrtok) o 14.°° hod.

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

Ing. Ján BI?háč. PhD.
přimátor mesta

LIPTOVSKY
MIKULÁŠ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

V Liptovskom Mikuláši 10. 08. 2020



PROGRAM:
Ihod.l

II Otvorenie zasadnutia 11 4.001

21 Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice I14°/

3/ Volba návrhovej komisie /14°I

4/ Schválenie programu rokovania

5/
Personáine otázky: Návrh na personálne obsadenie komisií mestského 114.°/
zastupitelstva volba ich predsedov a členov
Poznámka: K tomuto bodu nebo/a predložená písomná správa.

6/ Z2020_101
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta /14.50/

Liptovský Mikuláš za rok 2019
Predkladá: Mgr. Martin Aiušic. hIavný kontrolár mesta

7/ Z2020_102
Návrh Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019
Predkladá: PhDr. Marce/a Jaškové, vedúca odboru finančného MsU

81 Z2020_108
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 6— návrh /15.°l
Predkladá: tng. arch. Tatiana Bachtíkové, vedůca útvaru hlavného architekta

9/ Z2020_106
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie /16.00/

s majetkovými právami mesta ‚

Predk/adá: Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru pré vneho MsU

Primátor mesta navrhuje k programu nasledovné body:

10/ Z2020_099
Personálne otázky:
Návrh na personálne obsadenie komisie mestského zastupitelstva sociálnej
a bytovej, volba predsedu a členov
Predkladá: Ing. Ján BIcháč. PhD., primátor mesta

11/ Z2020_100
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č I2O2ONZN o podmienkach
pridel‘ovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom
Predkladá: Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociá/neho MsU

12/ Z2020104
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu investičného úveru na rekonštrukciu 116.°I
ľadovej plochy zimného štadióna
Predkladá: Mgr. Martin AIušic, h/avný kontro/ór mesta

13/ Z2020_105
Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k investičnému úveru na /17.00/

rekonštrukciu l‘adovej plochy zimného štadióna
Predkladá: PhDr. Marcela Jaškové, vedúca odboru finančného MsU
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14! Z2020_107
Návrh Dodatku č. 3 ku koncesnej zmluve medzi mestom Liptovský Mikuláš iii.°i
a spoločnost‘ou JL aréna, s. r. o.
Predkladá: Mgr Anna Hanovská, vedúca odboru pré vneho MsU
Pr/zvaní: Ján Laco, Ing. Jozef Kasanický, konatelia spoločnosti JL aréna, s. r o.

15/ Z2020_109
VZN Č. ..J2O2ONZN, ktorým sa meni a dopÍňa VZN Č. 1/2OI8NZN o trhovom poriadku /17.°/
a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste —

priležitostné trhy a ambulantný predaj na ůzemi mesta Liptovský Mikuláš (Trhový
poriadok) ‚

Predkladá: Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP, dopravy a výstavby MsU

16/ Z2020_103
Informácia o činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš /18.00/

Predkladá: Ing. Marta Gutraiová, poverená prednostka MsU

Poznámka: Správa k tomuto bodu bude odoslaná 24 hodín pred konaním mestského
zastupitelstva.

171 lnterpelácie poslancov 118.20/

18/ lnformácie i18.°I

19/ Záver tiB.50!

Príloha: Žiadosť O zvolanie mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši

OZNAM:

Prosíme poslancov, aby v pr/pade záujmu o vyhradenie parkovacieho miesta pred budovou Mestského
úradu v čase pred konaním zasadnutia mestského zastupitelstva 13. 08. 2020 nahlásili túto požiadavku na
centrálu Mestskej policie v Liptovskom Mikuláši, a to najneskór dmi vopred. t. J. 12. 08. 2020 do 18.00 hod.
na telefónne číslo 159. pr/p. 044/552 53 60. 044/556 5505.
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Poslanci

mestského zastupitel‘sa vLiptovskom Mikulášifl N1ES1SKY LAl)
LIVFOVSKY M‘KULAS

3— O2O Primů/or lues/a Lip!ouvlcý AÍiku/úšL
Stúrova 1989 41

I

%pLu
— 031 42LiptonlcyAíikulcK

Pr.1.ih‘. ĺ ujet

Vec: Žiadůst‘ o zvolaniejistského zstupite1‘stva v Liptovskom Mikuláši

Dolu podpísaní poslanci mestskěho zastupiteľstva (MsZ) v Líptovskom Mikuláši žiadame
v súlade s * 12, ods. I zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v sůlade söl. 4 ods. 4 rokovacieho poriadku
(MsZ) o zvolanie zasadnutia MsZ

Zvolanie MsZ žiadaine zvolať z nasledovných dóvodov

primátor mesta opakovane nepodpísal schválené uznesenie o personálnom obsadeni komisii \‘lsZ, čo
medii mým spósobuje neprideFovwiie bytov aje potrebné ur chlené opätovné schválenie
primátor mesta nepodpíI Iszneseuie o schválení záverečnéhn účtu z 256 2020, ktorého schválenie
vyžaduje zákon v lehote do 30.6 príslušněho roka. Prebyíok hospodárenia tak nemóže byt‘ zapojený do
rozpočtu mesta. čo móže spósobit‘ viaceré problémy v hospodárení mesta.

r poslanci MsZ deklarovali pripravenosť a neoficiálne požiadali o zvolanie neplánovaného MsZ v čase 27.7
až 7.8.2020

PreÉo Vás žiadame o zvolanie zasadnutia MsZ na 6.8.2020 o 14:00 hod. Šívrtok je obvyklým rokovacím
dňom a poslanci už v minulosti deklarovali, že v tomto termíne sú pritomní v Liptovskoni Mikuláši a vedia si
zariadiť svoje pracovně povinnosti. Taktiež vzhľadom na pripravenosť niateriálov neexistuje prekážka v zvolaní na
tento termín.

Navrhovaný program zasadnutia:
01. Qivoreuie zasadntuia
02. (frčen/e zapisovalo/á a overovatelbv zápĹwnee
03. I elba navrluivej kopnisie
04. Soh váleti/e programu rokovania
05. Personá/ne otázky: Návrh na personá/ne ohsadenie koni/s/Ĺ nwstskúho zas/Lipik ls/ra io/ha leh precívedov

a čteno v
06. Oilhornt .vtanov/sko íilarného konlrn/ó,‘a nesla 4 návrhu :ái‘erečntho úč/ii mes/a L/punský iitkulá( za rok
2019
07. Návrh Zái‘erečného účtu »ws/a ÍJpÍovs4ý M/ku/á za rok 2019
0%. L:e,nný plán tnesla Liptovský Mikuláš -. Zinenj‘ a dopinky č. 6 -návrh
09. Nárt/i na preciaj prcbi ročnčho maje/ku. prenechame n;ajetku clo nd/mu a nakladanw s mcge:kovímž prúvam;

mes/a
10. lnterpeláeie pos/ancev
II. Záver

V I.iprovskorn Mikulái 3.8.2020
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