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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

poslancom mestského zastupitelstva
prednostovi MsU ‚

vedúcim odborov MsU
vedúcim oddelení MsU
náčelníkovi MsP

V Liptovskom Mikuláši 05. 12. 2022

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 či. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši

z V O I á V a m

III. zasadnutie mestského zastupitelstva na deň

12. 12. 2022 (pondelok) o 15.00 hod.

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

I, I

Ing. Jn Blháč, PhD.
pnátor mesta



PROGRAM:

II Otvorenie zasadnutia 115.001

21 Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice l15.°5I

31 Volba návrhovej komisie 115.101

41 Schválenie programu rokovania II

5! Z2022_142 až Z2022_154 Í15.30Í

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a

nakladanie s majetkovými právami mesta

Predkladá: JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ

Prizvaná: Ing. Renáta Todáková, vedúca oddelenia majetkovo-právneho MsÚ

Sil
Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa
spösobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Okoličné, ul. Sihotská v prospech: Jarolím Ratulovský s manž., Sihotská
21 3/2, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
512
Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa
spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Ploštín, ul. Hlavná, v prospech: Radoslav Dzúrik, Hlavná 101/35, 031 01
Liptovský Mikuláš — Ploštín a manž. Zuzana Dzúriková, Budovatelská 1557/7, 031 01
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
513
Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa
spósobom podia 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. OkoliČné, ul. OkoliČianska, v prospech: Ing. Martin Majer s manželkou,
OkoliČianska 158/4, 031 04 Liptovský Mikuláš - OkoliČné
514
Návrh na zámenu nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa
spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Stúrova, medzi mestorn Liptovský Mikuláš a
spoločnostou MASTO REAL, s. r. O., SO sídlom Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica
5,5
Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
podia 9a ods. 9 pĺsm. c) zák. Č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom znení v k. ú.
Liptovský Mikuláš, v prospech spoločnosti Televízia Liptov, as., so sídlom Stúrova
1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
516
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby:
Liptovská vodárenská spoloČnosť, as., 50 sídlom RevoluČná 595, 031 05 Liptovský
Mikuláš, spoČívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí — vodovod a kanalizácia v k.
ú. Palúdzka. Investor stavebných objektov: STRATEGIC SERVICES, s. r. o., so sídlom
Junácka 8, 831 04 Bratislava — mestská Čast‘ Nové Mesto
5I7
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spoČívajúce v práve uloženia inžinierskej siete — elektrickej prípojky NN, v k. ú.
Liptovský Mikuláš, ul. Stefánikova, v prospech spoloČnosti PRADE s.r.o., SO sídlom
Komenského 501/1 8, 03301 Liptovský Hrádok
5I8
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spoČívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši a nemotorovými vozidlami, v k.
ú. Palúdzka, v prospech mesta Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš
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519
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí — kanalizačnej a vodovodnej prípojky,
v k. ú. Demánová (ul. Demänovská cesta), v prospech spoločnosti BV Group Slovakia,
s. r. O., So sídlom Polná 2B, 901 01 Malacky
5110
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete — rozšírenie verejného vodovodu, v k.
ú. Demánová, ul. Demänovská cesta, v prospech spoločnosti Liptovská vodárenská
spoločnost‘, as., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
5I11
Návrh na zmenu časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.
59/2022 Zo dňa 02. 06. 2022
Sil 2
Návrh na zmenu časti uznesenia mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš Č.
65/2022 Zo dňa 02. 06. 2022
5113
Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš Č. 89/2021
Zo dňa 16. 12. 2021

6! Z2022_134 116.30l

Návrh VZN Č. ...12022!VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Č. 912017NZN

o úhradách, spósobe urČenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované

v zriaďovatel‘skej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN Č.

912018NZN, VZN Č. II2O2ONZN a VZN Č. 412021NZN

Predkladá: Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ

7! Z2022_135 I17.°°I

Návrh VZN Č. ...12022NZN, ktorým sa mení a clopÍňa Všeobecne záväzné

nariadenie Č. 1412020iVZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými

stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení

Predkladá: Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a

výstavby MsÚ

Bi Z2022_136 117.20!

lnformácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský

Mikuláš a Arriva Liorbus, a. s. za rok 2021

Predkladá: Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a

výstavby MsÚ

9! Z2022_137 í17.°I

Návrh VZN Č. ...120221VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov v školách a v školských zariadeniach a o určení miesta a času zápisu

diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho

vzdelávania

Predkladá: Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry

MsÚ
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10! Z2022_138 118.001

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škól a

školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš za

školský rok 2021/2022

Predkladá: Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúty

MsÚ

III Z2022_139 118.151

Návrh VZN Č. ...I2022NZN o miestnych daniach, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č.

912019 o miestnych daniach

Predkladá: Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ

12/ Z2022_140 I18.I

Návrh VZN Č. ...I2022!VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady, ktorým sa mení a dopIňa VZN Č. 10I2019 o miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladá: Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ

13! Z2022_141 119.15!

Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2022

Predkladá: Ing. Ivan Košík, vedúcí odboru správy mesta MsÚ

iT lnterpelácie poslancov I19.3°I

15! lnformácie II 9.I

16/ Záver I20.°°I

OZNAM:

Prosíme poslancov, aby v prípade záujmu o vyhradenie parkovacieho miesta pred budovou mestského
úradu v čase pred konaním zasadnutia mestského zastupitefstva 12. 12. 2022 nahlásili túto požiadavku na
centrálu Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši, a to najneskór v pia tok, L J. 09. 12. 2022 do 18.00 hod. na
telefónne číslo 159, príp. 044/552 53 60, 044/556 55 05.
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