
MESTO PRE VETKÝCH

a

LIPTOVSKÝ
MIKU LÁŠ

V Liptovskom Mikuláši 15. 01. 2021

poslancem mestského zastupiteľstva
zástupcem primátora mesta
hlavnému kontrolórovi mesta
prednostovi MsU
vedúcim odborov MsU
vedúcini oddelení MsU
náčelníkovi MsP

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
zriadeni v zneni neskoršich zmien a doplnkov a Čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského
zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši

z v o I á v a m

XXXIV. zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

18. 01. 2021 (pondelok) o 15.°° hod.

online formou cez platformu Microsoft Teams.

Jíl.

Ing. Jár\jBlcháČ, PhD.
primtor mesta

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



PROGRAM:

/h od./
11 Otvorenie zasadnutia ‚15.001

2/ Určenie zapisovateľa a overovatel‘ov zápisnice 115.05/

31 Volba návrhovej komisie /l5.°l

4/ Schválenie programu rokovania ‚15.20/

51 Z2021 001
Petícia č. 312020: „Žiadame mesto Liptovský Mikuláš o také zmeny územného plánu, /15.°/
pripadne mých regulatívov, ktoré by v časti mesta, ohraničenej ulicami 1. mája
a Janka AleXyho zakázali výstavbu budov, nájomných bytových domov alebo mých
foriem dočasného bývania a ubytovania, vyšších stavieb ako dve nadzemné podlažia,
dočasných stavieb určených na bývanie, najmä umiestnenie obytných kontajnerov,
mobilných domov a podobne za účelom zriadenia akejkoľvek formy hromadného
sociálneho bývania pre neprispósobivých občanov.“ ‚

Predkladé: Ing. arch. Tat/ana Bachtíkové, špecia/istka útvaru hlavného architekta MsU ‚

Pr/zvaní: JUDr. Tamara Maďarové, poverené zastupovaním vedúcej pré vneho odboru MsU
Ing. Juraj Patz, Ing. Michal Patz

6/ lnterpelácie poslancov

7/ lnformácie

SI Záver /17.00]

OZNAM:

Prosíme poslancov, aby v prípade záujmu o vyhradenie parko vacieho miesta pred budovou mestského
úradu v Čase pred konaním zasadnut/a mestskóho zastupitefstva 18. 01. 2021 nahlésili túto požiadavku na
centrélu Mestskejpolície v Liptovskom MikuIéš ato najneskórdeň vopred, U 17. 01. 2021 do 18.00 hod.
na telefónne Číslo 159, príp. 044/552 53 60, 044/556 55 05.
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