
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

V Liptovskom Mikuláši 09. 06. 2020

poslancom mestského zastupitelstva
zástupcom primátora mesta
hlavnému kontrolórovi mesta
poverenej prednostke MsU
vedúcim odborov MsU
vedúcim oddeleni MsU
náčelníkovi MsP
riaditeľom prísp. organizácií mesta

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 zneni neskoršich zmien a doplnkov a či. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku mestského
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

zvolávam

XXV. zasadnutie mestského zastupitelstva na deň

25. 06. 2020 (štvrtok) o iO.°° hod.

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

lng.j hD.
p átor

metta



PROGRAM:
Ihod.1

II Otvoreniezasadnutia 11000,

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice ho.05!

3/ Volba návrhovej komisie iio.°i

4/ Schváienie programu rokovania /10.10,

5! Z2020_062
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie /iO.30i
s majetkovými právami mesta
Predkladá: Mgr. Anna hanovská, vedúca odboru pré vneho MsU

6] Z2020_063
Personálne otázky: 110$!
Návrh na personálne obsadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej
a bytovej, voľba predsedu a členov
Predk/adá: Ing. Ján BIcháč, PhD. primátor mesta

7/ Z2020_064
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN Č I2O2ONZN o podmienkach 111.00/

prideľovania bytov vo viastnictve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom
Predk/adá: Mgr. Erika Sabaková. vedúca odboru sociá/neho MsU

8/ Z2020_065
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš —Zmeny a dopinky č. 6—návrh /11.101

Predkladá: Ing. arch. Tatiana Bachtíkové, vedúca útvaru h/avného architekta
Prizvaný: Ing. arch. Marek Adamczak, AUREX, spol. s r o. Bratislava

9/ 22020_066
Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a závázkov mesta Liptovský Mikuláš I11.°I

a organizácií, ktorých je zriad‘ovateľom, ku dňu 31. 12. 2019 ‚

Predkladá: PhDr. Marcela Jaškové, vedúca odboru finančného MsU

10! Z2020_067
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu úveru na realizáciu stavby „SQ-04

11•4Dj

Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“
Predkladá: Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolÓr mesta

11/ Z2020_068
Návrh na schváienie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby 112.°°!
„50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“
Predkladá: PhDr Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsU

12/ Z2020_069
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu úveru na realizáciu projektu /12.20/

„SALUTE — Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých
zelených lokalit v urbanizovanom prostredí“
Predkladá: Mgr Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta

13! Z2020_0T0
Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k preklenovaciemu úveru na !12.°I
realizáciu projektu „SALUTE4CE — Integrované riadenie životného prostredia
prostredníctvom malých zelených Iokalít v urbanizovanom prostredi“
Predkladá: PhDr Marcela Jaškové, vedúca odboru finančného MsU
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14! 22020_Oh
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu krátkodobého kontokorentného I12.°/

úveru
Rredkladá: Mgr Martin Alušic, hlavný kontro/ór mesta

151 Z2020_072
Návrh na schválenie podmienok krátkodobého kontokorentného úveru 112.°I

Predkladá: PhDr. Marcela Jaškové, vedúca odboru finančného MsU

PRESTÁVKA (13.°°—14°°)

16/ Z2020_073
Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účast‘, za rok 2019 /14.°°I
Predk/adá: Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta

17/ 22020_074
Správa o reaiizácii proiektov z participativneho rozpočtu mesta (PTR), 114.10/

zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2019
Predkladé: Ing. Mate] GécL h/a vný koordinátor PTR

18/ Z2020_075

Správa o stave odpadového hospodárstva v pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš /14.°I
za rok 2019 -

Predk/adá: Ing. Gabriel Lengyel, vedůci odboru ZR, dopravy a výstavby MsU

191 22020_076
Zmluva o správe, prevádzke a užívaní majetku — nabijacia staníca pre elektrické 1l4./

bicykle ‚

Predkladá: Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZR, dopravy a výstavby M5U

20/ Z2020_077
VZN Č. ...I2O2ONZN, ktorým sa meni a dopÍňa VZN Č. 1/2OI8NZN O trhovom poriadku /15.°°l
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 ZR, dopravy a výstavby MsÚ

21/ Z2020_078
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Č 12020/VZN, ktorým sa meni a doplňa VZN /15.20!

Č. BI2OISNZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v zneni neskoršich zmien
Predkladá: Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽR, dopravy a výstavby MsÚ

22/ Z2020_079
Návrh zmien plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 115.°/
na I. polrok 2020 a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
Liptovský Mikuláš na II. polrok 2020
Predkladá: Mgr Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta

23/ Z2020_080
Správa o výsledku kontroly: /15.50/

Kontrola pokladničných operácii, dokumentácie pokladničných operácií,
pokladniČného zostatku ku dňu začatia kontroly, vykonávanie základnej finančnej
kontroly, realizované rozpočtové zmeny, povinné zverejňovanie zmlúv
Predk/adé: Mgr Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta

24/ 22020_asi
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta /16.10/

Liptovský Mikuláš za rok 2019
Predkladá: Mgr Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
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251 Z2020_082
Návrh Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 ‚ 116.20,
Predkladá: PhDr Marcela Jaškové, vedúca odboru f/nančného MsU
Pr/zvaní: gestor! programov

26/ Z2020_083
Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 ‚

/17.00,

Predkladá: PhDr Marcela Jaškové, vedúca odboru f/nančného MsU

27/ Z2020_084
Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detskýchjasli 117.201

Mikulášik, informácia o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019
Predk/adé: Mgr Erika Sabaková, vedúca odboru socíélneho MaO

28/ Z2020_085
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č /2O2ONZN, ktorým sa ‚17.30,
meni a doplňa VZN Č. 101201 TI‘VZN o určeni výšky prispevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach a O prijimaní dieťaťa do materskej
školy, o zápise diet‘aťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v znení VZN Č. 812019NZN zo dňa 20. 06. 2019 ‚

Predkladé: PaedDr Marta Gerbocové, vedúca odboru školstva MsU

291 Z2020_086
Návrh na zmenu Časti uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš č. /17.°l
62/2019 ZO dňa 19. 09. 2019 (k bodu: Návrh na zriadonie Združenia obci-.
Cyklodoprava Liptovská Mara)
Predkladé: Mgr. Anna Il‘anovské, vedúca odboru pré vneho MaO

30/ Z2020_087
Návrh na zmenu časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.
61/2019 zo dňa 19. 09. 2020 (k bodu: Návrh na zriadenie Združenia obci —

Cyklodoprava Horný Liptov) ‚

Predkladé: Mgr Anna /l‘anovská. vedúca odboru pré vneho MsU

31/ Z2020_088
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uzneseni mestského zastupitelstva, zročných 117.°/
k 12. 06. 2020
Predkladé: lng Marta Gutraiové, prednostka MaO

32/ lnterpelácie poslancov /18.00/

331 lnformácie /18.20,

341 Závor /18.301

OZNAM:

Prosíme poslancov, aby v prípade záujmu o vyhradenie parkovacieho miesta pred budovou Mestského
úradu v čase pred konaním zasadnutía mestského zastupítefstva 25. 06. 2020 nahlés!/i túto požiadavku na
centrélu Mestskej po/ície v Liptovskom M/kuléš/, a to najneskór deň vopred, L J. 24. 06. 2020 do 18.°° hod.
na tele«mne číslo 159, pri‘p. 044/552 53 60, 044/556 55 05.
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