
MESTO PRE v$rncYQi 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
LI 
MIKULÁS 

poslancom mestského zastupiteľstva 
zástupcom primátora mesta 
hlavnému kontrolórovi mesta 
prednostovi MsÚ 
vedúcim odborov MsÚ 
vedúcim oddelení MsÚ 

V Liptovskom Mikuláši 26. 05. 2022 

POZVÁNKA 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuläši 

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

zvolávam 

XLlII. zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 

02.06.2022 (štvrtok) O 10.00 hod. 

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

J ( 

Ing. J~~ BICh~č, PhD. 
pri\jlátor mesta 



PROGRAM: 

11 Otvorenie zasadnutia 110.°°1 

21 Určenie zaplsovatefa a overovateľov zápisnice 110.°51 

31 Vofba návrhovej komisie 110.'°1 

41 Schválenie programu rokovania 110.201 

51 Z2022_054 110.5°1 

Návrh na zvýienie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 
Liptovský MIkulát, a. s. uplsanim nových akcii 

PredkladtJ: JUDr. Miroslava JavornicktJ, vedúca odboru prtJvneho MsÚ 

61 Z2022_055 a Z2022_102 111."1 

Návrh na udelenie ocenenie "Cena mesta Liptovský Mikuláš" za rok 2022 
6/1 
Návrh na udelenie ocenenie "Cena mesta Liptovský Mikuláš" za rok 2022 -
kolektiv - Z2022_055 

6/2 
Návrh na udelenie ocenenie "Cena mesta Liptovský Mikuláš" za rok 2022 -
Jednotlivci - Z2022_102 

PredkJad~: Ing. JtJn Blch(Jč, PhD., primtJtor mesta 

71 Z2022_056 112.2°1 

Informácia - "Dobudovanie futbalového itadióna v Liptovskom Mlkuláti pre 
potreby Fortuna ligy" 

PredkladtJ: Ing. Marta GurtaiovtJ, vedúca refertJlu manalmentu, vnútorného auditu 
a kontroly 
Prizvaný: Ing. Milan Miku$iak 

PRESTAVKA (12." -13.") 

81 Z2022_057 113.5°/ 

Peticla vyjadrujúca nesúhlas s umiestnenim stavby "Obchodného centra 
Liptovský Mikuláš - Obslužná" pred futbalovým itadlónom na pozemku parc. č. 
KN-C 773/231 v katastrálnom územi Okollčné 

Predkladá: JUDr. Miroslava JavornicktJ, vedúca odboru provneho MsÚ 
Prizvanl: Ing. Milan Miku$iak, Mgr. Michal Milata 

91 Z2022_058 /14."1 

Hodnotiaca správa o plneni komunitného plánu sociáinych služieb mesta 
Liptovský Mikuláš za rok 2021 

Predklad~: Mgr. Erika SabakovtJ, vedúca odboru socitJlneho MsÚ 

101 Z2022_059 115.'°1 

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo 
volebných obvodoch pre voľby do orgénov samosprévy obci na volebné 
obdobie rokov 2022 - 2026 v meste Liptovský Mlku"i 
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PredkladtJ: Ing. JtJn Blch{Jč, PhD. primtJtor mesta 

11/ Z2022_060 

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné 
obdobie rokov 2022 - 2026 

PredkladtJ: PhDr. Michal Lavrlk, prednosta MsÚ 

121 Z2022_061 až Z2022_088 

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu 
a nakladanie s majetkovými právami mesta 

12/1 Návrh na zámenu nehnuterného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zretera spôsobom podra § 9a ods. 8 plsm. el zák. Č. 138/1991 Zb. o 
majetku obci v platnom zneni, vk. Ú. Liptovská Ondrašová, ulice Pod 
Červencom a Tehliarska, medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou 
CYRO, S.r.o., so sldlom Priemyselná zóna 527, 031 04 Liptovský Mikuláš -
Z2022_61 

12/2 Návrh na odpredaj nehnuterného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zretera spôsobom podra § 9a ods. 8 plsm. el zák. Č. 138/1991 Zb. o 
majetku obci v platnom zneni, v k. Ú. Liptovský Mikuláš, ul. J. Janošku, 
v prospech: Ing. Anna Pivková, Vavrišovo 388, 032 42 Vavrišovo - Z2022_62 

12/3 Návrh na odpredaj nehnuterného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zretera spôsobom podľa § 9a ods. 8 plsm. el zák. Č. 138/1991 Zb. o 
majetku obci v platnom zneni, v k. Ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Kollárova, v 
prospech: Matej Kováč s manž., Kollárova 266/9, 031 01 Liptovský Mikuláš -
Vrbica - Nábrežie - Z2022_63 

12/4 Návrh na odpredaj nehnuterného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zretera spôsobom podra § 9a ods. 8 plsm. el zák. Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v platnom zneni, vk. Ú. Palúdzka, v prospech: Pavel Pompa 
s manž., Palugyayho 1095/21, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Z2022_64 

12/5 Návrh na odpredaj nehnuterného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zretera spôsobom podľa § 9a ods. 8 plsm. el zák. Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v platnom zneni a návrh na prenájom nehnuterného majetku 
mesta spôsobom pod ra § 9a ods. 9 plsm. cl zákona Č. 138/1991 Z. z. o majetku 
obci v platnom zneni ako prlpad hodný osobitného zreteľa v k. Ú. Liptovský 
Mikuláš, ul. Chalúpkova, v prospech: Vladimir Nemec s manž., Podtatranského 
1641/2, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto - Z2022_65 

12/6 Návrh na odpredaj nehnuterného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zretera spôsobom podra § 9a ods. 8 plsm. el zák. Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v platnom zneni, vk. Ú. Liptovský Mikuláš, lokalita Pod strénami, 
v prospech: Petry Vlhovej, Zápotockého 4605/40, 031 01 Liptovský Mikuláš -
Staré Mesto - Z2022_66 

12/7 Návrh na prenájom nehnuterného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zretera podra § 9a ods. 9 plsm. cl zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku 
obci v platnom zneni, v k. Ú. Liptovská Ondrašová, v prospech: euroAWK, spol. 
s.r.o., so sldlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - Z2022_67 

12/8 Návrh na prenájom nehnuterného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zretera podra § 9a ods. 9 plsm. cl zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku 
obci v platnom zneni, v k. Ú. Liptovský Mikuláš, v prospech: REGION LIPTOV
Oblastná organizácia CR, so sldlom Stúrova 1989/41 , 031 42 Liptovský Mikuláš 
-Z2022 68 
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12/9 Návrh na prenájom nehnuterného majetku mesta z dOvodu hodného 
osobitného zretera podra § 9a ods. 9 plsm. c) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku 
obci v platnom zneni, a to nebytového priestoru, v k. Ú. liptovský Mikuláš, 
v prospech: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou Jamnlk, Jamnlk 42, 033 01 Liptovský Hrádok - Z2022_69 

12/10 Návrh na prenájom nehnuterného majetku mesta z dOvodu hodného 
osobitného zretera podra § 9a ods. 9 plsm. c) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku 
obci v platnom zneni a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 
spočlvajúce v práve uloženia inžinierskych siell v k. Ú. Palúdzka, v prospech: 
J&L Trade II., s.r.o., Lucenkova 1222/14, 02601 Dolný Kubln - Z2022JO 

12/11 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného 
bremena spočlvajúce v práve uloženia inžinierskych siell - rozšlrenie NNK 
zemnej siete, v k. Ú. Liptovská Ondrašová, ul. Matúškova, v prospech 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina -
Z2022_71 

12/12 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného 
bremena spočlvajúce v práve uloženia inžinierskej siete - rozšlrenie NNK 
zemnej siete, vk. Ú. Palúdzka, v prospech spoločnosti Stredoslovenská 
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina - Z2022J2 

12/13 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného 
bremena spočlvajúce v práve uloženia inžinierskej siete - elektrického NN 
káblového rozvodu v k. Ú. Palúdzka, ul. Palučanská, v prospech spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina -
Z2022J3 

12/14 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného 
bremena spočlvajúce v práve uloženia inžinierskych siell - rozšlrenie NNK 
zemnej siete, v k. Ú. Okoličné, ul. Žiarska, v prospech Stredoslovenská 
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina - Z2022_74 

12/15 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného 
bremena spočlvajúce v práve uloženia inžinierskych siell - rozšlrenie NNK 
zemnej siete, v k. Ú. Liptovský Mikuláš, ul. Zápotockého, v prospech 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina -
Z2022J5 

12/16 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného 
bremena spočlvajúce v práve uloženia inžinierskej siete - rozšlrenie primárneho 
rozvodu ústredného kúrenia (ÚK), vk. Ú. Okoličné, ul. Smrečianska, ul. 
Morušová a ul. Dubová, v prospech spoločnosti LMT, a.s., Za traťou 605/1, 
031 04 Liptovský Mikuláš - Z2022J6 

12/17 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného 
bremena spočlvajúce v práve uloženia inžinierskej siete - rozšlrenie primárneho 
rozvodu ústredného kúrenia (ÚK), vk. Ú. Liptovský Mikuláš, ul. Komenského, 
v prospech spoločnosti LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš -
Z2022_77 

12/18 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadeni vecného bremena v prospech 
tretej osoby: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke2927/8, 010 47 
Žilina, spočlvajúce v práve uloženia inžinierskych siell - podzemné VN vedenie 
a NN vedenie, v k. Ú. Palúdzka. Investor stavebných objektov: Surealily, s.r.o., 
Bytčianska - Považský Chlmec 885,01003 Žilina - Z2022J8 

12/19 Návrh na odpredaj nehnuterného majetok mesta podra § 9a ods. 8 plsm. 
b) zák. Č. 138/1991 Zb. o maietku obci v platnom zneni, v k. Ú. Liptovský Mikuláš, 



ul. Rumanova v prospech: Automotoklub Liptovský Mikuláš, J. Rumana 1929/3, 
031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto a zriadenie predkupného práva 
v prospech mesta Liptovský Mikuláš - Z2022]9 

12/20 Návrh zámeru odpredal' nehnuterný majetok mesta z dOvodu hodného 
osobitného zretera spOsobom podra § 9a ods. 8 plsm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v platnom zneni a zriadenie predkupného práva v prospech 
mesta, v k. Ú. Okoličné, ul. Za Mostom, v prospech: OZ OČAMI PSA - Útulok 
Liptovský Mikuláš, Prvá 217/9, 031 04 liptovský Mikuláš - Staré Mesto -
Z2022_80 

12/21 Návrh na zmenu bodu 5. schvarovacej časti uznesenia mestského 
zastupiterstva Liptovský Mikuláš člslo 74/2013 zo dňa 19. septembra 2013 
v zneni uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš člslo 49/2019 zo 
dňa 11. júla 2019 a uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš člslo 
52/2021zo dňa 16. júna 2021 - Z2022_81 

12/22 Návrh na zmenu bodu 2. schvarovacej časti uznesenia mestského 
zastupiterstva Liptovský Mikuláš Č. 5/2016 zo dňa 4. februára 2016 - Z2022_82 

12/23 Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš 
Č. 27/2022 zo dňa 03.03.2022 - Z2022_83 

12/24 Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš 
Č. 5/2022 zo dňa 03.03.2022 - Z2022_84 

12/25 Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš 
zo dňa 17.12.2020 člslo 79/2020 - Z2022_85 

12/26 Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiterstva Liptovský Mikuláš 
zo dňa 16.12. 2021 člslo 91/2021 - Z2022_86 

12/27 Návrh na odpredaj nehnuterného majetku mesta obchodnou verejnou 
súťažou podra § 9 ods. 2 plsm. a) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom 
zneni, t. j. spOsob prevodu vlastnictva nehnuternosti a podra § 9 ods. 2 plsm. 
b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni podmienky 
obchodnej verejnej sút'aže na prevod nehnuternosti vk. Ú. lľanovo, ul. Iranovská, 
a to pozemku parc. Č. KN-C 850/3 ostatné plochy o výmere 442 m2 - Z2022_87 

12/28 Návrh na odpredaj nehnuterného majetku mesta obchodnou verejnou 
súťažou podra § 9 ods. 2 plsm. a) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom 
zneni, t. j. spOsob prevodu vlastnictva nehnuternosti a pod ra § 9 ods. 2 plsm. 
b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuternosti v k. Ú. Liptovský Mikuláš, 
lokalita Vrbica-Nábrežie, a to pozemku parc. Č. KN-C 3326/736 ostatné plochy 
o výmere 18 m2 podra GP č. LM - 24/2022 - Z2022_88 

Predkladá: JUDr. Miroslava Javomická, vedúca odboru právneho MsÚ 

13/ Z2022_089 

Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský 
MikuláA za rok 2021 

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

14/ Z2022_090 

Návrh Záverečného účtu mesta Liptovský MikuláA za rok 2019 

Predkladá: Ing. Ivan KošIk, vedúc; odboru správy mesta MsÚ 
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151 Z2022_091 117.>°1 

Návrh Záverečného účtu mesta Liptovský Mlkuläi za rok 2020 

Predklii!.dá: Ing. Ivan Koillk, vedúci odboru spr(lVY mesta MsÚ 

161 Z2022_092 118.001 

Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a zäväzkov mesta Liptovský 
Mikuläi a organizácii, ktorých je zriaďovaterom ku dňu 31. 12. 2021 

Predkladá: Ing. Ivan Koillk, vedúci odboru správy masta MsÚ 

171 Z2022_093 118.201 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k nävrhu záverečného účtu mesta 
Liptovský Mlkulái za rok 2021 

Predklii!.f1.á: Mgr. Martin Aluilie, hlavný kontrolór mesta 

18/ Z2022_094 /18.50/ 

Návrh Záverečného účtu mosta Liptovský Mlkuläi za rok 2021 

Predklii!.r1J.: Ing. Ivan Koillk, vedúci odboru správy mesta MsÚ 

191 Z2022_095 /19.2°/ 

Návrh na zmenu časti Uznesenia Mestského zastupltefstva v Liptovskom 
Mikuläil člslo 108/2021 zo dňa 16. decembra 2021 a Zaradenie nových 
prijmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mlkuläi 
počas rozpočtového provizória k projektu "Stavebné úpravy ihriska s umelou 
trávou v areáli futbalového itadlóna v Liptovskom Mlkuláii, m. č. Podbreziny" 

PredkladtJ: J. KormanIkovtJ. vedúca oddelenia projektovtJho a energetického 
manatmentu MsÚ 

201 Z2022_096 /19.50/ 

Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospeiných služieb Liptovský 
Mikulái za rok 2021 

PredkladtJ: Ing. Duilan Greilo. riaditef Verejnoprospeilných sluiieb 

21/ Z2022_097 120.'°1 

Výsledky hospodárenia Informačného centra Liptovský Mikulái - prlspevkovej 
organlzäcle mesta za rok 2021 

Predkladá: Bc. Jana Piatkovfl, riaditeľka Informačného centra 

22/ Z2022_098 120.301 

Preverenie splnenia podmienok pre prijatie nävratných zdrojov financovania 
mestom Liptovský Mlkuläi - skládka TKO Veternä Poruba 

Predkladfl: Mgr. Martin Aluilic, hlavný kontrolór mesta 
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231 Z2022_99 120.sol 

Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu 
stavby ,,50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie 

PredkladtJ: Ing. Ivan KoSlk. vedúci odboru sprtJvy mesta MsÚ 

241 Z2022_100 121.'°1 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikulái 

na obdobie od schválenia plánu do konca roka 2022 

PredkladtJ: Mgr. Marlin AluSie, hlavný kontrolór mesta 

251 Z2022_101 121.4°1 

Správa o plneni úloh vyplývajúcich z uzneseni mestského zastupiteľstva ku 
dňu 20. 05. 2022 

PredkladtJ: PhDr. Michal Lavrlk, prednosta MsÚ 

261 Interpelácie poslancov 121.451 

271 Informácie 122.osl 

281 Záver 122.'°1 

OZNAM : 

ProsIme poslancov, aby v prlpade ztJujmu o vyhradenie parkovacieho miesta pred budovou mestského 
úradu v čase pred konanim zasadnutia mestského zastupiterstva 02. 06. 2022 nahltJsili túto požiadavku na 
centrtJlu Mestskej pollcie v Liptovskom MikuIMi, a to najneskOrdell vopred, t. j. 01. 06. 2022 do 18." hod. 
na telefónne člslo 159, prlp. 044/5525360, 044/5565505. 
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