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NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 19. 09. 2019 číslo 12019

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od

01.01 .2019 do 30.06.2019

Mestské zastupiteľstvo

bene na vedomie:

Správu o výsledku kontroly;

Kontrola plnenia uzneseni mestského zastupiterstva za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2010

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2019
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SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY

I. Označenie oprávnenej osoby:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „hlavný
kontrolór“) na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 schváleného uznesením
mestského zastupiteľstva č.33/2019 zo dňa 20,06.2019 a Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, vznení neskoršich dodatkov, Čl. 13, bod 3.

II. Kontrolu vykonal:
PhDr. Jozeť Fiedor, hlavný kontrolór mesta

III. Označenie povinnej osoby:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš — Mestský úrad Liptovský Mikuláš
SJdlo: Stúrova Č. 1949/41 Liptovský Mikuláš
ICO: 00315524
Právna forma: mesto, právnická osoba

IV. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej Činnosti:

Kontrola plnenia uzneseni mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01 .2019 do

30. 06.2019

V. Kontrola bola vykonaná:

Na základe plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 schváleného uznesením M5Z č.33/2019

Vl. Cieľ kontroly:

Overiť podľa ust. lSd ods.lb Zákona o obecnom zriadeni ovehť objektivny stav kontrolovaných
skutočností a ich súlad so všeobecne záväzným predpisom a vnútornými predpismi mesta.

VII. Dátum doručenia správy z vykonanej kontroly povinnej osobe:
Správa bola povinnej osobe doručená dňa 27.8.2019
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1. Účel a predmet kontroly:

Podľa ust. 5 18d ods. 1 Zákona o obecnom zriadeni overiť objektívny stav kontrolovaných
skutočností a ich súlad So všeobecne záväzným predpisom a vnútornými predpismi mesta
uvedenými v časti I. bod 1.2 pism, a, b.

Preverovaná dokumentácia:

a) Štatút mesta — siedma časť označená ako »Orgány mesta a mestského zastupiteľstva Liptovský
Mikuláš“, CI.17 označený ako „Ulohy mestského zastupiteľstva“, Cl. 18 označený ako »Primátor
mesta“, Cl. 22 označený ako »Mestská rada“ a Cl. 24 označený ako »Mestský úrad‘

b) Rokovací poriadok — časf lil, označená ako »Uznesenia Mestského zastupiteľstva a Všeobecne
záväzné nariadenia mesta“, ČI.9 označený ako »Priprava uzneseni mestského zastupiteľstva
a nariadeni obce“, Či. 10 Postup pri primani uzneseni mestského zastupiteľstva“ a Cl. 13
označený ako „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení obce“.

2. Qprávnená osoba preverovala:
a) obsah — formulácia uzneseni (vecne, stručne a zrozumiteľne s menovitým určenim nositeľov
úloh z nich vyplývajúcich a s termínom ich splnenia) podľa časti III. Čl. O bod 3 Rokovacieho
poriadku, podía Ci. 9 bod 4 primátorovi móže mestské zastupiteíswo svojim uznesenim odporučit‘
vykonanie prisiušných činnosti.

b) podpisovanie uzneseni primátorom, pozastavenie výkonu uznesenia primátorom podía časti
Iii. Či. 10 bod 11 až 13 Rokovacieho pohadku V spojení s ust. 512 ods. 11 a 513 ods. 6 Zákona
o obecnom zriadeni tým, že ho nepodpisal najneskór do 10 dní od jeho schváienia ak sa domnievai,
že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné.

c) plnenie uznesenia (riadne a v určenom čase) — Mestská rada podľa časti iii. Či. 13 bod 2
Rokovacieho poriadku vyhodnocuje pinenie úloh vypiývajúcich z uznesení mestského
zastupiteľstva v súčinnosti s primátorom mesta a na rokovanie Mestského zastupiteľstva predkladá
správu o plneni uzneseni

d) oboznámenie poslancov s plnením uzneseni — či vyhodnotenie uznesení Mestského
zastupiteľstva obdržali poslanci pisomne podľa časti lil, či. 13 bod 2 Rokovacieho poriadku

3. Kontrolně zistenia:

Štatút mesta
Siedma časť štatútu označená ako »Orgány mesta a mestské zastupiteľstva Liptovský Mikuláš“,

Cl. 18 označený ako »Primátor mesta“, Cl. 22 označený ako .‚Mestská rada“ a Cl. 24 označený ako
»Mestský úrad“

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
Časť III. Uznesenia mestského zastupiteľswa a všeobecne závázné nariadenia, CLO Priprava

uzneseni mestského zastupiteľstva a nariadení obce, čIlO »Postup pri prijimani uznesení
mestského zastupiteľstva“, Cl.13 „Kontrola plnenia uzneseni mestského zastupiteľstva a nariadeni
obce“

Právny stav
Statút mesta Liptovský Mikuláša v siedmej časti „Orgány mesta a mestského zastupiteľstva“

upravuje v Ci. 18 označenom ako „Primátor mesta“ Či. 22 označenom ako „Mestská rada“ a Ci. 24
označenom ako „Mestský úrad“ kompetencie uvedených orgánov.
Podľa siedmej časti Statútu mesta:
• Či. 18 bod 4a,b, Primátor mesta zvoláva a vedie zasadnutia MsZ a MsR a podpisuje ich

uznesenia
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• Či. 22 bod 3 Mestská rada je iniciativnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského
zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plni funkciu
poradného orgánu primátora.

• Či. 22 bod 4 Úlohou mestskej rady je najmä:
a) kontrolovať plnenie úloh vyplývajúcich z uzneseni mestského zastupiteľstva a organizovať

prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva
• Čl. 24 bod 4 Mestský úrad najmä:

d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstvo a rozhodnutia mesta
• Cl. 24 bod 5 Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta, ktorý za svoju činnosť

zodpovedá primátorovi.

Mesto Liptovský Mikuláš má v súlade s ust. 11 ods. 4 písm. k) v spojeni s 12 ods. 12 Zákona o
obecnom zriadeni a Ci. 17 označeného ako „Ulohy mestského zastupiteľstva“ bod 3 Štatútu mesta
vydaný Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktorý podrobne
upravuje pravidlá o rokovaní mestského zastupiteFstva.
Problematika pripravy, postupu pri prijimani uzneseni a kontrole plnenia uzneseni je upravená
v CasU III. Čl. 9, 10 a 13 Rokovacieho poriadku.
Podľa Casti III. Rokovacieho poriadku:

• Čl. 9 bod 3 uznesenie mestského zastupiteľstva sa formulujú vecne, stručne a zrozumiteíne
s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínom ich plnenia

• Čl. 9 bod 4 primátorovi mesta móže mestské zastupiteľswo svojim uznesenim odporučiť
vykonanie prislušných činností.

• Či. 10 bod 11 uznesenie mestského zastupiteľstva podpisuje primátor mesta najneskór do 10
dni Od ich schválenia mestským zastupiteľstvom

• Čl. 10 bod 12 primátor mesta móže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporujú zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dni od jeho schválenia

• Čl. 13 bod 1 Mestský úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh vyplývajúcich z uznesení MSZ
— vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva, rozhodnutia mestského
zastupitelstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta.

• Čl. 13 bod 2 Mestská rada vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského
zastupiteFstva v súčinnosti s primátorom mesta a na rokovanie MsZ predkladá správu o plneni
uznesení.

4. Ukladacia časť a plnenie uzneseni prijatých v kontrolovanom období

V kontroiovanom období tj. od 1.1.2019 do 30.6.2019 sa konalo sedem zasadnuti Mestského
zastupiteľstva — 14.1.2019, 24.1.2019, 11.2.2019, 28.3.2019, 1.4.2019, 18.4.2019, 20.6.2019 na
ktorých poslanci schválili celkom 47 uzneseni, z toho primátor mesta 39 uzneseni podpisal a 8
uzneseni v zmysle Zákona o obecnom zriadeni 13 ods. 6 v zákonom stanovenej lehote
nepodpísal.

Mestské zastupiteľstvo nemá schválený plán rokovaní, jeho zasadnutia sa konajú v zmysle @ 12
ods.1 Zákona o obecnom zriadeni.

Za účelom realizácie úloh vyplývajúcich z uzneseni mestského zastupiteľstva vydal primátor mesta
Príkazný listy č. 3/2019 (realizácia úloh z uzneseni MsZ konanom dňa 11.22019, 28.3.2019,
1.4.2019), Prikazný list č.4/201 9 (realizácia úloh z uzneseni MsZ konanom dňa 18.4.2019), Prikazný
list č.7/2019 (realizácia uzneseni MsZ konanom dňa 20.6.2019) v ktorých bob uložených celkom
12 úloh, stanovený termín ich splnenia a určeni zamestnanci mesta zodpovedni za ich plnenie.
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Vykonanou kontrolu bol zistený nasledovný stav:

Uznesenie Č. 912019 z 11.2.2019, T: 31.8.2019
Na základe ekonomického prehodnotenia prUmov a výdavkov nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v období rokov 2014/2018 prijať opatrenia zamerané na zníženie
rozdielov rnedzi prijmami a výdavkami v odpadovom hospodárstve.
Plnenie: Uloha v plneni. Poplatky za komunálny odpad podľa Zákona 6.582/2007 Z.z o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú hlavným prijmom
rozpočtu mesta v odpadovom hospodárstve. Mesto má v súlade s uvedeným zákonom dané
poplatky riešené vo VZN 6.9/2008 v z.n.p. Poplatky spravuje oddelenie miestnych daní a poplatkov,
Na rozšírenej porada vedenia mesta konanej dňa 13.8.2019 bol prerokovaný návrh novely VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, ktorý predložila vedúca
oddelenia miestnych daní a poplatkov. Návrh obsahoval o.i. ekonomickú analýzu odpadového
hospodárstva a alternatívy úpravy výšky poplatkov. V zmysle prijatých záverov novela VZN o
miestnom poplatku za KO a DSO bude predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočni dňa 19092019.

Uznesenie Č.1312019 z 1.4.2019, T: 28.2.2020
Obstarať zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v zmysle obdržanej petície 6.6/2018,
doručenej mestu Liptovský Mikuláš dňa 10.10.2018 a žiadosti obyvateľov m.č. Palúdzka
a Občianskeho združenia Naša Palúdzka o úpravu maximálnej výšky zástavby lokality Palúdzka
UPN Liptovský Mikuláš zo dňa 9.12.2018 s graflckou prilohou vymedzenia lokalítít č.1 a č.2
doručeného mestu Liptovský Mikuláš 15.2.201 9.
Plnenie: Uloha v plneni. Na obstaraní zmeny územného plánu sa pracuje, realizujú sa zmluvné
vzťahy So žiadateľmi na zabezpečenie úhrady nákladov na obstaranie podľa 19 Stavebného
zákona.

Uznesenie č.1512019 z 1.4.2019, T: do 90 dni od podpisu uznesenia
Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodev schvaľovacej časti uznesenia 6.15/2019
Plnenie: Uloha splnená. Schválené predaje, zámeny a nájmy nepotrebného majetku mesta boli
realizované nasledovne
1. Zámenná zmluva a zmluva o zriadeni vecných bremien 6.298/2019/Práv. so spol. MASTRO
REAL, s.r.o. Banská Bystrica na pozemky vo vlastnictve mesta v k.ú. Liptovský Mikuláš pará. KN-
C 568/26,27.29.30,31 za pozemky par.č. KN-C 568/32,33 bola uzaworená dňa 9.5.2019, kúpna
cena vo výške 9 923,80 € uhradená dňa 22.5.2019, vklad zmluvy povolený dňa 25.6.2019.

2. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 6.248/2019/Práv. bola uzatvorená so spol.
Eco-management s.r.o. Liptovský Mikuláš dňa 5.4.2019.

3. Nájomná zmluva na pozemky, vodné plochy v kú. Liptovská Ondrašová. parc.č.KN-C 1068/1
bola s OZ Slovenský rybársky zväz-MO Liptovský Mikuláš uzaWorená dňa 244.2019, alikvotné
nájomné za rok 2019 vo výške 2,21 € bob uhradené dňa 10.5.201 9.

4. Nájomná zmluva na 6.452/2019/Práv, na pozemky v kú. Palúdzka časť parc.č. KN-C 202/1 bola
so spol. GREEN LAND SERVIS, s.r.o. Vinosady uzatvorená dňa 28.6.201 9, alikvotné nájomné za
rok 2019 vo výške 22,32 € holo uhradené dňa 22.7.2019.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 6.451/2019/Práv. spočívajúcej v práve
uloženia inžinierskych sietí v časti par.č.KN-C 202/1 s vyššie uvedenou spoločnosťou bola
uzatvorená dňa 28.6.201 9, bez finančného plnenia.

5. Zmena účelového určenia majetku a jeho prebytočnosť a to pozemkov v k.ú. Okoličné parc.ČKN
C 331/2 a KN-C 773/28 na ktorých sú vybudované dve trafostanice nachádzajúce sav areály školy
bola riešená protokolom 6.8/2019 zo dňa 14.5.2019, zápis údajov do katastra nehnutel‘ností
vykonaný dňa 26.7.2019 a Protokolom 6.9/2019 zo dňa 14.5.201 9, zápis do katastra bol vykonaný
dňa 29.7.2019.
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6.Na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže bola uzatvorená dňa 10.6.2019 Kúpna zmluva
č.465/2019/Práv. na predaj pozemkov v k.ú. Liptovský Mikuláš par.č. KN-C 2032, KN-C 2033
s lvanom P. a Lenkou P., Liptovský Mikuláš, kúpna cena vo výške 6 435 € bola uhradená dňa
14.6.2019, vklad do katastra nehnuteľnosti povolený dňa 17.7.201 9.

7.Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena č.291/2019/Práv. spočivajúca v práve
uloženia inžinierskej siete na pozemku v k.ú. Liptovský Mikuláš parc.č. KN-C 6577/2 bola so spol.

Prima Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš uzatvorená dňa 12.4.201 9, bez flnanČného plnenia.

8.Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.1380/201 8/Práv. spočívajúca v práve
uloženia inžinierskych sieti na pozemkuv k.ú. Bodice parc.č.KN-C 2847/4 a KN-C 2847/24 bola So
spol. Stredoslovenská distribučná, a.s. Zilina uzatvorená dňa 25.4.201 9, bez finančného plnenia.

Uznesenie č.1612019 z 1.4.2019, T: do 3 dní od podpisu dodatku.
Zabezpečíť vyhotovenie krycieho listu a podpisanie Dodatku č. I k Akcionárskej zmluve akcionárov
spoločnosti LMT a.s. a jeho zverejnenie obvyklým spósobom.
Plnenie: Uloha splnená. Dodatok 6.1 k Akcionárskej zmluve LMT č.214/2013/Práv. bol podpisaný
akcionármi spol.LMT, as. Dodatkom č.1-356/2019/Práv., dodatok bol zverejnený na webovom sídle
mesta dňa 17.52019 a účinnosť nadobudol 18.5.2019.

Uznesenie Č. 1812019 z 1.4.2019, T: 31.4.2019
Zabezpečíť zaevidovanie rozpočtových zmien vzmysle uznesenia 6.18/2019 v evidencii rozpočtu
pre rok 2019.
Plnenie Uloha splnená. Schválené zmeny rozpočtu na rok 2019 bob realizované a zaevidované
v evidencii rozpočtových zmien pre rok 2019 dňa 2.4.2019 pod čislom ZR MsZ1 8/201 9.

Uznesenie č.2012019 z 1.4.2019
a) Zabezpečiť vyhotovenie krycieho listu a podpisanie Zmluvy o partnerstve v rámci Programu
nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Eurápa 2014-2020 na realizáciu projektu č. CE 1472
s názvom „Integrované riadenie životného prostredia prostrednictvom malých zelených lokalit
v urbanizovanom prostredi“ a jej zverejnenie obvyklým spósobom.
T: do 3 dní od podpisu zmluvy
Plnenie: Uloha splnená. Ziadosť o NFP za celý projekt predložil vedúci partner projektu dňa
22.1.2018. Monitorovací výbor programu rozhodol dňa 16.1.2019 o schválení NFP pre tento projekt.
Zmluva o poskytnutí NFP bola podpisaná medzi vedúcim partnerom projektu a riadiacim orgánom
programu (mesto Viedeň) dňa 5.4.2019 a následne v máji 2019 podpisali všetci 10-ti partneri
projektu Zmluvu o partnerstve. Návrh zmluvy o partnerstve bol schválený na rokovaní MsZ dňa
1.4.2019 uznesenim č. 20/2019.

b) V rozpočte na roky 2019-2022 zabezpečiť financovanie nákladov projektu z vlastných zdrojov
mesta a z preklenovacieho úveru vo výške schváleného NFP.
T: pred podpisom zmluvy
Plnenie: Uloha jev plnení.
Pre rok 2019 je financovanie projektu zabezpečené z vlastných zdrojov vo výške 11 000 €‚
preklenovací úver sa bude žiadať na roky 2020-2021.

Uznesenie Č. 2412019 z 1.4.2019, T: 26.4.2019
Zabezpečiť písomné oznámenie o nových delegovaných zástupcoch zriaďovateľa do orgánov
školských samospráv príslušným predsedom rád škál a školských zariadení v zriaďovateľskej
pósobnosti mesta.
Plnenie: Uloha splnená. Dňa 17.4.2019 boli emailovou formou predsedovia rád škál a školských
zariadení informovaní nových zástupcoch zriaďovateľa mesta Liptovský Mikuláš do rád škál
a školských zariadeni.
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Uznesenie 6.2812019 z 18.4.2019, T: 31.4.2019
Zabezpečiť zaevidovanie rozpočtových zmien v zmysle uznesenia č.18/2019 v evidencii rozpočtu
pre rok 2019
Plnenie: Uloha splnená. Schválené zmeny rozpočtu na rok 2019 balo realizované a zaevidované
v evidencH rozpočtových zmien pre rok 2019 dňa 2.4.2019 pod číslom ZR MsZ18/2019. (úloha je
identická s uznesenim č.1B12019)

Uznesenie 6.3712019 z 20.6.2019, T: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku
a) Pripraviť Partnerskú zmluvu o realizácií spoločného mikroprojektu s názvom “Rozvoj cyklistickej
infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ s mestom Nowy Targ na podpis primátorovi
mesta.
Plnenie: Uloha v plnení.
b) V rozpočte na rok 2020 zabezpečíť financovanie nákladov projektu z vlastných zdrojov mesta
v spolupráci s finančným odborom a oddelením projektového manažmentu
Plnenie: Uloha v plnení.

Uznesenie 6.3812019 z20.6.2019, T: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o dotáciu
a pred podpisom zmluvy o poskytnuti dotácie
V rozpočte na rok 2020 rozpočtovo ošetriť realizovanie a Finacovanie projektu Stavebné úpravy
a prístavba požiarnej zbrojnice Liptovská Ondrašová — ll.etapa“
Plnenie: Uloha v plneni.

Uznesenie Č. 3912019 z 20.6.2019, T: po doručeni rozhodnutia o schváleni žiadosti o dotáciu
a pred podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie
V súlade So schvaľovacau časťou uznesenia č.39/201 9 k žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtovej kapitoly MV SR pre projekt s názvom „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky —

inteligentné priechody pre chodcov v Liptovskom Mikuláši“ pripraviť rozpočtovú zmenu súvisiacu
s realizáciou a financovaním projektu.
Plnenie: Uloha v plnení.

5. Spoločné zistenia pre prijató uznesenia

V kontrolovanom období t.j. od 1.1.2019 do 30.6.2019 sa konalo sedem zasadnuti Mestského
zastupiteístva — 14.1.2019, 24.1.2019, 11.2.2019, 28.3.2019, 1.4.2019, 18.4.2019, 20.6.2019 na
ktorých poslanci schválili celkom 47 uznesení, z toho primátor mesta 39 uzneseni podpisal a B
uzneseni v zmysle Zákona o obecnom zriadení 513 ods. 6 nepodpisal.

Za účelom realizácie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva vydal primátor mesta
Prikazné listy č. 3/2019 (realizácia úloh z uzneseni MsZ konanom dňa 11.2.2019, 28.3.2019,
1.4.2019), 6.4/2019 (realizácia úloh z uzneseni MsZ konanom dňa 18.4.2019), 6.712019 (realizácia
úloh z vzneseni MsZ konanom dňa 20.6.201 9) v ktorých balo uložených celkom 12 úloh, stanovený
termín ich splnenia a určeni zamestnanci mesta zodpovedni za ich plnenie. Ulohy bali formulované
vecne, stručne, zrozumiteľne, s určením zodpovednej osoby a termínu plnenia.

Mestské zastupiteľstvo nemá schválený plán rokovaní, jeho zasadnutia sa konajú v zmysle 512
ods.1 Zákona o obecnom zriadeni a Cl.4 bod 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva.

Mestská rada podľa Časti III. ČI, 13 bod 2 Rokovacieho poriadku vyhodnocuje plnenie úloh
vyplývajúcich z uzneseni mestského zastupiteľstva v súčinnosti s primátorom mesta a na rokovania
MsZ predkladá správu o plneni uzneseni.

Mestské zastupiteľstvo nemá zriadenú Mestskú radu, z toho dóvodu správy o plnení prijatých
uzneseni predkladala zastupiteľstvu prednostka Mestského úradu na zasadnuti mestského
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zastupiteľstva konanom dňa 1.4.2019 - Správa o plneni úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ zračných
k 28.02.2019 a dňa 20.6.2019 - Správa o plneni úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ zračných
k 31.5.2019, ktoré bolí zobraté na vedomie uzneseniami č.2612019 a 32/2019. Poslancom
mestského zastupiteľstva bolí vyššíe uvedené správy doručené elektronicky na portál e
zastupiteľstvo 7 dní pre rokovaním mestského zastupiteľstva.

Uznesenia boli podpísané primátorom mesta podľa časti III. Čl.10 bod 11 Rokovacieho poriadku
v spojení s ust. 12 ods. 10 Zákona o obecnom zriadeni v 10 dňovej lehote nasledovne:

Uznesenia z rokovania dňa č.1,3,4/2019 boli podpísané primátorom
MsZ konanom 14.01.2019 mesta 15.01.2019

Uznesenja z rokovania dňa č.5,6/2019 bolí podpísané primátorom mesta
MsZkonanom 24.01.2019 25.01.2019

Uznesenia z rokovania dňa č,7,8,912019 boli podpisané prímátorom
MsZkonanom 11.02.2019 mesta 12.02.2019

Uznesenia z rokovania dňa č.10/2019 bolí podpisané primátorom mesta
MsZ konanom 28.03.2019 29.03.2019

Uznesenia z rokovania dňa č.1 3,15,16,17,18,19,20.21,22,23,25,2612019
MSZ konanom 01.04.2019 boll podpisané primátorom mesta 2.04.2019

Uznesenia z rokovania dňa č.28,29/2019 bolí podpísané primátorom
• MsZ konanom 18.04.2019 mesta 23.04.2019

Uznesenia z rokovania dňa č.32,33,34,35,36,37.38,40,41 ‚42,43,44,45,46,
MsZ konanom 20.06.2019 47 bolí podpísané primátorom mesta

24.06.201 9, uznesenie č.39 dňa 21.06.2019

Primátor mesta v zákonnej 10 dňovej lehote pozastavil výkon uznesenia mestského zastupiteľstva
v zmysle 13 ods.6 Zákona o obecnom zriadení ak sa domnieval, že odporujú zákonu alebo sú pre
mesto zjavne nevýhodné, týchto uznesení:

uznesenie č.2/2019 zo dňa 14.01 .2019 — Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a
roky 2020— 2021

uznesenie č.11/2019 zo dňa 01.04.2019 — Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste
Liptovský Mikuláš - informácia

postupoch Mestských šponových
Tatran v Liptovskom Mikuláši a

vybudovaných pniestorov

uznesenie č.14/2014 zo dňa 01.04.2019 — Personálne otázky : Návrh na zriadenie komisie
mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, volba predsedu a členov

uznesenie č.24/2019 zo dňa 01.04.2019 — Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov
zriaďovateľa do obecnej rady a do rád škól a školských zariadeni v zniaďovateľskej pásobnosti
mesta Liptovský Mikuláš

uznesenie č.27/2019 zo dňa 18.04.2019 — lnformativna správa o postupoch pri niešeni zachovania
a rozvíjania tradicie hokeja v meste Liptovský Mikuláš

uznesenie č.30/201 9 zo dňa 20.06.2019 — Personálne otázky: Návrh na zniadenie komisií mestského
zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov

uznesenie č,12i2019 zo dňa 01.04.2019 — lnformativna správa o
zaniadeni, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK
o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia
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uznesenie č.31/2019 Zo dňa 20.06.2019 — Potvrdenie právoplatnosti zriadenia mestskej rady
a voľby jej členov.

Podľa Zákona o obecnom zriadení 513 ods.7 sa sistačné právo primátora nevzťahuje na uznesenie
o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní
starostu.

UZnesenia mestského zastupiteľstva, vrátane stanoviska s uvedením dávodu nepodpísania
uzneseni, sú zverejnené na webovom sídle mesta Liptovský Mikuláš
https:/Iwww. mikulas.sklsamosprava/zastuDitelstvoíuznesenia/

Mestské zastupiteístvo podľa 5 13 ods. 8 Zákona o obecnom zriadení v zákonom stanovenej 3
mesačnej lehote od schválenia uznesenia trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov
nepotvrdilo nasledovné uznesenia - tim. č.2/2019, č.11/2019, 12/2019, č.14/2019, č.24/2019,
č.27/2019. Uvedené uznesenia stratili platnosť.
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