
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

M ESTSKflHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 20. decembra 2018

K bodu: Organizačné otázky:

čsio 8612018

Správa o plneni úloh vyplývajúcich z uzneseni mestského zastupiteľstva
od poslednej kontroly v mestskej rade dňa 06.09.2018 zročných k terminu
30.11.2018

Mestskó zastupiteľstvo

berle na vedomie

Správu o plneni úloh vyplývajúcich Z uznesenĺ mestského zastupiteľstva od poslednej kontroly
v mestskej rade dňa 06. 09. 2018 zročných k terminu 30. 11. 2018, ktorá je prilohou tohto
uznesenia.

I

Ing J ‚PhD
primátor esta

U ZNE SENIE

Dótum podpisu uznesenia: 28. 12. 2018



S D ľ v a o plnení uzneseni MsZ v Lipt. Mikuláši k 30. 11. 2018

1. Uzn. 6.6312018 z 13.09.2018
Text úlohy: Zabezpečíť zverejnenie schválenej Konsolidovanej výročnej správy mesta Liptovský Mikuláš za rok 20V

obvyklým spósobom.
ZodpovednosL Ing. Vlčková
Termín pre spínoníe uznesenía‘ priebežne, 30. 9. 2018
Popis plnenia úlohy: Zverejnenie schválenej Konsolidovanej výročnej správy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017

bob v stanovenom termine zabezpečené.
Stav olnenia úlohy: splnené 3092018

2. Uzn. Č. 6512018 z 13.09.2018
Text úlohy: Zabezpečíť zaevidovanie rozpočtových zmien v zmysle uzn.č.65/201 8 v evidenci) rozpočtu pre rok 2018.
Zodpovednost Ing. Vlčková
Termín pre snineníe uznesenia: 30.09.2018
Popis plnenia úlohy: Zaevidovanie rozpočtových zmien v zmysle uznesenia 6.65/2018 v evidencfl rozpočtu pre rok

2018 bob vykonané v stanovenom termíne.
Stav plnenia L?l1ysplnené 30.9.2018

3. Uzn. Č. 6812018113.09.2018
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia 6.68/2018.

Zodpovednosr Mgr. Iíanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenía úlohy:
1. zámenná zmluva č. 1086/2018/Práv. medzi mestom a Filipom Radúchom. uzavretá dňa 8. 10. 2018.

2. Zmluva O zriadeni vec. bremenač. 1098/2018/Práv. medzi mestom a SD,a.s. uzavretá dňa 18. 10. 2018.
3. kůpna zmluva medz) mestom a ‚ia A. Ratkulovskými odmietli podpisat (predloži sa návrh na zrušenie

uznesenia)
4. zámenná zmluva medzi mestom a I. Belicom (najprv sa dal zapisať do KN — geo. plán, zmluva bude uzavretá po

jeho zápise)
5. kúpna zmluva č. 1099/2018/Práv medzi mestom a ORBICHLAD, s.r.o.— uzavretá dňa 17. 10. 2018.

6. nájomná zmluva 1093/2016/Práv. medzi mestom a AŠG s.r.o. uzavretá dňa 28.09.2018, účinn.1.10.2018

7. kúpna zmluva č. 1073/2006/Práv. medzi mestom a V. Droppom uzavretá dňa28.09.2018, účin. 29.9.2018.

8. Kúpna zmluva č. 750/2018/Práv medzi mestom a a MTS spol.,s.r.o. uzavretá dňa 24.10.2018

9. Zmluva O zriadenĺ vec. bremena č. 1085/2018/Práv medzi mestom a SlovTan Contract Tannery spol. s r.o,

zmluva podpisaná 4. 10. 2018,
10. OVS na žel. vlečku vyhlásená dňa 18.9.2018 do 19/10,vyhodnotenie návrhov 23.10.2018 — žiadny záujemca

11. OVS na pozemok v k.ú. Okoličně vyhlásená dňa 25.9.2018 do 25/10,vyhodnotenie návrhov 7.11.2018 —

doručený 1 návrh
12. nadobudnutie pozemku v kú. Okoličné od SR kúpna zmluva č. 15/201 8/Práv uzavretá 26.7.2018, účinná

12.9.2018
13. zúženie rozsahu koncesnej zmluvy, Dodatok 6. 26. 1094/2018/Práv, ku Koncesnej zmluve medzi mestom a JL

arénou s.r.o. uzavretý dňa 04.10.2018, účinný 6.10.2018
Stav plnenia úlohy: splnené 1,2, 5-7, 8,9-13. Body 3,4v plnenl.

4. Uzn. Č. 6912018 z 13.09.2018
Text úlohy: a) Pripraviť informáciu pre prokurátora o uzneseni MsZ Č. 69/2018 k protestu prokurátora.

b) Pripraviť návrh VlN, ktorým sa zruší VZN Č. 8/1992/VlN o vytváraní podmienok kvalitného životného
prostredia a O verejnom poriadku a predložiť na schválenie Mestskému zastupitelstvu.

Zodpovednost Ing. Lengyel
Termín pre splnenie uznesenia: 30.09.2018
Popis pinen/a úlohy: Prokurátor bol informovaný Iistom dňa 17.09.2018. Návrh VZN bol prerokovaný a schválený na
totožnom mestskom zastupiteístve.
Stav p/nenia úlohy: splnené

5. Uzn. 6.7012018 Z 13.09.2018 “
—

Text úlohy: V rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na roky 2018 a 2019 vyčleniť finančně prostriedky na nákup

potrebného technického vybavenia pre potrebu zimnej údržby miestnych komunikácií.
Zodpovednost Ing. Lengyel
Termín pre splnenie uznesenia: 31.12.2018
Popis pinen/a úlohy: Do návrhu rozpočtu na rok 2019 budú potrebné Financie zaradené. Momentálne sa rieši verejné

obstarávanie formou leasingu bez dopadu na rozpočet pre rok 2018.
Stav oinenia úlohy: čiastočne splnená



6. Uzn. Č. 7112018 z 13.09.2018
Text úlohy: Pripraviť na podpis primátorovi mesta uznesenim Č. 71/2018 schválenú dohodu o partnerských vzťahoch
a spolupráci medii mestom Liptovský Mikuláš a obcou Terchová.
Zodpovednost Ing. Višňovská
Termín pre splnenie uznesenia: 30.09.2018
Popis plnenia úlohy: Dňa 19.10.2018 — sa uskutočni v obci Terchová slávnostný podpis Dohody o spolupráci
medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou Terchová.
Program: 11:00 — 11:05 Tažká muzika

11:05 — 11:10 Moderátor — úvodné slovo
11:10 — 11:30 MADOS — Jánošik od kolĺsky až po hrDb — Liptovský Mikuláš
11:30—11:33 Tažká muzika
11:33—11:38 Príhovor primátora LM — Ing. Jána BlcháČa, PhD
11:38 — 11:43 Prihovor starostu Terchovej — Davidika
11:43 — 11:46 tažká muzika
11:46—11:50 Podpisanie dohody
11:50 — 12:00 Moderátor — závereČné slovo. Média

Delegácia z mesta Liptovský Mikuláš:
- štátny tajomnik MVSR — Ing. Urbanovič, primátor mesta LM — Ing. Blcháč, PhD., Partnerské vztahy mesta LM —

Ing. Višňovská. TV Liptov, Matičná divadelná ochotnicka scéna z Lipt.Mikuláša (MADOS), Múzeum Janka Kráľa
— Mgr. Hric

Stav p/nen/a úlohy: splnená
7. Uzn. Č. 7212018 z 13.09.2018

Text úlohy: Zabezpečiť podanie prihlášky mesta Liptovský Mikuláš do súťaže Eu ópske mesto bez bariér 2019,
o ziskanie špeciálneho ocenenia Dostupnosť kultúrneho dedičstvď,
Zodpovednosť Ing. Gutraiová
Termín pre splnenie uznesenia: 17.09.2018
Popis plnenia úlohy: Prihláška do súťaže Európske mesto bez bariérU bola podaná v stanovenej lehote a hola prijatá.
Mesto dostalo potvrdenie o zaradenl do súfaže. Dňa 5.12.2018 na konferencii v Druseli bob za viaza súťaže
vyhlásené francúzske mesto LYON. I keď mesto Liptovský Mikuláš súťaž nevyhrab zaradilo sa medzi mestá usilujúcE
sa o čo najlepšie bezbariérové riešenia vo všetkých oblastiach života a zlskalo V tejto oblasti nové skúsenosti
európskeho rozmeru.

__pyjlnenia úlohy splnené
8. Um. Č. 7312018 z 13.09.2018

Text úlohy: PredložiV žiadosť a monitorovať vyhodnotenie žiadosti mesta Liptovský Mikuláš o nenávratný finančný
prispevok (Ž0NFP) v rámci výzvy na predkladanie Z0NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy pre projekt s názvom „Mikulášsky cyklochodnik ako ekologická alternativa dopravy — prepojenie s mestskou
časťou Liptovská Ondrašová“ a v pripade obdržania rozhodnutia o schválení tejto žiadosti pripraviť rozpočtovú zmenu
na r. 2018, resp. návrh rozpočtu na r. 2019, súvisiaci s realizáciou a Financovanim projektu.
Zodpovednost Ing. Kormaniková, Ing. Vlčková
Termín pre splnenie uznesenia: priebežne do 31.12.2018
Popis plnenía úlohy: Žiadosť o poskytnutie NFP na projekt ‚Mikulášsky cyklochodnik ako ekologická alternativa
dopravy — prepojenie s mestskou časťou Liptovská Dndrašová mesto pripravilo a predložilo dňa 21.09.2018v rámci
7. hodnotiaceho kola výzvy na SORO pre ROP (VUC Zilinský samosprávny kraj). RO/SO pra ROP v konaní o
ZoNFP overuje splnenie podmienok poskytnutia prispevku v súlade s výzvou a dokumentmi, na ktoré sa výzva
odvoláva. Konanie o ZoNFP prebieha v rámci nasledujúcich základných fáz: 1. Administrativne overenie, 2. Odborné
hodnotenie a výher, 3. Opravné prostriedky (nepovinná časť konania). Na základe skutočnosti zistených v rámci
konania o ŽoNFP, tj. na základe posúdenia splnenia podmienok poskytnutia prispevku určených vo výzve. vydá
RO/SO o ŽoNFP: a) Rozhodnutie o schváleni; b) Rozhodnutie o neschváleni; c) Rozhodnutie o zastaveni konania.
RO/SO vydá rozhodnutie do 35 pracovných dni od konečného terminu prĺslušného posudzovaného časového
obdobia výzvy tzn. do 13.11.2018. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočitava lehota na doplnenie
chýbajúcich náležitosti zo strany žiadateta. Do dnešného dňa (13.12.2018) nebobo rozhodnuté
o schváleni/neschváleni žiadosti. Financovanie projektu ie zahrnuté v návrhu rozpočtu mesta na r.2019.
Stav p/nen/a úlohyy_plneni

9. Uzn. Č. 74/2018 z 13.09.2018
Text úlohy: V pripade obdržania rozhodnutia o schváleni predboženej žiadosti O poskytnutie dotácie na projekt
„Podpora základného vzdelávania v Základnej škole Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš v oblasti inkluzivneho
vzdelávania deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia‘ pripraviť rozpočtovú zmenu na r. 2018, resp.
návrh rozpočtu nar. 2019, súvisiaci s realizáciou a financovanim projektu.

Zodpovednosť Ing. Kormanlková, Ing. Vlčková
HTermin pre sp/nen/e uznesenia: priebežne do 31.12.2018



Popis pInen/a úlohy: Žiadosť O poskytnutie dotácie na projekt ‚Podpora základného vzdelávania v Základnej škole
Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš v oblasti inkluzívneho vzdelávania deti a žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia mesto pripravilo a predložilo dňa 24.8.2018 na MV SR, Urad splnomocnenca vlády pre
rómske komunity. Požadovaná dotácia na realizáciu projektu bola vo výške 14 428 EUR. Na základe rozhodnutia
poskytovatel‘a (MV SR) zo dňa 29.11.2018 je výška schválenej dotácie pre projekt: 4000 Eur. MV SR sme predložili
požadovaný aktualizovaný rozpočet projektu, nasledovať bude podpis Zmluvy o poskytnuti dotácie. Po doručeni
návrhu Dotačnej zmluvy a pred jej podpisanim, bude předložený podnet na zmenu rozpočtu.

jypjneni,QJobjlnen i
10.Uzn. Č. 7512018 z 13.09.2018

Text úlohy: Predložiť žiadosť a monitorovat‘ vyhodnotenie žiadostí mesta Liptovský Mikuláš o nenávratný finančný
prispevok s názvom ‚j‘Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš“ a v pripade
obdržania rozhodnutia o schválení tejto žiadosti připravit‘ rozpočtovú zmenu na r. 2018, resp. návrh rozpočtu na r.
2019, sůvisiaci s realizáciou a financovanim projektu.
ZodpovednosL‘ Ing. Kormaniková, Ing. Vlčková
Termín pre spinenie uznesenia: priebežne do 31.12.2018
Popis pinen/a úlohy: Ziadosť o poskytnutie NFP na projekt „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby
v meste Liptovský Mikuláš“ hola mestom podaná dňa 20.9.2018v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Zvýšenie zamestnanosti a zamestnanosti rudí žijúcich v prostredi MRK
poskytovanim miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s pritomnosťou MRK, kód výzvy: OPLZ-P05-2018-1.
Mesto, ako žiadater, bude o výsledku konania o predloženej žiadosti o NFP informovaně rozhodnutim
sprostredkovateíského orgánu (SO) o schváleni žiadosli O NEP, o neschváleni žiadosti o NFP alebo rozhodnutim O

zastaveni konania o žiadosti o NFP.SO (MV SR) zabezpečí pre všetky žiadosti o NFP schvaľované v rámci
prislušného hodnotiaceho kola vydanie rozhodnutia najneskör v termine do 35 pracovných dní od konečného
terminu prislušného hodnotiaceho kola, tzn. do 6.10.2018.
Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočitava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich ná)ežitosti zo strany
žiadateta. SO si vyhradzuje právo na predlženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP v pripade
nemožnosti ukončiť konanie o ZoNFP podra predchádzajůcej vety a udelenia výnimky zo Systému riadenia
európskych štrukturálnych a investičných fondov Centrálnym koordinačným orgánom. Do dnešného dňa (13.12.2019)
nebolo rozhodnutě o schváleni/neschváleni žiadosti. Náklady na realizáciu projektu sú zahrnuté v návrhu rozpočtu
mesta na r.2019.
Stav pinen/a úlohy: v plneni

11. Uzn. Č. 7712018 z 09.10.2018
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodev schvarovacej časti uznesenia č.77/2018
Zodpovednost Mgr. ltanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis pinen/a úlohy:
1. Súhlas k zaťaženiu nehnuternosti nachádzajúcich sav k. ú. Liptovský Mikuláš (areál bývalých Považských kasární)

zapisaných v operáte katastra nehnuteľnosti na LV č. 8033, pod 81 v prospech Liptovsko-oravského senioráti
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku splnené dňa 26.10.2018

2. Nájomná zmluva na garáž medzi mestom a lgorom Belicom č. 1149/2018/Práv. uzavretá 10.10.2018, úč
11.10.2018

3. Kúpna zmluva a zmluva o zriadeni vecného bremena Č. 1113/2018/Práv. uzavretá medzi mestom a JL aréna sr.‘
kupujúci a povinný z vecného bremena spoločnosU JL aréna s.r.o.) dňa 29.10.2018, úč. 30.10.2018

Stav pinen/a úlohy: splnené 31.10.2018

___________________ _________________

12. Uzn. Č. 7812018 z 09.10.2018
Text úlohy: Zabezpečiť zaevidovanie rozpočtových zmien v zmysle uzn. č.78/201 8 v evidencii rozpočtu pre rok 2018.
ZodpovednosL Ing. Vlčková
Termín pro splnen/e uznesenia: 31.10.2018
Popis pinen/a úlohy: Zaevidovanie rozpočtových zmien v zmysle uznesenia č. 78/2018 v evidencii rozpočtu pre rok
2018 bob vykonané v stanovenom termine.
Slav pinen/a úlohy: splnené 26.10.2018


