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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 10. 12. 2018 číslo /2018

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY

I. Označenie oprávnenej osoby:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „HK“) predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš ( ďalej v texte „MsZ)) v súlade s ust. §18f ods.1 
písm. d) Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. nasledovnú Správu o výsledku kontroly.

II. Označenie kontrolovaného subjektu :
Názov : mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad Liptovský Mikuláš 
Sídlo : Štúrova č. 1949/41 Liptovský Mikuláš 
IČO: 00 315 524
Právna forma : mesto, právnická osoba

III. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti :
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

IV. Kontrola bola vykonaná :

Na základe plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018 schváleného uznesením MsZ č.56/2018 zo 
dňa 21.06.2018

V. Cieľ kontroly :

Overiť podľa ust. § 18d ods.lb Zákona č. 369/1990 Zb. overiť objektívny stav kontrolovaných 
skutočností a ich súlad so všeobecne záväzným predpisom a vnútornými predpismi mesta.

VI. Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly Č.10/KO/2018 kontrolovanému subjektu:
Správa o výsledku kontroly bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 10.10.2018.
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Príloha č. 1 k : Správe z vykonanej kontroly 
Číslo kontroly: 10/KO/2018

I. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou :

1.1. Všeobecne záväzné právne predpisy:
Zákon č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v z.n.p. (ďalej v texte len „Zák. č. 369/1990 Zb.“)

1.2. Vnútorné predpisy mesta :
a) Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši schválený uznesením 

MSZ číslo 22/2012 zo dňa 8.3.2012 účinný od 9.3.2012, v znení Dodatku č.1 schválený uznesením 
MsZ 98/2013 zo dňa 12.12.2013, Dodatku č.2 schválený uznesením MsZ č.64/2015 zo dňa 
14.5.2015, Dodatku č. 3 schválený uznesením MsZ č.100/2016 zo dňa 30.9.2016 účinnom od 
30.9.2016 a Dodatku č.4 schválený uznesením MsZ č. 4/2017 zo dňa 16.2.2017 účinnom od 
16.2.2017.(ďalej v texte len „Rokovací poriadok“).

b) Štatút mesta Liptovský Mikuláš schválený uznesením MsZ č.143/2008 zo dňa 11.12.2008, 
v znení Dodatku č.1 schválenom uznesením MSZ č. 114/2010 zo dňa 16.12.2010, Dodatku č.2 
schválenom uznesením MsZ č. 112/2013 zo dňa 12.12.2013, Dodatkom č.3 schválenom uznesením 
MsZ č. 24/2015 zo dňa 12.3.2015, Dodatkom č.4 schválenom uznesením MsZ č. 35/2016 zo dňa 
14.4.2016, Dodatkom č.5/2017 schváleným uznesením MsZ č.5/2017 zo dňa 16.2.2017.

II. Predpisy upravujúce procesný postup výkonu kontroly :

1. Všeobecne záväzný právny predpis:
Pravidlá kontrolnej činnosti ustanovené v ust. § 20 až § 27 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole a audite v spojení s ust. § 18e Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

2. Interný predpis mesta:
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš schválené uznesením 

MsZ č. 20/2016 zo dňa 17.3.2016 a Dodatku č.1 schválenom uznesením MsZ č.55/2018 zo dňa 
21.06.2018.

III. Účel a predmet kontroly :

Podľa ust. § 18d ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností 
a ich súlad so všeobecne záväzným predpisom a vnútornými predpismi mesta uvedenými v časti I. 
bod 1.2 písm. a, b.

Preverovaná dokumentácia :

1. Štatút mesta - siedma časť označená ako „Orgány mesta a mestského zastupiteľstva Liptovský 
Mikuláš“, ČI. 17 označený ako „Úlohy mestského zastupiteľstva“, ČI. 18 označený ako „Primátor 
mesta“, ČI. 22 označený ako „Mestská rada“ a ČI. 24 označený ako „Mestský úrad“.

2. Rokovací poriadok - časť III. označená ako „Uznesenia Mestského zastupiteľstva a Všeobecne 
záväzné nariadenia mesta“, ČI.9 označený ako „Príprava uznesení mestského zastupiteľstva 
a nariadení obce“, ČI. 10 „Postup pri prijímaní uznesení mestského zastupiteľstva“ a ČI. 13 
označený ako „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení obce.
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IV. Kontrolný orgán preveroval :

a) obsah - formulácia uznesení (vecne, stručne a zrozumiteľne s menovitým určením nositeľov 
úloh z nich vyplývajúcich a s termínom ich splnenia) podľa časti III. ČI. 9 bod 3 Rokovacieho 
poriadku, podľa ČI. 9 bod 4 primátorovi môže mestské zastupiteľstvo svojim uznesením odporučiť 
vykonanie príslušných činností.

b) podpisovanie uznesení primátorom, pozastavenie výkonu uznesenia primátorom podľa časti 
III. ČI. 10 bod 11 až 13 Rokovacieho poriadku v spojení s ust. § 12 ods. 11 a § 13 ods. 6 Zák. č. 
369/1990 Zb. tým, že ho nepodpísal najneskôr do 10 dní od jeho schválenia ak sa domnieval, že 
odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné.

c) plnenie uznesenia (riadne a v určenom čase) - MsR podľa časti III. ČI. 13 bod 2 Rokovacieho 
poriadku vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva v súčinnosti 
s primátorom mesta a na rokovanie MsZ predkladá správu o plnení uznesení

d) oboznámenie poslancov s plnením uznesení - či vyhodnotenie uznesení MsZ obdržali 
poslanci MsZ písomne podľa časti III. čl. 13 bod 2 Rokovacieho poriadku

V. Kontrolné zistenia :

1. Štatút mesta
Siedma časť štatútu označená ako „Orgány mesta a mestské zastupiteľstva Liptovský Mikuláš“, 

Čl. 18 označený ako „Primátor mesta“, Čl. 22 označený ako „Mestská rada“ a Čl. 24 označený ako 
„Mestský úrad“

2. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
Časť III. „Uznesenia mestského zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenia, ČI.9 „Príprava 

uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení obce, čl. 10 „Postup pri prijímaní uznesení 
mestského zastupiteľstva“, Čl. 13 „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení 
obce“

3. Právny stav
Štatút mesta Liptovský Mikuláša v siedmej časti „Orgány mesta a mestského zastupiteľstva“ 
upravuje v Čl. 18 označenom ako „Primátor mesta“ Čl. 22 označenom ako „Mestská rada“ a Čl. 24 
označenom ako „Mestský úrad“ kompetencie uvedených orgánov.
Podľa siedmej časti Štatútu mesta :

• Čl. 18 bod 4a,b, Primátor mesta zvoláva a vedie zasadnutia MsZ a MsR a podpisuje ich 
uznesenia

• Čl. 22 bod 3 Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského 
zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu 
poradného orgánu primátora.

• Čl. 22 bod 4 Úlohou mestskej rady je najmä:
a) kontrolovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení 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

• Čl. 24 bod 5 Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta, ktorý za svoju činnosť 
zodpovedá primátorovi.
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Mesto Liptovský Mikuláš má v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 12 ods. 12 Zákona č. 
369/1990 Zb. a ČI. 17 označeného ako „Úlohy mestského zastupiteľstva“ bod 3 Štatútu mesta 
vydaný Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktorý podrobne 
upravuje pravidlá o rokovaní MsZ.
Problematika prípravy, postupu pri prijímaní uznesení a kontrole plnenia uznesení je upravená 
v Časti III. ČI. 9, 10 a 13 Rokovacieho poriadku.

Podľa Časti III. Rokovacieho poriadku:

• ČI. 9 bod
a zrozumiteľne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínom ich 
plnenia

• ČI. 9 bod 4 primátorovi mesta môže mestské zastupiteľstvo svojim uznesením odporučiť 
vykonanie príslušných činností.

• ČI. 10 bod 11 uznesenie mestského zastupiteľstva podpisuje primátor mesta najneskôr do 
10 dní od ich schválenia mestským zastupiteľstvom

• ČI. 10 bod 12 primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia MsZ, ak sa domnieva, že 
odporujú zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 
dní od jeho schválenia

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

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

3 uznesenie mestského zastupiteľstva sa formulujú vecne, stručne

4. Ukladacia časť a plnenie uznesení prijatých v kontrolovanom období
V kontrolovanom období t.j. od 1.1.2018 do 30.6.2018 sa konali tri plánované zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva - 15.2.2018, 12.4.2018 a 21.6.2018 a tri neplánované zasadnutia - 11.1.2018, 
28.3.2018, 25.5.2018 na ktorých poslanci schválili celkom 56 uznesení.

Za účelom realizácie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva vydal primátor mesta 
Príkazný listy č. 3/2018 (realizácia úloh z uznesení MsZ konanom dňa 11.1.2018), Príkazný list 
č.5/2018 ( realizácia úloh z uznesení MsZ konanom dňa 15.2.2018), Príkazný list č. 7/2018 
(realizácia úloh z uznesení MsZ konanom 28.3.2018), Príkazný list č. 8/2018 (realizácia úloh 
z uznesení MsZ konanom 12.4.2018), Príkazný list č.9/2018 (realizácia úloh z uznesení MsZ 
konanom 25.5.2018),Príkazný list č. 10/2018 (realizácia úloh z uznesení MsZ konanom 21.6.2018) 
v ktorých bolo uložených celkom 44 úloh, stanovený termín ich splnenia a určení zamestnanci 
mesta zodpovední za ich plnenie.

Vykonanou kontrolu bol zistený nasledovný stav :

Uznesenie č.1/2018 z 11.1.2018,T: neuvedený, úloha splnená
Podklady pre partnerov projektu a vyhlásenie výzvy o štátnej pomoci projektu SALUTE - 
Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom zelených lokalít v urbanizovanom 
prostredí boli podpísané primátorom mesta 12.1.2018 a následne postúpené vedúcemu partnerovi 
projektu - Inštitút pre ekológiu a industriálne oblasti v Katowiciach preložené na podpis primátorovi 
mesta 11.1.2018, žiadosť za celý projekt predložil vedúci partner projektu dňa 22.1.2018. 
Rozpočtová zmena, resp. návrh rozpočtu na rok 2019 súvisiaci s financovaním a realizáciou 
projektu SALUTE nebola realizovaná vzhľadom k tomu, že rozhodnutie o schválení, resp. 
neschválení projektu nebola mestu doručená.
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Uznesenie č.2/2018 z 11.1.2018, T: 31.1.2018, úloha splnená
Schválené zmeny rozpočtu na rok 2018 boli realizované a zaevidované v evidencii rozpočtových 
zmien pre rok 2018 pod číslom 2/2018.

Uznesenie č. 3/2018 z 11.1.2018, T: 13.4.2018, úloha splnená
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.33/2018/Práv. v prospech oprávneného 
(MO SR-NN prípojka verejného osvetlenia Háj Nicovô) bola uzatvorená dňa 23.1.2018 , účinná od 
1.2.2018.

Uznesenie č. 5/2018 z 15.2.2018, T: 28.2.2018, úloha splnená
Zástupca mesta Liptovský Mikuláš Ing. J. B., PhD., primátor mesta, bol zaregistrovaný do 
predsedníctva Spolku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

Uznesenie č. 6/2018 z 15.2.2018, T: 28.2.2018, úloha splnená
Dodatok č.5 k Zriaďovacej listine Materskej školy Nábrežie 4.apríla 1989/20, 031 01 Liptovský 
Mikuláš bol dňa 29.3.2018 postúpený MŠ WaŠ SR.

Uznesenie č . 7/2017 z 15.2.2018, T: 30.6.2018, úloha splnená
Dňa 29.3.2018 boli na MŠ SR postúpené materiály spojené so zaradením Školského klubu detí, OP. 
J.Kerna 76 Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ a MŠ Demänovská ulica 408/4A 
Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018.

Uznesenie č. 8/2018 z 15.2.2018,T: 30.6.2018, úloha splnená
Dňa 29.3.2018 bol na MŠ SR postúpené materiály s spojené s vyradením výdajne školskej jedálne 
pri MŠ, Nábrežie 4.apríla 1986 zo siete škôl a školských zariadení od 31.8.2018

Uznesenie č.9/2018 z 15.2.2017, T: 30.6.2018, úloha splnená
Dňa 29.3.2018 boli na MŠ SR postúpené materiály spojené so zaradením školskej jedálne pri MŠ 
Nábrežie 4.apríla 1986 do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2018.

Uznesenie č. 10/2018 z 15.2.2018, T: 30.6.2018, úloha splnená
Dňa 19.2.2018 bolo na MŠ WaŠ SR osobne odovzdané uznesenie MsZ spojené so zaradením 
Výdajne školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl 
a školských zariadení SR od 1.9.2018.

Uznesenie č.11/2018 z 15.2.2017, T: 30.6.2018, úloha splnená
Dňa 19.2.2018 bolo na MŠ WaŠ SR osobne odovzdané uznesenie spojené so zaradením 
Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení 
SR od 1.9.2018.

Uznesenie č.12/2018 z 15.2.2018, T: 15.3.2018, úloha splnená
So súkromným zriaďovateľom základnej školy FELIX boli prerokované varianty jej umiestnenia 
v jestvujúcich priestoroch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe 
výsledkov rokovaní bola záujemcovi odporučená ZŠ Janka Kráľa, dňa 28.3.2018 bol záujemcovi 
preložený návrh zmluvy o budúcej zmluve. Rokovania nie sú ukončené.

Uznesenie č.13/2018 z 15.2.2018, T: priebežne do 31.12.2020, úloha v plnení
Akčný plán bol vypracovaný v zmysle schváleného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Liptovský Mikuláš na roky 2018-2023 s výhľadom do roku 2030 (PHSR) bol spracovaný na 
obdobie 3 rokov. Jeho plnenie a monitorovanie prebieha priebežne. Súčasťou monitorovacieho 
procesu sú pravidelné správy o priebežnom plnení stanovených úloh, ktoré vypracovali jednotliví 
gestori programov. MsZ bol na rokovaní dňa 8.2.2018 predložený Návrh akčného plánu na roky 
2018 - 2020 PHSR mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030, ktorý bol
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schválený uznesením č. 15/2018. Na rokovaní MsZ dňa 12.4.2018 bola predložená Informatívna 
správa o plnení PHSR za rok 2017, ktorá bola uznesením č.27/2018 zobratá na vedomie.

Uznesenie č. 16/2018 z 15.2.2018, T: priebežne do 30.9.2017, úloha splnená
Žiadosť o poskytnutie NZF pre projekt „Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš“ 
v rámci OP Ľudské zdroje bola predložená dňa 16.1.2018. Dňa 30.5.2018 bolo mestu doručené 
Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP s výškou NFP - 303 978,37 €, pričom celkové oprávnené 
výdavky boli schválené vo výške 319 977,23 €. Rozpočtová zmena bola schválená na rokovaní MsZ 
dňa 21.6.2017 uzn. č.43/2018.

Uznesenie č.17/2018 z 15.2.2018, T: priebežne do 30.9.2018, úloha splnená
Žiadosť o dotáciu za účelom realizácie projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej prevádzky v meste 
Liptovský Mikuláš“ z rozpočtovej kapitoly MV SR bola predložená dňa 15.3.2018.
Dňa 11.9.2018 bolo mestu doručené rozhodnutie o schválení dotácie na realizáciu uvedeného 
projektu vo výške 23 807 €, zo zdrojov mesta bude spolufinancovanie vo výške 193 €.

Uznesenie č. 18/2018 z 15.2.2018, T: do 90 dní od podpisu uznesenia, úloha splnená
Schválený predaj nepotrebného majetku mesta bol realizovaný nasledovne :
1. zámer odpredať prebytočný nehnuteľný majetok spôsobom podľa § 9a ods.1 písm.c) zákona 
č. 138/1991 Zb. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku- 
pozemok v k.ú. Liptovský Mikuláš parc.č.KN-C 1577/1, zmluva o predaji so spol. St.Nicolaus, 
Liptovský Mikuláš uzatvorená dňa 26.7.2018.
2. predaj nebytového priestoru „Bytového domu - 84 BJ“ č. 1-5, na prízemí, vchod č.51 a 53, so spol. 
ZVKR s.r.o. Lipt.Mikuláš, kúpna zmluva uzatvorená dňa 9.3.2018.
3. zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v uložení inžinierskych sietí vedenia NN 
káblov v k.ú. Palúdzka na pozemkoch č.KN-C 6697/1, KN-C 336/19,KN-C 343/4 uzatvorená so 
spol. SSE Žilina uzatvorená dňa 15.9.2018.
4. predaj pozemkov č.KN-C 1654/21, KN-C 1654/23, KN-C 1654/24, KN-C 1646/28, KN-C 1646/34 
v k.ú. Palúdzka spol. Eco-management s.r.o. Lipt. Mikuláš, zmluva uzatvorená dňa 7.3.2018.
5. nájomná zmluva na pozemok v k.ú. Iľanovo č.KN-C 5/1, KN-C 3/2 s ECAV Liptovský Mikuláš 
uzatvorená dňa 20.3.2018.
6. zmluva o predaji pozemkov v k.ú .Benice č.KN-C 119/2, KN-C 120/4 Dr.B., uzatvorená dňa
15.3.2018.
7. zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spol. Creamer Slovakia s.r.o. Lipt. 
Mikuláš, na pozemky vk.ú. Okoličné č.KN-C 741/1, KN-C 740/14, KN-C 740/16, KN-C 750/1, KN- 
C 1245/1, KN-C 1259/4, KN-C 1247/3, KN-C 1259, uzatvorená dňa 28.5.2018.
8. a) nájomná zmluva na pozemky vk.ú. Palúdzka KN-C 2099/17, 2099/218, 1680/1, 1654/20, 
1654/9, 1673/70, KN-C 1646/15, KN-C 2046so spol. InDevel, s.r.o. Žilina uzatvorená dňa 29.3.2018

b) zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v práve uloženia IS v k.ú. Palúdzka na 
pozemkoch KN-C 2099/217, 2099/2018, 1654/1, 1654/9, 154/10, 1654/20, 1673/70, 1680, č.KN-C 
2046/2 so spol. InDevel s.r.o. Žilina uzatvorená dňa 28.2.2018.
9. nájomná zmluva - kancelárske priestory - s TV Liptov a.s. Lipt. Mikuláš, uzatvorená dňa
28.2.2018.
10. OVS na predaj vk.ú. Liptovský Mikuláš- pozemku p.č. KN-C 3363/49 - vyhlásenie súťaže 
20.2.2018, vyhodnotenie 27.3.2018,kúpna zmluva uzatvorená 15.6.2018.
11 .OVS predaj pozemkov v k.ú. Okoličné, vyhlásenie 20.2.2018, vyhodnotenie 2.5.2018
12. predaj PD „Cintorín s pamätníkom Háj-Nicovô,NKP-397/1-3 pomník príslušníkom OS SR“ 
v prospech MO SR, zmluva uzatvorená dňa 28.2.2018.
13. odkúpenie mestom Liptovský Mikuláš pozemku v k.ú. Okoličné č.KN-C 1097/105 od Slovenskej 
republiky v správe OÚ Žilina na vybudovanie detského ihriska v m.č. Stošice, bolo riešené 
darovacou zmluvou pre mesto, na LV č.631 je mesto vlastníkom uvedeného pozemku o výmere 
1 653 m2
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Uznesenie č.19/2018 z 15.2.2018, T: 15.3.2018, úloha splnená
V súvislosti s vkladom majetku mesta do majetku spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o. 
Liptovský Mikuláš a čerpaním úveru bol 30.4.2018 uzatvorený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve, 
ktorý bol zaslaný do Obchodného registra, dňa 20.4.2018 bol realizovaný zápis Registra partnerov 
verejného sektora, následne bola vytvorená web stránka spoločnosti, dňa 7.5.2018 vyhlásenie 
vkladateľa na vklad majetku do spol. MŠZ s.r.o, zabezpečený podpis, zverejnený na web stránke, 
15.5.2018 podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý bol povolený dňa 8.6.2018, LV 
č.2533.

Uznesenie č.20/2018 z 15.2.2018,T: 28.2.2018, úloha splnená
Schválené zmeny rozpočtu na rok 2018 boli realizované a zaevidované v evidencii rozpočtových 
zmien pre rok 2018 pod číslom 20/2018.

Uznesenie č.21/2018 z 28.3.2018, T: do 15 mes. od podpisu zmluvy o budúcej zmluve,
úloha je v plnení

V súvislosti so schvaľovacou časťou uznesenia č.21/2018 zabezpečiť potrebné úkony spojené 
s prípravou a podpisom Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na budúce prenechanie nehnuteľného 
majetku mesta do nájmu nebytových priestorov budovy ZŠ Janka Kráľa ako budúcim 
prenajímateľom s OZ FELIX Liptovský Mikuláš ako budúcim nájomcom za účelom prevádzkovania 
školského zariadenia. K hodnotenému obdobiu nie je zo strany MŠ WaŠ SR vydané rozhodnutie 
pre OZ FELIX Liptovský Mikuláš o prevádzkovaní školského zariadenia, z toho dôvodu nie je 
uzatvorená nájomná zmluva s nájomcom Súkromná škola FELIX Liptovský Mikuláš.

Uznesenie č.23/2018 z 12.4.2018, T: 20.4.2018, úloha splnená
Schválený Dodatok č.5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši bol 
vyhlásený a zverejnený v znení úplného Rokovacieho poriadku MsZ dňa 23.4.2018.

Uznesenie č.24/2018 z 12.4.2018, T: 30.6.2018, úloha splnená
Cena mesta Liptovský Mikuláš udelená kolektívu Kanoe Tatra Klub bola odovzdaná dňa 11.5.2018 
na slávnostnom večeri pri príležitosti 70. výročia klubu.

Uznesenie č.25/2018 z 12.4.2018, T: 31.12.2018, úloha v plnení
Zabezpečiť na podpis dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi mestom 
a Liptovskou galériou P.M.Bohúňa, ktorá končí 31.12.2018 na ďalšie obdobie pre činnosť Galérie 
Kolomana Sokola.

Uznesenie č.26/2018 z 12.4.2018,T: rok 2018, úloha v plnení
V hodnotenom období boli v oblasti domácej a zahraničnej spolupráce realizované nasledovné 
schválené aktivity:
09.02.2018 - FS Vrtek, účasť folklórneho súboru z Opavy na podujatí Fašiangy v meste
17.02.2018 - Jánošík Trophy- medzinárodný halový futbal v Liptov aréne
01.05.2018 - účasť FS Zemplín z Michaloviec na oslavách l.mája v meste Liptovský Mikuláš 
15. - 16.06.2018 - Stoličné dni mesta Liptovský Mikuláš
- účasť partnerských miest Opava, Zywiec, Kiskoros, Galanta, Michalovce Bačka Palanka, Kemi.
15.06.2018-v rámci Stoličných dní podpis spoločného prehlásenia o spolupráci s partnerským 
mestom Zywiec pri príležitosti 10.výročia spolupráce
22. - 24.06.2018 - Dni mesta, oslava 750. výročia založenia mesta, účasť delegácie mesta 
Liptovský Mikuláš.

Prehľad aktivít nad rámec aktivít schválených uzn. č.26/2018 :
13.01.2018 - veľvyslanec Malty Anton Licari na návšteve primátora mesta
08.03.2018 - účasť viceprimátora mesta Opava na podujatí MDŽ v Liptovskom Mikuláši
02.05.2018 - Osobnosť horských Zemí v poľskom meste Zywiec, vyhlásenie-účasť delegácie
16.04.2018 - Mapa atraktivít, účasť pracovnej skupiny z Lipt .Mikuláša v meste Zywiec
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10.05.2018 - Mapa atraktivít, účasť pracovnej skupiny zo Zywca v Liptovskom Mikuláši

Uznesenie č. 28/2018 z 12.4.2018T, T: priebežne do 30.9.2018, úloha splnená
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie 
dotácie MS WaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov oblasti telesnej a športovej výchovy 
pre projekt - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš bola 
predložená na príslušný Krajský školský úrad dňa 11.5.2018. Dňa 27.9.2018 mesto obdržalo 
informáciu o schválení predloženého projektu a dotácie vo výške 123 900 €, vlastné zdroje: 13 000
€.

Uznesenie č.31/2018 z 12.4.2018, T: 12.7.2018, úloha splnená
Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš bol uložený podľa § 28 Stavebného zákona v z.n.p. 
v stanovenom termíne., t.j. 1 kompletná sada schváleného územného plánu opatrená schvaľovacou 
doložkou, uznesenie MsZ Liptovský Mikuláš č.31/208 zo dňa 12.4.2018 a VZN mesta Liptovský 
Mikuláš Č.2/2018/VZN zo dňa 12.4.2018 boli zaslané listom zo dňa 9.7.2018 MV SR, OÚ Žilina, 
odboru UP a SP MsÚ Liptovský Mikuláš a registračný list bol postúpený MDaV SR.

Uznesenie č.31 b/2018 z 12.4.2018, T: 30.4.2018, úloha splnená
Požiadavka na zvýšenie kapacity vodojemu v súvislosti s plánovanou výstavbou v m.č. Ploštín bola 
zaslaná LVS, a.s. Liptovský Mikuláš listom dňa 30.4.2018.

Uznesenie č.32/2018 z 12.4.2018, T: 90 dní od podpisu uznesenia, úloha č.7,8 v plnení
Schválený predaj nepotrebného majetku mesta bol realizovaný nasledovne :
1. zmluva o predaji pozemku v k.ú. Bodice - Č.KN-C2850/10 ul. Potočná uzatvorená s M. M. dňa
25.4.2018.
2. zmluva o zámene nehnuteľnosti v k.ú. Demänová medzi mestom a Ing. M. R. uzatvorená dňa
11.6.2018.
3. zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (teplovodná prípojka) v k.ú. medzi mestom 
a LMT, a.s. uzatvorená dňa 25.5.2018.
3. zmluva o predaji nebytového priestoru v objekte Bytový dom-84 BJ s.č. 1945 v k.ú. Liptovský 
Mikuláš uzatvorená s J. K. dňa 10.5.2018
5. zmluva o predaji pozemku v k.ú. Palúdzka par.č. KN-C 45/7 na ul. Demänovská uzatvorená s V. 
G. a manž. uzatvorená dňa 14.5.2018.
6. zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie IS na par.č. KN-C 6603 v k.ú. 
Liptovský Mikuláš medzi mestom a Slovenská distribučná a.s. Žilina uzatvorená 9.8.2018
7. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie IS na par.č.KN-C 
382 v k.ú. Liptovská Ondrašová medzi mestom a Slovenská distribučná a.s. Žilina je podpísaná 
a bola postúpená k podpisu druhej zmluvnej strane
8. zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie telekomunikačnej prípojky 
v k.ú. Liptovský Mikuláš prarc.č. KN-C 871/2,KN-C 1730/1, KN-C 6584, KN-C 6583 a KN-C 1715/1 
medzi mestom a spol. Slovak Telekom Bratislava uzatvorená dňa 9.8.2018
9.2. zmluva o predaji a zriadení vecného bremena pozemku v k.ú. Okoličné parc.č. KN-C 329/3 
s Ing. M. D. a manželkou uzatvorená dňa 4.6.2018.
10. zmluva o predaji pozemku v k.ú. Demänová per.č. KN-C 874/11 medzi mesto a M.J. 
a manželkou uzatvorená 5.6.2018
11.1. predaj pozemku parc.č. KN-C 687/4 spoločnosti Lavender Jasná, Bratislava zrušený 
uznesením MsZ č.60/2018
11.2. zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie IS v k.ú. Liptovská 
Ondrašová pozemok par.č. KN-C 687/2 uzatvorená medzi mestom a spol. Lavender Jasná, 
Bratislava uzatvorená dňa 12.7.2018
12. zmluva o nadobudnutí nehnuteľností do majetku mesta pozemku v k.ú. Okoličné na parc.č. KN- 
C 1247/1 od T. K., Jablonec nad Nisou a J. J., Liptovský Mikuláš uzatvorená dňa 2.5.2018
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13. zmluva o nadobudnutí nehnuteľnosti do majetku mesta pozemku v k.ú. Okoličné na parc.č. KN- 
C 773/197, KN-C 1188/21 od V. K., Liptovský J. a Z. D., Liptovský Mikuláš uzatvorená dňa 
25.4.2018
14. OVS na predaj pozemku parc.č.KN-C 854/54 v k.ú. Liptovský Mikuláš vyhodnotená 18.5.2018
15. OVS predaj bytu č. 17 v bytovom dome s.č. 1837, vchod č.8, 6.poschodie, dňa 25.5.2018 
vyhlásený víťaz OVS
17. nájomná zmluva pozemkov v k.k. Palúdzka parc.č. KN-C 2011, KN-C 1866, KN-C 1868/2, KN- 
C 1764 uzatvorená medzi mestom a T. D., Bratislava uzatvorená dňa 26.4.2018

Uznesenie č.33/2018 z 12.4.2018,T: 23.4.2018, úloha splnená
Zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii, modernizácii a výstavbe futbalového štadióna v Liptovskom 
Mikuláši uzatvorená dňa 19.4.2018 so SFZ Bratislava, následne dňa 3.5.2018 podpísaná 
primátorom mesta Liptovský Mikuláš, konatelia Mestských športových klubov s.r.o. Liptovský 
Mikuláš podpísali zmluvu dňa 4.5.2018.

Uznesenie č.34/2018 z 12.4.2018,T: 23.4.32018, úloha splnená
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti Mestské športové kluby, s.r.o. so sídlom 
Štúrova 1989/41 Liptovský Mikuláš bol primátorom mesta podpísaný 30.4.2018.

Uznesenie č.35/2018 z 25.5.2018 T: 30.6.2018, úloha splnená
V súvislosti so zmenou zástupcu mesta Liptovský Mikuláš v Dozornej rade Televízie Liptov a.s. boli 
realizované všetky potrebné kroky a v Obchodnom registri SR bol dňa 6.9.2018 zapísaný za člena 
dozornej rady Š. P., Demänovská dolina 258, Liptovský Mikuláš.

Uznesenie č.36/2018 z 25.5.2018, T: 30.6.2018, úloha splnená
Predsedovi Rady školy pri MŠ Palúčanská 22, Liptovský Mikuláš bolo oznámené meno 
delegovaného zástupcu rady školy dňa 15.6.2018.

Uznesenie č.37/2018 z 25.5.2018, T: 31.12.2018, úloha splnená
Dodatok č.13 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie MHD na území mesta 
Liptovský Mikuláš bol so spol. ARRIVA LIORBUS Ružomberok uzatvorený dňa 31.5.2018

Uznesenie č.38/2018 z 25.5.2018,T: do 90 dní od podpisu uznesenia, úloha splnená
Schválený predaj nepotrebného majetku mesta bol realizovaný nasledovne :
1. zmluva o predaji pozemku v k.ú. Demänová parc.č.KN-C 874/11 bola uzatvorená medzi mestom 
a M. J. a manž. dňa 5.6.2018,
2. zmluva o predaji pozemku v k.ú.Liptovský Mikuláš parc.č. KN-C 1577/1 medzi mestom a spol. 
ST.NICOLAUS, Liptovský Mikuláš bola uzatvorená dňa 26.7.2018
3. OVS na predaj stavby „železničná vlečka" bola neúspešná, k termínu kontroly prebieha 
opakovaná OVS

Uznesenie č.39/2018 z 25.5.2018,T: 30.6.2018, úloha splnená
Úplné znenie Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský 
Mikuláš bolo vyhlásené s účinnosťou od 25.5.2018, súčasne bolo premietnuté do internej normy 
Č.6/2018/INO.

Uznesenie č.40/2018 z 21.6.2018,T: 30.6.2018, úloha splnená
Zúčtovanie záverečného účtu vo vzťahu k rozpočtu 2018 bolo zrealizované k 30.6.2018.

Uznesenie č. 43/2018 z 21.6.2018, T: 30.6.2018, úloha splnená
Schválené zmeny rozpočtu na rok 2018 boli realizované a zaevidované v evidencii rozpočtových 
zmien pre rok 2018 pod číslom 2/2018.
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Uznesenie č.44/2018 z 21.6.2018, T: 31.7.2018, úloha splnená
Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 782/2017/UZ za účelom financovania kapitálových 
výdavkov rekonštrukcie zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš bol podpísaný dňa 19.9.2018.

Uznesenie č.46/2018 z 21.6.2018, T: 31.8.2018, úloha splnená
V súvislosti s vkladom majetku do kapitálového fondu spol. MHK 32 a.s. Liptovský Mikuláš, bol dňa 
22.6.2018 podaný návrh na vklad do katastra, vklad povolený 26.6.2018, následne bol vypracovaný 
dodatok Stanov spoločnosti MHK 32 a.s. Liptovský Mikuláš a rozhodnutie jediného akcionára formou 
notárskej zápisnice

Uznesenie č.47/2018 z 21.6.2018,T: do 90 dní od podpisu uznesenia úloha splnená
úloha č.2,4,5, v plnení

Schválený predaj nepotrebného majetku mesta bol realizovaný nasledovne :
1. zmluva o predaji pozemku v k.ú. Liptovský Mikuláš, parc.č.KN-C 6581/4 uzatvorená medzi 
mestom a spol. HAKO a.s. Liptovský Mikuláš uzatvorená dňa 3.7.2018
2. zmluva zriadení vecného bremena v uložení IS na pozemku v k.ú. Liptovský Mikuláš, parc.č. KN- 
C6585, KN-C 6583 medzi mestom a spol. Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina uzatvorená dňa
24.8.2018
3. zmluva predaji prebytočného majetku, o zriadení predkupného práva v prospech mesta Liptovský 
Mikuláš a zriadenia vecného bremena v uložení IS pozemku v k.ú. Liptovský Mikuláš, parc.č. KN-C 
358/45 v prospech Východného dištriktu ECAV, Prešov uzatvorená dňa 7.9.2018
4. zmluva o predaji pozemku v k.ú. Liptovský Mikuláš, parc.č. KN-C 358/43 medzí mestom a spol. 
KRÚPA KAJO, s.r.o. Dolný Kubín uzatvorená dňa 12.9.2018
5. zmluva o predaji pozemku v k.ú. Liptovský Mikuláš, parc.č. KN-C 358/44 medzi mestom a R. A., 
Smrečany uzatvorená dňa 7.9.2018
6. a) zmluva o predaji stavby (bez popisu stavby) súp.č. 631 a prislúchajúceho pozemku parc.č. KN- 
C 776/33 uzatvorená medzi mestom a spol. LMT, a.s. Liptovský Mikuláš uzatvorená 10.8.2018

b) zmluva o predaji stavby Kotolňa 7 súp.č. 618 a prislúchajúceho pozemku pare. Č. KN-C 776/21 
medzi mestom a spol. LMT a.s. Liptovský Mikuláš uzatvorená dňa 10.8.2018
7. Dodatok č. 15 k Zmluve č. 311/2008/Práv. medzi mestom a LMT, a.s. Liptovský Mikuláš 
uzatvorený 10.8.2018
8. nájomná zmluva na prenájom časti pozemku v k.ú. Palúdzka, parc.č. KN-C 2016 medzi mestom 
a spol. Bella Vista, s.r.o. Liptovský Mikuláš uzatvorená dňa 31.7.2018
9. a) zmluva o predaji pozemku v k.ú. Palúdzka, parc.č.KN-C 1646/36 medzi mestom a Cirkevným 
zborom ECAV Liptovský Mikuláš - Palúdzka uzatvorená dňa 9.7.2018

b) zmluva o zriadení vecného bremena v uložení IS (kanalizačná prípojka) v k.ú. Palúdzka, 
parc.č.KN-C 1646/25, 1646/23, 1646/29, 2045/1, a KN-C 1646/1, 2045/3 medzi mestom a 
Cirkevným zborom ECAV Liptovský Mikuláš - Palúdzka uzatvorená dňa 9.7.2018.
10. zmluva predaji pozemkov v k.ú Liptovský Mikuláš, parc.č. KN-C 3317/155, 3317157, 3317/159 
medzi mestom a spol. ESIK, s.r.o. Liptovský Mikuláš uzatvorená dňa 16.8.2018.
11. OVS na predaj pozemkov v k.ú. Liptovský Mikuláš, parc.č. KN-C 7168/1, 7168/12 vyhlásená
26.6.2018 , ukončenie predkladania ponúk 31.8.2018, nebol doručený žiadny súťažný návrh
12. OVS na predaj stavby „Školský objekt súp.č. 1225 postavený na pozemku parc.č.KN-C 1726/6 
a pozemok parc.č. KN-C 1726/6, ukončenie predkladania ponúk 26.7.2018, termín otvárania ponúk 
26.7.2018, doručený jeden návrh, návrh zmluvy postúpený na pripomienkovanie druhej zmluvnej 
strane
13. Vysoká škola regionálneho rozvoja a Bankový inštitút - AMBIS, Praha bola dňa 3.7.2018 
oboznámená , že mesto Liptovský Mikuláš súhlasí s prevodom nehnuteľnosti Bankového inštitútu 
v areál Považských kasární tretej osobe.
14. zmluva o nájme nebytových priestorov - kancelárske priestory v objekte Mestského úradu ul. 
Štúrova 1989/14 Liptovský Mikuláš medzi mestom a ZŠ internátnou pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, Jamník uzatvorená dňa 13.7.2018
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Uznesenie č. 50/2018 z 21.6.2018,T: priebežne do 31.12.2019, úloha v plnení
a) realizácia stavebného projektu znovu uzatvorenie skládky TKO Veterná poruba je v štádiu 
povoľovacieho konania. Stavebné konanie je pozastavené na dobu 120 dní z dôvodu zosúladenia 
stavebného konania s ust. §29 Zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a SIŽP žiada, aby stavebník v stanovenej lehote predložil rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 
podľa zákona o posudzovaní.
b) vláda SR na svojom zasadnutí dňa 22.8.2018 schválila Návrh zákona o poplatkoch za uloženie 
odpadov a o zmene a doplnení Zákona č.587/2004 Z.z. o enviromentálnom fonde. Zároveň 
schválila návrh Nariadenia vlády SR, ktorý ustanovuje výšku sadzieb poplatkov za uloženie odpadov 
a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Návrh bude 
schvaľovaný NR SR na jej septembrovom zasadnutí. Po schválení predloženého návrhu zákona 
bude vypracovaná analýza dopadov zvýšenia poplatkov za uloženie odpadov.

Uznesenie č. 53/2018 z 21.6.2018, T: 25.8.2018, úloha v plnení
a) v rozpočte mesta na rok 2018 sú rozpočtované finančné prostriedky pre MFK zohľadňujúce 
splátky úveru na rekonštrukciu futbalového štadióna MKF Tatran, vrátane dojednaného nájmu za 
pozemok areálu futbalového štadióna. V návrhu rozpočtu na rok 2019 je zahrnutý postup uplatnený 
v roku 2018.
b) konatelia spol. MŠZ, s.r.o. Liptovský Mikuláš zabezpečujú, aby príjmy z nájmu boli prioritne 
použité na splácanie úveru a úrokov úveru poskytnutých Všeobecnou úverovou bankou, a.s.

Uznesenie č.54/2018 z 21.6.2018, T: 15.7.2018, úloha splnená
Úplné znenie Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v znení 
Dodatku č. 1 schváleným uznesením MsZ č. 55/2018 zo dňa 21.6.2018 bolo vyhlásené 
s účinnosťou od 21.6.2018, súčasne boli premietnuté do internej smernice č. 13/2018/INO

5. Spoločné zistenia pre prijaté uznesenia

V kontrolovanom období t.j. od 1.1.2018 do 30.6.2018 sa konali tri plánované zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva - 15.2.2018 12.4.2018 a 21.6.2018 a tri neplánované zasadnutia - 11.1.2018, 
28.3.2018, 25.5.2018 na ktorých poslanci schválili celkom 56 uznesení.

Všetky uznesenia boli podpísané primátorom mesta podľa časti III. ČI. 10 bod 11 Rokovacieho 
poriadku v spojení s ust. §12 Zák. č.369/1990 Zb. a výkon žiadneho z nich primátor nepozastavil 
podľa časti III. ČI. 10 bod 12 Rokovacieho poriadku v spojení s ust. § 13 ods. 6 Zák. 369/1990 Zb.

dňa 11.1.2018 č.01/2018 - č.03/2018 boli• Uznesenia z rokovania MsZ konanom 
podpísané primátorom mesta 12.1.2018

• Uznesenia z rokovania MsZ konanom 
podpísané primátorom mesta 16.2.2018

• Uznesenia z rokovania MsZ konanom 
podpísané primátorom mesta 28.3.2018

• Uznesenia z rokovania MsZ 
podpísané primátorom mesta 13.4.2018

• Uznesenia z rokovania MsZ konanom 
podpísané primátorom mesta 28.5.2018

• Uznesenia z rokovania MsZ konanom 
podpísané primátorom mesta 22.6.2018

Za účelom realizácie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, podľa časti III. 
Rokovacieho poriadku ČI. 9, bod 4 vydal primátor mesta Príkazný list č. 3/2018 (realizácia úloh 
z uznesení MsZ konanom dňa 11.1.2018), Príkazný list č.5/2018 ( realizácia úloh z uznesení MsZ 
konanom dňa 15.2.2018), Príkazný list č. 7/2018 (realizácia úloh z uznesení MsZ konanom 
12.4.2018), Príkazný list Č9/2018 (realizácia úloh z uznesení MsZ konanom 25.5.2018), Príkazný list 
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č. 10/2018 (realizácia úloh z uznesení MsZ konanom 21.6.2018) v ktorých uložil celkom 44 úloh, 
stanovil termín ich splnenia a určil zamestnancov mesta zodpovedných za ich plnenie. Úlohy boli 
formulované vecne, stručne a zrozumiteľne.

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ boli predložené na plánované rokovanie 
mestskej rady nasledovne:

• Dňa 1.2.2018 bola MsR predložená „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ 
zročných k termínu 31.1.2018“, ktorú MsR zobrala na vedomie uznesením č.2/2018 zo dňa 
1.2.2018

• Dňa 5.4.2018 bola MsR predložená „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ 
zročných k termínu 31.3.2018“, ktorú MsR zobrala na vedomie uznesením č.5/2018 zo dňa 
5.4.2018

• Dňa 14.6.2017 bola MsR predložená „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ
uznesenímzročných k termínu 31.5.2018“, ktorú MsR zobrala na vedomie 

č. 8/2017 zo dňa 14.6.2018.

Správy o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestskej rade predkladala prednostka MsÚ.

Poslancom mestského zastupiteľstva bola „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení 
mestského zastupiteľstva zročných k 31.1.2018, 31.3.2018 a k 31.5.2018 doručená na plánované 
zasadnutia mestské zastupiteľstva konaných dňa 8.2.2018, 12.4.2018 a 21.6.2018" elektronicky, 
na portál e-zastupiteľstvo 7 dní pred rokovaním plánovaného mestského zastupiteľstva dňa 
2.2.2018, 6.4.2018 a 15.6.2018.
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