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S p r á v a o plnení uznesení MsZ v Liptovskom Mikuláši k 26. 02. 2021

1. Uzn. Č. 2712016z 17.03.2016
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti Uzn. Č. 2712016.
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia (17.6.2016)
Popis plnenia úlohy:
7. realizácia verejného obstarávania na dodávatel‘a modernizácie vnútorného osvetlenia interiérov základných a
niaterských škól v majetku mesta, ktoré vyplynulo z vykonaného auditu osvetlenia — vyjadrenie zodpovedného pracovnĺka
p. Brtáňa: Uloha je v sledovaní s ohľadorn na financie
Stav plnenia úloh: body I -6 SPLNENA, bod 7v plneni

2. Uzn. Č. 8212016 z 08.08.2016
Text úlohy: V závažných právnych problematikách využívat garantované externé zmluvné služby.
Zodpovednosť: Mgr. ll‘anovská
Termín pre splnenie uznesenia: priebežne
Popis plnenia úlohy: plni sa priebežne
Stav plnenia úlohy: v plneni

3. Uzn. Č. 612017 z 16.02.2017
Text úlohy: ZabezpeČiť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej Časti uznesenia Č. 6/2017.
Zodpovednosť: Mgr. ll‘anovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy:
5. uzatvorenie zniluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom a ZSR. ZSR zatiaľ zmluvu
nepodpísali
Stav plnenia úlohy: v plneni

4. Uzn. Č. 1912017 z 13.04.2017
Text úlohy: Zabezpečit‘ zrealizovanie všetkých bodov schval‘ovacej Časti uznesenia Č. 19/2017.
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy:
K bodu 4. 4.2 Zniluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdani a prevzatí objektov vyvolaných investícii so ZSR zmluva -

zatiaľ neuzavretá
Stav plnenia úlohy: splnené okrem bodu 4.2. - v plrieni

5. Uzn. Č. 5712019 z 19. 09. 2019
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schval‘ovacej časti uznesenia Č. 57/2019.
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Časť II.
Bodl. splnené - Nájomná zmluva č. 810/2019/Práv. podpísaná dňa OB. 10. 2019
Bod 2. v plneni - Zmluva o budúcej zmluve O zriadeni vecného bremena je vyhotovená po pripomienkovacom konaní
nepodpisaná pójde návrh do MsZ bod zrušiť
Bod 3. splnené - Kúpna zmluva č. 807/2019/Práv. podpísaná dňa 30. 09. 2019
Bod 4. splnené - Kúpna zmluva č. 877/2019/Práv. podpisaná dňa 16. 10. 2019
Bod 5. splnené - Kúpna zmluva Č. 806/2019/Práv. podpisaná dňa 04. 10. 2019
Bod 6. v plneni:
Bod 6.1 splnený - Zmluva O zriadení vecného bremena Č. 809/2019/Práv. podpísaná díla 10. 10. 2019
Bod 6.2 v plneni - Kúpna zmluva zatiaľ nepodpísaná, nakoľko bola kúpna cena schválená vyššia ako je znalecká cena,
preto o novom návrhu výšky kúpnej ceny bob postúpené na prerokovanie do ich internej investiČnej komisie a zatiaľ nie
je odsúhlasená SSR a. s.
Bod 7. v plnení — návrh zniluvy zaslaný na pripomienkovanie druhej zmluvnej strane
Bod 8. splnené - Ovs vyhlásená v termíne od 24. 09. 2019 do 24. 10. 2019. Do konca lehoty na predkladanie návrhov
nebol mestu doručený žiadny súťažný návrh
Stav plnenia úlohy: v plnení body 2, 6 a 7

6. Uzn. Č. 61120191 19. 09. 2019
Text úlohy: ZabezpeČiť vyhotovenie krycieho listu a podpisanie Zmluvy o zriadení združenia obcí s názvom
„Združenie obci — Cyklodoprava Horný Liptov“ s členmi združenia podľa schval‘ovacej časti uznesenia Č.
6112019 ajej zverejnenie obvyklým spósobom.
Zodpovednosť: Mgr. ll‘anovská
Termín pre splnenie uznesenia: do 3 dní od podpisu dodatku
Popis plnenia úlohy všetky obce už zmluvu schválili.
Stav plnenia úlohy: v plneni - právny odbor pripravuje zápis združenia do registra



7. Uzn. Č. 6712019 z 19. 09. 2019
b) Text úlohy: Pripravit‘ mestskému zastupitelstvu návrh na schválenie stratégie množstvového zberu

zmesového komunálneho odpadu ako opatrenia na dosiahnutie ciel‘ov stanovených v Programe odpadovéh
hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016-2020 do roku 2020.
Zodpovednosť: RNDr. Lošonská ‚

Termín pre splnenie uznesenia: na základe žiadosti predlžený do 31.12.2020.
Popis plnenia úlohy: V záváznej časti Programu odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš do roku 2020
boll prijaté opatrenia zamerané na dosiahnutie v ňom stanovených cieľov. Opatrenia boli zakomponované do VZN
o nakladaní s komunálnym odpadnom na území mesta ado prevádzkových poriadkov zariadení na nakladanie
s odpadom.
Zákonom Č. 460/2019 Z. z., ktorým sa meni a dopÍňa zákon č. 79/2015 Z. z. O odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony sa
rušila povinnosť vypracovávania programu odpadového hospodárstva obcí na ďalšie obdobie 5 platnosťou
od 01.01.2021.
Z dövodu nespracovávania programu na ďalšie roky boli dosiahnuté výsledky za rok 2020 už zhodnotené
v monitorovacej správe za rok 2020. Mestskému zastupitelstvu Liptovský Mikuláš budú predložené v Správe o
stave odpadového hospodárstve v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020.
Stav plnenia úlohy: splnené

8. Uzn. Č. 6912019 z 19. 09. 2019
b) Text úlohy: V jednotlivých krokoch realizovat‘ schválenú koncepciu informačných technológii mesta
Liptovský Mikuláš na obdobie 2019—2022.
Zodpovednosť: Ing. Močarnik
Termín pre splnenie uznesenia: každoročne až do 31 .12.2022
Popis plnenia úlohy: V rámci realizácie kybernetickej bezpečnosti bola koncom roka 2019 vykonaná kontrola súladu
s vyhláškou č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej
dokunientácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v zmysle metodiky normy STN ISO/IEC 27001
(kyberbezpečnosť). V roku 2020 sme pokračovali vo vypracovaní dokumentácie a zavedení bezpečnostných opatrení
(kompletné mapovanie aktív HW, SW, l‘udia, služby; analýza rizík — stanovenie základných hrozieb a výpočtu rizik,
klasifikácia dát a kategorizácie informačných systémov; implementácia bezpečnostných pravidiel na princípe
vyhodnocovania rizík metodikou prevzatou z lSO/IEC 27001 :2013; bezpečnostnej stratégie kybernetickej bezpečnosti,
prípravy politiky kybernetickej bezpečnosti a prevádzkovej dokumentácie; plánu ošetrenia rizik vrátane navrhovaných
technických riešeni a harmonogramu ich zavádzania; incident managementu. V závere roka 2020 sme obstarali
Centralizovaný monitorovací systém, ktorého potreba vyplynula z kontroly súladu a rizikovej analýzy.
V závislosti od situácie s COVID-19 budeme riešiť školenia ku kyberbezpečnosti. V tomto roku máme v pláne pokračovať
v realizácií krokov, ktoré vyplynuli z kontroly súladu a rizikovej analýzy a to zosúladením aktivnych prvkov z potrebami,
ktoré si vyžaduje legislativa.
Stav plnenia úlohy: v plnení

9. Uznesenie Č. 2112020 z 23. 04. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ potrebné adrninistratívne a rozpočtové úkony spojené so zaradenim Súkromnej základnej
školy Pod stromom, L. Mikuláš a Skolského klubu detí, ktorý bude jej súčast‘ou, do siete škól a školských
zariadení od 1. 9. 2021.
Zodpovednosť: PaedDr. Gerbocová
Termín pre splnenie uznesenia: 31 .12.2021
Popis plnenia úlohy: Dotácia na mzdy a prevádzku pre zriaďovateľa SZS Pod stromom (na základe 6, ods. 12
zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve) bude zahrnutá do návrhu rozpočtu mesta
LM pre rok 2022v prípade, ak bude činnosť a prevádzka SZS Pod stromom a SKD spustená k 1. 9. 2021.
Stav plnenia úlohy: bude splnená pri priprave návrhu rozpočtu mesta na rok 2022

10. Uznesenie Č. 3012020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 3012020.
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Cast‘ II.
Bod 1. — Kúpna zmluva s - Milan Macák a manž., č. 420/2020/Práv. podpísaná dňa 09.07.2020
Bod 2. - zmluva o budúcej zmluve O zriadeni vec. bremena č. 457/2020/Práv. s budúcou oprávnenou Mgr. Sajdáková —

podpísaná 10.7.2020
Bod 3 - zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena č. 489/2020/Práv. s oprávnenou spol. Stredoslovenská
distribučná, a. s. — v pripomienkovacom konaní SSD, a.s..
Bod 4- Nájomná zmluva na prenechanie pozemku do nájmu v k. u. ll‘anovo - v prospech Slovenský hydrometeorologický
ústav č. 461/2020/Práv. uzavretá dňa 10. 09. 2020
Bod 5 Kúpna zmluva č. 460/2020/Práv. zo dňa 15. 7. 2020 uzavretá 5 kupujúcimi p. Grieš 5 manž.



Bod 6 Kúpna zmluva č. 459/2020/Práv. zo dňa 15. 7. 2020 uzavretá S kupujúcim p.Farštiak
Bod 7 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou SSD, as. - pripomienkovanie zmluvy
spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, as.
Bod 8 Kúpna zmluva Č. 466/2020/Práv, na pozemok parc. č. KN-C 88/14 —5 kupujúcim Vladimir Gajdoš S manželkou —

podpísaná 28.7.2020
Bod 9 Kúpna zmluva č. 465/2020/Práv, na pozemok parc. č. KN-C 88/115 — s kupujúcim Pavel Rojček s manželkou —

podpísaná 29.7.2020
Bod 10 Kúpna zmluva Č. 483/2020/Práv, na pozemok parc. č. KN-C 88/589 — s kupujúcini Milan Hrmo s manželkou
podpísaná 27.7.2020
Bod 11 nájomná zmluva Č. 502/2020/Práv, na časť pozemku parc. č. KN-C 1715/1 uzavretá 7.8.2020
pozemok vlastníkmi bytov v BD
Bod 12 OVS vyhlásená 7.7.2020, ukončená 7.8.2020, vyhodnotená 11.8.2020. S vitazom - p. Lysák — uzavretá kúpna
zmluva č. 557/2020/Práv. zo dňa 27. 08. 2020.
Bod 13 OVS vyhlásená 7.7,2020, ukončenie 10.9.2020, vyhodnotenie 21 .9.2020,
Bod 14 OVS vyhlásená 7.7.2020, ukončená 7.8.2020, vyhodnotená 13.8.2020.
(bola dňa 08.10.2020 uzatvorená Kúpna zmluva č. 606/2020/Práv. s vĺťazom OVS, spoločnosťou MTS, spol. Sr. o.)
Stav plnenia úlohy: v plneni body 3 a 7

11. Uznesenie Č. 3612020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Pokračovat‘ vo vytváraní dalších podmienok na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva v
oblasti komunálnych odpadov stanovených zákonom Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v platnom zneni.
Zodpovednosť: RNDr. Lošonská
Termín pre splnenie uznesenia: 31.12.2020
Popis plnenia úlohy: Mesto priebežne sleduje plnenie opatrení dotýkajúcich sa najmá triedeného zberu odpadov.
Dosiahnuté výsledky v zbere odpadov za rok 2020 budú podrobne zhodnotené v Správe o stave odpadového
hospodárstva v pbsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v roku 2020. V Správe bude podrobne hodnotené:
- množstvo vzniknutých komunálnych odpadov za rok 2020 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi celkovo a podľa

jednotlivých druhov odpadov,
- percento vytriedenia odpadov v porovnaní k množstvu vzniknutých odpadov,
- prevádzkovanie zariadení na nakladanie s odpadmi,
- výdavky na odpadové hospodárstvo.
Správa bude predložená Mestskému zastupitelstvu Liptovský Mikuláš v súlade 5 programom jeho rokovania na rok 2020.
Stav plnenia úlohy: v plneni

12. Uznesenie Č. 3712020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Zabezpečiť vyhotovenie krycieho listu a podpisanie Zmluvy o správe, prevádzke a užívaní majetku
(nabíjacia stanica pre elektrické bicykle).
Zodpovednosť: Ing. Lengyel

Termín pre splnenie uznesenia: 30.07.2020

Popis plnenia úlohy: Krycí list bol vyhotovený a Zmluva bola podpísaná dňa 17.07,2020. Zmluva však ešte nebola
zverejnená a teda nieje ešte účinná — stane sa tak až po vydaní ohlásenia stavby na nabijaciu stanicu zo strany
stavebného úradu. Momentálne je v riešení nové umiestnenie nabíjacej stanice.
Stav plnenia úlohy: v plnení

13. Uznesenie Č. 46/2020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Zabezpečíť vyhotovenie krycieho listu a podpisanie Zmluvy o zriadeni združenia obcí s názvom
„Združenie obcí — Cyklodoprava Liptovská Mara“ s členmi združenia podľa schvaľovacej časti uznesenia Č.
62/2019v súlade so zmenou uznesenia, schválenou uznesenim č.46/2020 a jej zverejnenie obvyklým spósobom.
Zodpovednost‘: Mgr. Iľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: do 3 dni od podpisu dodatku
Popis plnenia úlohy:
Stav plnenia úlohy: splnené

14. Uznesenie Č. 4712020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: ZabezpeČiť vyhotovenie krycieho listu a podpisanie Zmluvy o zriadeni združenia obci s názvom
„Združenie obci — Cyklodoprava Horný Liptov“ s členmi združenia podIa schvaľovacej časti uznesenia
Č. 6112019v súlade so zmenou uznesenia, schválenou uznesením Č. 47/2020 a jej zverejnenie obvyklým
spósobom.
Zodpovednosť: Mgr. ll‘anovská
Termín pre splnenie uznesenia: do 3 dní od podpisu dodatku
Popis plnenia úlohy:
Stav plnenia úlohy: v plnení



15. Uznesenie Č. 5212020 z 13. 08. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 52/2020.
Zodpovednosť: Mgr. ll‘anovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy:
Bod 1. splnené - KOUEX s.r.o. — Kúpna zmluva Č. 583/2020/Práv. zo dňa 22. 09. 2020
Bod 2. splnené — NeoTec Martin, s.r.o. — Kúpna Zmluva Č. 584/2020/Práv. zo dňa 12.11.2020
Bod 3. splnené - Kúpna zmluva Pavol Zimmermann — Zámenná Zmluva č. 585/2020/Práv. zo dňa 22. 09. 2020
Bod 4. splnené - Roman Málek — Zámenná zmluva č. 586/2020/Práv. ZO dňa 22. 09. 2020
Bod 5. splnené — Branislav Drengubiak, Nájomná zmluva č. 593/2020/Práv. — podpĺsaná dňa 09.09.2020
Bod 6. splnené — Kúpna zmluva č. 587/2020/Práv. ZO dňa 01.10.2020
Bod 7. splnené — Kúpna zmluva č. 778/2020/Práv. ZO dňa 12. 02.2021
Bod 8. splnené — Kúpna zmluva č. 778/2020/Práv. zo dňa 12. 02. 2021
Bod 9. splnené — Kúpna zmluva č. 778/2020/Práv. ZO dňa 12. 02. 2021
Bod 6.- splnené - Kúpna Zmluva č. 587/2020/Práv. ZO dňa 01. 10. 2020
Bod 11. - splnené - Ing. Stefan Repa — Kúpna zmluva č. 588/2020/Práv. ZO dňa 21. 09. 2020
Bod 12.- splnené - Ovs vyhlásená 25.8.2020, ukončená 25.9.2020, vyhodnotená 6.10.2020.S viťazom

-
p. Gabryšová—

uzavretá kúpna zmluva č. 743/2020/Práv. ZO dňa 19.11. 2020.
Bod 13.- splnené - ovs vyhlásená 25.8.2020, ukončená 25.9.2020, vyhodnotená 6.10.2020, kúpna zmluva 5 víťaZom

súťaže podpisaná dňa 20.11.2020
Stav plnenia úlohy: v plneni bod 10

16. Uznesenie Č. 6112020 z 24. 09. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 6112020.
Zodpovednosť: Mgr. Il‘anovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy:
Bod 1 — v plnení
Bod 2— Kúpna Zmluva č. 866/2020/Práv. zo dňa 25. 02. 2021
Bod 3— Kúpna zmluva č. 748/2020/Práv. ZO dňa 03. 02.2021
Bod 4 splnené - ovs vyhlásená 06.10.2020, ukončená 06.11.2020, vyhodnotená 11.11.2020 — vyhlasovateľovi súťaže
nebol doručený ani jeden súťažný návrh
Stav plnenia úlohy: v plnení

17. Uznesenie Č. 68/2020 z 17.12.2020
Text úlohy: V súlade so schval‘ovacou častou uznesenia Č. 68/2020 pripravit‘ a zabezpečit‘ potrebné kroky
k udeleniu čestného občianstva mesta Liptovský Mikuláš prof. MUDr. Ľubomírovi Lisému, DrSc.
Zodpovednost: Mgr. Mitrengová
Termín pre splnenie uznesenia: 31.12.2020
Popis plnenia úlohy: Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš‘ bob menovanému slávnostne
(s prihliadnutím na aktuálnu epidemiologickú situáciu) uclelené v priestoroch obradnej siene Mestského úradu dňa
30. 12. 2020 za účasti p. manželky prof. Lisého a navrhovatel‘a Ing. vladimíra Stankovianskeho.
Stav plnenia úlohy: splnené

18. Uznesenie Č. 6912020 z 17.12.2020
Text úlohy: Oznámíť Okresnému súdu zvolených prísediacich na obdobie rokov 2021 —2025.
Zodpovednosť: PhDr. Almanová
Termín pre splnenie uznesenia: 15.01 .2021
Popis plnenia úlohy: Informácia O Zvolených prisediacich bola Okresnému súdu Liptovský Mikuláš zaslaná 30. 12. 2020
emailom, originály osvedčení o zvolenĺ a ostatně povinné prílohy prísediacich boll odoslané Okresnému súdu Liptovský
Mikuláš 05.01 .2021.
Stav plnenia úlohy: splnené

19. tiznesenie Č. 7212020 z 17.12.2020
Text úlohy: ZabezpeČiť zaevidovanie rozpočtových zmien v zmysle uzn. č. 72/2020v evidencii rozpočtu pre rok
2020.
Zodpovednosť: PhDr. .‚Iašková
Termín pre splnenie uznesenia: 31 .12.2020
Popis plnenia úlohy: Rozpočtové zmeny boli v informačnom systéme CORA GEO zaevidované v plnom znení uznesenia
Č. 72/2020 dňa 21.12.2020.
stav plnenia úlohy: splnené

20. Uznesenie Č. 73/2020 z 17.12.2020
Text úlohy:
1, Zabezpečíť vyhotovenie krycieho listu a podpísanie Zmluvy O krátkodobom preklenovacom úvere v Slovenskej

sporiteľni a. s..
2. Zabezpečiť zaevidovanie zmeny rozpočtu v zmysle bodu 2 schvalovacej časti uznesenia Č. 73/2020
3. Zabezpečiť vyhotovenie krycieho listu a podpisanie zmluvy o dlhodobom splátkovom úvere v slovenskej sporiteľni



8. 5..

4. Zabezpečíť zaevidovanie zmeny rozpočtu v zmysle bodu 4 schvaľovacej časti uznesenia č. 73/2020
Zodpovednosť: PhDr. Jašková
Termín pre splnenie uznesenia: 30.12.2021
Popis plnenia úlohy:
1. V súlade $ uznesením č. 73/2020 bol vystavený krycí list k zmluve O preklenovacom úvere č. 1367/CC/20, vo výške
80 000,- eur na financovanie kapitálových výdavkov na realizáciu projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby atletického
štadióna v Liptovskom Mikuláši“, zmluva bola dňa 21.12.2020 podpísaná primátorom mesta Liptovský Mikuláš a
Slovenskou sporiteľňou, as. a dňa 21.12.2020 zverejnená.

2. Rozpočtové zmeny boli v informačnom systéme CORA SF0 zaevidované v plnom zneni uznesenia Č. 73/2020 dňa
21.12.2020.

3. V súlade s uznesením Č. 73/2020 bol vystavený krycí list k zmluve o investičnom splátkovom úvere Č. 1366/CC/20, v
výške 280 000,- eur na financovanie kapitálových výdavkov na realizáciu projektu ‚Podpora rekonštrukcie a výstavby
atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši«, zmluva bola dňa 21.12.2020 podpísaná primátorom mesta Liptovský
Mikuláš a Slovenskou sporitel‘ňou, a. 5. a dňa 21.12.2020 zverejnená.

4. Rozpočtové zmeny boli v informaČnom systéme CORA GEO zaevidované v plnom znení uznesenia Č. 73/2020 dňa
21.12.2020.
Stav plnenia úlohy: splnené

flSWsenie Č. 75i2O20 Z 17.12.2020
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 75/2020.
Zodpovednost‘: JUDr. Mad‘arová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 319/2020/Práv, je pripravená na podpis
Stav plnenia úlohy: v plnení

22. Uznesenie Č. 7612020 z 17.12.2020
Text úlohy: ZabezpeČiť schvaľovaciu Časť uznesenia Č. 76/2020.
Zodpovednost‘: JUDr. Mad‘arová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 866/2020/Práv. zo dňa 05. 02. 2021
Stav plnenia úlohy: v plnení

23. Uznesenie Č. 7712020 z 17.12.2020
Text úlohy: Zabezpečiť schval‘ovaciu časť uznesenia Č. 77/2020.
Zodpovednosť: JUDr. Maďarová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 863/2020/Práv. pripravená na podpis
Stav plnenia úlohy: v plneni

24. Uznesenie Č. 78/2020 z 17.12.2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ schval‘ovaciu čast‘ uznesenia Č. 78/2020.
Zodpovednosť: JUDr. Maďarová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Zmluva O budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pripravená na podpis
Stav plnenia úlohy: v plneni

25. Uznesenie Č. 79/2020 z 17.12.2020
Text úlohy: Zabezpečíť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 79/2020.
Zodpovednost‘: JUDr. Mad‘arová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: p. Malik nesúhlasí s odpredajom svojho majetku v zmysle prijatého uznesenia Mestského
zastupitelstva, z toho dóvodu bude predmetné uznesenie zrušené a bude podaný návrh na vyvlastnenie
Stav plnenia úlohy: v plnení

26. Uznesenie Č. 81/2020 z 17.12.2020
Text úlohy: ZabezpeČiť schval‘ovaciu Časť uznesenia Č. 81/2020.
Zodpovednosť: JUDr. Maďarová
Termín ore splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB Č. 869/2020/Práv. — čaká na podpis druhej strany
Stav plnenia úlohy: v plneni



27. Uznesenie Č. 8212020 Z 17.12.2020
Text úlohy: Zabezpečiť schval‘ovaciu časť uznesenia Č. 82/2020.
Zodpovednosť: JUDr. Maďarově
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve O zriadeni VB Č. 870/2O2OIPráv. — čaká sa na podpis druhej strany
Stav plnenia úlohy: v plneni

28. Uznesenie Č. 8312020 z 17.12.2020
Text úlohy: ZabezpeČiť vyhotovenie krycieho listu a podpísanie Zmluvy O združení „Cyklochodník Liptovský
Mikuláš — Liptovský Trnovec“.
Zodpovednosť: Ing. Lengyel
Termín pre splnenie uznesenia: 15.01 .2021
Popis plnenia úlohy: Krycí list bol vyhotovený a zmluva boIs podpĺsaná dňa 21.12.2020. Zmluva bola následne
zverejnená a je účinná.
Stav plnenia úlohy: splnené

29. Uznesenie Č. 87/2020 z 17.12.2020
Text úlohy: Zabezpečiť schval‘ovaciu časť uzn. Č. 8712020 a pripraviť podpisanie Memoranda o spolupráci na
priprave lntegrovanej územnej stratégie udržatel‘ného rozvoja „Ružomberok — Liptovský Mikuláš“.
Zodpovednosť: Ing. Kormaniková
Termĺn pre splnenie uznesenia: 31.12.2020
Popis plnenia úlohy: Návrh Memoranda bol pripomienkovaný a koordinovaný aj $ obcami okresu Liptovský Mikuláš, ktorÉ
sú členmi Udržateľného mestského rozvoja Ružomberok — Liptovský Mikuláš“ (UMR RK-LM), jedná sa o obce:
Bobrovník, Demänovská dolina, Galovany, G6tovany, Liptovská Sielnica, Liptovský Trnovec, Vlachy, Prosiek
a tiež s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Liptovskom Mikuláši a Akadéniiou ozbrojených sil
generála M.R.Stefánika, ktoré sú tiež členmi UMR RK-LM za okres Liptovský Mikuláš.
Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci na priprave lntegrovanej územnej stratégie udržateľného
mestského rozvoja „Ružomberok — Liptovský Mikuláš“ bol schválený na rokovaní MsZ Liptovský Mikuláš dňa
17. decembra 2020.
Primátor mesta Liptovský Mikuláš (Ing. Ján BIcháČ, PhD.) podpisal Memorandum pri slávnostnom podpisovaní
dňa 29.12.2020 v Ružomberku.
Stav plnenia úlohy: splnené


