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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 
NAVRH NA UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 02. 06. 2022 číslo /2022 

K bodu: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupitel'stva 

ku dňu 20. 05. 2022 

M est s k é z a s tup ite I' s t v o: 

berie na vedomie 

správu o plneni úloh vyplývajúcich z uzneseni mestského zastupiteľstva k terminu 20. 05. 2022, 

ktorá je prilohou tohto uznesenia. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 2022 



s prá v a o plnení uznesení MsZ v Liptovskom Mikuláši ku dňu 20. 05. 2022 

1. Uznesenie Č. 27/2016 z 17. 03. 2016 
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schval'ovacej časti Uzn. Č. 27/2016. 
Zodpovednosť: Mgr. lI'anovská (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: 
7. realizácia verejného obstarávania na dodávateľa modernizácie vnútorného osvetlenia interiérov základných a 
materských škôl v majetku mesta, ktoré vyplynulo z vykonaného auditu osvetlenia - vyjadrenie zodpovedného pracovníka 
p. Brtáňa. Úloha je v sledovaní s ohľadom na financie. 
Stav olnenia úloh: bod 7 v plnení 

2. Uznesenie Č. 82/2016 z 08. 08. 2016 
Text úlohy: V závažných právnych problematikách využívať garantované externé zmluvné služby. 
Zodpovednosť: Mgr. lI'anovská (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: priebežne 
Popis plnenia úlohy: plní sa priebežne 
Stav plnenia úlohy: v plnení 

3. Uznesenie Č. 6/2017 z 16. 02.2017 
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schval'ovacej časti uznesenia č. 6/2017. 
Zodpovednosť: Mgr. lI'anovská (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenía 
Popis plnenia úlohy: 
5. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom a ZSR. ZSR zatiaľ zmluvu 
nepodpísali - prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

4. Uznesenie Č. 19/2017 z 13. 04. 2017 
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schval'ovacej časti uznesenia Č. 19/2017. 
Zodpovednosť: Mgr. lI'anovská (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenía 
Popis plnenia úlohy: 
Bod: 4.2. Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzda~í a prevzatí objektov vyvolaných investícií so ZSR zmluva - ZSR 
zatiaľ zmluvu nepodpísali - prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
Stav olnenia úlohv: splnená okrem bodu 4.2. - v plneni 

5. Uznesenie Č. 69/2019 z 19. 09. 2019 
bl Text úlohy: V jednotlivých krokoch realizovať schválenú koncepciu informačných technológii mesta 
Liptovský Míkuláš na obdobie 2019 - 2022. 
Zodpovednosť: Ing. Močarník 
Termín pre splnenie uznesenia: každoročne až do 31.12.2022 
Popis plnenia úlohy: Bola vypracovaná auditná správa o samohodnotení plnenia povinností prevádzkovateľa základnej 
služby podra zákona Č. 69/2018 Z. z. (zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a 
bola posudzovaná zhoda prijatých bezpečnostných opatreni s požiadavkami podľa zákona a súvisiacich osobitných 
predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov pre jednotlivé siete a informačné systémy a pre 
tie. ktoré podporujú základné služby, s cieľom zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti a predchádzať 
kybernetickým bezpečnostným incidentom. 
Pokračovali kroky zabezpečujúce realizáciu opatreni pre zabezpečenie zníženia rizík v oblasti Kybernetickej bezpečnosti. 
V rámci opatrení sú obmieňané počftače s nevyhovujúcim operačným systémom Windows 7. Zapojili sme sa do výziev 
"Manažment údajov inštitúcie verejnej správy" a "Rozvoj governanee a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti 
v podsektore VS". 
Obe žiadosti o nenávratný finančný prispevok boli spracované. odoslané elektronicky cez ITMS, v súčasnej dobe sú 
v stave "Odborné hodnotenie". 
Stav plnenia úlohy: každoročne až do 31. 12. 2022 

6. Uznesenie Č. 78/2020 z 17. 12. 2020 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 78/2020. 
Zodpovednosť: JUDr. Maďarová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena, zatiaľ nepodplsaná, súvisí s uzn. Č. 6/2017 
zo dňa 16.02.2017. 
Stav plnenia úlohv: v plnení 



7. Uznesenie Č. 79/2020 z 17.12.2020 
Text úlohy: Zabezpečit" schval'ovaciu čast" uznesenia Č. 79/2020. 
Zodpovednost': JUDr. Maďarová (JUDr. Javornická) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: RND,r. Malík nesúhlasil s uzatvorenim kúpnej zmluvy, prebiehajú rokovania o podmienkach 
uzatvorenia nájomnej zmluvy - Nájomná zmluva Č. 687/2021/Práv. uzatvorená dňa 23.12.2021. Na rokovanie MsZ dňa 
02.06.2022 bude predložený návrh na zrušenie uznesenia Č. 79/2020 z dôvodu, že bola podpisaná nájomná zmluva. 
Stav.Plnenia úlolw; v plnení 

8. Uznesenie Č. 10/2021 z 11. 03. 2021 
Text úlohy: Zabezpečit" čast" II. mení a čast" III. mení a dopiňa uznesenia Č. 10/2021 
Zodpovednost': JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: spoločnost' Reality Pro KK3 s. r. o. pripravuje návrhy dodatkov k Nájomnej zmluve a Zmluve 
o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena. 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

9. Uznesenie Č. 42/2021 z 16. 06. 2021 
Text úlohy: Zabezpečit" schval'ovaciu čast' uznesenia Č. 42/2021. 
Zodpovednost': JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: zmluva o zriadeni vecného bremena Č. 628/2021/Práv. uzatvorená dňa 28. 03. 2022. 
Stav olnenia úlohv: splnené 

10. Uznesenie Č. 50/2021 z 16. 06. 2021 
Text úlohy: Zabezpečit" schval'ovaciu čast' uznesenia Č. 50/2021. 
Zodpovednost': JUDr. Lakotová JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: uznesením Č. 95/2021 zo dňa 16.12.2022 došlo k zmene uznesenia; Zmluva o zriadeni vecného 
bremena Č. 622/2021/Práv. uzatvorená dňa 23. 02. 2022. 
Stav olnenia úlohv: splnené -

11. Uznesenie Č. 53/2021 z 16. 06. 2021 
Text úlohy: Zabezpečit" schval'ovaciu čast" uznesenia Č. 53/2021 v súvislosti so zámerom mesta Liptovský Mikulá! 
odmenit" slovenskú Iyžiarku Petru Vlhovú predajom pozemku vo vlastníctve mesta. 
Zodpovednost': JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 180 dní od podpisu 
Popis plnenia úlohy: prebiehajú potrebné rokovania a konania vo veci schváleného postupu v súvislosti s nakladanim s 
dotknutými pozemkami v k. Ú. Liptovský Mikuláš. Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy medzi mestom a Ing. 
Hlavnovou bude predložený na schválenie MsZ dňa 09.12.2021. Uznesenim Č. 93/2021 zo dňa 16.12.2021 MsZ 
schválilo zámer, samotná zámena bude predložená na MsZ na schválenie dňa 03. 03. 2022. Uznesenim Č. 16/2022 zo 
dňa 03. 03. 2022 MsZ schválilo zámennú zmluvu. Zámenná zmluva Č. 185/2022/Práv. uzatvorená dňa 29. 03. 2022. 
Návrh na odpredaj pozemku Petre Vlhovej za 1 euro bude predložený na schválenie MsZ dňa 02. 06. 2022. 
Stav_plnenia úlohv: v plnení 

12. Uznesenie Č. 71/2021 z 09. 09. 2021 
Text úlohy: Zabezpečit' schval'ovaciu čast' uznesenia Č. 71/2021. 
Zodpovednost': JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: pripravuje sa návrh kúpnej zmluvy, následne bude zaslaný na pripomienkovanie druhej zmluvnej 
strane. 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

13. Uznesenie Č. 81/2021 z 16.12.2021 
Text úlohy: Zabezpečit' schval'ovaciu čast' uznesenia Č. 81/2021 
Zodpovednost': JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: vyhotovená Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena Č. 92/2022/Práv. - návrh 
zaslaný na pripomienkovanie druhej zmluvnej strane. 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

14. Uznesenie Č. 89/2021 z 16. 12. 2021 
Text úlohy: Zabezpečit' schval'ovaciu čast" uznesenia Č. 89/2021 
Zodpovednost': JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: žiadost' na SPF o nadobudnutie pozemkov je pripravená aj s návrhom kúpnej zmluvy. Prebieha 
proces pripomienkovania a odsúhlasenia zo strany SPF Košicel Bratislava. 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

15. Uznesenie Č. 95/2021 z 16.12.2021 
Text úlohv: Zabezpečit" schval'ovaciu čast" uznesenia Č. 95/2021 



Zodpovednost': JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Návrh na zmenu časti Uznesenia Č. 50/2021 zo dňa 16.06.2021 - Zmluva o zriadeni vecného 
bremena Č . 622/2021/Práv. uzatvorená dňa 23. 02. 2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 

16. Uznesenie Č. 98/2021 z 16.12.2021 
Text úlohy: V súlade so schval'ovacou čast'ou uznesenia Č. 98/2021 uzatvorit' dohodu o partnerských vzt'ahoch 
a spolupráci medzi mestami Liptovský Mikuláš a Nowy Targ. 
Zodpovednost': Ing. Višňovská 
Termin pre splnenie uznesenia: 25. 02. 2022 
Popis plnenia úlohy: Dňa 25.02.2022 sa na pôde Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutočnil oficiálny podpis 
partnerskej dohody v zmysle uznesenia Č. 98/2021 medzi mestom Liptovský Mikuláš a poľským mestom Nowy Targ. 
Prijatie na oficiálny podpis dohody do mesta Liptovský Mikuláš prijal primátor mesta Nowy Targ Grzegorz Watycha 
spolu so svojou delegáciou. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

17. Uznesenie Č. 103/2021 z 16. 12.2021 
Text úlohy: Zabezpečil' schval'ovaciu čast' uznesenia Č. 103/2021 a to v bodoch: 
- podat' Žiadost' o poskytnutie nenávratného finančného prispevku v rámci výzvy čislo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Dome kultúry Liptovský Mikuláš", 
- zabezpečit' realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečit' finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10 511 ,77€, 
- zabezpečit' financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Domu kultúry Liptovský 
Mikuláš. 
Zodpovednost': Mgr. Devečka, Ing. Košík 
Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 
pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb v Dome kultúry Liptovský Mikuláš" 
Popis plnenia úlohy: projekt bol na základe výzvy doplnený. Momentálne je v stave posudzovania na Ministerstve kultúry 
Slovenskej republiky. Predpokladané ukončenie posudzovania september 2022. Potom bude možné pokračovat' v plneni 
uznesenia. 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

18. Uznesenie Č. 104/2021 z 16. 12. 2021 
Text úlohv: Zabezpečil' schval'ovaciu čast' uznesenia Č. 104/2021 a to v bodoch: 
- podal' Žiadost' o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy čislo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu "Stavebné úpravy Múzea Janka Král'a", 
- zabezpečit' realizáciu projektu Múzeom Janka Král'a v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečit' finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 4 109,33€ 
- zabezpečit' financovanie pripadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Múzea Janka Král'a. 
Zodpovednost': Mgr. Hric, Ing. Košík 
Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schváleni žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 
pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prispevku na projekt "Stavebné úpravy Múzea 
Janka Král'a" 
Popis plnenia úlohy: Žiadost' o poskytnutie nenávratného finančného prlspevku v rámci výzvy čislo IROP-P07-SG77-
2021 -75 za účelom realizácie projektu .Stavebné úpravy Múzea Janka Kráľa" bola riadne podaná 24. 11.2021. 
Stav olnenia úlohv: v pJnení(očakávaníe rozhodnutia príslušného Sprostredkovatel'ského oraánu IROP - MKSR\ 

19. Uznesenie Č. 105/2021 z 16. 12.2021 
Text Úlo'žj: Zabezpečit' schval'ovaciu časl' uznesenia Č. 105/2021 a to v bodoch: 
- podal' ladost' o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu "Podpora udržatel'nosti a odolnosti Kultúrneho domu v m. Č. Ploštín", 
- zabezpečit' realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečit' finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 6 739€ 
- zabezpečil' financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta. 
Zodpovednost': Ing. Kormaníková, Ing. Košík 
Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný fínančný príspevok a 
pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Podpora udržatel'nosti a 
odolnosti Kultúrneho domu v m. Č. Ploštín" 
Popis plnenia úlohy: V stanovom termine uzavretia výzvy (do 25.11.2021 l, mesto odoslalo dňa 24.11.2021 žiadost' 
o poskytnutie nenávratného finančného prispevku na realizáciu projektu s názvom "Podpora udržatel'nosti a odolnosti 
Kultúrneho domu v m.č. Ploštín". 
Aktuálne je žiadost" posudzovaná v rámci administrallvnej kontroly , následne bude prebiehat' odborné hodnotenie 
žiadosti. Rozhodnutie o schválenI/neschváleni žiadosti malo byt' vydané do 70 prac. dni od ukončenia hodnotiaceho 
kola , tzn. do 03. 02. 2022. 



22. 

Na internetovej stránke Ministerstva kultúry bola zverejnená informácia o termin u kontroly žiadostí do 
31.08.2022 z dôvodu vysokého počtu žiadatel'ov. 
K dnešnému dňu (20. 05. 2022) nebola mestu doručená žiadna výzva na doplnenie predloženej žiadosti. 

I 

Text úlohv: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 108/2021 a to v bodoch: 
- podať Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry", výzvy Fondu na podporu športu, číslo výzvy 2021/004 za účelom realizácie projektu 
"Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futb. štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. č. Podbreziny" , 
- zabezpečiť realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečiť finančné prostriedky na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 117 988€, 
- zabezpečiť financovanie prevádzkových nákladov športovej infraštruktúry nadobudnutej v rámci projektu. 
Zodpovednosť: Ing. Kormaniková, Ing. Košík 
Termin pre splnenie uznesenia: po doručeni rozhodnutia o schváleni Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 
z Fondu na podporu športu v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infrašitr~lktIJrv' , 
a pred podpisom Zmluvy o poskytnuti finančného prispevku na projekt "Stavebné úpravy ihriska s umelou 
trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. Č. Podbreziny" . Pričom toto uznesenie je 
vykonatel'né nasledujúci deň po nadobudnutí vykonatel'nosti uznesenia, ktorým sa schváli návrh záverečného 
účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 
Popis plnenia úlohy: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry", výzvy Fondu na podporu športu, číslo výzvy 2021/004 za účelom realizácie 
projektu "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futb. štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. Č. Podbreziny" bola 
podaná dňa 28. 01. 2022. 
Do termínu podania žiadosti prebehlo aj verejné obstarávanie (VO) na zhotoviteľa diela, v rámci ktorého došlo k zníženiu 
ceny z pôvodných 294.969,50 EUR na 203.606,16 EUR. Dňa 21.01.2022 podpísal úspešný uchádzač Zmluvu o dielo. 
Dňa 13.05.2022 Fond na podporu športu (FnPŠ) zverejnil na svojej webovej stránke zoznam úspešných 
žiadatel'ovo poskytnutie finančného príspevku, medzi ktorými sa nachádza aj mesto Liptovský Mikuláš. Dňa 
19.05.2022 sme obdržali z FnPŠ Rozhodnutie o schváleni našej žiadosti v plnej požadovanej výške príspevku 
122163 EUR, čo predstavuje 60 % z celkových výdavkov na projekt po VO. Spolufinancovanie projektu (40% 
z celkových výdavkov, tzn. vo výške 81443 €) z vlastných zdrojov mesta je v platnom uznesení Č. 108/2021 vvl<orlatE~ľn,é l 
schválením záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019. 

I 

Text úlohy: V súlade so schval'ovacou častou uznesenia Č. 109/2021 zabezpečiť realizáciu investičného zámeru 
Mestských športových zariadeni, s. r. o. na II. etapu rekonštrukcie FŠ - "Dobudovanie infraštruktúry pre 
účinkovanie vo Fortuna lige". V tejto súvislosti zabezpečiť poskytnutie kapitálového transferu Mestským 
športovým zariadeniam, s. r. o. na vypracovanie PD k investičnému zámeru v objeme 63 OOO€ po skončeni 
rozpočtového provizória. 
Zodpovednosť: Ing. Košík 
Termín pre splnenie uznesenia: v texte 
Popis plnenia úlohy: Uznesenie je stále v PLNENI, nakoľko nenastalo splnenie podmienky k poskytnutiu kapitálového 
transferu Mestským športovým zariadeniam, s. r. o. na vypracovanie PD. Mesto Lipt. Mikuláš je stále v rozpočtovom 

Text úlohy: V súlade so schval'ovacou časťou uznesenia Č. 1/2022 uzatvoriť "Zmluvu o spolupráci" medzi 
mestom Liptovský Mikuláš a Slovenským červeným krížom územným spolkom v Liptovskom Mikuláši a medzi 
mestom Liptovský Mikuláš a Spišskou katolíckou charitou, na základe ktorých budú uvedeným organizáciám 
poskytnuté finančné prostriedky v objeme 5 000,- eur každej, t. j. spolu 10 000,- eur z rozpočtu mesta. 
Zodpovednosť: Mgr. Mitrengová 
Termín pre splnenie uznesenia: 18.04.2022 
Popis plnenia úlohy: Dňa 17. 03. 2022 bola podpísaná Zmluva o spolupráci Č. 213/2022/Práv. medzi mestom Liptovský 
Mikuláš a Slovenským červeným krížom, územným spolkom v Liptovskom Mikuláši. Následne boli finančné prostriedky 
vo výške 5 OOO€ poukázané na účet príjemcu. 
Dňa 25. 03. 2022 bola podpísaná Zmluva o spolupráci Č. 214/2022/Práv. medzi mestom Liptovský Mikuláš a Spišskou 
katolíckou charitou. Následne boli finančné prostríedky vo výške 5 OOO€ poukázané na účet prijemeu. 

I 

Text úlohy: V súlade so schval'ovacou časťou uznesenia Č. 4/2022 pripraviť a zabezpečiť potrebné kroky k 
udeleniu ocenenia "Cena mesta Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 Simonovi Nemcovi, Vranov 530/5A, 031 01 
Liptovský Mikuláš, za vynikajúce výsledky v oblasti športu (zisk bronzovej medaily na Zimných olympijských 
hrách v Pekingu 2022) a za šírenie dobrého mena mesta Liptovský Mikuláš, 



Termín pre splnenie uznesenia: 31. 08. 2022 
Popis plnenia úlohy: Vzhľadom na profesijnú vyt'aženost' laureáta, k slávnostnému udeleniu ocenenia "Cena mesta 
Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 Šimonovi Nemcovi zatiaľ nedošlo - uznesenie je v plneni. 

I 
Uznesenie č. 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 5/2022 
Zodpovednost': JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: na rokovanie MsZ dňa 02. 06. 2022 bude predložený návrh na zmenu v schvaľovacej časti 
uznesenia z dôvodu zmeny v osobe kupujúceho v procese prípravy materiálu a schvaľovania prevodu. 

I I 

Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 6/2022 
Zodpovednost': JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: kúpna zmluva Č. 194/2022/Práv. uzatvorená dňa 29. 03. 2022 

i I nené 
26. Uznesenie Č. 7/2022 z 03. 03. 2022 

T!e~x~t~ú~IO~h~y~:~z~a~b~e~z~p~eč~i~ť~S~c~h~v~a~l'o~v~aciu časť uznesenia Č. 7/2022 JUDr. Javornická 
90 dní od podpisu uznesenia 

Č. 200/2022/Práv. uzatvorená dňa 18. 03. 2022 
i I 

27. Uznesenie Č. 8/2022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 8/2022 
Zodpovednost': JUDr. Javornická 

Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 9/2022 
Zodpovednost': JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: kúpna zmluva Č. 178/2022/Práv. uzatvorená dňa 22. 03. 2022 

30. Uznesenie z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 11/2022 

JUDr. Javornická 
. 90 dni od podpisu uznesenia 

zmluva Č . 189/2022/Práv. uzatvorená dňa 14. 03. 2022 

č, 12/2022 z 03. 03, 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 12/2022 
Zodpovednost': JUDr. Javornická 

schval'ovaciu časť uznesenia č. 13/2022 
. Javornická 

Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer, zmluva sa neuzatvára. Zámer zverejnený v zmysle zákona Č . 138/1991 Zb. 
o majetku obci v platnom zneni. Návrh na odpredaj bude predložený na schválenie MsZ dňa 02. 06. 2022 

33. I,Iznesenle Č. 14/2022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 14/2022 



Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: nájomná zmluva Č. 1/2022 - byt. uzatvorená dňa 19. 03. 2022 
Stav olnenia úlohv: splnené 

34. Uznesenie Č. 15/2022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia č . 15/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: kúpna zmluva Č. 220/2022/Práv. uzatvorená dňa 25. 03. 2022 
Stav plnenia úlohy: splnené 

35. Uznesenie č. 16/2022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia č . 16/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: zámenná zmluva Č. 185120221Práv. uzatvorená dňa 29. 03. 2022 
Stav plnenia úlohv: splnené 

36, Uznesenie Č. 17/2022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č . 17/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer, zmluva sa neuzatvára. Zámer zverejnený v zmysle zákona Č. 13811991 Zb. 
o majetku obci v platnom znení. Návrh na odpredaj bude predložený na schválenie MsZ dňa 02. 06. 2022. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

37. Uznesenie č. 18/2022 z 03.03.2022 
Text úlohy: Zabezpečit' schval'ovaciu časť uznesenia Č. 18/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer, zmluva sa neuzatvára. Zámer zverejnený v zmysle zákona Č. 13811991 Zb. 
o majetku obci v platnom znení. Návrh na odpredaj bude predložený na schválenie MsZ dňa 02. 06. 2022. 
Stav olnenia úlohy: splnené 

38. Uznesenie Č. 19/2022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu čast' uznesenia Č. 19/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: nájomná zmluva Č. 202120221Práv. uzatvorená dňa 30. 03. 2022 
Stav plnenia úlohy: splnené 

39. Uznesenie Č. 2012022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu čast' uznesenia Č . 2012022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: kúpna zmluva Č. 181/2022/Práv uzatvorená dňa 22.03.2022 
Stav plnenia úlohv: splnené 

40. Uznesenie Č. 2112022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečit' schval'ovaciu časť uznesenia Č. 2112022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: kúpna zmluva Č. 180/2022/Práv. uzatvorená dňa 29. 03. 2022 
Stav olnenia úlohv: splnené 

41. Uznesenie Č. 2212022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečit' schval'ovaciu čast' uznesenia Č. 22/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: kúpna zmluva Č . 18212022/Práv. uzatvorená dňa 23. 03. 2022 
Stav plnenia Úlohy: splnené 

42. U~nese!1le Č. 23/2022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečit' schval'ovaciu časť uznesenia Č. 23/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: kúpna zmluva Č. 183/2022/Práv. uzatvorená dňa 23. 03. 2022 
Stav plnenia úlohv: splnené 

43, Uznesenie Č. 24/2022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečit' schval'ovaciu čast' uznesenia Č. 2412022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin ore solnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 



50. 

Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 25/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena zo strany mesta podpisaný, čaká sa 
na podpis druhej zmluvnej strany. 

Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 26/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena zo strany mesta podpisaný, čaká sa 
na podpis druhej zmluvnej strany. 

~~~~~z~a~bezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 27/2022 
§: : JUDr. Javornická 
~[!!!j~llil.M!~~L!.f~~!!lli!;90 dní od podpisu uznesenia 

zmenu časti uznesenia predložený na rokovanie MsZ dňa 02. 06. 2022 

z 03, 03, 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 28/2022 
Zodpovednosť: JUDr, Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č. 243/2022/Práv. uzatvorená dňa 28. 04. 
2022 

Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 29/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: nájomná zmluva Č. 285/2022/Práv. uzatvorená dňa 25. 04. 2022 

I 

Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 30/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy o zriadení vecného bremena zo strany mesta podpísaný, čaká sa na podpis druhej 
zmluvnej strany 

I 

Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 31/2022 
: JUDr. Javornická 

90 dní od podpisu uznesenia 
o zriadení vecného bremena Č . 247/2022/Práv. uzatvorená dňa 27. 04. 2022 

Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 32/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer, zmluva sa neuzatvára. Zámer zverejnený v zmysle zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. Návrh na zámenu bude predložený na schválenie MsZ dňa 02. 06. 2022. 

Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 33/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenía 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer, zmluva sa neuzatvára. Zámer zverejnený v zmysle zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znenI. Návrh na odpredaj bude predložený na schválenie MsZ dňa 02. 06. 2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 



53. Uznesenie Č. 3512022 z 03. 03. 2022 

I 
Text úlohy: Zabezpečit" schval'ovaciu čast" uznesenia Č. 3512022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena Č. 237/2022/Práv. uzatvorená dňa 06. 04. 
2022 
Stav plnenia úlohv: splnené 

54. Uznesenie Č. 39/2022 z 10. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečit' schval'ovaciu čast" uznesenia Č. 39/2022 a to v bodoch: 
- podat" Žiadost" o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

"Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Míkuláš", realizovaného v rámci výzvy 
na predkladaníe žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a 
regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy IROP-P07-SC73-2021-87, 

- zabezpečit' realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečit" finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 21 900,-€, 

zabezpečit' financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
Zodpovednosť: Ing. Kormaníková 
Termin pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
a pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt .. Regenerácia vnútrobloku 
Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš". 
Popis plnenia úlohy: Ministerstvo investicil , regionálneho rozvoja a Informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci 
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 29. 12. 2021 výzvu na predkladanie žiadosti o 
nenávratný finančný prlspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sidlisk, kód výzvy: 
IROP-P07-SC73-2021 -87. Mesto má zámer predložiť v rámci tejto výzvy žiados!' o NFP na realizáciu projektu 
.Regenerácía vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš" v rámci 2. hodnotiaceho kola. 
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznámil žiadate/om, že termin uzavretia 2. hodnotiaceho 
kola výzvy na predkladanie žiadost[ o NFP s kódom IROP-P07-SC73-2021-87 sa upravuje z 31.05.2022 na 13.06.2022, 
čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy. Po tomto termlne už nebude možné predklada!' žiadosti o NFP 
v rámci výzvy. Dôvod: dopyt prevyšujúci alokáciu . Žiadost" o NFP na projekt Regenerácia vnútrobloku Lipová, 
sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš" je v štádiu finalizácie a bude podaná najneskôr do 31.05.2022. 
Stav Dlnenia úlohv: v plnení 

55. Uznesenie Č. 4012022 z 10. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečit' schvaľovaciu čast" uznesenia Č. 40/2022 - zaradeníe nových príjmových a výdavkových 
položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektu "Zhodnocovanie 
biologicky rozložitel'ných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši". 
Zodpovednosť: Ing. Košík 
Termin pre splnenie uznesenia: 25. 03. 2022 
Popis plnenia úlohy: rozpočtové položky boli zaradené do evidencie rozpočtových položiek mesta Liptovský Mikuláš 
počas rozpočtového provizória, v zmysle uznesenia Č . 40/2022 z 10. 03. 2022, v stanovenom termine. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

56. Uznesenie Č. 4312022 z 10. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečit" schval'ovaciu čast' uznesenia Č. 43/2022 - po schváleni Dodatku Č. 1 k Zmluve Č. 
86812019/KP o zriadeni Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku (ďalej len 
Dodatok Č. 1) všetkými zmluvnými stranami pripravit" Dodatok Č. 1 na podpis. 
Zodpovednost": JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: čaká sa na schválenie Dodatku Č. 1 všetkými účastnikmi v obecných zastupiteľstvách a doručenie 
uzneseni. 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

57. Uznesenie Č. 4712022 z 10. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečit" schval'ovaciu čast' uznesenia Č. 47/2022 a to konkrétne: 
a) použitie finančných prostriedkov z transparentného účtu na účel financovanie humanitárnej pomoci 

vojnou postihnutým obyvatel'ov Ukrajiny, utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, ktori budú potrebovat" pomoc 
na území mesta, prostredníctvom Slovenského červeného kríža a mimovládnych neziskových 
organizácií a iných právnických osôb, vrátane cirkevných právnických osôb registrovaných na Slovensku, 
ktoré organizujú a zabezpečujú humanitárnu pomoc pre obyvatel'ov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou 
na Ukrajine, zapojených do tejto pomoci a to na základe ich žiadosti, v ktorej uvedú účel použitia na územi 
mesta Liptovský Mikuláš, 

b) humanitárnu pomoc mesta Liptovský Mikuláš prevodom na transparentný účet mesta Liptovský Mikuláš 
vo výške 10 000 eur. 

Zodpovednost": Ing. Košik 
Termin ore spJnenie uznesenia: priebežne 



Popis plnenia úlohy: a) Mesto Liptovský Mikuláš zriadilo pre tento účel transparentný účet vo Všeobecnej úverovej banke 
s čislom : SK95 0200 0000 0045 7127 1259_ Vypracovali sme procesný postup na spôsob čerpania prostriedkov z 
daného účtu_ Bola zriadená komisia pre posudzovanie žiadostí a oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov _ 
Aktuálne je účet stále aktívny_ 
b) finančný prispevok mesto vo výške 10 OOO€ bol pripisaný na účet transparentného účtu dňa 17_ 03_ 2022_ 
Stav Inenia úloh : s Inené 


