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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 

NAVRH NA UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. 01. 2023 číslo /2023 

K bodu: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva 

ku dňu 04. 01. 2023 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o: 

berie na vedomie 

správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva k termínu 04.01.2023, 

ktorá je prílohou tohto uznesenia. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 2023 



Správ a o plnení uznesení MsZ v Liptovskom Mikuláši ku dňu 04.01.2023 

1. Uznesenie č. 27/2016 z 17.03.2016 
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti Uzn. č. 27/2016. 
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní 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 závažnYch právnych problematikách využívať garantované externé zmluvné služby. 
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: priebežne 
Popis plnenia úlohy: plní sa priebežne 
Stav olnenia úlohv: v plnení - --

3. Uznesenie č. 6/2017 z 16.02.2017 
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia č. 6/2017. 
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: 
5. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom a ŽSR. ŽSR zatiaľ zmluvu 
nepodpísali - prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

4. Uznesenie č. 19/2017 z 13.04.2017 

5. 

Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia č. 19/2017. 
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Javornická) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: 
Bod: 4.2. Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícii so ŽSR zmluva 
- ŽSR zatiaľ zmluvu nepodpísali - prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
Stav olnenia úlohv: splnená okrem bodu 4.2. - v plnení 
Uznesenie č. 78/2020 z 17.12.2020 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 78/2020. 
Zodpovednosť: JUDr. Maďarová (JUDr. Javornická) 

, ' ,, . 
Termin pre splnenie uzneserna: 90 dm od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zatiaľ nepodpísaná, súvisí s uzn. č. 
6/2017 zo dňa 16.02.2017. 

tav lnenia ú oh : v lnení 
6. Uznesenie č. 10/2021 z 11. 03. 2021 

Text úlohy: Zabezpečiť časť II. mení a časť III. mení a doplňa uznesenia č. 10/2021 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: spoločnosť Reality Pro KK3 s. r. o. pripravuje návrhy dodatkov k Nájomnej zmluve a Zmluve 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
Stav lnenia úloh : v ·· 1není 

7. Uznesenie č. 71/2021 z 09.09.2021 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 71/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia ú1ohy: pripravuje sa návrh kúpnej zmluvy, následne bude zaslaný na pripomienkovanie druhej 
zmluvnej strane. 
Stav lnenia úloh : v lnení 

8. Uznesenie č. 103/2021 z 16. 12. 2021 
Text úlohv: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 103/2021 a to v bodoch: 
- podať Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Dome kultúry Liptovský Mikuláš", 
- zabezpečiť realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10 511,77€, 
- zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Domu kultúry Liptovský 
Mikuláš. 
Zod ove_dnos_ť· M r. Devečka, In . 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: 
- podať Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Dome kultúry Liptovský Mikuláš", 
SPLNENÉ 
Momentálne je projekt v štádiu posudzovania. 
-zabezpečiť realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, V PLNENÍ 
- zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10 511,77€, V PLNENÍ 
- zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Domu kultúry Liptovský 
Mikuláš. V PLNENÍ 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

9. Uznesenie č.104/2021 z 16.12.2021 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 104/2021 a to v bodoch: 
- podať Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy Múzea Janka Kráľa", 
-zabezpečiť realizáciu projektu Múzeom Janka Kráľa v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 4 109,33€ 
- zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Múzea Janka Kráľa. 
Zodpovednosť: Mgr. Hric, 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 „Stavebné úpravy Múzea 
Janka Kráľa" 
Popis plnenia úlohy: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo IROP-P07-SC77-
2021-75 za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy Múzea Janka Kráľa" bola riadne podaná 24. 11.2021. 
Stav olnenia úlohv: v plnení (očakávanie rozhodnutia príslušného Sprostredkovateľského orgánu IROP - MKSR} 

10. Uznesenie č. 105/2021 z 16.12.2021 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 105/2021 a to v bodoch: 
- podať Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu „Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m. č. Ploštín", 
- zabezpečiť realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 6 739€ 
- zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta. 
Zodpovednosť: Ing. Kormaníková, 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 „Podpora udržateľnosti a 
odolnosti Kultúrneho domu v m. č. Ploštín" 
Popis plnenia úlohy: V stanovom termíne uzavretia výzvy (do 25.11 .2021), mesto odoslalo dňa 24.11.2021 žiadosť 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Podpora udržateľnosti a odolnosti 
Kultúrneho domu v m.č. Ploštín". 
Aktuálne je žiadosť posudzovaná v rámci administratívnej kontroly, následne bude prebiehať odborné hodnotenie 
žiadosti. Rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti malo byť vydané do 70 prac. dní od ukončenia hodnotiaceho 
kola, tzn. do 03.02.2022. 
Aktuálne je naša žiadosť v odbornom hodnotení. SO pre IROP už štvrtýkrát predlžil lehotu na rozhodnutie 
o podaných žiadostiach, aktuálne do 28.02.2023. 
Stav · 1nenia úloh : v lnení 

11. Uznesenie č. 108/2021 z 16.12.2021 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu 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. Kormaníková, Ing. Košík 
Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 
z Fondu na podporu športu a pred podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na projekt „Stavebné 
úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny". 
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 Líptovskom Mikuláši, m. č Podbreziny~ 
bola odaná 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 
žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku, medzi ktorými sa nachádza aj mesto Liptovský Mikuláš. 
Dňa 19.05.2022 sme obdržali z FnPŠ Rozhodnutie o schválení našej žiadosti v plnej požadovanej výške 
príspevku 122 163 EUR, čo predstavuje 60 % z celkových výdavkov na projekt po VO. Spolufinancovanie 
projektu (40% z celkových výdavkov, tzn. vo výške 81 443 €) z vlastných zdrojov mesta je v platnom uznesení 
č. 108/2021 vykonateľné schválením záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019. 

Dňa 27.5.2022 nás FnPŠ vyzval na predloženie podkladov a údajov k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré mesto 
fondu nepredložilo, pretože jedným z požadovaných podkladov je zmluva o dielo, ktorú mesto nemohlo 
podpísať z dôvodu absencie finančného krytia 40%-ného spolufinancovania. 

Na zasadnutie MsZ konané dňa 2.6.2022 bol predložený návrh na zmenu uznesenia č. 108/2021, ktorou by sa vypustil 
bod o vykonateľnosti uznesenia. Keďže tento návrh nebol v MsZ schválený, stále pretrvával stav, že mesto nemohlo 
predložiť na FnPŠ požadované podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o NFP. 

31.8.2022 bolo zrušené pôvodné VO, z dôvodu že nebolo možné podpísať ZoD, preto že nebola splnená 
podmienka vykonateľnosti uznesenia o spolufinancovaní projektu (tzn. nebol v tom čase schválený záverečný účet 
zar. 2019). V novembri 2022 bol aktualizovaný rozpočet stavebných prác, ktorý bude slúžiť ako PHZ do nového VO 
ktoré plánujeme vyhlásiť v 01/2023. Projekt v zmysle výzvy musí byť zrealizovaný do 31.12.2024. 
Stav olnenia úlohv: v plnení (čiastočne splnené) 

12. Uznesenie č.109/2021 z 16.12.2021 
Text úlohy: V súlade so schvaľovacou častou uznesenia č. 109/2021 zabezpečiť realizáciu investičného zámeru 
Mestských športových zariadení, 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 PO k investičnému zámeru v objeme 63 000€ po skončení 
rozpočtového provizória. 
Zodpovednosť: Ing. Košík 
Termín pre splnenie uznesenia: v texte 
Popis plnenia úlohy: Uznesenie je stále v PLNENi, aktuálne sa prehodnocuje jeho aktuálnosť s ohľadom na nové 
okolnosti v investičnom zámere Mestských športových zariadení, s. r. o. na II. etapu rekonštrukcie FŠ -
,,Dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige". 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

13. Uznesenie č. 39/2022 z 10.03.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 39/2022 a to v bodoch: 
- podať Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš", realizovaného v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a 
regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, 

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

zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
Zodpovednosť: Ing. Kormaníková 
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 „Regenerácia vnútrobloku 
Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš". 
Popis plnenia úlohy: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatízácie Slovenskej republiky ako Riadiaci 
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 29-12.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: 
IROP-PO7-SC73-2021-87. Mesto predložilo v rámci tejto výzvy žiadosť o NFP na realizáciu projektu „Regenerácia 
vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš" v rámci 2. hodnotiaceho kola, ktorým sa zároveň výzva 
uzavrela, s lehotou na podanie žiadostí najneskôr do 13.6.2022. 
Žiadosť o NFP bola odoslaná na MIRRI 10.6.2022. Dňa 30.6.2022 dostalo mesto výzvu na doplnenie žiadosti o NFP. 
Doplnenie žiadosti o NFP bolo odoslané na MIRRI 12.7.2022. Dňa 18.7.2022 nám bola doručená výzva č. 2 na 
doplnenie žiadosti o NFP. Doplnenie č. 2 žiadosti o NFP bolo odoslané na MIRRI 26.7.2022. Dňa 21.11.2022 bolo 
mestu doručené Rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov určených vo výzve. Voči rozhodnutiu o neschválení žiadosti sme sa odvolali listom zo dňa 
28.11.2022, na ktorý sme k 4.1.2023 nedostali odpoveď. 
Stav olnenia úlohv: v plnení 



14. Uznesenie č. 43/2022 z 10.03.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 43/2022 - po schválení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 
868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku (ďalej len 
Dodatok č. 1) všetkými zmluvnými stranami pripraviť Dodatok č. 1 na podpis. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: čaká sa na schválenie Dodatku č. 1 všetkými účastníkmi v obecných zastupiteľstvách 
a doručenie uznesení. 
Stav olnenia úlohv: v olnení 

15. Uznesenie č. 65/2022 z 02.06.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 65/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zaslaný druhej strane na 
pri pom ienkovanie 
Stav olneoia úlohv: v Dlnení 

16. Uznesenie č. 97/2022 z 25.08.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 97/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta (odpredaj schválený uznesením č. 
122/2022); návrh zmluvy zaslaný druhej zmluvnej strane na pripomienkovanie 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

17. Uznesenie č. 98/2022 z 25.08.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 98/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta (odpredaj schválený uznesením č. 
123/2022); návrh zmluvy zaslaný druhej zmluvnej strane na pripomienkovanie 
Stav olnenia úlohv: v Dlnení 

18. Uznesenie č. 99/2022 z 25.08.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 99/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta (odpredaj schválený uznesením č. 
124/2022); návrh zmluvy zaslaný druhej zmluvnej strane na pripomienkovanie 
Stav 0_lnenia úlohv: v plnení 

19. Uznesenie č. 100/2022 z 25.08.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 100/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: na zasadnutie MsZ bude predložený návrh na zrušenie uznesenia č. 100/2022 z dôvodu, 
že po následných rokovaniach bude predmetná nehnuteľnosť ponechaná do nájmu. 
Stav olnenia úlohv: v Dlnení 

20. Uznesenie č. 122/2022 z 12.12.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 122/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy zaslaný druhej zmluvnej strane na pripomienkovanie (zámer č. uznesenia 
97/2022) 
Stav olnenia úlohv: v Dlnení 

21. Uznesenie č. 123/2022 z 12.12.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 123/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy zaslaný druhej zmluvnej strane na pripomienkovanie (zámer č. uznesenia 
98/2022) 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

22. Uznesenie č. 124/2022 z 12.12.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 124/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín ore solnenie úlohv: 90 dní od podpisu uznesenia 



Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy zaslaný druhej zmluvnej strane na pripomienkovanie (zámer č. uznesenia 
99/2022) 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

23. Uznesenie č. 125/2022 z 12.12.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 125/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy zaslaný druhej zmluvnej strane na pripomienkovanie 
Stav olnenia úlohv: v plnení -24. Uznesenie č. 127/2022 z 12.12.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 127/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy zaslaný druhej zmluvnej strane na pripomienkovanie 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

25. Uznesenie č. 128/2022 z 12.12.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 128/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 904/2022/Práv. uzatvorená dňa 
16.12.2022 
Stav olnenia úlohv: SDlnené --

26. Uznesenie č. 129/2022 z 12.12.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 129/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy zaslaný druhej zmluvnej strane na pripomienkovanie 
Stav olnenia úlohv: v olnení 

27. Uznesenie č. 130/2022 z 12.12.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 130/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy zaslaný druhej zmluvnej strane na pripomienkovanie 
Stav olnenia úlohv: v Dlnení 

28. Uznesenie č. 131/2022 z 12.12.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 131/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 901/2022/Práv. uzatvorená dňa 
19.12.2022 
Stav olnenia úlohv: splnené 

29. Uznesenie č. 132/2022 z 12.12.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť časť II. mení uznesenia č. 132/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh dodatku k zmluve zaslaný druhej strane na pripomienkovanie 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

30. Uznesenie č. 133/2022 z 12.12.2022 
Text úlohy: Zabezpečiť časť II. mení uznesenia č. 133/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie úlohy: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zaslaný druhej strane na 
pripomienkovanie (súvisí s uznesením č. 65/2022) 
Stav olnenia úlohv: v plnení -31. Uznesenie č. 137/2022 z 12. 12. 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 137/2022 k bodu programu rozpočtové opatrenia mesta 
Liptovský Mikuláš na rok 2022. 
Zodpovednosť: Ing. Košík 
Termín pre splnenie úlohy: 31.12.2022 
Popis plnenia úlohy: Schvaľovacia časť uznesenia bola zrealizovaná v stanovenom termíne. 
Stav olnenia úlohv: splnené 


