
MESTSKĚ ZASTU PITEĽSTVO UPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
M ESTSKĚHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 23. apríla 2020 čísio 2312020

K bodu: Organizačné otázky:
Správa o plnení úloh vyplývajúcich Z uzneseni mestského zastupiteľstva
zročných k termínu 31.03. 2020

Mestské zas t U p i t e 1‘ S t V O

berlo na vedomie

správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k termĺnu

31.03. 2020, ktorá je prílohou tohto uznesenia.

Ing. Já BIcIjáč, PhD.
prihiátoi mesta

Dátum podpisu uznesenia: 24. 04. 2020



Správa o plneni uznesení MsZv Liptovskom Mikuláši k 31. 03. 2020

Uzn. Č. 15312015z 10.12.2015
b) Text úlohy: V zmysle zákona č. 309/2014 Z. z. podlá 12 písmeno b, pravidelné monitorovať‘ a každoročne do 31
mája zasielat‘ prĺslušnému vyššiemu územnému celku správu O plneni PHSR.
Zodpovednosf: Ing. Kormaníková; RNDr. Dobrotková (Schlegerová)
Termín pre splnenie uznesenia: každoročne do 31,5.
Popis plnenia úlohy: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -

2022 s výhľadom do roku 2030 jev zmysle postupu opisanom V realizačnej časti dokumentu pravidelne vyhodnocovaný
a monitorovaný. Plnenie PHSR za rok 2018 bob spracované gestormi strategických oblasti pod vedením koordinátora
a bob prerokované na zasadnutí Mestského zastupitelstva dňa 21.3.201 9. Správa o plneni PHSR za rok 2018 a
vyhodnotenie plnenia aktivít Akčného plánu za rok 2018 bolí následne v termíne do 31.05.2019 zaslaná na Urad
Žilinského samosprávneho kraja (Odboru Európskych projektov a regionálneho rozvoja).
Vyhodnotenie plnenia aktivít Akčného plánu za rok 2019, prebehlo v mesiacoch 01-03/2020, Z dóvodu pandémie bude
predložené na rokovanie MsZ do mája 2020, následne bude správa o vyhodnotení plnenia PHSR za r. 2019 zaslaná
na Úrad Zilinského samosprávneho kraja.
Stav plnenia úlohy: 31 .5.2020 ( pre rok 2019 úloha splnená)
c)Text úlohy: Zabezpečíť‘ plneníe cieľov a akčného plánu v zmysle schváleného Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 5 výhl‘adom do roku 2030.
Zodpovednosť: gestori jednotlivých oblastí koordinovaní RNDr. Dobrotková (Schlegerová)
Termín pre splnenie uznesenia: priebežne
Popis plnenia úlohy: Akčný plán vypracovaný v zmysle schváleného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 201 5-2022s výhľadom do roku 2030 (PHSR) bol spracovaný na dobu 3 rokov.
Jeho plnenie a monitorovanie jednotlivých úloh prebieha priebežne. Súčasťou monitorovacieho procesu sú pravidelné
správy o priebežnom plneni stanovených úloh, ktoré vypracovávajú jednotliví gestori. Akčný plán sa podľa potreby
modifikuje, tzn. gestori identifikujú úlohy, ktoré nie je možné v naplánovanom období splniť, resp. doplňajú nové
s ktorými póvodný návrh nepočítal. Tieto rozhodnutia sú v záverečnej správe zdčvodnené. Okrem tohto procesu sú
mnohé úlohy operatívne riešené v rámci pravidelného cyklu porád riadiaceho výboru projektov, ktorý gestoruje Ing.
Jana Kormaníková. Mestskému zastupiteľstvu bol na rokovanĺ dňa 8.2.2018 predložený na schválenie Návrh akčného
plánu na roky 2018—2020 PHSR, ktorý bol schválený. Na rokovaní MsZ dňa 21.3.2019 bo predložená nformativna
správu o plnení PHSR za rok 2018. Správa bola v termĺne do 31.5.2019 zaslaná na Urad Zilínského samosprávneho
kraja.
Vyhodnotenie plnenia aktivit Akčného plánu za rok 2018, prebiehalo v mesiacoch 12/2018 — 03/2019 a bob predložené
na rokovanie MsZ dňa 21.3.2019. V termine do 31.5.2019 bob vyhodnotenie plnenia PHSR za r. 2018 zaslané na
Úrad Zilinského samosprávneho kraja (Odboru Európskych projektov a regionálneho rozvoja).
Vyhodnotenie plnenia aktívĺt Akčného plánu za rok 2019 ‚ prebehlo mesíacoch 01-03/2020, z dóvodu pandémíe bude
predložené na rokovanie MsZ, do konca mája 2020, následne bude správa o vyhodnotení plnenia PHSR za r. 2019
zaslaná na Urad Zilinského samosprávneho kraja.
Stav plnenia úlohy: do 31.3.2020 (za r. 2019, úloha splnená)

2. Uzn. Č. 2712016 z 17.03.2016
Text úlohy: Zabezpečiť zreabizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti Uzn. č. 27/2016.
Zodpovednosť: Mgr. bľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia (17.6.2016)
Popis plnenia úlohy: 7. realizácía verejného obstarávania na dodávateľa modernizácie vnútorného osvetlenia interiérov
základných a materských škól v majetku mesta, ktoré vyplynulo z vykonaného auditu osvetlenia — vyjadrenie
zodpovedného pracovníka p. Brtáňa: Uloha je v sledovaní s ohľadom na fínancie.
Stav plnenia úloh: body 1-6 splnené a vyhodnotené (22.4.2016), bod 7v plneni

3. Uzn. Č. 8212016 z 08.08.2016
Text úlohy: V závažných právnych problematikách využívaf garantované externé zmbuvné služby.
Zodpovednosť: Mgr. ll‘anovská
Termín pre splnenie uznesenia: priebežne
Popis plnenia úlohy: Plní sa priebežne.
Stav plnenia úlohy: v pbneni

4. Uzn. Č. 9712016 z 16.09.2016
Text úlohy: Jedenkrát ročne pripraviť vyhodnotenie realizácie Komunitného plánu sociábnych služieb mesta Liptovský
Mikuláš na obdobie 2016-2020v rámci predkladanej správy o činnosti odboru sociálneho.
Zodpovednosť: Mgr. Sabaková
Termín pre splnenie uznesenia: v 5. mesiaci
Popis pbnenia úlohy: Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služíeb mesta Liptovský Mikuláš na obdobie
2016-2020 bude predbožené pri správe o činnosti odboru sociálneho — Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš



a informácia o činnosti Detských Jasu, informácia o plnenĺ KPSS za rok 2018. Pre r.201 8—jev plnenĺ, predložené bob
na MsZ vjúni 2019
Stav olnenia úlohy: v plnenĺ — predložené bob na M5Z — jún 2019, Za r. 2019 bude predložené MaZ v júni 2020.

5. Uzn. Č. 6/2017 Z 16.02.2017
Text úlohy: Zabezpečit“ zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 6/2017.
Zodpovednosť: Mgr. lfanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: 5. uzatvorenie zmluvy O budúcej zmluve o zriadení vecného bremene medzi mestom a ŽSR. ŽSR
zatiaľ zmluvu nepodpisali.
Stav plnenía úlohy: v plnení

6. Uzn. Č. 19/2017 z 13.04.2017
Text úlohy: Zabezpečit“ zrealizovanie všetkých bodov schval‘ovacej časti uznesenia Č. 19/201 7.
Zodpovednost‘: Mgr. lľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: K bodu 4. 4.2 Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy O odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných
investícií so ŽSR zmluva - zatiaľ neuzavretá
Stav plnenia úlohy: splnené okrem bodu 4.2. v plneni

7. Uzn. Č. 63/2017 z 21.09.2017
Text úlohy:
a) zaradiť do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2018 finančně prostriedky na spustenie školskej vývarovne pri MŠ 4.

apríla 1936. LM v celkovej sume 20 000€ formou kapitálového transferu,

b) každoročne vyčleniť finančné prostriedky na navýšenie platu nepedagogických pracovníkov v školách a školských

zariadeniach v zriaďovateľskej pósobnosti mesta O 2%
c) vyčleniť finančné prostriedky na obnovu technologického zariadenia a údržbu v školskej vývarovni pri ZŠ Janka
Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš a pri MŠ Čs. brigády 2, 031 01 Liptovský Mikuláš nasledovne:

1. Kapitálové transfery:

Rok 2018— školská vývarovňa pri ZŠ J. Král‘a_14 000€; školská vývarovňa pri MŠ Čs. brigády_iQ 333€

Rok 2019— školská vývarovňa pri ZŠ J. Král‘a14 000€; školská vývarovňa ph MŠ Čsl. brigádylo 333€
Rok 2020— školská vývarovňa pri ZŠ J. Kráľaj4 000€: školská vývarovňa pil MŠ Čsl. brigádylo 333€
2. Bežné transfery (oprava a údržba zariadenia v školskej vývarovni pri MŠ Čs. brigády 2. LM)

Zodpovednosť: PhDr Jašková
Termín pre splnenie uznesenia : do 31. 12. 2017, 31.12.2018, 31.12.2019
Popis plnenia úlohy: Kapitálové výdavky zapracovaně v schválenom rozpočte na rok 2019 dňa 11.022019 ana
výhl‘adový rok 2020. Dňa 20.122018 rozpočet predložený v MsZ a dňa 11.02.2019 v MsZ schválený. Kapitálově

výdavky zapracované v návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 dňa 18.02.2020. Dňa 23.04.2020 se
bude konať MsZ, kde bude návrh rozpočtu mesta na rok 2020 a roky 2021-2022 predložený poslancom na

schvaľovanie.
Stav plnenia úlohy: splneně

8. Uzn. Č. 99/20172 14.12.2017
Text úlohy: c) Zabezpečiť úkony vyplývaJúce z Podnikaterského plánu! schváleného Uznesenim č. 99/201 7.
Zodpovednosť: Ing. Gutraiová, PhDr. Jašková
Termin pre splnenie uznesenia: 31.12.2018
Popis plnenia úlohy: Podnikateíský plán bol naplnený, futbalový štadión bol vybudovaný, riadne skolaudovaný a slúži
svojmu účelu. Prevádzkuje ho MFK Tatran. lnvestičná akcia boba riadne zúčtovaná vo vzťahu k poskytovateíovi dotácie
— Slovenskému futbalovému zvázu i vo vztahu k banke. MŠZ s. r. o. pravidelne mesačne fakturuje svoje pohbadávky
2 nájmu a pravidelne mesačne spláca úver a úroky k úveru. Štvrťročne predkladá účtovnú uzávierku úverujúcej banke.
Úver bol poskytnutý v r. 2OiSso spbatnostou 10 rokov.
Stav plnenia úlohy: v plneni

9. Uzn. Č. 1312018z 15.02.2018
Text úlohy: ZabezpeČovať a monitorovaf plnenie ciefov Akčného plánu na roky 2018—2020 Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015—2022s výhl‘adom do roku 2030.
Zodpoyednosť: ng. Kormaniková
Termín pre spbnenie uznesenia: priebežne do 31.12.2020
Popis plnenia úlohy: Akčný plán vypracovaný v zmysle schváleného Programu hospodárskeho rozvoje a sociálneho
rozyoJa mesta Liptovský Mikuláš na roky 2018-2020s výhľadom do roku 2030 (PI-ISR) bol spracovaný na dobu 3 rokov.
Jeho pbnenie a monitorovanie Jednotlivých úloh prebieha priebežne. SúČasťou monitorovacieho procesu sú pravidelně
správy o priebežnom plnení stanovených úloh, ktoré vypracovávaJú Jednotliví gestori. AkČný plán sa podľa potreby



modifikuje tzn. gestori identifikujú CUohy, ktoré nie je možné v naplánovanom období splnit, resp. doplňajú nové s ktorýmF
póvodný návrh nepočĺtal. Tieto rozhodnutia sú v záverečnej správe zdövodnené.
Okrem tohto procesu sú mnohé úlohy operatĺvne riešené v rámci pravidelného cyklu porád riadiaceho výboru projektov
(RVP). Mestskému zastupitefstvu bol na rokovaní dňa 8.2.2018 predložený na schválenie Návrh akčného plánu na roky
2018— 2020 PHSR, ktorý bol schválený. Na rokovaní MsZ dňa 21.3.2019 bola predložená lnformatívna správu o plneni
PHSR za rok 2018. Vyhodnotenie plnenia PHSR mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 bob zaslané na VUC Zilinský
samosprávny kraj v stanovenom termine do 31 .05.2019.
Vvhodnotenie plnenia aktivit Akčného plánu za rok 2018, prebiehalo v mesiacoch 12/2018 — 03/2019 a bob predbožené

na rokovanie MsZ dňa 21.3.2019. V termine do 31.5.2019, bob vyhodnotenie plnenia PHSR za r. 2018 zaslané na Úrad

Žilinského samosprávneho kraja (Odboru Európskych projektov a regionálneho rozvoja).

Vyhodnotenie plnenia aktivit Akčného plánu za rok 2019. prebehlo v mesiacoch 01-03/2020, z dčvodu pandémie bude
predložené na rokovanie MsZ, do konca mája 2020, následne bude správa o vyhodnoteni plnenia PHSR za r. 2019
zaslaná na Úrad Žilinského samosprávneho kraja.
Stav plnenia úlohy: 31.5.2020 (za rok 2019 úloha splnená)

10. Uzn. Č. 5312018721.06.2018
b) Text úlohy: Prostredníctvom konateľov spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. počnúc r. 2018 až do doby
ukončenia splácania úveru vo výške 375 000 eur, zabezpečiť, aby boli prijmy z nájmu každoročne použité prioritne
na splácanie úveru a úrokov vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.
ZodpovednosV: Ing. Gutraiová
Termin pre splnenie uznesenia: 25.08.2018
Popis plnenia úlohy: Uloha jev monitorovani. Fn tvorbe rozpočtu na rok 2019 boli rozpočtované finančně prostriedky
v projektovanej výške. Úvera úroky k úveru sú splácané mesačne formou inkasa zo strany VUB, a. s.. K 31.12.2019
bol zostatok nesplateného úveru vo výške 338.480 eur.
Stav plnenia úlohy: v plneni

11. Uzn. Č. 1312019201.04.2019
Text úlohy: Obstarať zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v zmysie obdržanej petície č. 6/2018, doručenej

mestu Liptovský Mikuláš dňa 10.102018 a žiadosti obyvateíov m. č. Palúdzka a Občianskeho združenia Naša

Palúdzka o úpravu maximáinej výšky zástavby lokality Paiúdzka ÚPN Liptovský Mikuláš zo dňa 09.12. 2018s grafickot

príiohou vymedzenia lokalit č 1 ač. 2v k. ú. Palúdzka a zmeny tejto žiadosti v zmysle listu zo dňa 31. 01. 2019,

doručeného mestu Liptovský Mikuláš dňa 15. 02. 2019.

Zodpovednosť: Ing. arch. Bachtiková
Termín pre spinenie uznesenia: 28022020

Popis pinenia úlohy: Zmeny a dopinky č.6 UPN mesta LM bolí bofl obstarané a spracované podľa uzatvorenej zmiuvy

Požiadavka, vyplývajúca z uznesenia MsZ LM č.13/2019 zo dňa 1.4.2019, bola zapracovaná. Návrh Zmeny a dopinky

č.6 UPN mesta LM bol zverejnený, verejne prerokovaný a pripomienkové konanie bob pre verejnosť ukončené dňa

10.11.2019. Mesto LM zaslalo hstom č. MsÚ/UHA 2020/5549-05-Bc zo dňa 30.1.2020 na Okresný úrad Žilina odbor

OVBP, odd. územného piánovania dopinený návrh,, Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky č.6“

v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania a žiadosť o jeho preskúmanie podia -u 25 ods. 4 zákona č.

50/1 976 Zb. o územnom plánovani a stavebnorn poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov. K návrhu

Zmien a doplnkov č. 6 UPN mesta LM sme obdržali kladné stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru OVBP,

oddeienia územného plánovania a návrh Zmeny a dopinky č. 6 UPN mesta LM je pripravený na schváienie v MsZ LM

Stav plnenia úlohy: spinená

‘12. Um. Č. 5712019 z 19. 09. 2019
Text úlohy: Zabezpečíť zreabzovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenía č.57/2019.
Zodpovednosť: Mgr. hanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis pinenia úlohy: Časf II.
Bod 1. spinené - Nájomná zmluva Č. 810/2019/Práv, podpísaná dňa 08. 10. 2019
Bod 2. v pineni - Zmiuva o budúcej zmiuve o zriadení vecného bremena zatiaľ nepodpísaná, je vyhotovená
Bod 3. splnené - Kúpna zmiuva Č. 807/2019/Práv. podpísaná dňa 30. 09. 2019
Bod 4. splnené - Kúpna zmiuva č. 877/2019/Práv. podpísaná dňa 16. 10. 2019
Bod 5. splnené - Kúpna zmiuva Č. 806/2019/Práv. podpisaná dňa 04. 10. 2019
Bod 6. splnené -

Bod 6.1 - Zmiuva O zriadení vecného bremena Č. 809/2019/Práv. — vklad povolený V 5433/2020 dňa 25.01.2020
Bod 6.2- Kúpna zrniuva 808/2019/Práv. uzavretá — vklad povolený V 208/2020 dňa 06.03.2020



Bod 7. v plnení - dňa 08.04. JUDr. Lakotová telefonicky kontaktovala JUDr. Ing. Uhliarikovú (SD, as.), ktorá jej oznámila,
že v rámci pripomienkovania zmluvy bob zistené, že schválená výška odplaty za zriadenie VB vo výške 2491,46 eur
nekorešponduje $ ich výškou odplaty za zriadenie VB vo výške 2 484,28 eur. Keďže ZP bol vyhotovený na stanovenie
odplaty vo vzťahu k viacerým zaťaženým parcelám (nie vo vlastnĺctve mesta), hodnotu odplaty som vypočítala pomerne
podľa veľkosti záberu mestskej parcely k celkovej sume odplaty. Týmto spčsobom vyšla suma 2 491,46 eur, tj. 3,47
eur/m2). Druhá strana nás ale upovedomila, že v ZP je prepočítaná výška náhrady 346 eur/m2, čo predstavuje rozdiel
0,01 eur/m2. Z toho dčvodu sme Sa dohodli, že do najbližšieho MsZ pripravime návrh na zmenu uznesenia V časti výšky
odplaty za zriadenie VB.

Bod 8. splnené - Ovs vyhlásená v termine Od 24. 09. 2019 do 24. 10. 2019
Do konca lehoty na predkladanie návrhov nebol mestu doručený žiadny súťažný návrh.
Stav plnenia úlohy: v plneni body 2, 7, ostatně body splnené

13. Uzn. Č. 6112019 z 19. 09. 2019
Text úlohy: Zabezpečiť vyhotovenie krycieho listu a podpisanie Zmluvy O zriadeni združenia obcí s názvom Združenie

obcí — Cyklodoprava Horný Liptov s členmi združenía podľa schvaľovacej časti uznesenia Č. 61/2019 a jej
zverejnenie obvyklým sp6sobom.
Zodpovednosť: Mgr. hanovská
Termin pre splnenie uznesenia: do 3 dní od podpisu dodatku

Popis plnenia úlohy: Obec Podtureň ako jediná z úČastnikov zmluvy neschválila združenie obci, zatiaľ je vec v riešeni.

stav plnenia úlohy: v plneni

____________________________ ____________________________________

14. tlzn. Č. 6212019z 19. 09. 2019
Text úlohy: Zabezpečiť vyhotovenie krycieho listu a podpisanie Zmluvy o zriadeni združenia obci s názvom
„Združenie obci — Cyklodoprava Liptovská Mara‘ $ Členmi združenia podIa schvalovacej časti uznesenia Č. 61/2019

a jej zverejnenie obvyklým spčsobom.

Zodpovednosf: Mgr. llanovská
Termin ve splnenie uznesenia: do 3 dni od podpisu dodatku
Popis plnenia úlohy: Zmluva Q zriadeni združenia obci bola podpísaná všetkými jej úČastnikmi dňa 30. 01. 2020,
zverejnená bola 04.02.2020.
Stav plnenia úlohy: splnené

15. Uzn. Č. 67/2019 z 19. 09. 2019
a) Text úlohy: Zabezpečiť splnenie opatreni uložených v závznej časti Programu odpadověho hospodárstva mesta

Liptovský Mikuláš do roku 2020.
Zodpovednosť: RNDr. Lošonská
Termín ve splnenie uznesenia: 31. 12. 2020
Popis plnenia úlohy: Oddelenie životného prostredia a pornohospodárstva mesta Liptovský Mikuláš v súvislosti
s plnením cieľov uložených v závznej časti Programu odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš do roku
2020 prijalo opatrenia zameraně na dosiahnutie stanovených cieiov. Opatrenia boli zakomponovaně do VZN
o nakladani s komunálnym odpadom na území mesta a do prevádzkových poriadkov zariadeni na nakladanie
s odpadov.
Problémom pri plnení cieľov sú možnosti zhodnotenia vytriedených zložiek komunálneho odpadu, najmä
plastového odpadu.
Stav plnenia úlohy: v plneni

b) Text úlohy: Pripraviť mestskému zastupitelstvu návrh na schválenie stratégie množstvového zberu zmesového
komunálneho odpadu ako opatrenia na dosiahnutie ciel‘ov stanovených v Programe odpadového hospodárstva

mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016-2020 do roku 2020.
Zodpovednosť: RNDr. Lošonská
Termĺn pre splnenie uznesenia: na základe žiadosti predížený termín pre splnenie uznesenia do 30.06.2020.
Popis plnenia úlohy: Od 01.07.2020 sa meni zákon o odpadoch. Napr. meni sa definicia komunálneho odpadu a
to tak, že sa rozširuje zodpovednosť obce, obec bude zodpovedať aj za oddelene vyzbieraný odpad z mých
zdrojov, akje tento odpad svojim zložením a charakterom podobný odpadu z domácnosti. Podľa dčvodovej správy
mými zdrojmi maloobchodný predaj, ubytovanie, stravovanie, zdravotnícke služby. Doteraz sa táto povinnosť týkalE
len obyvatel‘ov. K dnešnému dni neboli vydaně vykonávajúce predpisy. Oddelenie životného prostredia
a poľnohospodárstva pripravuje návrh stratégie zavedenia množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu
na území mesta Liptovský Mikuláš.
V súčasností sa rieši: rozsah zavedenia množstvového zberu - len rodinně domy alebo celé územie mesta; výber
alternatívy — vážiaci spůsob abebo kontajnerovo — množstvový, dopad zavedenia množstvového zberu na výber
poplatku za komunálny odpad.
Stav plnenia úlohy: v plneni



16. Uzn. 6.69/2019 z 19. 09. 2019
b) Text úlohy: V jednotlivých krokoch realizovať schválenú koncepciu informačných technológií mesta Liptovský
Mikuláš na obdobie 2019— 2022.
Zodpovednosf: Ing. Močarnik
Termín pre splnenie uznesenia: každoročne až do 31.12.2022
Popis plnenia úlohy: V zmysle schválenej koncepcie boli realizované kroky k podaniu žiadosti o NFP, bola spracovaná
štúdia uskutočníteYnosti projektu ‚Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš“. Riadiacim orgánom bola štúdia
zamietnutá. 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
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v zmysle metodiky normy STN ISO/lEO 27001
(kyberbezpečnosť). Vzhľadom na rozpočtové provizórium v danej problematike nemóžeme pokračovat‘ naplno ani
nemóžeme napÍňať schválenú koncepciu rozvoja informačných technológií.
Stav plnenia úlohy: v plnení

17. Uzn. 6.7712019 z 24. 10. 2019
Text úlohy: Pripravit‘ predkladací materiál na schválenie MsZ—zloženíe komisU podľa bodu II. a III. uznesenia

č. 77/2019.

Zodpovednosť: Ing. Chromeková
Termĺn pre splnenie uznesenia: 12.12.2019

Popis plnenia úlohy: Úloha jev plnení.
Stav plnenia úlohy: V stanovenom termíne nedošlo k návrhu na zloženie komisií zo strany všetkých poslaneckých klubo
tak, aby bob možné predložit‘ predkladací materiál na rokovanie MsZ.

18. Uzn. Č. 8112019 z 24. 10. 2019
Text úlohy: V súlade so schvaľovacou časťou uznesenia č. 81/2019 k žiadosti O poskytnutie dotácie na podporu
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v rámci Výzvy „A“ dotačného systému Ministerstva dopravy a výstavby SR pre
projekt s názvom „Projektová dokumentácia cyklochodníka okolo vodnej nádrže Liptovská Mara a Projektová
dokumentácia - Stratégia cyklodopravy v meste Liptovský Mikuláš“ pripravíť rozpočtovú zmenu súvisiacu 5 realizáciou

a financovaním projektu.

Zodpovednosť: Ing. Kormaniková, Ing. Debnárová, PhD. (PhDr. Jašková)

Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schváleni dotácie a pred podpisom zmluvy o poskytnuti
dotácie
Popis plnenia úlohy: Žiadosť o dotáciu v rámci Výzvy „A‘ dotačného systému MDaV SR za účebom realizácie
projektu „Projektová dokumentácia — cyklochodníka okolo vodnej nádrže Liptovská Mara a Projektová dokumentácia
Stratégia cyklodopravy v meste Liptovský Mikuláš“ bola doručená na MDaV SR dňa 4.10.201 9. Žiadosť o dotáciu
nebola schválená z dövodu že na PD nebolo vydané územné rozhodnutie (ÚR). ÚR nemohlo byť vydané z dóvodu,
že nemáme PD pre ÚR a preto sme žiadali o dotáciu.
Pokiaf sa podmienky výzvy do budúcna nezmenia, je potrebné najskůr z vlastných finančných zdrojov spracovať
DÚR a na základe vydaného ÚR budeme oprávnený žiadať dotáciu na PD pre stavebné povolenie.
Stav plnenia úlohy: plnenie uznesenia sa stalo bezpredmetným, nakoľko žiadosť O dotáciu nebola schválená.

19. iJzn. Č. 84/2019 z 24. 10. 2019
Text úlohy: V súbade so schvaľovacou častou uznesenia č. 84/2019 k žiadosti o nenávratný tinančný príspevok v
rámci Výzvy číslo OPKZP-P04-5C441-2019-53 vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako
sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúca v zastúpení Ministerstva
životného prostredia SR pre projekt 5 názvom „Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš‘
pripraviť rozpočtovú zmenu súvisiacu 5 reabizáciou a financovanim projektu.
Zodpovednosť: Ing. Kormaníková, Ing. Debnárová, PhD. (PhDr. Jašková)
Termín pre splnenie uznesenia: po doručeni rozhodnutia o schválení dotácie a pred podpisom zmluvy o
poskytnutí dotácie
Popis plnenia úlohy: V stanovenom termíne uzávierky 1. hodnotiaceho kola (do 31.10.2019) výzvy číslo
OPKZP-PO4-SO441-2019-53 mesto predložílo žiadosť O poskytnutie NFP na realizáciu projektu s názvom
‚Účelové energetické audity kubtúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“.
Aktuálne prebieha odborné hodnotenie podanej žiadosti o NFP na príslušnom SORO/RO.
Stav plnenia úlohy: v plnení



20. Uzn. Č. 8512019 z 24. 10. 2019
Text úlohy: V súlade so schvaľovacou časťou uznesenia Č. 85/2019k žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu

budovania verejne pristupných elektrických stanic z rozpoČtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na rozpočtový

rok 2019, kód výzvy č. 18409/2019-4210-36886 pre projekt s názvom „Nabíjacia stanica pre elektromobily v meste

Liptovský Mikuláš“ pripraviť rozpočtovú zmenu súvisiacu 5 realizáciou a financovaním projektu.

Zodpovednosť: Ing. Kormaníková, Ing. Debnárová, PhD. (PhDr. Jašková)

Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schváleni dotácie a pred podpisom zmluvy o poskytnuti

dotácie
Popis plnenia úlohy: V stanovenom termine na predkladanie žiadostí (do 1.10.2019) mesto predložilo Žiadosf

O poskytnutie dotácie na výstavbu verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice s názvom Nabĺjacia stanica pre
elektromobily v meste Liptovský Mikuláš“. Mestu hola doručená výzva na doplnenie žiadosti, doplnenie nebolo možné

včas odoslaf z dóvodu nedopracovanej technickej dokumentáciu.

Z uvedeného dóvodu holo zastavené hodnotenie žiadosti a dotácia k tejto žiadosti nemóže byť a nebude schválená.

Stav plnenia úlohy: plnenie uznesenia se stalo bezpredmetným, nakoľko žiadosť O dotáciu nebola schválená

21. Uzn. Č. 8612020 z 12. 12. 2019
Text úlohy: Pripraviť podklady k úhrade 10 000,- eur z rozpočtu mesta na účet mesta Prešov, zriadený na pomoc
ľuďom a rodinám v núdzi pri výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v súlade 5 uznesenim Č. 86/201 9.
Zodpovednosť: PhDr. Jašková, Mgr. lľanovská
Termĺn pre splnenie uznesenia: 31.12.2019

Popis plnenia úlohy: Podklady z mesta Liptovský Mikuláš k úhrade holi pripravené na základe Zmluvy o

poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš čislo 10147/2019/Práv.. Zmluva hola podpisaná dňa

23.12.2019. Úhrada hola vykonaná na účet mesta Prešov dňa 27.12.2019.

Stav plnenia úlohy: splnené

22. Uzn. Č. 87/2020z12. 12. 2019
Text úlohy: V súlade So schvaľovacou časťou uznesenia Č. 87/2019 pripraviť podklady a zabezpečiť potrebné kroky k
odovzdaniu Ceny mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2019- jednotlivci, vrátane poskytnutia finančnej odmeny.

Zodpovednosť: Ing. Chromeková
Termín pre splnenie uznesenia: 31.01.2020
Popis plnenia úlohy: Ceny mesta holi odovzdané schváleným osobnostiam dňa 5.1.2020 na Novoročnom koncerte

Stav plnenia úlohy: splnené

23. Uzn. Č. 9212020 z 12. 12. 2019
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schval‘ovacej časti uznesenia Č. 92/2019.

Zodpovednosť: Mgr. Iľanovská
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy:
Časť II.
Bod 1. - VEREX REALITY sro, kupujúci odmietol uzatvoriť kúpnu zmluvu Z dóvodu vysokej ceny, bude daný návrh
na zrušenie tohto bodu uznesenia.
Bod 2. splnený - Ing. Dáša KováČiková, Kúpna zmluva č. 803/2019/Práv. — podpisaná dňa 14.01 .2020
Bod 3. splnené— Brabencová: KZ č. 1039/2019/Práv. uzavretá dňa 16. 01. 2020.

Bod 4. splnené - Zmluva O budúcej zmluve O zriadeni vecného bremena č. 1060/2019/Práv. uzatvorená dňa 03. 01
2020,
Bod 5. - Július Puška a Jana Pušková kúpna zmluva č. 1036/2019/Práv. podpisaná dňa 03.03.2020
Stav plnenia úlohy: body 2,3,4 5 splnené, bod 1 v plnení

24. Uzn. Č. 9312020 z 12. 12. 2019
Text úlohy: Pripraviť krycie listy a predložiť na podpis primátorovi mesta:

a) zmluvu o zriadeni SpoloČného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku,
b) zmluvu o zríadeni Spoločného obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb
Zodpovednosť: Ing. Boďová
Termin pre splnenie uznesenia: 31.12.2019
Popis plnenia úlohy: Krycie listy spolu so zmluvami a) a b) holi do stanoveného terminu predložené na podpis

primátorovi mesta, následne boli zmluvy podpisané primátorom mesta a zverejnené.
Stav plnenia úlohy: splnené



25. Uzn. č.9412020 z 12. 12. 2019
Text úlohy: Zabezpečíť zverejnenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnostL jej výsledkoch a podmienkach

škůl a školských zariadenĺ v zriad‘ovateľskej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2018/2019

na internetovej stránke mesta.
Zodpovednosť: Doc. Mgr. Hučík, PhD.
Termín pre splnenie uznesenia: 31.12.2019
Popis plnenia úlohy: Uvedená správa bola zverejnená na internetovej stránke mesta: Občan — Školstvo a mládež — Škols
úrad — Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Stav plnenia úlohy: splnené

26. Uzn. Č. 9612020 z 12. 12. 2019
Text úlohy; V súlade s uznesenim č. 96/2019 predložiť MsZ na schválenie návrh VZN o vyhradení plöch na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách a návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia
13/2O15NZN vznení VZN č. 2/2019/VZN.
Zodpovednosť; PhDr. Almanová
Termín pre splnenie uznesenia: 31,12.2019
Popis pinen/a úlohy; Na rokovaní MsZ dňa 12. 12. 2019 bol prerokovaný návrh VZN o vyhradení plöch na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách, ktoré nadobudlo účinnost‘ dňom 31. 12. 2019.
Stav pinen/a úlohy; splnené

27.Uzn. Č. 112020 z 06. 02. 2020
Text úlohy; Pripraviť na podpis primátorovi mesta Liptovský Mikuláš Hostiteľskú dohodu pre organizáciu Svetového
pohára vo vodnom slalome ICF 2020v meste Liptovský Mikuláš v zneni schválenom uznesenim č. 1/2020.

Zodpovednosť; PhDr. Guráňová
Termín pre splnenie uznesenia; 13.02.2020

Popis plnenia úlohy; Slovenský preklad zviazaný s anglickou verziou Hostitefskej pre organizáciu Svetového pohára
vo vodnom slalome ICF 2020v meste Liptovský Mikuláš bol podpísaný primátorom mesta dňa 10. 02. 2020.
Následne bola HD zverejnená na webe mesta, dňa 12. 02. 2020.
Stav pinen/a úlohy; splnené

28.Uzn. Č. 212020 z 06. 02. 2020
Text úlohy; Pripraviť rozpočtovú zmenu, resp. návrh rozpočtu na rok 2021, súvisiacu s realizáciou a financovaním
projektu „Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši.

Zodpovednosť; Ing. Kormaniková
Termín pre splnenie uznesenia; po doručeni rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný prispevok a
pred podpisom zmluvy o poskytnuti NFP na projekt

Popis pinen/a úlohy; V stanovenom termíne uzávierky 1. hodnotiaceho kola výzvy (do 31.12.2019), mesto predložilo
dňa 27.12.2019 žiadosť O poskytnutie dotácie na realizáciu projektu s názvom „Zvyšovanie miery zhodnocovania
BRKO v Liptovskom Mikuláši“. Aktuálne prebieha administratívna kontrola podanej žiadosti O NFP na
príslušnom SORO/RO pre OP KŽP. Náklady na realizáciu projektu sú zahrnuté v návrhu rozpočtu pre rok 2021.
Stav vinen/a úlohy; splnené


