
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 17. decembra 2020 ČĺsIo 8912020

K bodu: Organizačné otázky: Správa o plneni úloh vyplývajúcich z uznesení

mestského zastupiteľstva zročných k 04. 12. 2020

Mestské zastupiteľstvo

I. bene na vedomie

správu o plnení úloh vypývajúcich z uznesení mestského zastupitelstva zročných k terminu

04. 12. 2020. ktoráje prílohou tohto uznesenia.

J2
Ing. Já BIcháč, PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia; 21.12.2020



S práva o plnení uznesení MSZ v Liptovskom Mikuláši k 04. 12. 2020

1. Uzn. Č. 2712016 z 17.03.2016

Text úlohy; Zabezpečiťzrealizovanie všetkých bodov schval‘ovacej časti LJzn. Č. 2712016.

Zodpovednosť: Mgr. ll‘anovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia (176.2016)

Popis plnenia úlohvj
7. realizácia verejného obstarávania na dodávateľa modernizácie vnútorného osvetlenia interiérov základných a

materských škál v majetku mesta, ktorě vyplynulo z vykonaného auditu osvetlenia — vyjadrenie zodpovedného pracovníka

p. Brtáňa: Uloha jev sledovaní s ohľadom na financie.

Stav plnenia úloh: body 1-6 SPLNENA, bod 7 v plnení

_____—- ______ ______ ________ _________________

2. Užn. Č. 82(2016 z 08.082016
Text úlohy: V závažných právnych problematikách využívat‘ garantované externé zmluvné služby.

Zodpovednost: Mgr. lľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: priebežne
Popis plnenia úlohy: plni sa priebežne.
Stav plnenia úlohy: v plnení

3. lJzn. Č. 612017 z 16.02.2017
Text úlohy: ZabezpeČiťzrealizovanie všetkých bodov schval‘ovacej Časti uznesenia Č. 6/2017.

Zodpovednosť: Mgr. lľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy:
5. uzatvorenie zmluvy O budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medii mestom a ZSR. ŽSR zatiaí zmluvu

nepodpisali.
Stav plnenia úlohy: v plnení

4. Uzn. Č. 19(2017 z 13.04.2017
Text úlohy: Zabezpečit‘ zreaiizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 1912017.

Zodpovednost: Mgr. hanovská
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 prevzati objektov vyvolaných investici! so ZSR zmluva -

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

_______ _______ ________

5. Uzn. Č. 5312018 z 21 .06.2018
b) Text úlohy: Prostrednictvom konatel‘ov spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. počnúc r. 2018 až do

doby ukončenia splácania úveru vo výške 375 000 eur, zabezpečit aby bolí príjmy z nájmu každoročne použité

prioritne na splácanie úveru a úrokov vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

Zodpovednosť: Ing. Gutraiová
Termín pre splnenie uznesenia: 25. 08.2018
Popis plnenia úlohy: Ulohaje splnená. V roku 2018, 2019 bola zabezpečená, v roku 2020 sa plni, do konca splatenia

úveru zostáva 7 rokov.
Stav plnenia úlohy: splnené

6. Uzn. Č. 5712019 z 19. 09. 2019
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schval‘ovacej časti uznesenia Č. 5712019.

Zodpovednosť: Mgr. lVanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: Časí‘ II.
Bod 1. splnené - Nájomná zmluva Č. 610/2019/Práv. podpísaná dňa 08. 10. 2019

Bod 2. v plnení - Zmluva O budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, je vyhotovená po pripomienkovacom konaní

nepodpisaná pájde návrh do MsZ bod zrušit
Bod 3. splnené - Kúpna zmluva Č. 80712019/Práv. podpísaná dňa 3Q 09. 2019

Bod 4. spinené - Kúpna zmluva Č. 877/2019/Práv. podpisaná dňa 16. 10. 2019

Bod 5. splnené- Kúpna zmluva Č. 806/2019/Práv. podpísaná dňa 04. 10. 2019

Bod 6. v plneni:
Bod 6.1 splnený - Zmluva o zriadeni vecného bremena Č. 809/2019/Práv. podpísaná dňa 10. 10. 2019

Bod 6.2 v plneni - Kúpna zmluva zatial‘ nepodpisaná, nakoľko bola kúpna cena schválená vyššia ako je znalecká cena,

preto o novom návrhu výšky kúpnej ceny holo postúpené na prerokovanie do ich internej investičnej komisie a zatial‘ nie

je odsúhlasená SSD, as..



Bod T v plneni — návrh zmluvy zaslaný na pripomienkovanie druhej zmluvnej strane

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 2,6 a 7

7. IJzn. Č. 61/2019 z 19. 09. 2019
Text úlohy: Zabezpečíť vyhotovenie krycieho listu a podpísanie Zmluvy O zriadeni združenia obcí s názvom

„Združenie obcí — Cyklodoprava Horný Liptov“ s členmi združenia podľa schvaľovacej časti uznesenia Č.

6112019 ajej zverejnenie obvyklým späsobom.

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

________ ______

8. Uzn. Č. 67/2019z 19. 09. 2019
a) Text úlohy: Zabezpečit‘ splnenie opatreni uložených v záváznej Časti Programu odpadového hospodárstva

mesta Liptovský Mikuláš do roku 2020.
Zodpovednosť: RNDr. Lošonská
Termín pre splnenie uznesenia: 31. 12. 2020
PoDis plnenia úlohy: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva mesta Liptovský Mikuláš v súvislosti

5 plnením cieľov uložených v záväznej časti Programu odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš do roku

2020 prijalo opatrenia zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov Opatrenia bolí zakomponované do VZN

o nakladaní s komunáínym odpadom na území mesta a do prevádzkových poriadkov zariadení na nakladanie

s odpadom. Zákonom Č. 460/2019 Z. z. sa ruší program odpadového hospodárstva obcí bez náhrady. Súčasne

platný program zostáva v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vypracované, t. j. do 31.12.2020. Mesto priebežne

sleduje plnenie opatreni dotýkajúcich sa najm triederiého zberu odpadov. Výsledky za prvý polrok 2020 bolí

zhodnotené v monitorovacej správe za prvý polrok 2020. výsledky triedeného zberu odpadu za rok 2020 budú

zhodnotené v monitorovacej správe za rok 2020 a v správa o stave odpadového hospodárstva v působnosti mesta

Liptovský Mikuláš.
Stav plnenia úlohy: splnené

b) Text úlohy: Prípravíť mestskému zastupitelstvu návrh na schválenie stratégie množstvového zberu

zmesového komunálneho odpadu ako opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených v Programe odpadovéhc

hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 201 6-2020 do roku 2020.

Zodpovednosť: RNDr. Lošonská
Termín pre splnenie uznesenia: na základe žiadosti predlžený do 31.12.2020.

Popis plnenia úlohy: Od 01.07.2020 sa meni zákon o odpadoch. Napr. mení sa definícia komunálneho odpadu a

to tak, že sa rozširuje zodpovednosť obce, obec bude zodpovedať aj za oddelene vyzbieraný odpad z mých zdrojov,

ak je tento odpad svojim zloženim a charakterom podobný odpadu z domácnosti. Podľa dóvodovej správy mými

zdrojmí maloobchodný predaj, ubytovanie. stravovanie, zdravotnicke služby. Doteraz sa táto povinnost týkala

len obyvateíov. K dnešnému dni neboli vydané vykonávajúce predpisy Oddelenie životného

prostredia a poľnohospodárstva prípravuje návrh stratégie zavedenia množstvového zberu zmesového

komunálneho odpadu na územi mesta Liptovský Mikuláš. V súčasnosti sa rieši: rozsah zavedenia množstvového

zberu - len rodinné domy alebo celé územie mesta; výber alternativy — vážiaci spůsob alebo kontajnerovo —

množstvový, dopad zavedenia množstvového zberu na výber poplatku za komunálny odpad.

Za účelom ziskanie informácie potrebných na zavedenie množstvového zberu mesto bude v mesiacoch

október — december vykoná skúšobnú prevádzku v mestskej časti Palúdzka zberu zmesového odpadu na

základe elektronických čipov, ktorýmí bude označená každá zberná nádoba na tento odpad.

Stav plnenia úlohyĹyplneni

________

9. Uzn. Č. 69/2019 z 19. 09. 2019
b) Text úlohy: V jednotlivých krokoch realizovat‘ schválenú koncepciu intormaČných technológií mesta

Liptovský Mikuláš na obdobie 2019— 2022.
Zodpovednosť: Ing. Močarník
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 1 z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatreni, obsah a štruktúra bezpečnostnej

dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v zmysle metodiky normy STN lSO/IEC 27001

(kyberbezpečnosť). V tomto roku pokračujeme vo vypracovaní dokumentácie a zavedení bezpečnostných opatreni

(kompletně mapovanie aktiv I-fW, 5W, l‘udia, služby; analýza rizik — stanovenie základných hrozieb a výpočtu rizik,

klasifikácia dát a kategorizácie informačných systémov; implementácia bezpečnostných pravidiel na principe

vyhodnocovania rizik metodikou prevzatou z ISO/IEC 27001 :201 3; bezpečnostnej stratégie kybernetickej bezpečnosti,

prípravy politiky kybernetickej bezpečnosti a prevádzkovej dokumentácíe; plánu ošetrenia rizík vrátane



technických riešení a harmonogramu ich zavádzania; incident managementu. V závere roka 2020 sms začali proces

obstarávania Centrahzovaného monitorovacieho systému, ktorého potreba vyplynula z kontroly súladu a rizikovej analýzy.

Stav plnenia ú[Qhyv plneni

10. Uzn. Č. 7712019 Z 24. 10. 2019
Text úlohy: Pripravit‘ predkladaci materiál na schválenie MsZ -. zloženie komisií podia bodu II. a III. uznesenia

Č. 7712019.
Zodpovednosť: Ing. Chromeková
Termín pre splnenie uznesenia: 12.12.2019
Popis plnenia úlohy:
Na základe návrhu všetkých poslaneckých klubov bole možné predložiU predkladací materiál na rokovanie MsZ a tento

bol 24.09.2020 predložený a schválený.
Stav plnenia úlohy: splnené — . —

11. Uzn. Č. 8412019 z 24. 10. 2019
Text úlohy: V súlade so schvaľovacou Čast‘ou uznesenia Č. 8412019 k žiadosti o nenávratný finanČný prispevok v

rámci Výzvy číslo OPKZP-P04-SC441-2019-53 vyhlásenej Slovenskou inovaČnou a energetickou agentúrou akc

sprostredkovatel‘ského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúca v zastúpení

MZP a SR pre projekt s názvom „Učelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“

pripravit‘ rozpočtovú zmenu súvisiacu s realizáciou a financovaním projektu.

Zodpovednosť: Ing. Kcrmaníková, PhDr. Jašková
Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schválení dotácie a pred podpisem zmluvy o

poskytnutí dotácie
Popis plnenia úlohy:
V stanovenom termíne uzávierky 1. hodnotiaceho kola (do 31.10 2019) výzvy číslo OPKZP-P04-5C44 1-2019-53 mesto

predložilo žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu projektu s názvem .Učelové energetické audity kultúrnych domov

mesta Liptovský Mikuláš.
Rozhodnutie o schválení žiadosti O NFP pre tento projekt belo mestu doručené dňa 29.7.2020 so schválenou výškou

NFP 16 340 EUR. Následne sme na základe Výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SAŽP) ako SO pre

OP KZP odosiaii na SAŽP všetky požadované dokumenty a informácie potrebné k vypracovaniu návrhu Zmluvy

o poskytnutí NFP.
Rozpočtová zmena bola pripravená pred podpisom Zmluvy O NFP.

Zmluva o NFP (interné číslo: 64112020/PM) bola podpísaná 25.9.2020, zmluva bois zverejnená v CRZ dňa

5.10.2020, tzn. účinnosť nadobudla dňa 6.10.2020.
Stav_pínenia_úlohy:_splnená

________ ______________

12. Uznesenie Č. 21/2020 z 23. 04.2020
Text úlohy: Zabezpečiť 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 šköl a školských

zariadení od 1. 9. 2021.
Zodpovednosť: PaedDr. Gerbocová
Termín pre splnenie uznesenia: 31.12.2020
Popis plnenia úlohy: Dotácia na mzdy a prevádzku pre zriad‘ovatel‘a SzŠ Pod stromem (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 prs rok 2022 v prípade. ak bude činnost‘ a prevádzka szŠ Pod stromom a SKD spustená k 1. 9. 2021.

Stav plnenia úlohy: bude spinená pri priprave návrhu rozpočtu mesta na rok 2022

________________________

13. Uznesenie 6.30/2020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 3012020.

Zodpovednost‘: Mgr. lľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Cast‘ II.
Bod 1.— Kúpna zmluva s - Milan Macáka manž., č. 420/2020/Práv. podpísaná dňa 09.07.2020

Bod 2. - zmluva o budúcej zmluvs o zriadeni vec. brernena č. 457/2020/Práv. s budúcou oprávnenou Mgr. Sajdáková —

podpísaná 10.7.2020
Bod 3 - zmluva o budúcej zmluve o zriadeni 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. lľanovo - V prospech Slovenský hydrometeorologicky

ústav č. 461J2020fPráv, uzavretá dňa 10. 09. 2020
Bod 5 Kúpna zmluva č. 460/2020/Práv, ze dňa 15. 7. 2020 uzavretá 5 kupujúcimi p. Grieš s manž.

Bod 6 Kúpna zmluva č. 459/2020/Práv. ze dňa 15. 7. 2020 uzavretá 5 kupujúcim p.Farštiak

Bod 7 Zmluva o budúcej zmluve O zriadení vecného bremena 50 spoločnosfou SSD, a.s. -pripomienkovanie zmluvy

spoločnost‘ou Stredoslovenská distribučná, as. --

____________



Bod B Kúpna zmluva č. 466/2020/Práv, na pozemok parc. č. KN-C 88/14—s kupujúcim Vladimĺr Gajdoš s manželkou —

podpĺsaná 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-G 88/589 — s kupujúcim Milan Hrmo s manželkou

podpísaná 27.7.2020
Bod 11 nájomná zmluva Č. 502/2020/Práv, na Časf pozemku parc. č. KN-C 1715/1 uzavretá 7.8.2020

pozemek vlastníkmi bytov v BD
Bod 12 Ovs vyhlásená 7.7.2020. ukončená 7.8.2020. vyhodnotená 11.8.2020. S víťazom - 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 0V5 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 vít‘azom ovs, spoločnosťou MTS, spol. s re.)

Stav plnenia úlohy: v plnení body 3 a 7

14. Uznesenie Č. 3312020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ vyhotovenie krycieho listu a podpísanie Zmluvy O preklenovacom úvere so Všeobecnou

úverovou bankou, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25s príslušnou dokumentáciou.

Zodpovednosť: PhDr. Jašková
Termín pre splnenie uznesenia: 30.08.2020 -

Popis plnenia úlohy: Zmluva o termínovanom úvere Č. 1016/2020/UZ medzi mestom Liptovský Mikuláš, stúrova

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš a Všeobecnou úverovou bankou, as. Mlynské Nivy 1,82990 Bratislava s prislušnou

dokumentáciou bola dňa 24.9.2020 podpísaná, bol vyhotovený a podpísaný krycí list k zmluve, zmluva bela dňa

24.9.2020 zverejnená.
stav plnenia úlohy: splnené

15. Uznesenie Č. 3612020 z 25. 06. 2020
Text úlohí Pokračovať vo vytváraní dalších podmienok na dosiahriutie ciel‘ov odpadového hospodárstva v

‚ oblasti komunálnych odpadov stanovených zákonom Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v platnom znení.
Zodpovednosť: RNDr. Lošonská
Termín pre splnenie uznesenia: 31 .12.2020
Popis plnenia úlohy: Mesto priebežne sleduje plnenie opatrení dotýkajúcich sa najmá triedeného zberu odpadov.

výsledky za prvý polrok 2020 boli zhodnotené v monitorovacej správe za prvý polrok 2020.

Dosiahnuté výsledky v zbere odpadov za rok 2020 budú podrobne zhodnotené v Správe o stave odpadového

hospodárstva v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš. t. j. množstvo vyprodukovaných odpadov. percento vytriedených

odpadov, porovnanie s predchádzajúcimi rokmi.

stav plnenia úlohy: v plnení

______________________ ________ ______ ________ ________

16. Uznesenie Č. 3712020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Zabezpečiť vyhotovenie krycieho listu a podpísanie 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: Zmluva je pripravená aj podpisaná, zverejnená ešte nebola nako[ko sa tak stane až keď bude

nabijacia stanica zlegalizovaná z pohl‘adu stavebného zákona. Zmluva teda ešte nie e účinná.

Stav_plnenia_úlohy:_v_plneni

________________ _________________ ________ _______________

17. Uznesenie Č. 4612020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ vyhotovenie krycieho listu a podpísanie Zmluvy o zriadení združenia obcí s názvom

„Združenie obci — Cyklodoprava Liptovská Mara“ S členmi združenia podľa schval‘ovacej časti uznesenia Č.

6212019 v súlade so zmenou uznesenia, schválenou uznesením č.46/2020 a jej zverejnenie obvyklým spósobom.

Zodpovednosť: Mgr. lľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: do 3 dni od podpisu dodatku
Popis plnenia úlohy:
Stav plnenia úlohy: v plnení

____________________ ___________

18. Uznesenie Č. 47/2020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: ZabezpeČiť vyhotovenie krycieho Jistu 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 uznesenim Č. 47/2020 a jej zverejnenie obvyklým

spósobom.
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská
Terminre splnenie_uznesenia: do 3 dni od podpisu dodatku



Popis plnenia úlohy:
Stav plnenia úlohy: v plneni
Uznesenie Č. 51/2020 z 13. 08. 2020
Text úlohy: Zabezpečíť uloženie „Uzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky Č. 6 podľa

528 zákona č. 5011976 Zb. (stavebný zákon).
Zodpovednosť: Ing. arch. Bachtíková
Termín »re splnenie uznesenia: 30.09.2020
Popis plnenia úlohy: Schválené Zmeny a dopinky č6 UPN mesta LM. opatrené schvaíovacou doložkou, boli uložené

podía 28 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov. Zaslané boli listom Zo dila 23.9.2020

na Ministerstvo dopravy a výstavby, Bratislava a na Okresný úrad Zihna. OVBI, oddelenie územného plánovania

Stav plnenia úlohy: splnené
20. Iiznesenie Č. 5212020 z 13. 08. 2020

Text úlohy: Zabezpečit‘ zreaiizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 52/2020.

Zodpovednosť: Mgr. Iľanovská
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy:
Bod 1. splnené - KOUEX s.r.o. — Kúpna zmluva č. 583/2020/Práv. zo dila 22. 09. 2020

Bod 2. spinené — NeoTec Martin. s.r.o — Kúpna Znhluva č. 584/2020/Práv. ZO dňa 12.11.2020

Bod 3. splnené - Kúpna Zmluva Pavol Zimmermann — Zámenná zmluva č. 585/2020/Práv. zo dňa 21 09. 2020

Bod 4. spinené - Roman Málek — Zámenná zmiuva Č. 586/2020/Práv. zo dňa 21 09. 2020

Bod 5. spinené — Branislav Drengubiak, Nájomná zmiuva č. 593/2020/Práv. — podpísaná dňa 09.09.2020

Bod 6.- splnené - Kúpna zmluva č. 587/2020/Práv. ZO dňa 01. 10. 2020

Bod 11. - splnené - Ing. Štefan 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 víťaZom - p Gabryšová—

uZavretá kúpna zmluva č. 743/2020/Práv. zo dňa 19.11. 2020.

Bod 13. - splnené - OVS vyhlásená OVS vyhlásená 25.8.2020, ukončená 25.9.2020, vyhodnotená 6.10.2020, kúpna

zmluva 5 viťazom sútaže podpísaná dňa 20.11.2020
Stav plnenia úlohy: v pinení body 7 -10

21. Uznesenie Č. 6112020224.09. 2020
Text úlohy: Zabezpečíť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 61í2020.

Zodpovedriost: Mgr. Il‘anovská
Termín »re splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia ú(ohy:
Stav plnenia úlohy:
Bod 1.. 2.3 -vplneni
Bod 4 splnené - OVS vyhlásená 06.10.2020, ukončená 06.11 .2020, vyhodnotená 11 .11.2020 — vyhlasovatelovi súťaže

nebol doručený ani jeden súťažný návrh

19.


