
MESTSKĚ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. júna 2021 číslo 6512021

K bodu: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského
zastupitel‘stva zročných k 28. 5. 2021

Mestské zastupiteľstvo

bene na vedomie:

správu o plnení úloh vypiývajúcich z uznesen mestského zastupitetstva zročných k terminu

28 O5 2021, ktoráje prílohou tohto uznesenia

Ing. Jffi BIcháč, PhD.

prnátor mesta

\
Dátum podpisu uznesenia: 18. 6. 2021



S práva o plnení uzneseni MsZ V Liptovskom Mikuláši k 28. 05. 2021

1. Uzn. Č. 27/2016 Z 17. 03. 2016
Text úlohy: Zabezpečiťzrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti Um. Č. 27/2016.
Zodpovednosť: Mgr. Iľanovská (JUDr. Lakotová)
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 škól v majetku mesta, ktoré vyplynulo z vykonaného auditu osvetlenia — vyjadrenie zodpovedného pracovníka
p. Brtáňa. Uloha je v sledovaní s ohľadom na financie
Stav plnenia úloh: bod 7v plnení

_____________

2. Uzn. Č. 82/2016 z 08. 08. 2016
Text úlohy: V závažných právnych problematikách využívat! garantované externé zmluvné služby.
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: priebežne
Popis plnenia úlohy: plní sa priebežne
Stav plnenia úlohy: VJCnL

_____ _______

3. Uzn. Č. 6/2017 z 16. 02. 2017
Text úlohy: Zabezpečit‘ zrealizovanie všetkých bodov schvalovacej časti uznesenia Č. 612017.
Zodpovednost: Mgr. Il‘anovská (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy:
5. uzatvorenie zmluvy o budúcej zrnluve o zriadeni vecného bremena medzi mestom a ZSR. ZSR zatiaľ zmluvu
nepodpisali — prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie
Stav_plnenia_úlohy:_v_plnení

_____

4. Uzn. Č. 19/2017 z 13. 04. 2017
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovaníe všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 19/2017.
Zodpovednost‘: Mgr. ll‘anovská (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy:
Bod: 4.2. Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícii se ŽSR zmluva - ŽSR
zatiaľ zmluvu nepodpísali - prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie
Stav plnenia úlohy: splnené okrem bodu 4.2.-v plneni -- -

- —- - -
-

_____

5. Uzn. Č. 57/2019 z 19. 09. 2019
Text úlohy: Zabezpečiťzrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 57/201W
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Časť II.
Bod 1. splnené - Nájomná zmluva Č. 810/2019/Práv. podpísaná dňa 08. 10. 2019
Bod 2. — uznesením MaZ Č. 11/2021 zo dňa 11.03.2021 bod 2. zrušený
Bod 3. splnené - Kúpna zmluva Č. 807/2019/Práv. podpísaná dňa 30. 09. 2019
Bod 4. splnené - Kúpna zmluva Č. 877/2019/Práv. podpísaná dňa 16. 10. 2019
Bod 5. splnené - Kúpna zmluva Č. 806/2019/Práv. podpísaná dňa 04. 10. 2019
Bod 6.1 splnený - Zmluva o zriadeni vecného bremena Č. 809/201 9/Práv. podpisaná dĎa 10. 10. 2019
Bod 6.2 splnený — Kúpna zmluva č. 808/2019/Práv. zo dňa 31.12.2019
Bod 7. v plnení—Zmluva O zriadení vecného bremena Č. 326/2021/Práv, — pripravená na podpis
Bod 8. splnené - OVS vyhlásená v termíne od 24. 09. 2019 do 24. 10. 2019. Do konca lehoty na predkladanie návrhov
nebol mestu doručený žiadny súťažný návrh
Stav plnenia úlohy: bod 7 v plnení

6. Uzn. Č. 6112019 Z 19. 09. 2019
Text úlohy: Zabezpečit‘ vyhotovenie krycieho listu a podpisanie Zmluvy o zriadeni združenia obcí s názvom
„Združenie obcí — Cyklodoprava Horný Liptov“ s členmi združenia podľa schvaľovacej časti uznesenia Č.
61/2019 a jej zverejnenie obvyklým spósobom.
Zodpovednosť; Mgr. ll‘anovská (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: do 3 dni od podpisu dodatku
Popis plnenia úlohy: Všetky obce už zmluvu schválili.
Stav plnenia úlohy: v plnení - právny odbor pripravuje zápis združenia do registra



7.aUzn. Č. 6912019 Z 19. 09. 2019
b) Text úlohy: V jednotlivých krokoch realizovat‘ schválenú koncepciu informačných technológii mesta
Liptovský Mikuláš na obdobic 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. 36212018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatreni v zmysle metodiky normy STN ISO/lEO 27001
(kyberbezpečnosť). V roku 2020 sme pokračovali vo vypracovaní dokumentácie a zavedeni bezpečnostných opatreni
(kompletně mapovanie aktiv HW, SW, ľudia, služby; analýza rizik — stanovenie základných hrozieb a výpočtu rizik,
klasifikácia dát a kategorizácie informačných systémov; implementácia bezpečnostných pravidiel na principe
vyhodnocovania rizĺk metodikou prevzatou z ISO/lEG 27001 :2013; bezpečnostnej stratégie kybernetickej bezpečnosti,
prípravy politiky kybernetickej bezpečnosti a prevádzkovej dokumentácie; plánu ošetrenia rizik vrátane navrhovaných
technických riešení a harmonogramu ich zavádzania; incident managementu. V závere roka 2020 sme obstarali
Centralizovaný monitorovací systém, ktorého potreba vyplynula z kontroly súladu a rizikovej analýzy.
V závislosti od situácie s COVI D-l 9 budeme riešiť školenia ku kyberbezpečnosti. V tomto roku máme v pláne pokračovať
v realizácií krakov, ktoré vyplynuli z kontroly súladu a rizikovej analýzy a to zosúladenim aktívnych prvkov z potrebami,
ktoré si vyžaduje legislativa.
Stav plnenia úlohy: v plneni

________________—--.-—

8. Uznesenie Č. 2112020 z 23. 04. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ potrebné adrninistratívne a rozpočtové úkony spojené so zaradením Súkromnej základnej
školy Pod stromom, L. Mikuláš a Skolského klubu detí, ktorý bude jej súčast‘ou, do siete škól a školských
zariadeni od 1. 9. 2021.
Zodpovednosť: PaedDr. Gerbocová
Termín pre splnenie uznesena: 31.122021
Popis plnenia úlohy: Dotácia na mzdy a prevádzku pre zriaďovateľa SZŠ Pod stromom (na zäklade 6. ods. 12
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) bude zahrnutá do návrhu rozpočtu mesta
LM pre rok 2022v prípade, ak bude činnosť a prevádzka SZŠ Pod stromom a SKD spustená k 1. 9.2021.
Stav plnenia úlohy: bude splnená pri priprave návrhu rozpočtu mesta na rok 2022

___________

9. liznesenie Č. 30/2020 Z 25. 06. 2020
Text úlohy: ZabezpeČiť zrealizovaníe všetkých bodov schval‘ovacej časti uznesenia Č. 3012020.
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Lakotová)
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 zmluve O zriadení vec. bremena č. 457/2020/Práv. s budúcou oprávnenou Mgr. Sajdáková —

podpisaná 10.7.2020
Bod 3 - zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena č. 489/2020/Práv. s oprávnenou spoL Stredoslovenská
distribučná, a. s. — v pripomienkovacom konaní SSD, a.s..
Bod 4 - Nájomná zmluva na prenechanie pozemku do nájmu v k. u. ll‘anovo - v prospech Slovenský hydrometeorologický
ústav č. 461/2020/Práv. uzavretá dňa 10. 09. 2020
Bod 5 Kúpna zmluva č. 460/2020/Práv, za dňa 15. 7. 2020 uzavretá s kupujúcimi p. Grieš s manž
Bod 6 Kúpna zmluva č. 459/2020/Práv. zo dňa 15. 7. 2020 uzavretá s kupujúcim p. Farštiak
Bod 7 Zmluva O budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 458/2020/Práv. zo dňa 25.05.2021
Bod 8 Kúpna zmluva č. 466/2020/Práv, na pozemok parc. č. KN-C 88/14 —5 kupujúcim Vladimír Gajdoš s manželkou —

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

podpisaná 29.7.2020
Bod 10 Kúpna zmluva č. 483/2020/Práv, na pozemok parc. č. KN-C 88/589 — s kupujúcim Milan Hrma s manželkou
podpisaná 27.7.2020
Bod 11 nájomná zmluva č. 502/2020/Práv, na čast‘ pozemku parc. č. KN-C 1715/1 uzavretá 7.8.2020
pozemok vlastníkrni 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. za dňa 27. 08. 2020.
Bod 13 OVS vyhlásená 7.7.2020, ukončenie 10.9.2020, vyhodnotenie 21.9.2020,
Bod 14 OVS vyhlásená 7.7.2020, ukončená 7.8.2020, vyhodnotená 13.8.2020.
(bola dňa 08.10.2020 uzatvorená Kúpna zmluva č. 606/2020/Práv. s víťazom OVS, spoločnosťou MTS, spol. s r. o.)
Stav plneniaúlohy:vplnenibod3

— ‚ -- -

10. Uznesenie Č. 36/2020 z 25. 06. 2020
Text ulohy Pokracovatvoyytvaran;dalsIchprnIenoknadosiahnutle cieiov odpadoveho hospodarstva v



oblasti komunálnych odpadov stanovených zákonom Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
Zodpovednost RNDr. Lošonská
Termín pre splnenie uznesenia: 31 .12.2020
Popis plnenia úlohy: Dosiahnuté výsledky v zbere odpadov za rok 2020 sú podrobne zhodnotené v Správe o stave
odpadového hospodárstva v pčsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v roku 2020. V Správe sú podrobne hodnotené:
- množstvo vzniknutých komunálnych odpadov za rok 2020 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi celkovo a podľa

jednotlivých druhov odpadov,
- percento vytriedenia odpadov v porovnaní k množstvu vzniknutých odpadov.
- prevádzkovanie zariadeni na nakladanie s odpadmi,
- výdavky na odpadové hospodárstvo.
Správa bude predložená Mestskému zastupitelstvu Liptovský Mikuláš dňa 10.06.2021.
Stav plnenia úlohy: v plneni

11. IJznesenie Č. 37/2020 z 25.06.2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ vyhotovenie krycieho listu a podpisanie Zmluvy o správe, prevádzke a užívani majetku
(nabijacia stanica pro elektrické bicykle).
Zodpovednosť: Ing. Lengyel
Termín pre splnenie uznesenia: 30.07.2020
Popis plnenia úlohy: Krycí list bol vyhotovený a Zmluva bola podpísaná dňa 17.07.2020. Zmluva však ešte nebola
zverejnená a teda nie je účinná nakoľko k stavbe nabijacej stanice nebolo pre stavebníka vydané ohlásenie stavby zo
strany stavebného úradu. Stavebník zároveň pripravuje nové umiestnenie predmetnej nabijacej stanice pričom
v rámci uznesenia k novej zmluve O správe bude toto uznesenie č. 37/2020 zrušené.
Stav plnenia úlohy: v plneni

12. Uznesenie Č. 47/2020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Zabezpečiť vyhotovenie krycieho listu a podpisanie Zmluvy o zriadeni združenia obcí s názvom
„Združenie obcí — Cyklodoprava Horný Liptov“ s členmi združenia podIa schval‘ovacej časti uznesenia
Č. 61/2019v súlade so zmenou uznesenia, schválenou uznesenim Č. 47/2020 a jej zverejnenie obvyklým
spósobom.
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: do 3 dni od podpisu dodatku
Popis plnenia úlohy: na MsZ dňa 10.06.2021 bude predložený návrh na zmenu Stanov a zmluvy z dčvodu potreby
úpravy adresy bydlíska splnomocnenej osoby, terminu splatnosti prvého členského prispevku a novelizácie
Obchodného zákonnika
Stav plnenia úlohy: v plnení

_____ _______________

13. liznesenie Č. 52/2020 z 13. 08. 2020
Text úlohy: Zabezpečíť zrealizovanie všetkých bodov schval‘ovacej časti uznesenia Č. 52/2020.
Zodpovednost‘: Mgr. Iľanovská (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy:
Bod 1. splnené - KOUEX s.r.o. — Kúpna zmluva č. 583/2020/Práv. zo dňa 22. 09. 2020
Bod 2. splnené — NeoTec Martin, s.r.o. — Kúpna zmluva č. 584/2020/Práv. zo dňa 12.11.2020
Bod 3. splnené Kúpna zmluva Pavol Zimmermann — Zámenná zmluva č. 585/2020/Práv zo dňa 22. 09. 2020
Bod 4. splnené - Roman Málek — Zámenná zmluva Č. 586/2020/Práv. zo dňa 22. 09. 2020
Bod 5. splnené — Branislav Drengubiak, Nájomná zmluva Č. 593/2020/Práv. — podpisaná dňa 09.09.2020
Bod 6. splnené — Kúpna zmluva č. 587/2020/Práv. zo dňa 01.10.2020
Bod 7. splnené — Kúpna zmluva č. 778/2020/Práv. zo dňa 12. 02 2021
Bod 8. splnené — Kúpna zmluva č. 778/2020/Práv. zo dňa 12. 02. 2021
Bod 9. splnené — Kúpna zmluva Č. 778/2020/Práv. zo dňa 12. 02. 2021
Bod 10. splnené — Nájornná č. 568/2020/Práv. zo dňa 10.09.2020
Bod 11. - splnené - Ing. Stefan Repa — Kúpna zmluva č. 588/2020/Práv. zo dňa 21 09. 2020
Bod 12. -splnené- OVS vyhlásená 25.8.2020, ukončená 25.9.2020, vyhodnotená 6.10.2020. S víťazom

-
p. Gabryšová—

uzavretá kúpna zmluva č. 743/2020/Práv. zo dňa 19.11. 2020.
Bod 13. - splnené - OVS vyhlásená 25.8.2020 ukončená 25.9.2020, vyhodnotená 6.10.2020, kúpna zmluva 5 víťazom

súťaže podpisaná dňa 20.11.2020
Stav_plnenia_úlohy:_splnené

_______

14. Uznesenie Č. 6112020 z 24. 09. 2020
Text úlohy: Zabezpečíť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 61/2020.
Zodpovednosť: Mgr. II‘anovská (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia



Popis plnenia úlohy:
Bod_1_— Kúpna zmluva č. 335/2021/Práv. zo dňa 26.05.2021
Bod 2—Kúpna Zmluva č, 866/2020/Práv. ZO dňa 25.02.2021
Bod 3— Kúpna zmluva č. 748/2020/Práv. ZO dňa 03.02.2021
Bod 4 splnené - Ovs vyhlásená 06.10.2020, ukončená 06.11.2020, vyhodnotená 11.11.2020 — vyhlasovateľovi súťaže
nebol doručený ani jeden súfažný návrh

-

- Stav plnenia úlohy: splnené

________

15. Uznesenie Č. 7512020 Z 17. ‘12. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ schval‘ovaciu Časť uznesenia Č. 75/2020.
Zodpovednosť: JUDr. Mad‘arová (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva č. 319/2020/Práv. zo dňa 06.04.2021
Stav plnenia úlohy splnené

16. Uznesenie Č. 76/2020 z 17. 12. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ schvaľovaciu časť uznesenia Č. 78/2020.
Zodpovednosť: JUDr. Mad‘arová (JUDr. Lakotová)
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva č. 866/2020/Práv. zo dňa 05. 02. 2021
Stav plnenia úlohy: splnené

17. Uznesenie Č. 7712020z 17. 12. 2020
E Text úlohy: Zabezpečiť schval‘ovaciu čast‘ uznesenia Č. 77/2020.

Zodpovednosť: JUDr. Mad‘arová (JUDr. Lakotová)
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Kúpna Zmluva Č. 863/2020/Práv. ZO dňa 24.03.2021
Stav plnenia úlohy: splnené

18. Uznesenie Č. 78/2020z 17. 12. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ schvaľovaciu Časť uznesenia Č. 78/2020.
Zodpovednosť: JUDr. Mad‘arová (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uZnesenia 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve O zriadení vecného bremena. zatiaY nepodpísaná. súvsi s uzn. Č 6/2017
zodia 16.02.2017
Stav plnenia úlohy: v plnení

19. Uznesenie Č. 79/2020z17. 12. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ schval‘ovaciu časť uznesenia Č. 7912020.
Zodpovednosť: JUDr. Maďarová (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uZnesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: RNDr Malik nesúhlasil s uzatvorenim kúpnej Zmluvy, prebiehajú rokovania o podrn:enkach
uzatvorenia nájomnej zmluvy
Stav plnenia úlohy: v plnení - -

20. Uznesenie Č. 8112020117. 12. 2020
Text úlohy: Zabezpečiť schval‘ovaciu časť uznesenia Č. 81/2020.
Zodpovednost: JUDr. Maďarová (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni č. 869/2020/Práv. ZO dňa 06.04.2021
Stav plnenia úlohy: splnené

21. Uznesenieč. 82/2020z 17. 12. 2020
Text úlohy Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 82/2020.
Zodpovednosť: JUDr. Mad‘arová (JUDr. Lakotová)
Termin pre splnenie uznesenia 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zhadeni vB Č. 870/2020/Práv. ZO dňa 06.04 2021
Stav plnenia úlohy: splnené



r2. IJznesenie Č. 5/2021 z 11.03.2021
Text úlohy: Zabezpečiť schvaVovaciu časť uznesenia Ď. 512021.
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: SOdní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Zm$uva o zriadení vecného bremena č. 328/2021/Práv.! prebieha pripomienkovanie druhou stranou
Stav plnenia úlohy: v plneni

23. Uznesenie Č. 612021 z 11. 03. 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ schval‘ovaciu Časť uznesenia Č. 6/2021.
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 152/2021/Práv. Zo dňa 29.03.2021
Stav plnenia úlohy: splnené

24. Uzneseníe Č. 712021 z 11.03.2021 - —

Text úlohy: Zabezpečit‘ schval‘ovaciu časť uznesenia Č. 7/2021.
Zodpovednost‘: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva č. 336/2021/Práv.
Stav plnenia úlohy: v plnení — zmluva pripravená na podpis druhou zmluvnou stranou

25. Uznesenie Č. 8/2021 z 11.03.2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ schvaľovaciu čast‘ uznesenia Č. 8/2021
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Zámenná zmluva Č. 192/2021/Práv. zo dňa 08.04.2021
Stav plnenia úlohy: splnené

26. Uznesenie č. 9/2021 z 11. 03. 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ schvaľovaciu časť uznesenia č. 9/2021
Zodpovednosf: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Zmluva O budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena č. 191/2021/Práv zo dňa 20.04.2021
Stav plnenia úlohy: splnené

27. Uznesenie Č. 10/2021 zli. 03. 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ časť II. meni a časť III, mení a doplňa uznesenia Č. 1012021
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: spoločnost‘ Reality Pro KK3 s. r. O. pripravuje návrhy dodatkov k Nájomnej zmuve a Zmluve
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Stav plnenia úlohy: v plnen[

.- ——. .

28. Uznesenie Č. 13/2021 zli. 03‘ 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ schvaľovaciu čast‘ uznesenia Č. 13/2021 k bodu Schválenie prevodu nehnutel‘nosti
v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, vo vlastníctve Zilinskej univerzity v Ziline, formou obchodnej verejnej
súťaže vyhlásenej vlastnikom nehnutel‘ností.
ZodpovednosV: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: vykonávajú sa úkony potrebné pre uzatvorenie dohody o urovnaní
Stav

plnenia úlohy: v plnení

_______.. _________

..

——-—- —

29. Uznesenie č. 17/2021 zli. 03. 2021
Text úlohy: Zabezpečíť zaradenie nových prijmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský
Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektu „Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom
Mikuláši“.
Zodpovednosť: lny. Košík
Termín pre splnenie uznesenia: 12.04.2021
Popis plnenia úlohy: Rozpočtové položky bolí zaradené do evidencie rozpočtových položiek mesta Liptovský Mikuláš
počas rozpočtového provizória, v zmysle uznesenia Č. 147/2021 z 11.03,2021 v stanovenom termine
Stav olnenia úlohy: splnené



30. IJznesenie Č. 1812021 zli. 03. 2021
Text úlohy: Zabezpečíť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 18/2021 ato v bodoch:

- predložiť žiadost‘ o finančný príspevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácía

športovej infraštruktúry“, Výzvy Fondu na podporu športu, číslo výzvy 2020/001,

- zabezpečíť realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečit‘ finančné prostriedky na povinné spolufinancovanie projektu vo výške 108 000,-C,
‚

- zabezpečíť financovanie prevádzkových nákladov športovej infraštruktúry nadobudnutej v rámci projektu.

Zodpovednosť: Ing. Kormaniková
Termĺn pre splnenie uznesenia: v závislosti od termínu schválenia žiadosti o dotáciu
Popis plnenia úlohy: Ad 1 — Ziadosť o finančný prispevok bola podaná v termíne dňa 31032021, požadovaným
spósoborn, t. J. listinne aj elektronicky

Ad 2—O poskytnutí prispevku zatiaľ nebolo rozhodnuté Správna rada Fondu na pcdporu športu m
na základe Čl. 16 výzvy č. 2020/001 rozhodnúť do 60 dni od uplynutia termínu na doručenie žiadostk t. j. do 31.052021.
K dnešnému dňu 28.05.2021 sme rozhodnutie neobdržali a ani na webovom sídle fondu nie je k tornu žiadna informácia.

L Stav plnenia úlohy: vpineni

_________ ________

——______________ --

_____

— — —--.______


