
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHQ ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 9. septembra 2021 číslo 7512021

K bodu: Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení
mestského zastupitelstva ku dňu 27. 08. 2021

Mestské zastupiteľstvo

I. bene na vedomie

správu o plnenĺ úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva k termínu 27. 08.

2021, ktorá je prílohou iohto uznesenia.

Ing. Jááč, PhD.

pni áton mesta

Dátum podpisu uznesenia: 10. 9. 2021



S p r á v a o plnení uznesení MsZ v Liptovskom Mikuláši ku dím 27. 08. 2021

1. IJzn. Č. 2712016 zli. 03. 2016

Text úlohy: Zabezpečit‘ zrealizovanie všetkých bodov schval‘ovacej časti Uzn. Č. 2712016.

Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Lakotová)

Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy:
7. realizácia verejného obstarávania na dodávateta modernizácie vnútorného osvetlenia interiérov základných a

materských škál v majetku mesta, ktoré vyplynulo z vykonaného auditu osvetlenia — vyjadrenie zodpovedného pracovnika

p. Brtáňa. Uloha jev sledovaní s ohtadom na financie

Stav plnenia úloh: bod 7 v plneni

_____________________________________

2. Uzn. Č. 82/2ó16 z08. 08. 2016
Text úlohy: V závažných právnych problematikách využívať garantované externé zmluvné sIužby

Zodpovednost‘: Mgr. ll‘anovská (JUDr. Lakotová)

Termín pre splnenie uznesenia: priebežne

Popis plnenia úlohy: plní sa priebežne
Stav plnenia úlohy: V plnení

_________________________________________________________

3. Uzn. Č. 612017 z 16. 02. 2017
Text úlohy: Zabezpečiťzrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 6/2017.

Zodpovednosť: Mgr. lWanovská (JUDr. Lakotová)

Termín prs splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

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

nepodpisali — prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

Stav plnenia úlohy: v plneni

________________________________

4. Uzn. Č. 19/2017 z 13. 04. 2017
Text úlohy: Zabezpečiťzrealizovanie všetkých bodov schvaVovacej časti uznesenia Č. 19/2017.

Zodpovednosť: Mgr. lfanovská (JUDr. Lakotová)

Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

Popis pínenia úlohy:
Bod: 4.2. Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy O odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investicií So

zatiaľ zmluvu nepodpisali - 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. 57/2019

Zodpovednosť: Mgr. Iľanovská (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia

ŽSR zatial‘ zmluvu

ŽSR zmluva - ŽSR

Popis plnenia úlohy: Časť II.
Bod 1. splnené - Nájomná zmluva Č. 810/2019/Práv. podpisaná dňa 08. 10. 2019

Bod 2.— uznesenim MsZ 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. podpisaná dňa 16. 10. 2019

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

Bod 6.1 splnený - Zmluva O zriadeni vecného bremene Č. 809/2019/Práv. podpisaná dňa 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 bremene č. 326/2021/Práv. — podpísaná dňa 01.06.2021

Bod 8. splnené - Ovs vyhlásená v termine od 24. 09. 2019 do 24. 10. 2019. Oo konca lehoty na predkladanie návrhov

nebol mestu doručený žiadny súťažný návrh

Stav plnenia úlohy: splnená

__________________

6. Uzn. Č. 61/2019 z 19. 09. 2019
Text úlohy: Zabezpečiť vyhotovenie krycieho listu a podpísanie Zmluvy o zriadeni združenia obci s názvom

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

61/2019 a jej zverejnenie obvyklým spösobom.
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Lakotová)

Termin pre splnenie uznesenia: do 3 dni od podpisu dodatku

Popis plnenia úlohy: Súvisí s uzneseniami Č. 61/2019 a 54/2021; po prijati uznesenia Č. 54/2021 zo dňa 16.06.2021

dotknuté obce doručujú mestu Liptovský Mikuláš uznesenia obecných zastupiteístiev; následne bude podaný návrh na

gistráciu združenia.

____________________________________ _________________



Stav plneriia úlohy: v plnení

7. Uzn. Č. 6912019 z 19. 09. 2019
b) Text úlohy: V jednotlivých krokoch realizovať schválenú koncepciu informačných 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. 36212018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatreni, obsah a štruktúra bezpečnostnej

dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatreni V zmysle metodiky normy STN ISO/IEC 27001

(kyberbezpečnosť). V roku 2020 sme pokračovali vo vypracovaní dokumentácie a zavedenĺ bezpečnostných opatrení

(kompletné mapovanie aktív HW, 5W, ľudia, služby; analýza rizík — stanovenie základných hrozieb a výpočtu rizik.

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

vyhodnocovania rizik metodikou prevzatou z ISO/lEG 27001:2013; bezpečnostnej stratégie kybernetickej bezpečnosti.

prípravy politiky kybernetickej bezpečnosti a prevádzkovej dokumen(ácie: 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 priebehu septembra prebehnú školenia ku kyberbezpečnosti. V rámci krokov, ktoré vyplynuli z kontroly súladu a
rizikovej analýzy a to zosúladenim aktívnych prvkov z potrebamí, ktoré si vyžaduje legislatĺva, prebehla súťaž na

realizáciu „Opatreni pre zabezpečenie zniženia rizik v oblasti Kybernetickej bezpečnosti.

Stav plnenia úlohy: v plneni
8. Uznesenie Č. 2112020 z 23. 04. 2020

Text úlohy: Zabezpečiť potrebné adrninistrativne a rozpočtové úkony spojené so zaradením Súkromnej základnej

školy Pod stromom, L. Mikuláš a Skolského klubu deti, ktorý bude jej súčast‘ou, do siete škál a školských

zariadení od 1.9.2021.
Zodpovednost‘: PaedDr. Gerbocová
Termĺn pre splnenie uznesenia: 31.12.2021
Popis plnenia úlohy: Dotácia na mzdy a prevádzku pre zriaďovateta szš Pod stromom (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 pre rok 2022
Stav plnenia úlohy: bude splnená pri príprave návrhu rozpočtu mesta na rok 2022

_______

9. Uznesenie Č. 3012020 z 25. 06. 2020
Text úlohy Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia Č. 30/2020.

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

Popis plnenia úlohy: Casť 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 —

podpísaná 10.7.2020
Bod 3- Zmluva o budúcej zmluve o zriadenĺ vecného bremena č. 458/2020/Práv. podpĺsaná dňa 25.05.2021

Bod 4- Nájomná zmluva na prenechaníe pozemku do nájmu v k. u lfanovo - v prospech Slovenský hydrometeorologický

ústav č. 461/2020/Práv. uzavretá dňa 10. 09. 2020
Bod 5 Kúpna zmluva č. 460/2020/Práv. zo 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 5 kupujúcim p. Farštiak

Bod 7 Zmluva o budúcej zmluve D 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 — s kupujúcim Vladimir Gajdoš s manželkou —

podpĺsaná 28.7.2020
Bod 9 Kúpna zmluva č. 465/2020/Práv, na pozemok parc. č. KN-c 88/115 —5 kupujúcim Pavel Rojček s manželkou —

podpísaná 29.7.2020
Bod 10 Kúpna zmluva Č. 483/2020/Práv, na pozemok parc. č. KN-C 88/589 — 5 kupujúcim Milan Hrmo s manželkou

podpísaná 27.7.2020
Bod 11 nájomná zniluva Č. 502/2020/Práv, na časť pozemku parc. Č. KN-C 1715/1 uzavretá 7.8.2020
pozemok vlastnikrni bytov v BD
Bod 12 OVS vyhlásená 7.7.2020, ukončená 7.8.2020. vyhodnotená 11.8.2020. S viVazom - 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 Ovs vyhlásená 77.2020, ukončená 7.8.2020, vyhodnotená 138.2020.
(bola dňa 08.10.2020 uzatvorená Kúpna zmluva č. 606/2020/Práv. s viťazom OVS, spoločnosfou MTS, spol. s r. o.)
Stav_plnenia_úlohy:_splnená

______________________________

10. Uznesenie Č. 36/2020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Pokračovať vo vytváraní ďalších podmíenok na dosiahnutie cieťov odpadového hospodárstva v
oblasti komunálnych odpadov stanovených zákonom Č. 7912015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v platnom zneni.
Zodpovednosť: RNDr. Lošonská
Termín pra splnenie uznesenia: 31.12.2020
Popis plnenia úlohy: Dosiahnuté výsledky v zbere odpadov za rok 2020 bolí podrobne zhodnotené v Správe o stave
odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš v roku 2020. V Správe sú podrobne hodnotené:
- množstvo vzniknutých komunálnych odpadov za rok 2020 v porovnaní 5 predchádzajúcimi rokmi celkovo a podľa

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

11. Uznesenie Č. 3712020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Zabezpečiť vyhotovenie krycieho Jistu a podpisanie Zmluvy o správe, prevádzke a uživaní majetku
(nabíjacia stanica pre elektrické bicykle).
Zodpovednosť: Ing. Lengyel
Termín pre splnenie uznesenia: 30.07.2020
Popis plnenia úlohy: Krycí list bol vyhotovený a Zmluva bola podpísaná dňa 18.08.2021 pod č. 564/2021/ZPD.
Oneskorenie bob sp6sobené legalizáciou nabíjacej stanice, ktorá bola ukončená jej presunutim na ině miesto v pešej
zóne — ku knižnici.
Stav pineniajjp:spinená

___________________________—.-——-

12. Uznesenie Č. 47/2020 z 25. 06. 2020
Text úlohy: Zabezpečiť vyhotovenie krycieho listu a podpísanie Zmluvy O zriadeni združenia obci S názvom
„Združenie obcí — Cyklodoprava Horný Liptov“ s členmi združenia podia schvaľovacej časti uznesenia
Č. 6112019v súlade so zmenou uznesenia, schválenou uznesením Č. 47/2020 a jej zverejnenie obvyklým
spósobom.
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: do 3 dní od podpisu dodatku
Popis plnenia úlohy: súvisí s uzneseniami Č. 61/2019 a 54/2021; po prijati uznesenia Č. 54/2021 Zo dňa 16 06.202
dotknuté obce doručujú mestu Liptovský Mikuláš uzriesenia obecných zastupiteľstiev; následne bude podaný návrh ri
registráciu združenia
Stav plnenia úlohy: v pbneni
Uznesenie Č. 7812020 z 17. 12. 2020
Text úlohy: Zabezpečit‘ schvaľovaciu Časť uznesenia Č. 7812020.
Zodpovednosť: JUDr. Maďarová (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis pbnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve ozriadení vecného bremena, zatiaľ nepodpísaná, súv‘si 5 uzn. Č. 6/2017
zodňa 16.02.2017
Stav pbnenia úlohy: v plnení

14. Uznesenie Č. 79/2020 Z 17. 12. 2020
Text úlohy: Zabezpečíť schvai‘ovaciu časť uznesenia Č. 7912020.
Zodpovednosť: JUDr. Maďarová (JUDr. Lakotová)
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plrienia úlohy: RNDr. Malik nesúhlasil s uzatvorenim kúpnej zmluvy, prebiehajú rokovania o podmenkach
uzatvorenia nájomnej zmluvy
Stav_plnenia_úlohy:_v_plneni

______

15. Uznesenie Č. 5/2021 zli. 03. 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ schvaľovaciu časť uznesenia Č. 5/2021.
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pra splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Zmluva O zriadení vecného bremena Č. 328/2021/Práv., - po pripomienkovaní odoslaná na podpis
MV SR
Stav plnenia úlohy: v plneni



16. Uznesenie Č. 7/2021 z 11.03.2021
j[jloh: Zabezpečit‘ schval‘ovaciu časť uznesenia Č. 7/2021.

pgedjosť: JUDr. Lakotová
jgjJnre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 336/2021/Práv. podpisaná dňa 14.062021

Stav plnenia úlohy: splnená

17. Uznesenie Č. 10/2021 z 11. 03. 2021 ‚

Text úloh Zabezpečíť časť II. meni a čast‘ III. meni a doplňa uznesenia Č. 1012021

ZodpovednosV: JUDr. Lakotová
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 zriadeni vecného bremena
Stav plnenia úlohy: v p!pení

___________ ____

.

18. Uznesenie Č. 1312021 z 11. 03. 2021
Text úlohy: ZabezpeČiť schvaíovaciu Časť uznesenia Č. 13/2021 k bodu Schválenie prevodu nehnuteľností

v katastrálnom územi Liptovský Mikuláš, vo vlastníctve Zilinskej univerzity v Ziline, formou obchodnej verejnej

súťaže vyhlásenej vlastníkom nehnuteďností.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: v súčinnosti S UNIZA sa realizujú úkony potrebné pre uzatvorenie dohody o urovnaní

Stav plnenia úlohy: v plneni
19. Vznesenieč. 18/2021211.03.2021

Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 18/2021 ato v bodoch:

- predložiť žiadosť o finanČný prispevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia

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

zabezpečit‘ realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

zabezpečiť finančně prostriedky na povinné spolufinancovanie projektu vo výške 108 000,-€,

- zabezpečit‘ financovanie prevádzkových nákladov športovej infraštruktúry nadobudnutej v rámci projektu.

Zodpovednost: Ing. Kormaníková
Termín pre splnenie uznesenia: v závislosti od termínu schválenia žiadosti o dotáciu

Popis plnenia úlohy:
Ad 1J Ziadosť o finančný príspevok bola podaná v stanovenom termíne dňa 31.32021 požadovanym spós000m, t.j

listinne aj elektronicky.
Ad 2-4/ Správna rada Fondu na podporu športu mala na základe ČI. 16 výzvy č. 2020/001 rozhodnúť do 60 dni od

uplynutia terminu na doručenie žiadostí, tj. do 31.5.2021.

Na web stránke Fondu na podporu športu bol dňa 16.72021 zverejnený zoznam schválených, neschválených

a odmietnutých žiadosti o finančný príspevok Pre nedostatok finanČných prostriedkov naša žiadosť nebola

schválená. Zabezpečenie úloh č. 2,3, 4 sa neschválením žiadosti O finančný prĺspevok stalo bezpredmetné

Stav plnenia úlohy: splnená

-

20. Uznesenie Č. 30(2021 z 16. 06. 2021
Text úM Vysporiadat‘ výsledok hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2020

v súlade s uznesením Č. 3012021.
Zodpovednosť: Ing. Grešo
Termín pre splnenie uznesenia k 30. 06. 2021
Popis plnenia úlohy Mestské zastupitelstvo schválilo vysporiadanie výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služiet

Liptovský Mikuláš nasledovne: preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2020 z účtu 431-Výsledok hospodárenia na

účet 428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Stav_plnenia_úlohy:_splnená

_______ ______ ___________________

21. Uznesenie Č. 3312021 z 16. 06. 2021
I4Ý.loh: Zabezpečit‘ zaradenie nových primových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský

Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektom „Modernizácia učební“.

Zodpovednosť: Ing. Košík
Termín pre splnenie uznesenia: 09. 07. 2021
Popis plnenia úlohy: Rozpočtové položky boli zaradené do evidencie rozpočtových položiek mesta Liptovský Mikuláš

počas rozpočtového provizória. v zmysle uznesenia č. 33/2021 z 16.06.2021, v stanovenom termine.

Stav plnenia úlohy: splnená



22. Uznesenie Č. 3412021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský

Mikuláš a doČerpanie schváleného preklenovacieho úveru na projekt „SALUTE4CE“ počas rozpočtového

provizória.
Zodpovednosť: Ing. Košik
Termín pre splnenie uznesenia: 09. 07. 2021

Popis plnenia úlohy: Rozpočtové položky boji zaradené do evidencie rozpočtových položiek mesta Liptovský Mikuláš

počas rozpočtového provizória, v zmysle uznesenia č. 34/2021 z 16.06.2021 v stanovenom termine

Stav plnenia úlohy: splnená

___________ _________________________________________

--

2znesenie Č. 3512021 z 16. 06, 2021

T4loh: v sú?ade so schval‘ovacou Čast‘ou uznesenia Č. 35/2021 pripravit‘ a zabezpečit‘ potrebné kroky

k udeleniu ocenenia:
a) „Cestného občianstva mesta Liptovský Mikuláš“ pre rok 2021 p. Dalme Holanovej Spitzerovej in memoriam,

b) „Čestného občianstva mesta Liptovský Mikuláš“ pre rok 2021 Petre Vlhovej.

Zodpovednosť: Mgr. Mitrengová
Termín pre splnenie uznesenia: 31. 08. 2021
Popis plnenia úlohy: a) Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ pre rok 2021 p. Dalme Holanovej Špitzerovej n

momoriam bude slávnostne odovzdané na podujati Mosty Gesharim 06. 09. 2021.

b) Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ pre rok 2021 Petre Vlhovej bob slávnostne

odovzdané 13. 08. 2021 na podujati Švábkafest.

Stay plnenia ýlohyv plneni b) splnená fl.—-—

24. Uznesenie Č. 3612021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: V súlade so schvaľovacou Časťou uznesenia Č. 3612021 pripraviť a zabezpečit‘ potrebné kroky

k udeleniu mestského vyznamenania „Verejné uznanie za zásluhy“ pre rok 2021 generálmajorovi Jánovi

lranovskému v. v..
Zodpovednosť: Mgr. Mitrengová
Termín pre splnenie uznesenia: 31. 08. 2021
Popis plnenia úlohy: Mestské vyznamenanie »Verejné uznanie za zásluhy pre rok 2021 balo slávnostne odovzdané

generálmajorovi Jánovi ll‘anovskému v. V. pri príležitosti jeho 99 narodenín dila 21.04.2021. Na MsZ dňa 16. 06. 2021

mu poslanci Mestského zastupitelstva schválili doživotnú finančnú odmenu vo výške 3500€, ktorá mu bola odoslaná na

účet. Odmena mu bola schválená každoročne počnúc rokom 2021.

Stav plnenia úlohy:
splnená

_________ _______________________________ _____O--.

25. iiznesenie Č. 3712021 z 16. 06. 2021

Thloh: V súlade so schvaľovacou čast‘ou uznesenia Č. 3712021 pripravit‘ a zabezpečit‘ potrebné kroky

k udeleniu ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ pre rok 2021 kolektivu A-družstva Mestského futbalového

klubu Tatran Liptovský Mikuláš.
Zodpovednosť: Mgr. Mitrengová
Termín pre splnenie uznesenia: 31. 08. 2021
Popis plnenia úlohy: „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ pre rok 2021 kolektivu A-družstva Mestského futbalového klubu

Tatran Liptovský Mikuláš bola slávnostne odovzdaná 03. 07. 2021.

Stav plnenia úlohy: splnená

26. Uznesenie Č. 38/2021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zaslať osobe určenej na styk s orgánom verejnej moci vyrozumenie O prerokovani petície ‚

„Peticia Č. 112021, doručená mestu Liptovský Mikuláš dňa 26. 04. 2021 a doplnená dňa 11.05. 2021 — PETICIA

proti výstavbe bytového domu v Palúdzke — v križovatke ulic Eduarda Penkalu a ulice Mikuláša Stelmacha a

žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v tejto štvrti v Palúdzke, aby v bezprostrednej

blízkosti už postavených rodinných domov nedošlo k výstavbe nových 6 NP výškových budov“ o rozhodnuti

MsZ uznesením Č. 38(2021 peticií vyhoviet‘.

Zodpovednosť: Ing. arch. Bachtíková
Termín pre splnenie uznesenia: 21. 06. 2021
Popis plnenia úlohy: osobe určenej na styk s orgánom verejnej moci bob doporučeným listom

č. MsÚJKVMJ2O2I/3707-07-JFiI- Petícia č. 1/2021- MsU/RHN2O21-4553-02-Bc zo dňa 17 6.2021 zaslané dňa 18.6.2021

oznámenie o výsledku vybavenia petície spolu s uznesenim MsZ LM č. 38/2021 zo dňa 16.6.2021. Oznámenie o

výsledku vybavenia petície bob zverejnené na webovom sídle mesta Liptovský Mikuláš! na úradnej tabuli aj na

elektronickej úradnej tabuli dha 23.6.2021.
Stav plnenia úlohy: splnená

27. Uznesenie Č. 3912021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ schvaľovaciu čast‘ uznesenia Č. 3912021.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia



‘“opis plnenia úlohy: Nájomná zmluva Č. 488/2021/Práv. podpisaná dňa 1607.2021

Budúca zámenná zmluva Č. 489/2021/Práv.podpisaná dha 1607.2021

Stav plnenia úlofysplnená

_____ ____
____

....‚ -.

-____

28. Uznesenie Č. 4012021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 40(2021.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: príprava zmluvy

L..... Stav plnenia úlohy: v plnení

29. lJznesenie Č. 41/2021 z 16. 06. 2021
Text újy Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 4112021.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: príprava zmluvy
Stav plnenia úlohy: v plnení

30. Uznesenie Č. 4212021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ schvaľovaciu Časť uznesenia Č. 42(2021.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: priprava zmluvy
Stav plnenia úlohy: v plneni

_______________________________________________________

31. Uznesenie Č. 4312021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečíť schvafovaciu časť uznesenia Č. 43(2021.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 454/2021/Práv, podpísaná dňa 06.07.2021

Stav plnenia úlohy: splnoná

___________________

32. Uznesenie Č. 44/2021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ schvaľovaciu čast‘ uznesenia Č. 44/2021.

Zodpovednosf: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 455/2021/Práv. podpísaná dňa 06.07.2021

Stav plnenia úlohy: splnená

_________________________________ ______‚ _______

33. Uznesenie Č. 4512021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečiť schvarovaciu časť uznesenia Č. 45/2021.

Zodpovednost‘: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena Č. 457/2021/Práv. podpísaná dňa

14. 07. 202 1
jypjnenia úLohy: splnená

____________ ________________
____

34. Uznesenie Č. 4612021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečiť schval‘ovaciu časť uznesenia Č. 46/2021.

Zodpovednost‘: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 456/2021/Práv. podpísaná dňa 28.07.2021

Stav_plnenia_úlohy:_splnená

______ __________________
_____ _______

35. Uznesenie Č. 4712021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu Časť uznesenia Č. 47/2021.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: prebieha proces pripomienkovania zmluvy

Stav plnenia úlohy: v plneni

36. Uznesenie Č. 4812021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu Časť uznesenia Č. 48/2021.

Zodpovednost‘: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: prebieha proces pripomienkovania zmluvy

Stav plnenia úlohy: v plneni

________________ ________. ________________________________ _______ _______

37. Uznesenie Č. 4912021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu čast‘ uznesenia Č. 49/2021.

_________ ______ ____



Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 485/2021/Práv. podpísaná dňa 16.072021

Stav plnenia úlohy: splnená
38. Uznesenie Č. 5012021 z 16. 06. 2021

Text úlohy: Zabezpečíť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 50/2021.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termĺn pre splnenie uznesenía: 90 dní od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: prebieha proces pripomienkovania zmluvy

Stav plnenia úlohy: v plneni

_____________________________________

39. Uznesenie Č. 5112021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ schvaľovaciu čast‘ uznesenia Č. 5112021.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: Nájomná zmluva Č. 496/2021/BaNP podpisaná dňa 26.07.2021

Stav plnenia úlohy: splnená

__________________________________-—

40. Uznesenie Č. 5212021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ Časť II. meni uznesenia Č. 52/2021.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia
Popis plnenia úlohy: Dodatokč.2 Č. 490/2021/Práv. k Nájomnej zmluve Č. 347/2013/Práv. zodňa 18.11.2013 podpísaný

dňa 15.07.2021
Stav plnenia úlohy: splnená

________________________

Uznesenie Č. 53/2021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: ZabezpeČiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 5312021 V súvislosti So zámerom mesta Liptovský MikuláĚ

odmeniť slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú predajom pozemku vo vlastníctve mesta.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 180 dní od podpisu
Popis plnenía úlohy: prebiehajú po(rebné rokovania a konania vo veci schváleného postupu v súvislosti S nakladanim s

dotknutými pozemkami v k.ú. Liptovský Mikuláš
Stav plnenia úlohy: v plnení

42. Uznesenie Č. 54/2021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečit‘ Časť II. meni uznesenia Č. 54/2021.

Zodpovednosť: JUDr. Lakotová
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia

Popis plnenia úlohy: po doručení uznesení obecných zastupitetstiev dotknutých obcí bude podaný návrh na registráciu

združenia OÚ ZA
Stav plnenia úlohy: v plneni

43. Uznesenie Č. 55/2021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 5512021 — zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky

PoskytovateFa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky k projektu „Zvyšovanie miery

zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši“
Zodpovednosť: Ing. Kormaniková
Termín pre splnenie uznesenia: jún 2022
Popis plnenia úlohy: K projektu „Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši jev zmysle Zmluvy

o poskytnuti NFP na tento projekt potrebné vystavif a podpisať blankozmenku mesta a dohodu o vyplňovacom práve

k blankozmenke v termine najneskór pred podanim 1. žiadosti O platbu. Z důvodu, že Verejné obstarávanie k tomuto

projektu ešte nebolo zo strany SAZP (SORO pre OP KZP) schválené, s projektovou manažérkou SAZP bob dohodnuté.

že k podpisu blankozmenky mesto Liptovský Mikuláš pristúpi až po schválení ex-post kontroly VO pre tento projekt zo

strany SAZP, tzn. naískór v mesiaci 09/202 1.
Stav plnenia úlohy: v plneni

I 44 Uznesenie Č. 57/2021 z 16. 06. 2021
Text úlohy: Jedenkrát ročne pripraviť do mestského zastupiteľstva vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych

služieb za roky 2021 —2025.
Zodpovednosť: Mgr. Sabaková
Termín pre splnenie uznesenia: v texte
Popis plnenja úlohy: Vyhodnotenie komunitněho plánu sociálnych služieb za roky 2021 —2025 bude plnené priebežne

v rokoch 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026.
Stav plnenia úlohy: pIneně priebežne

45. Uznesenie Č. 58/2021 z 16. 06. 2021



Popis plnenía úlohy

Text úlohy: Zabezpečiť potrebné rozpočtové úkony spojené so zaradenim ElokoviipracoviskŇdvá4432/8,
L. Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, L. Mikuláš do siete škál a školských zariaden
SR odOl. 09. 2021.
Zodpovednost‘: PaedDr. Gerbocová
Termín pre splnenie uznesenia: tvorba rozpočtu na rok 2022
Popis plnenia úlohy: Navýšené finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku na dieĽa (dotácia mesta na základe I
ods. 12 zákona č. 595/2003 1 z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) pre SMS Lobelka - navýšenie počtL
deti z dóvodu zriadenia elokovaného pracoviska - budú zahrnuté do návrhu rozpočtu mesta LM pre rok 2022

— Stav plnenia úlohy: pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2022 --

_____

46. Uznesenie č. 6312021 z 16. 06. 20?1
Text úlo.byi Zabezpečit‘ uloženie „Uzemného plánu centrálnej mestskej zóny — Západ, Liptovský Mikuláš — Zmeny
a dopinky č.3“ podľa 25 zákona č. 5011976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov.
ZodpovednosV: Ing. arch. Bachtíková
Termín re splnenie uznesenia: 16. 09. 2021

__________________

čistopis „Uzemný plán centrálnej mestskej zóny — Západ, Liptovský Mkuláš — Zmeny a dopinky č.3
odovzdaný v troch sadách. bol ooatrený schyaľovacou doložkou a ie orioravený na uloženie podľabol vyhotovený a

zákona č. 50/1975 Zb. (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov
Stav plnenia úlohy: úloha je V plneni, Uzemný plán centráInej mestskej zóny — Západ. Liptovský Mikuláš — Zmeny
adphkyči bude ujpnvstanovenom termíne

—


