
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. decembra 2021 číslo 112/2021 

K bodu: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského 

zastupiteľstva ku dňu 26. 11. 2021 

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

berie na vedomie 

správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenl mestského zastupiteľstva k termínu 26. 11. 

2021, ktoré je prílohou tohto uznesenia. 

, 
Ing. JJ!f.'12.č, PhD. 

prl ~:, mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 17. 12. 2021 



S p r á v a o plnení uznesení MsZ v Liptovskom Mikuláši ku dňu 26. 11. 2021 

Text úlohy: Zabezpečiť zreallzovanle všetkých bodov schvaľovacej časti Uzn. č. 27/2016. 
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Javornická) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: 
7. realizácia verejného obstarávania na dodávateľa modernizácie vnútorného osvetlenia interiérov základných a 
materských škôl v majetku mesta, ktoré vyplynulo z vykonaného auditu osvetlenia -vyjadrenie zodpovedného pracovníka 
p. Brtál"la. Úloha je v sledovaní s ohľadom na financie. 
St · ú . · bod 7 v lnení 

Text úlohy: V závažných právnych problematlkäch využívať garantované externé zmluvné služby. 
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Javornlcká) 
Termin pre splnenie uznesenia: priebežne 
Popis plnenia úlohy: plni sa priebežne 

·" ·1 ; v lnenf 
Uzné&1 e 
Text úlohy: Zabezpečiť zreallzovanle všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia č. 6/2017. 
Zodpovednosť: Mgr. lľanovskä (JUDr. Javornlcká) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: 
5. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom a 2:SR. ŽSR zatiaľ zmluvu 
nepodplsali - prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

tav lnenia úl h : v · lnenf 

Text úlohy: Zabezpečiť zreallzovanle všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia č.19/2017. 
Zodpovednosť: Mgr. lľanovská (JUDr. Javornlcki) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: 
Bod: 4.2. Zmluvy o uzavretl budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzati objektov vyvolaných investícii so ŽSR zmluva - ŽSR 
zatiaľ zmluvu nepodpísali - prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
Stav lnenia úloh : s lnená okrem bodu 4.2. - v · lnenf . u· ani 1 ---....-~=;;;......;.;~......;..."""""'='----------------------
Text úlohy: Zabezpečiť vyhotovenie krycieho listu a podpfsanie Zmluvy o zriadení združenia obcf s názvom 
,,Združenie obci - Cyklodoprava Horný Liptov" s členmi združenia podľa schvaľovacej časti uznesenia č. 
61/2019 a jej zverejnenie obvyklým spôsobom. 
Zodpovednosť: Mgr. lfanovská (JUDr. Javornlcká) 
Termín pre splnenie uznesenia: do 3 dní od podpisu dodatku 
Popis plnenia úlohy: Súvis! s uzneseniami č. 61/2019 a 54/2021: Zmluva o zriadení združenia obcí č. 693/2021/Práv. 
uzatvorená di'la 22. 10. 2021; následne bol OÚ lilina dňa 29.10.2021 doručený návrh na registráciu združenia. 
Stav lnenia úl<lh : s lnená 
Uznesenie č. 6912019 z 19. 09. 201 
b) Text úlohy: V jednotlivých krokoch realizovať schválenú koncepciu informačných technológii mesta 
Liptovský Mikuláš na obdobie 2019 - 2022. 
Zodpovednosť: Ing. Močarnfk 
Termin pre splnenie uznesenia: kaidoročne ai do 31.12.2022 
Popis plnenia úlohy: 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/IEC 27001 
(kyberbezpečnosť). V roku 2020 sme pokračovali vo vypracovaní dokumentácie a zavedenl bezpečnostných opatrení 
(kompletné mapovanie aktlv HW, SW, ľudia, služby; analýza rizlk - stanovenie základných hrozieb a výpočtu rizlk, 
klasifikácia dát a kategorizácie informačných systémov; implementácia bezpečnostných pravidiel na princlpe 

hodnocovania rizík met9dikou revzatou z ISO/IEC 27001:2013; bez čnostne• straté ie k berneticke' bez čnosti 



prípravy politiky kybernetickej bezpečnosti a prevádzkovej dokumentácie; plánu ošetrenia rizík 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 mesiacoch október-december realizujeme kroky, ktoré vyplynuli zo súťaže na realizáciu „Opatrení pre 
zabezpečenie zníženia rizík v oblasti Kybernetickej bezpečnosti". 
Stav plnenia úlohy: každoročne až do 31.12.2022 

Text úlohy: Zabezpečiť potrebné admlnlstrativne a rozpočtové úkony spojené so zaradením Súkromnej základnej 
školy Pod stromom, L. MlkulH a Školského klubu deti, ktorý bude Jej súčasťou, do siete škôl a školských 
zarladeni od 1. 9. 2021. 
Zodpovednosť: PaedDr. Gerbocová 
Termin pre splnenie uznesenia: 31.12.2021 
Popis plnenia úlohy: Dotácia na mzdy a prevádzku pre zriaďovatera SZŠ Pod stromom (na základe§ 6, ods. 12 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) bola zahrnutá do návrhu programového 
rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2022, program 11 Vzdelávanie a mládež, podprogram 11.5 Neštátne školy. 
Stav lnenia úloh ~ lnená 

Text úlohy: Zabezpečiť vyhotovenie krycieho listu a podpísanie Zmluvy o zriadenf združenia obci s názvom 
„Združenie obci - Cyklodoprava Horný Liptov" s členmi združenia podľa schvarovacej časti uznesenia 
č. 61/2019 v súlade so zmenou uznesenia, schválenou uznesením č. 47/2020 a jej zverejnenie obvyklým 
spôsobom. 
Zodpovednosť: Mgr. lfanovská (JUDr. Javornlcká) 
Termin pre splnenie uznesenia: do 3 dni od podpisu dodatku 
Popis plnenia úlohy: súvisl s uzneseniami č. 61/2019 a 54/2021; Zmluva o zriadenl združenia obcí č. 693/2021/Práv. 
uzatvorená dňa 22. 10. 2021; následne bol OÚ Žilina dňa 29.10.2021 doručený návrh na registráciu združenia. 

t e · úi o · s lnená 

Text úlohy: Zabezpečiť schvarovaclu časť uznesenia č. 78/2020. 
Zodpovednosť: JUDr. Maďarová (JUDr. Javornlcká) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadenl vecného bremena, zatiaľ nepodpísaná, súvisl s uzn. č. 6/2017 
zo dňa 16.02.2017. 

1 eni . úloh : v lnenf 

Text (llohy: Zabezpečiť schvarovaciu časť uznesenia č. 79/2020. 
Zodpovednosť: JUDr. Maďarová (JUDr. Javornlcká) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: RNDr. Mallk nesúhlasil s uzatvorenlm kúpnej zmluvy, prebiehajú rokovania o podmienkach 
uzatvorenia nájomnej zmluvy - Nájomná zmluva je pred podpisom, prebieha jej pripomienkovanie zo strany p. Mallka. 
Stav In nia • 1 : v lnenl 

Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 5/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornlcká) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dnf od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o zriadenl vecného bremena č. 328/2021/Práv. - uzatvorená dňa 19.08.2021. 
Stav plnenia úlohy: splnená 

Text úiohy: Zabezpečiť časť II. mení a časf III. menf a doplňa uznesenia č. 10/2021 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornlcká) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: spoločnosf Reality Pro KK3 s. r. o. pripravuje návrhy dodatkov k Nájomnej zmluve a Zmluve 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
s ay JnB,n1 úlo.b · v lneni 
Uzneaenl č.13/202 · z 1 . 03 2 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 13/2021 k bodu Schválenie prevodu nehnuteľností 
v katastrálnom územf Liptovský Mikuláš, vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline, formou obchodnej verejnej 
súľaže vyhlásenej vlastnlkom nehnuteľnosti. 
Zod vednosť: JUDr. Lakotová JUDr. Javornlcká 



Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: v súčinnosti s UNIZA sa realizujú úkony potrebné pre uzatvorenie dohody o urovnaní. Návrh 
Dohody o urovnaní bude predložený na schválenie MsZ dňa 09. 12. 2021. 
Stav lne ia · · v lnenl 

o . 
Text úlohy: v súlade so schvarovacou časťou uznesenia č. 35/2021 pripraviť a zabezpečiť potrebné kroky 
k udeleniu ocenenia: 
a) "čestného občianstva mesta Liptovský Mikuláš" pre rok 2021 p. Dalme Holanovej Špitzerovej in memorlam, 
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) nCestné občianstvo mesta Liptovsky Mikuláš. pre rok 2021 p. Dalme Holanovej Špitzerovej in 
memoriam bolo slávnostne odovzdané na podujatí Mosty Gesharim dňa 06. 09. 2021. 

b) .Cestné občianstvo mesta Liptovsky Mikuláš" pre rok 2021 Petre Vlhovej bolo slávnostne 
odovzdané 13. 08. 2021 na podujatí Švábkafest. 
Stav e · · úl · a s lnená b s lnená 

Text úlohy: Zabezpečiť schvarovaclu časť uznesenia č. 40/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 

· · • · · na zmluva č. 562/2021/Práv. uzatvorená dňa 02.11.2021 

Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 41/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 

· · · · rava zmluvy 

ext ú o y: a ezpe sc va ovac u časť uznesenia č. 42/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornlcká) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Po · · · · uva zaslaná na podpis druhej zmluvnej strany 

Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 47/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornlcká) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Po · · · · · na zmluva č. 453/2021/Práv. uzatvorená dňa 13.09.2021 

Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 48/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornlcká) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zrfadenl vecného bremena č. 545/2021/Práv. uzatvorená dňa 
05.10.2021 
StaY t ia út 

• U isenf e /2 2 :1 • O . 2 2 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 50/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotovä JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: prebieha proces pripomienkovania zmluvy 
Stav lnenia úloh : v lnenf 

Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 53/2021 v súvislosti so zämerom mesta Liptovský Mikulái 
odmeniť slovenskú lyžlarku Petru Vlhovú predajom pozemku vo vlastnfctve mesta. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotovä (JUDr. Javornlckä) 
Termin re · lneni · u.z.ne · eni · : 180 dni od d lsu 



Popis plnenia úlohy: prebiehajú potrebné rokovania a konania vo veci schváleného postupu v súvislosti s nakladaním s 
dotknutými pozemkami v k. ú. Liptovský Mikuláš. Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy medzi mestom a 
Ing. Hlavnovou bude predložený na schválenie MsZ dňa 09.12.2021. 

· . úJ · : v lnenf 
. u· é's a · e. . 2 

Text úlohy: Zabezpečiť časť II. menl uznesenia č. 54/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornickä) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o zriadení združenia obcí č. 693/2021/Práv. uzatvorená dňa 22. 10. 2021; následne bol OÚ 
2:ilina dňa 29. 10. 2021 doručený na registráciu združenia. 
S v Io ni '1 h : s lnená 

3. Uzne• . 2021 z 16. 06. 2 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia č. 55/2021 - zabezpečenie pri padnej budúcej pohľadávky 
Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky k projektu „Zvyšovanie miery 
zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mlkulátl" 
Zodpovednosť: Ing. Kormanfková 
Termin pre splnenie uznesenia: jún 2022 
Popis plnenia úlohy: K projektu .Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" je v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP na tento projekt potrebné vystaviť a podpísať blankozmenku mesta a dohodu o vyplňovacom práve 
k blankozmenka v termíne najneskôr pred podanfm 1. žiadosti o platbu. 

S projektovou manažérkou SAžP (SORO pre OP K.2:P) bolo dohodnuté, že k podpisu blankozmenky mesto Liptovský 
Mikuláš pristúpi až po schválenf ex-post kontroly VO pre tento projekt zo strany SAžP. Schválenie kontroly VO zo strany 
SAžP nám bolo oznámené Správou doručenou dňa 2.11.2021. V zmysle usmernenia SAžP sme dňa 19.11.2021 zaslali 
na SAžP žiadosť o wpracovanie Zmluvy o wplr"lovacom práve k blankozmenke pre projekt 11Zvyšovanie miery 
zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši". Po vypracovaní tejto Zmluvy bude obojstranne podpísaná na pôde SAžP 
v Bratislave. 
Stav lnenia úloh : v lnenf 

Text úlohy: jedenkrát ročne pripraviť do mestského zastupiteľstva vyhodnotenie Komunitného plänu sociálnych 
služieb za roky 2021 - 2025. 
Zodpovednosť: Mgr. Sabaková 
Termín pre splnenie uznesenia: v texte 
Popis plnenia úlohy: Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 
2016-2020 bolo predložené pri správe o činnosti odboru sociálneho- Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš 
a informácia o činnosti Detských jasll Mikulášik, informácia o plnení KPSS za rok 2020 na MsZ dňa 16. 06. 2021. 
Pre r. 2020 - splnené. 
Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021 bude predložené do MsZ v roku 2022. 
Stav In i · 1 : s lnené 1j;. 06. 2021 redložené v MsZ 

Text úfohy: Zabezpečiť potrebné rozpočtové úkony spojené so zaradenim Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 
L. Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, L. Mikuláš do siete ikOI a školských zariaden 
SR od 01. 09. 2021. 
Zodpovednosť: PaedDr. Gerbocová 
Termín pre splnenie uznesenia: tvorba rozpočtu na rok 2022 
Popis plnenia úlohy: Navýšené finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku na dieťa (dotácia mesta na základe 
§ 6, ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) pre SMŠ Lobelka - navýšenie 
počtu deti z dôvodu zriadenia elokovaného pracoviska - boli zahrnuté do návrhu programového rozpočtu mesta 
Liptovský Mikuláš pre rok 2022, do programu 11 Vzdelávanie a mládež, podprogram 11. 5 Neštátne školy. 
S_tay · Jnfl.ni · lob · S' lnená 

- Ie 3/202 . O 
Text úlohy: Zabezpečiť uloženie „Uzemného plánu centrálnej mestskej zóny - Západ, Liptovský Mikuláš - Zmeny 
a doplnky č.3" podľa§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskoriich predpisov. 
Zodpovednosť: Ing. arch. Bachtlková 
Termin pre splnenie uznesenia: 16. 09. 2021 
Popis plnenia úlohy: nÚzemný plán centrálnej mestskej zóny - Západ, Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č.3" bol 
uložený podľa§ 28 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v stanovenom termíne a 
v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle listov Msú/RHN2021/1070-21,22 Bc zo dňa 8.9.2021. 
SJcW Joe ia úloh : s lnená 



Text úlohy: V súlade so schvarovacou časťou uznesenia č. 66/2021 pripraviť a zabezpečiť potrebné kroky 
k udeleniu ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš" pre rok 2021 Jakubovi Grlgarovi za vynikajúce výsledky 
v oblasti športu. 
Zodpovednosť: Mgr. Mltrengová 
Termin pre splnenie uznesenia: 31.10.2021 
Popis plnenia úlohy: Cena mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2021 Jakubovi Grigarovi bola slávnostne odovzdaná dňa 
22.1 o. 2021. 
Stav lnenia úloh : s lnená 

Text úlohy: Zabezpečiť schvarovaclu časť uznesenia č. 69/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornlcké) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 620/2021/Práv. uzatvorená dňa 27.09.2021 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadenl vecného bremena č. 619/2021/Práv. uzatvorená 27. 09. 2021 
Nájomná zmluva č. 618/2021/Práv. uzatvorená dňa 27. 09. 2021 

: s lnená 

-- - -

Text úlohy: Zabezpečiť schvarovaclu časť uznesenia č. 70/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornlcká) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dnf od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluvy č. 629/2021/Práv. uzatvorená dňa 06. 10. 2021 

1 • úloh · s lnená 

Text úlohy: Zabezpečiť schvafovaciu časť uznesenia č. 71/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: pripravuje sa návrh kúpnej zmluvy, následne bude zaslaný na pripomienkovanie druhej zmluvnej 
strane 

Text úlohy: V súlade so schvarovacou časťou uznesenia č. 72/2021 zabezpečiť body 1. až. 4. k bodu rokovania 
„Miestna občianska poriadková služba III". Ďalej je potrebné zabezpečiť časť IV. odporúča, kde je potrebné 
pripraviť rozpočtovú zmenu, súvisiacu s realiziciou a financovaním projektu. 
Zodpovednosť: Ing. Kormanfková 
Termin pre splnenie uznesenia: po doručeni rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy 
o poskytnutí NFP na projekt 
Popis plnenia úlohy: 2:iadosť o poskytnutie nenávratného finančného prlspevku pre projekt s názvom 
»Miestna občianska poriadková služba III" v rámci výzvy zameranej na „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnaternosti 
ľudl žijúcich v prostred! MRK poskytovanlm miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS") 
v obciach s prltomnosťou MRK", kód výzvy: OPLZ-POS-2021-1 bola predložená na Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky dňa 13.08.2021. 
2:iadosf postúpila z administratívnej kontroly do odborného hodnotenia, o schválenl/neschváleni žiadosti 
nebolo do dnešného dňa (25.11.2021) rozhodnuté. 
V návrhu rozpočtu na r. 2022 a 2023 sú zahrnuté celkové výdavky projektu na programe č. 05 (Mestská policia). 
tta_ nenia úloh : s lnená 


