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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 10. marca 2022 čislo 44/2022 

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uzneseni mestského 

zastupiteľstva ku dňu 18.02.2022 

M est s k é z a s tup ite r s t v o: 

berie na vedomie 

správu o plneni úloh vyplývajúcich z uzneseni mestského zastupiterstva k terminu 18. 02. 

2022, ktorá je prllohou tohto uznesenia. 

t
V~tv 

Ing. J ' Blcháč, PhD. 

p átor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 11. 3. 2022 



Sp r á v a o plneni uzneseni MsZ v LIptovskom Mikuláfli ku dňu 18.02. 2022 

Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie vietkých bodov schvafovacej časti Uzn. Č. 27/2016. 
ZOdpovednosť: Mgr. Ifanovská (JUDr. Javornická) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: 
7. realizácia verejného obstarávania na dodávatela modernizácie vnútorného osvetlenia interiérov základných a 
materských škOl v majetku mesta, ktoré vyplynulo z vykonaného auditu osvetlenia - vyjadrenie zodpovedného pracovníka 
p. Brtáňa. Úloha je v sledovani s ohladom na financie. 

vietkých bodov schvarovacej časti uznesenia Č. 6/2017. 
Ifanovská (JUDr. Javornická) 

. 90 dni od podpisu uznesenia 

o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena medzi mestom a ŽSR. ŽSR zatial zmluvu 
orOI:es posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

~~~~t~~~~;'~~~~~Ji~~~,l~;~~~~ krokoch realizovat' schválenú koncepciu informačných technológii mesta 
L na obdobie 2019 - 2022. 
Zodpovednosť: Ing. Močarnlk 
Termin pre splnenie uznesenia: každoročne až do 31.12.2022 
Popis plnenia úlohy: V rámci realizácie kybernetickej bezpečnosti bol koncom roka 2021 vykonaný audit kybernetickej 
bezpečnosti podla vyhlášky Č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatreni, obsah a štruktúra 
bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatreni v zmysle metodiky normy STN ISOIIEC 
27001 (kyberbezpečnosť) . 
Bola vypracovaná auditná správa o samohodnoteni plnenia povinnosti prevádzkovatela základnej služby podla zákona 
Č. 69/2018 Z. z. (zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplneni niektorých zákonov) a bola posudzovaná zhoda 
prijatých bezpečnostných opatreni s požiadavkami podla zákona a súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na 
bezpečnosť sieti a informačných systémov pre jednotlivé siete a informačné systémy a pre tie. ktoré podporujú základné 
služby, s cielom zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti a predchádzať kybernetickým bezpečnostným 
incidentom. 
Pokračovali kroky zabezpečujúce realizáciu opatreni pre zabezpečenie znlženia rizik v oblasti Kybernetickej bezpečnosti. 
V rámci opatreni sme začali vo vačšej miere obmieňať počftače s nevyhovujúcim operačným systémom Windows 7. 
Urobili sme kroky pre zapojenie sa do výziev .Manažment údajov inštitúcie verejnej správy· a .Rozvoj governance a 
úrovne informačnej a . bezpečnosti v VS·. 



Maďarovi (JUDr. Javomicki) 
i 90 dni od podpisu uznesenia 15~~~~~~;~~~~~ časf uznesenia č. 78/2020. 

"-",,uva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena, zatiar nepodplsaná, súvisi s uzn. Č. 6/2017 

Text úlohy: Zabezpečil' časf II. meni a časf III. meni a dop(ňa uznesenia č. 10/2021 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotovi (JUDr. Javornicki) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni 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. 

Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 13/2021 k bodu Schvilenie prevodu nehnuteľnosti 
v katastriInom územi Liptovský Mlkulái, vo vlastnictve Žilinskej univerzity v Žiline, formou obchodnej verejnej 
súťaže vyhliaenej vlastnikom nehnutefnosti. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: v súčinnosti s UNIZA sa realizujú úkony potrebné pre uzatvorenie dohody o urovnanf. Uznesen Im Č. 

78/2021 zo dňa 16. 12. 2021 MsZ schválilo Návrh dohody o urovnanl medzi Lilinskou univerzitou v LHine a mestom 
liptovský Mikuláš. Dohoda Č. 901/2021 uzatvorena dňa 10. 01 . 2022. OVS vyhlásena od 25.01.2022 -15. 02. 2022, 
nebol doručený žiaden súťažný návrh. 

h;~~~§~~~~~~Sc~h~v~a~fovaclu časf uznesenia Č. 41/2021. I . Lakotová (JUDr. Javomická) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o uzatvorenl budúcej zmluvy o zriadeni vecného bremena Č. 631/2021 uzatvorená dňa 
14. 02. 2022. 

časf uznesenia Č. 42/2021. 
Lakotová (JUDr. Javornická) 

90 dni od podpisu uznesenia 
na podpis druhej zmluvnej strany 

Text úlohy: schvaľovaciu časf uznesenia Č. 50/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová JUDr. Javornická) 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: prebieha proces pripomienkovania zmluvy 

schvaľovaciu časf uznesenia Č. 53/2021 v súvislosti so zámerom mesta Liptovský Mikulá~ 
odmenil' slovenskú Iyžlarku Petru Vlhovú predajom pozemku vo vlastnictve mesta. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javomická) 
Termin pre splnenie uznesenia: 180 dni od podpisu 
Popis plnenia úlohy: prebiehajú potrebné rokovania a konania vo veci schváleného postupu v súvislosti s nakladanim s 
dotknutými pozemkami v k. Ú. liptovský Mikuláš. Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy medzi mestom a Ing. 
Hlavnovou bude predložený na schvalenie MsZ dňa 09.12.2021 . Uznesen Im Č. 93/2021 zo dňa 16. 12. 2021 MsZ 

. 03. 2022. 



Text Úlohy: Zabezpečlf schvaľovaciu časf uznesenia č. 5512021 - zabezpečenie prípadnej budÚcej pohradávky 
Poskytovatera zo Zmluvy o poskytnuti NFP vo forme vlastnej blankozmenky k projektu ,.zvyšovanie miery 
zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" 
Zodpovednosť: Ing. Kormaniková 
Termin pre splnenie uznesenia: jún 2022 
Popis plnenia Úlohy: K projektu "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši·· je v zmysle Zmluvy 
o poskytnutl NFP na tento projekt potrebné vystaviť apodplsať blankozmenku mesta a dohodu o vypli\ovacom práve 
k blankozmenke v termlne najneskOr pred podanim 1. žiadosti o platbu. 
S projektovou manažérkou SAžp (SO RO pre OP Kžp) bolo dohodnuté, že k podpisu blankozmenky mesto Liptovský 
Mikuláš pristúpi až po schváleni ex-post kontroly VO pre tento projekt zo strany SALP. Schválenie kontroly VO zo strany 
SALP nám bolo oznámené Správou doručenou di\a 2.11 .2021 . V zmysle usmernenia SALP sme di\a 19.11.2021 zaslali 
na SALP žiadosť o vypracovanie Zmluvy o vypli\ovacom práve k blankozmenke pre projekt "Zvyšovanie miery 
zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši". Zmluva o vvplnovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-P01-SC111-
2019-561041259 bola podpisaná primátorom mesta v Bratislave di\a 10.12.2021. Interné člslo tejto zmluvv je 
873120211PEM. 

I 

:::>"""'=,",-: Zabezpečlf schvarovaclu časf uznesenia č. 7112021. 
Zodpovednost": 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 

~~!~a~~~~~s~o~~~~[: čast'ou uznesenia Č. 7812021 uzatvorif Dohodu o urovnani medzi 
Un;:kc~unlverzitou a mestom Liptovský MikuiU, ktorou si zmluvné strany vysporiadajú svoje sporné 

nároky ohradom nehnuternosti zapisaných na LV Č. 6779 v kat. územi Liptovský Mikuláš. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornlcká 
Termin pre splnenie uznesenia: 31 . 01.2022 
Popis plnenia úlohy: Dohoda o urovnanl medzi L:ilinskou univerzitou v L:iline a mestom Liptovský Mikuláš č. 901/2021 
uzatvorená dna 10. 01 . 2022. OVS vyhlásená od 25. 01 . 2022 -15.02.2022. nebol doručený žiaden súťažný návrh. 

časf uznesenia č. 7912021 

i~~;~i~~;~:;90 dni od podpisu uznesenia zámer, samotný prevod bude schvarovaný MsZ di\a 03. 03. 2022. 

h=~ ~---------------------------------------------

Tex! úlohy: Zabezpečlf schvarovaciu časf uznesenia č. 8012021 
Zodpovednosť: JUDr, Javomická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer, samotný prevod bude schvarovaný MsZ di\a 03. 03. 2022. 

~~~~~~i~~~~~~~ I sChvarovaci"'u-č-a-sf-u-zn-e-s-e-n-ia-č-.-8-1-/2-0-2-1------------------

1~~~~~~~~J~av~o~r~n~ic~ká 90 dni od podpisu uznesenia 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena č. 92/2022/Práv. - návrh 

druhej zmluvnej strane. 

schvarovaclu časf uznesenia č, 82/2021 
Zodpovednosť: JUDr. Javomlcká 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: di\a 28.01.2022 p. Kubošiová mestu plsomne oznámila, že z dOvodu pandémie a s tým súvisiacej 
nepriaznivej finančnej situácie nebude stavbu: "STL plynovod a prlpojka" realizovať, a preto zmluvu nie je potrebné 



Tex! úlohy: Zabezpečil' schvafovaciu časf uznesenia č. 83/2021 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer. samotný prevod bude schvarovaný MsZ dna 03. 03. 2022 

schvarovaciu časf uznesenia č. 84/2021 
. Javornická 

Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer, samotný prevod bude schvarovaný MsZ dňa 03. 03. 2022 

časf uznesenia č. 85/2021 
Javornická 

90 dni od podpisu uznesenia 
zámer, samotný prevod bude schvarovaný MsZ dňa 03. 03. 2022 

Text úlohy: časf uznesenia č. 86/2021 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer, samotný prevod bude schvarovaný MsZ dňa 03. 03. 2022 

I 

Text úlohy: Zabezpečil' schvarovaclu časf uznesenia č. 87/2021 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena č. 1/2022/ Práv. uzatvorená dňa 
17.01. 2022. 

~~~~:~~~ľ~~i~ischvarovaciu časf uznesenia č. 88/2021 
~ Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer, samotná zámena bude schvarovaná MsZ dňa 03. 03. 2022 

i I 

časf uznesenia č. 89/2021 
Javornická 

90 dni od podpisu uznesenia 
na SPF o nadobudnutie pozemkov je pripravená aj s návrhom kúpnej zmluvy 

časf uznesenia č. 90/2021 

90 dní od podpisu uznesenia 
zámer. samotná zámena bude schvarovaná MsZ dňa 03. 03. 2022 

Text úlohy: Zabezpečiť schvafovaclu časť uznesenia č. 91/2021 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: schválený zámer, samotný prevod bude schvarovaný MsZ dna 03. 03. 2022 

schvafovaciu časť uznesenia č. 92/2021 
Javornická 

i 90 dni 



časf uznesenia Č. 93/2021 
Javornická 

90 dni od podpisu uznesenia 
zámer, samotná zámena bude schvarovaná MsZ d~a 03. 03. 2022 

Text úlohy: Zabezpečif schvarovaciu časť uznesenia Č. 95/2021 
Zodpovednosť: JUDr. Javornlcká 
Termin pre splnenie uznesenia: 90 dni od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Návrh na zmenu časti Uznesenia Č. 50/2021 zo d~a 16.06.2021 - Zmluva o zriadeni vecného 
bremena v prospech tretej osoby odsúhlasená zmluvnými stranami, podpisa ná zo strany SSD, čaká sa na podpis 
investora. 

Text úlohy: V súlade so schvaľovacou časfou uznesenia Č. 98/2021 uzatvoriť dohodu o partnerských vzťahoch 
a spolupráci medzi mestami Liptovský Mikulái a Nowy Targ. 
Zodpovednosť: Ing. Vliňovská 
Termin pre splnenie uznesenia: 25. 02. 2022 
Popis plnenia úlohy: D~a 25.02.2022 sa na pOde Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutočni oficiálny podpis 
partnerskej dohody v zmysle uznesenia Č . 98/2021 medzi mestom Liptovský Mikuláš a porským mestom Nowy Targ. 
Prijatie na oficiálny podpis dohody do mesta Liptovský Mikuláš prijal primátor mesta Nowy Targ Grzegorz Watycha 
spolu so svojou delegáciou. 

I i ~~= 
~z~be;~:čít~~;:r;~~ÍIí' časť uznesenia Č. 103/2021 a to v bodoch: 

~~~Eta'd~;;r'o poskytnutie nenávratného finančného prispevku v rámci výzvy čislo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu ,.zvýienle kvality poskytovaných služieb v Dome kultúry Liptovský Mikuláš", 
- zabezpečiť realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 1 O 511,77E, 
- zabezpečiť financovanie prlpadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Domu kultúry Liptovský 
Mlkulái. 
Zodpovednosť: Mgr. Devečka, Ing. Košik 
Termin pre splnenie uznesenia: po doručeni rozhodnutia o schváleni žiadosti o nenávratný finančný prlspevok a 
pred pOdpisom zmluvy o poskytnutl nenávratného finančného príspevku na projekt "Zvýienle kvality 
poskytovaných služieb v Dome kultúry Liptovský MikuiU" 
Popis plnenia úlohy: Projekt je momentálne v stave kontroly na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. 

~~~~~~~~~~~~~~~ časť uznesenia Č. 10512021 a to v bodoch: I o poskytnutie nenávratného finančného prlspevku v rámci výzvy člslo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m. Č. Ploitln" , 
- zabezpečiť realizáciu v súlade s poskytnutia pomoci, 

na 



Zodpovednost': Ing. KOlnnlmil<ovi, 
Termin pre splnenie uznesenia: po doručeni rozhodnutia o schvélenl žiadosti o nenivratný finančný prispevok a 
pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenévratného finančného prispevku na projekt "Podpora udržaternosti a 
odolnosti Kultúrneho domu v m. Č. PloAlln" 
Popis plnenia úlohy: V stanovom termlne uzavretia výzvy (do 25.11.2021), mesto odoslalo d~a 24.11 .2021 žiadosť o 
poskytnutie nenávratného finančného prlspevku na realizáciu projektu s názvom .. Podpora udrfaternosti a odolnosti 
Kultúrneho domu v m. Č. Plošlln". 
Aktuálne je žiadost' posudzovaná v rámci administrallvnej kontroly, následne bude prebiehat' odborné hodnotenie 
žiadosti. Rozhodnutie o schválenI/neschváleni žiadosti by malo byť vydané do 70 prac. dni od ukončenia hodnotiaceho 
kola, Izn. do 07.03.2022. 

I časl' uznesenia Č. 106/2021 a to v bodoch: 
- podal' o poskytnutie nenivratného finančného prispevku v rimcl výzvy čislo IROP-P02-SC221-2021-67 
za účelom realIzicie projektu "RozAirenie kapacity M$ Okoličianska, Liptovský MikuiU', 
- zabezpečil' reallziciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečil' finančné prostriedky na spolufinancovanle realizovaného projektu vo výike 19 883€, 
- zabezpečil' financovanie neoprávnených výdavkov vo výike 10 074€ a prlpadných ďalAich neoprévnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
Zodpovednost': Ing. Kormanikovi, Ing. KoAlk 
Termin pre splnenie uznesenia: po doručeni rozhodnutia o schvéleni žiadosti o nenévratný finančný prispevok a 
pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prispevku na projekt "RozAirenie kapacity M$ 
Okollčlanska, Lipovský MlkuléA" 
Popis plnenia úlohy: V rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy (s uzávierkou do 01.11.2021) odoslalo mesto 28.10.2021 
žiadost' o poskytnutie nenávratného finančného prlspevku na realizáciu projektu s názvom "Rozšlrenie kapacity MŠ 
Okoličianska, Liptovský Mikuláš". 
Na základe výzvy na doplnenie žiadosti o NFP od Žilinského samosprávneho kraja, odbor SO pre IROP (ŽSK) 
doručenej d~a 08.12.2021, mesto pripravilo a odoslalo požadované náležitosti v stanovenej lehote d~a 23.12.2021. 
Následne d~a 17.01 .2022 bola mestu doručená 2. Výzva na doplnenie žiadosti o NFP, v rámci ktorej bolo požadované 
doložir aj právoplatné stavebné povolenie (SP) a to v stanovej lehote do 15 pracovných dni od doručenia tejto výzvy. Z 
dOvodu, že právoplatné SP nebolo možné v stanovenej lehote predložit' a zárove~ lehotu na doplnenie žiadosti o NFP 
nie je možné predlžiť, mesto po konzultácii so ŽSK oznámilo listom zo dňa 03.02.2022 sparvzatie tejto žiadosti o NFP_ 
Dňa 18.02.2022 bolo mestu doručené Rozhodnutie o zastaveni konania o žiadosti o poskytnutie NFP na základe 
doručeného vOle žiadatera (mesto LM) o vzali žiadosti. 

presun výdavkových finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre projekt "SALUTE4CE 
živ. prostredia prostrednlctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí". 

KoAik, Ing. Kormanikovi 
i 20. 12. 2021 

Presun finančných prostriedkov v rozpočte mesta Liptovský MikulM bol počas rozpočtového 
uznesenia Č. 107/2021 z 16. 12. 2021 , zrealizovaný v stanovenom term Ine. 

schvaľovaciu čast' uznesenia č. 108/2021 a to v bodoch: 
- podat' o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonAtrukcla a modernizicia 
Aportovej InfraAtruktúry", výzvy Fondu na podporu Aportu, čislo výzvy 2021/004 za účelom realizácie projektu 
"Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futb. itadióna v Liptovskom MikuláAI, m. Č. Podbreziny" , 
- zabezpečit' realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečit' finančné prostriedky na povinné spoluflnancovanie realizovaného projektu vo výAke 117 988€, 
- zabezpečil' financovanie previdzkových nékladov Aportovej infraAtruktúry nadobudnutej v rimcl projektu. 
Zodpovednosť: Ing, Kormaniková, Ing. KoAik 
Termin pre splnenie uznesenia: po doručeni rozhodnutia o schvélenl Žiadosti o poskytnutie finančného prispevku 
z Fondu na podporu Aportu v rámci programu "Výstavba, rekonAtrukcia a modernidcia Aportovej infraštruktúry' 
a pred podpisom Zmluvy o poskytnuti finančného prlspevku na projekt "Stavebné úpravy Ihriska s umelou 
trévou v areáli futbalového Atadlóna v Liptovskom MlkulUl, m. č. Podbreziny" . Pričom toto uznesenie je 
vyltonateľné nal.le4:1uj,úcl deň nadobudnull vykonateľnosti uznesenia, ktorým sa schváli nivrh záverečného 



I programu a 
modernizácia športovej I , výzvy na podporu športu, člslo výzvy za účelom realizácie 
projektu .Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futb. štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. č. Podbreziny' bola 
podaná d~a 28.01 .2022. 
l:iadosf je v štádiu hodnotenia a posudzovania zo strany Fondu na podporu športu. O žiadosti má byť rozhodnuté do 
31 .03.2022. 

~".",,:='7 V súlade so častou uznesenia Č. 109/2021 zabezpečiť realizáciu Investičného zámeru 
Mestských iportových zariadeni, s. r. o, na II. etapu rekonitrukcie FŠ - "Dobudovanie Infraitruktúry pre 
účinkovanie vo Fortuna lige". V tejto súvislosti zabezpečiť poskytnutie kapitálového transferu Mestským 
iportovým zariadeniam, s. r. o. na vypracovanie PD k Investičnému zámeru v objeme 63 OOOE po skončeni 
rozpočtového provizória. 
Zodpovednosť: Ing. Koiik 
Termin pre splnenie uznesenia: v texte 
Popis plnenia úlohy: Uznesenie je stále v PLNENI, nakorko nenastalo splnenie podmienky k poskytnutiu kapitálového 
transferu Mestským športovým zariadeniam, s. r. o. na vypracovanie PD. Mesto Lipt. Mikulá$ je stále v rozpočtovom 
provizóriu. 

č.4 ku Koncesnej zmluve Č. 59/2013/Práv. zo dňa 11.03.2013 na 
t~~:.h~':~~~~:~astrojovne ZŠ a na služby spojené s prevádzkou ZŠ v zneni Dodatkov Č. 1, Č. 2 a Č. 3. 

Zodpovednosť: Bc. 
Termin pre splnenie uznesenia: 31. 01. 2022 
Popis plnenia úlohy: D~a 03.01.2022 bol obidvoma stranami podplsaný Dodatok č.4 ku Koncesnej zmluve 
č. 59/2013/Práv .. Uvedený dodatok bol následne 03.01 .2022 zverejnený na eGOV mesta pod člslom 900/2021/Práv .. 


