
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 25. augusta 2022 číslo 106/2022 

K bodu: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského 

zastupitel'stva ku dňu 12. 08. 2022 

M est s k é z a s tup ite r s t v o: 

berie na vedomie 

správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupitel'stva k termínu 12.08. 

2022 , ktorá je prílohou tohto uznesenia. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 26. 8. 2022 



Sp r á va o plnení uznesení MsZ v Liptovskom Mikuláši ku dňu 12.08.2022 

,1. Uznesenie Č. 27!2016 Z. 1.7. 03. 2016 
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schval'ovacej časti Uzn. Č. 27/2016. 
Zodpovednosť: Mgr. lI'anovská (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: 
7. realizácia verejného obstarávania na dodávatel'a modernizácie vnútorného osvetlenia interiérov základných a 
materskýc~ škôl v majetku mesta, ktoré vyplynulo z vykonaného auditu osvetlenia - vyjadrenie zodpovedného pracovníka 
p. Brtáňa. Uloha je v sledovaní s ohl'adom na financie. 
StavQlnenia úloh: bod 7 v plnení 

2. lJ~n.~senie ~ •. 82/?'Q1~ z 08. 08. 2016 
Text úlohy: V závažných právnych problematikách využívať garantované externé zmluvné služby. 
Zodpovednosť: Mgr. lI'anovská (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: priebežne 
Popis plnenia úlohy: plní sa priebežne 
Stav plnenia úlohy: v plnení 

3. Uznesenie Č. 6/2017 z 16. 02. 2011 
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schval'ovacej časti uznesenia Č. 6/2017. 
Zodpovednosť: Mgr. lI'anovská (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: 
5. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom a ŽSR. ŽSR zatial' zmluvu 
nepodpísali - prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
Stav plnenia úlohy: v plnení 

4.lJ.znes~ni.e č.19/2911 z 13.. 04.2011 
Text úlohy: Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schval'ovacej časti uznesenia Č. 19/2017. 
Zodpovednosť: Mgr. lI'anovská (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: 
Bod: 4.2. Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií so ŽSR zmluva - ŽSR 
zatial' zmluvu nepodpísali - prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
Stav plnenia úlohv: splnená okrem bodu 4.2. - v plnení 

.5. Uzn.~seIlJe ~.t?9/2919 z. 1~. 0!:J~ ... 20.19: 
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: Bola vypracovaná auditná správa o samohodnotení plnenia povinností prevádzkovatel'a základnej 
služby podl'a zákona č. 69/2018 Z. z. (zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a 
bola posudzovaná zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona a súvisiacich osobitných 
predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov pre jednotlivé siete a informačné systémy a pre 
tie, ktoré podporujú základné služby, s ciel'om zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti a predchádzať 
kybernetickým bezpečnostným incidentom. 
Pokračovali kroky zabezpečujúce realizáciu opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík v oblasti Kybernetickej bezpečnosti. 
V rámci opatrení sú obmieňané počítače s nevyhovujúcim operačným systémom Windows 7. Zapojili sme sa do výziev 
"Manažment údajov inštitúcie verejnej správy" a "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti 
v pod sektore VS". 
Obe žiadosti o nenávratný finančný príspevok boli schválené. U výzvy "Manažment údajov inštitúcie verejnej správy" bola 
podpísaná zmluva, uskutočňujú sa prípravné práce súvisiace s verejným obstarávaním. Pre "Rozvoj governance a úrovne 
informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS" sú vykonávané úkony pre zabezpečenie podpisu zmluvy. 
Stav plnenia úlohy: každoročne až do 31. 12. 2022 



,6. Uznesenie Č. 78/2020 z 17.12.2020 
• • __ ..... _.. ..... .. •••• ,.. ' o ......... "' " •••••• _ .......... n ............... ::J 

Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 78/2020. 
Zodpovednost': JUDr. Mad'arová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zatial' nepodpísaná, súvisí s uzn . Č. 6/2017 
zo dňa 16.02.2017. 
Stav plnenia úlohy: v plnení 

7. Uznesenie č.79/2020 z 17. 12. 2020: 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 79/2020. 
Zodpovednosť: JUDr. Mad'arová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: RNDr. Malík nesúhlasil s uzatvorením kúpnej zmluvy, prebiehajú rokovania o podmienkach 
uzatvorenia nájomnej zmluvy - Nájomná zmluva Č . 687/2021/Práv. uzatvorená dňa 23.12.2021 . Na rokovanie MsZ dňa 
02.06.2022 bude predložený návrh na zrušenie uznesenia Č. 79/2020 z dôvodu, že bola podpísaná nájomná zmluva. 
Uznesením Č . 76/2022 zo dňa 02. 06. 2022 bolo zrušené uznesenie Č. 79/2020. 
Stav plnenia úlohy: splnené 

~. l,Jzn~senie Č~ 10/2021. z 11 •. 0_3. 2()~.1 i 
Text úlohy: Zabezpečit' časť II. mení a časť III. mení a dopíňa uznesenia Č. 10/2021 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
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 zriadení vecného bremena. 
Stav plnenia úlohy: v plnení 

9. l,Jznesenie~~ ~3/20?1::z; 1~. 9.§:~~()21' 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 53/2021 v súvislosti so zámerom mesta Liptovský Mikuláš 
odmeniť slovenskú Iyžiarku Petru Vlhovú predajom pozemku vo vlastníctve mesta. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 180 dní od podpisu 
Popis plnenia úlohy: prebiehajú potrebné rokovania a konania vo veci schváleného postupu v súvislosti s nakladaním s 
dotknutými pozemkami vk. Ú. Liptovský Mikuláš. Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy medzi mestom a Ing. 
Hlavnovou bude predložený na schválenie MsZ dňa 09.12.2021 . Uznesením Č . 93/2021 zo dňa 16. 12. 2021 MsZ 
schválilo zámer, samotná zámena bude predložená na MsZ na schválenie dňa 03. 03. 2022. Uznesením Č. 16/2022 zo 
dňa 03. 03. 2022 MsZ schválilo zámennú zmluvu. Zámenná zmluva Č. 185/2022/Práv. uzatvorená dňa 29. 03. 2022. 
Návrh na Odpredaj pozemku Petre Vlhovej za 1 euro bude predložený na schválenie MsZ dňa 02. 06. 2022. 
Kúpna zmluva Č. 462/2022 uzatvorená dňa 13. 06. 2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 

10. Uznesenie Č. 71/2021 z 09. 09. 2021 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 71/2021. 
Zodpovednosť: JUDr. Lakotová (JUDr. Javornická) 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: pripravuje sa návrh kúpnej zmluvy, následne bude zaslaný na pripomienkovanie druhej zmluvnej 
strane. 
Stav Dlnenia úlohv: v plnení 

~ .1 •. l,J::Z;lle~e.nie č .• ~J!~()21::z;tE) ! 12! 202.1) 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 81/2021 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: vyhotovená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č. 92/2022/Práv. - návrh 
zaslaný na pripomienkovanie druhej zmluvnej strane. 
Stav plnenia úlohy: v plnení 

'1,2. Uzn.e.~.e.IlLe. ~! ?~(2()21 .z 1.E).,. 12 • . ?Q2JI 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 89/2021 
Zodpovednost': JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: žiadosť na SPF o nadobudnutie pozemkov je pripravená aj s návrhom kúpnej zmluvy. Prebieha 
proces pripomienkovania a odsúhlasenia zo strany SPF Košice/Bratislava. Zmluva o prevode vlastníctva Č . 01914/2022-
PKZP-K40208/22.00 uzatvorená dňa 19. 07.2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 

;13. Uznesenie č.103/2021 z 16. 12.20211 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 103/2021 a to v bodoch: 



- podat'Zladost' o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu "Zvýšenie 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 10 511 ,77€, 
- zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Domu kultúry Liptovský 
Mikuláš. 
Zodpovednosť: Mgr. Devečka, Ing. Košík 
Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 
pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb v Dome kultúry Liptovský Mikuláš" 
Popis plnenia úlohy: 
- podat' Žiadost' o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účel0f!1 realizácie projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Dome kultúry Liptovský Mikuláš", 
SPLNENE 
Momentálne je projekt v štádiu posudzovania. 
- zabezpečiť realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, V PLNENí 
- zabezpečit' finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10 511 ,77€, V PLNENí 
- zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Domu kultúry Liptovský 
Mikuláš. V PLNENí 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

14. Uzne§eni~ č~104120~1 z1.!). 1?~ 202.1' 
Text úlohv: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 104/2021 a to v bodoch: 
- podat' žiadost' o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu "Stavebné úpravy Múzea Janka Král'a", 
- zabezpečiť realizáciu projektu Múzeom Janka Král'a v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 4 109,33€ 
- zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Múzea Janka Král'a. 
Zodpovednosť: Mgr. Hric, Ing. Košík 
Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 
pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Stavebné úpravy Múzea 
Janka Král'a" 
Popis plnenia úlohy: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo IROP-P07-SC77-202 
75 za účelom realizácie projektu "Stavebné úpravy Múzea Janka Král'a" bola riadne podaná 24. 11. 2021. 
Stav plnenia úlohv: v plnení (očakávanie rozhodnutia príslušného Sprostredkovatel'ského orgánu IROP - MKSR) 

15. Uznese.nie č. 105/2021 z16. 12. 2021 
Text úlohv: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 105/2021 a to v bodoch: 
- podat' žiadost' o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo IROP-P07-SC77-2021-75 
za účelom realizácie projektu "Podpora udržatel'nosti a odolnosti Kultúrneho domu v m. Č. Ploštín", 
- zabezpečit' realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečit' finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 6 739€ 
- zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta. 
Zodpovednosť: Ing. Kormaníková, Ing. Košík 
Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 
pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Podpora udržatel'nosti a 
odolnosti Kultúrneho domu v m. Č. Ploštín" 
Popis plnenia úlohy: V stanovom termíne uzavretia výzvy (do 25.11 .2021), mesto odoslalo dňa 24.11 .2021 žiadosť 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom "Podpora udržatel'nosti a odolnosti 
Kultúrneho domu v m.č. Ploštín". 
Aktuálne je žiadosť posudzovaná v rámci administratívnej kontroly, následne bude prebiehať odborné hodnotenie 
žiadosti. Rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti malo byť vydané do 70 prac. dní od ukončenia hodnotiaceho 
kola, tzn . do 03. 02. 2022. 
Na internetovej stránke Ministerstva kultúry bola 14. 04. 2022 zverejnená informácia o predížení termínu kontroly 
žiadostí do 31. 08. 2022 z dôvodu vysokého počtu žiadatel'ov. 
K dnešnému dňu (12. 08. 2022) nebola mestu doručená žiadna výzva na doplnenie predloženej žiadosti. 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

16. Uznesenie č. 108/2021 z 16. 12. 2021 
Text úlohv: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 108/2021 a to v bodoch: 
- pod at' žiadost' o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry", výzvy Fondu na podporu športu, číslo výzvy 2021/004 za účelom realizácie projektu 
"Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futb. štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. č. Podbreziny" , 



- zabezpečit' realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečiť finančné prostriedky na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 117 988€, 
- zabezpečiť financovanie prevádzkových nákladov športovej infraštruktúry nadobudnutej v rámci projektu. 
Zodpovednosť: Ing. Kormaníková, Ing. Košík 
Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 
z Fondu na pOdporu športu a pred podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na projekt "Stavebné 
úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny" . 
Popis plnenia úlohy: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry", výzvy Fondu na podporu športu, číslo výzvy 2021/004 za účelom realizácie 
projektu "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futb. štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. č . Podbreziny" bola 
podaná dňa 28. 01 . 2022. 
Do termínu podania žiadosti prebehlo aj verejné obstarávanie (VO) na zhotovitel'a diela, v rámci ktorého došlo k zníženiu 
ceny z pôvodných 294.969,50 EUR na 203.606,16 EUR. Dňa 21 .01.2022 podpísal úspešný uchádzač Zmluvu o dielo. 
Dňa 19.05.2022 sme obdržali z FnPŠ Rozhodnutie o schválení našej žiadosti v plnej požadovanej výške príspevku 122 
163 EUR, čo predstavuje 60 % z celkových výdavkov na projekt po VO. Spolufinancovanie projektu (40% z celkových 
výdavkov, tzn. vo výške 81 443 €) z vlastných zdrojov mesta je v platnom uznesení Č. 108/2021 vykonateľné schválením 
záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019. 

Dňa 27.5.2022 nás FnPŠ vyzval na predloženie podkladov a údajov k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré mesto 
fondu doposiaľ nepredložilo, pretože jedným z požadovaných podkladov je zmluva o dielo, ktorú mesto nemôže podpísat 
z dôvodu absencie finančného krytia 40%-ného spolufinancovania. 
Na zasadnutie MsZ konané dňa 2.6.2022 bol predložený návrh na zmenu uznesenia Č . 108/2021 , ktorou by sa vypustil 
bod o vykonateľnosti uznesenia. Keďže tento návrh nebol v MsZ schválený, stále pretrváva stav, že mesto nemôže 
predložiť na FnPŠ požadované podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvyoNFP. 
Stav plnenia úlohv: v plnení (čiastočne splnené) 

'17~ Uzl1esellie .č. 10~/?Q2,1 2:, 16~ 1 .. ? ?Q?1~ 
Text úlohy: V súlade so schval'ovacou častou uznesenia Č. 109/2021 zabezpečiť realizáciu investičného zámeru 
Mestských športových zariadení, s. r. o. na II. etapu rekonštrukcie FŠ - "Dobudovanie infraštruktúry pre 
účinkovanie vo Fortuna lige". V tejto súvislosti zabezpečiť poskytnutie kapitálového transferu Mestským 
športovým zariadeniam, s. r. o. na vypracovanie PD k investičnému zámeru v objeme 63 OOO€ po skončení 
rozpočtového provizória. 
Zodpovednosť: Ing. Košík 
Termín pre splnenie uznesenia: v texte 
Popis plnenia úlohy: Uznesenie je stále v PLNENí, nakol'ko nenastalo splnenie podmienky k poskytnutiu kapitálového 
transferu Mestským športovým zariadeniam, s. r. o. na vypracovanie PD. Mesto Lipt. Mikuláš je stále v rozpočtovom 
provizóriu. 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

:18 ~ .lJz.!1elS.~ni~ ~" 4/2,02,2, z. Q;}~ .. Q;3 .. 2,(t2,~ 
Text úlohy: V súlade so schval'ovacou časťou uznesenia Č. 4/2022 pripraviť a zabezpečiť potrebné kroky k 
udeleniu ocenenia "Cena mesta Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 Simonovi Nemcovi, Vranov 530/5A, 031 01 
Liptovský Mikuláš, za vynikajúce výsledky v oblasti športu (zisk bronzovej medaily na Zimných olympijských 
hrách v Pekingu 2022) a za šírenie dobrého mena mesta Liptovský Mikuláš. 
Zodpovednosť: Mgr. Mitrengová 
Termín pre splnenie uznesenia: 31.08.2022 
Popis plnenia úlohy: Cena mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2022 bola Šimonovi Nemcovi slávnostne odovzdaná dňa 
17. 06. 2022 v rámci podujatia Stoličné dni 2022. 
Stav Qlnenia úlohy: splnené 

~ 9._ l.}~n~senie ~. 5L?Q2.~ z:Q;}. Q~_~ 2,02,2 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 5/2022 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: na rokovanie MsZ dňa 02. 06. 2022 bude predložený návrh na zmenu v schval'ovacej časti 
uznesenia z dôvodu zmeny v osobe kupujúceho v procese prípravy materiálu a schval'ovania prevodu. Kúpna zmluva č . 
459/2022/Práv. uzatvorená dňa 24. 06. 2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 

2,0 .. Uznesenie Č. 12/2022 z 03. 03. 202~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 12/2022 
Zodpovednosť : JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia Úlohy: návrh zámennej zmluvy na podpise druhej zmluvnej strany (ŽSK). Zámenná zmluva Č . 324/2022/ 



Práv. uzatvorená dňa 18. 08. 2022. 
Stav ~Inenia úlohy: splnené 

,21. 'Uznesenie č. 25/2022 z 03. 03. 2022 
' Text ú"lohy:-'Zabezpečii'schvai'ovacfu čast' uznesenia Č. 25/2022 

Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo strany mesta podpísaný, čaká sa 
na podpis druhej zmluvnej strany. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č.254/2022/Práv. uzatvorená dňa 20.05.2022. 
Stav plnenia úlohv: spJnené 

~2. Uznesenie Č. 26/2022 z 03. 03. 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 26/2022 
Zodpovednosť : JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo strany mesta podpísaný, čaká sa 
na podpis druhej zmluvnej strany. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB č.253/2022/Práv. uzatvorená dňa 20.05.2022. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

·23~ lJznes~nj~~~~~?/~Q~.~ _?, ()_~~J~~!...2Q~~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 27/2022 
Zodpovednosť : JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh na zmenu časti uznesenia predložený na rokovanie MsZ dňa 02. 06. 2022. Zmluva o budúcej 
zmluve o zriadení VB Č. 186/2022/Práv. uzatvorená dňa 27.07. 2022. 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

24.JJ~,n,e~eni~ .~.3Ql~Q-?2.~ Q~~ O~~ .. 2.()~~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 30/2022 
Zodpovednosť : JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy o zriadení vecného bremena zo strany mesta podpísaný, čaká sa na podpis druhej 
zmluvnej strany. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Č . 290/2022/Práv. uzatvorená dňa 14. 06. 
2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 

2~. U~nesenie č.~9/202~ ... ~ 10. ().~ .. 20~~ 
Text úlohy: Zabezpečit' schval'ovaciu časť uznesenia Č. 39/2022 a to v bodoch: 
- podat' Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

"Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš", realizovaného v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a 
regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy IROP-P07-SC73-2021-87, 

- zabezpečiť realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 21 900,-€, 

zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
Zodpovednosť: Ing. Kormaníková 
Termín pre splnenie uznesenia: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
a pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Regenerácia vnútrobloku 
Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš". 
Popis plnenia úlohy: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci 
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 29.12.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: 
IROP-P07-SC73-2021-87. Mesto predložilo v rámci tejto výzvy žiadosť o NFP na realizáciu projektu "Regenerácia 
vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš" v rámci 2. hodnotiaceho kola, ktorým sa zároveň výzva 
uzavrela, s lehotou na podanie žiadostí najneskôr do 13.6.2022. 
Žiadosť o NFP bola odoslaná na MIRRI 10.6.2022. Dňa 30.6.2022 dostalo mesto výzvu na doplnenie žiadosti o NFP. 
Doplnenie žiadosti o NFP bolo odoslané na MIRRI 12.7.2022. Dňa 18.7.2022 nám bola doručená výzva Č. 2 na 
doplnenie žiadosti o NFP. Doplnenie Č . 2 žiadosti o NFP bolo odoslané na MIRRI 26.7.2022. 
Žiadosť o NFP je aktuálne v štádiu odborného hodnotenia. 
Stav plnenia úlohy: vl?lnení 

26.. lJ.zn~!ii~ni~~~4~!~Q~2.~ ::tQ'! _~1! 2.()2.~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 43/2022 - po schválení Dodatku Č. 1 k Zmluve Č. 
868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku (ďalej len 
Dodatok Č. 1) všetkými zmluvnými stranami pripraviť Dodatok Č. 1 na podpis. 
Zodpovednosť : JUDr. Javornická 



Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: čaká sa na schválenie Dodatku Č . 1 všetkými účastníkmi v obecných zastupiteľstvách a doručenie 
uznesení. 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

27. UZllesehie Č. 48/2022 z 02. 06. 2022 
TexUjjohy: Zabe"ŽpeČifvykonänievšetkých právnych úkonov v spoločnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský 
Mikuláš, a. s. so sídlom Partizánov 14, Liptovský Mikuláš, IČO: 36413941 súvisiacich so zvýšením základného 
imania a zmenou v orgánoch spoločnosti v zmysle bodov III. až V. tohto uznesenia a vedúcich k splneniu 
požiadaviek v zmysel bodu II. tohto uznesenia. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 

. Popis plnenia úlohy: zmena členov dozornej rady vykonaná v OR SR ku dňu 22. 06. 2022, zvýšenie Zl vykonané v 
OR SR ku dňu 30. 07. 2022. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

2~.Uz.Q.~.~~nie č. 49/2()~2 z 02. 0.6 •. 2022· 
Text úlohy: V súlade so schval'ovacou časťou uznesenia Č. 49/2022 pripraviť a zabezpečiť potrebné kroky 
k udeleniu ocenenia "Cena mesta Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 pre kolektív COVID oddelenia a oddelenia 
anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu 
Liptovský Mikuláš. Súčasťou ocenenia je finančná odmena vo výške 3000,-€, ktorá bude vyplatená formou 
bankového prevodu. 
Zodpovednosť: Mgr. Mitrengová 
Termín pre splnenie uznesenia: 27.06.2022 
Popis plnenia úlohy: Cena mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2022 pre kolektív bola slávnostne odovzdaná dňa 
27. 06. 2022. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

29 .. l.Iznes~IJi~ č~ 59l?'>.?? ~ ()2.. ()1?~2.().2.~ 
Text úlohy: V súlade so schval'ovacou časťou uznesenia Č. 50/2022 pripraviť a zabezpečiť potrebné 
kroky k udeleniu ocenenia "Cena mesta Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 a to konkrétne pre: 

1. "Cena mesta Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 - p. Mária Grajciarová 

súčasťou ocenenia je finančná odmena vo výške 1000,-€, ktorá bude vyplatená formou bankového prevodu, 

2. "Cena mesta Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 - p. Ján Čupka 

súčasťou ocenenia je finančná odmena vo výške 1000,-€, ktorá bude vyplatená formou bankového prevodu, 
3. "Cena mesta Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 - p. Marek Uram 

súčasťou ocenenia je finančná odmena vo výške 1000,-€, ktorá bude vyplatená formou bankového prevodu, 

4. "Cena mesta Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 - p. Vlastimil Škandera 

súčasťou ocenenia je finančná odmena vo výške 1000,-€, ktorá bude vyplatená formou bankového prevodu, 

5. "Cena mesta Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 - p. Marián Bochnička 
súčasťou ocenenia je finančná odmena vo výške 1000,-€, ktorá bude vyplatená formou bankového prevodu. 

Zodpovednosť: Mgr. Mitrengová 
Termín pre splnenie uznesenia: 11. 09. 2022 
Popis plnenia úlohy: 
Cena mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2022 bola Márii Grajciarovej a Jánovi Čupkovi slávnostne odovzdaná dňa 18. 06. 
2022 v rámci podujatia ,,100 rokov ochotníckeho divadla v Ploštíne". 

Cena mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2022 bola Marekovi Uramovi a Vlastimilovi Škanderovi slávnostne odovzdaná 
dňa 05. 08. 2022 v rámci podujatia "Galavečer k 90. výročiu organizovaného hokeja v meste" . 

Cena mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2022 bude Mariánovi Bochničkovi slávnostne odovzdaná dňa 11.09.2022 v rámci 
spomienkovej slávnosti na M.M. Hodžu. 

Stav plnenia úlohv: v plnení 
30. Uzneseni.~ Č. 51/~o.~2. z. .. ()2. Q6! 2..92.? 

Text úlohy: V zmysle časti III. uznesenia Č. 51/2022, v ktorej mestské zastupitel'stvo schval'uje vybavenie petície 
zaslať osobe určenej na zastupovanie styku s orgánom verejnej moci Ing. Milanovi Mikušiakovi oznámenie, že 
petícií sa nevyhovuje z dôvodu, že pri preverovaní všetkých potrebných skutočností nie je preukázaný rozpor 
s verejným a iným spoločným záujmom. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 



Termín pre splnenie uznesenia: 30. OG. 2022 
Popis pl~eni.a .úlohY: MFK TATRAN Liptovský Mikuláš bolo "Oznámenie výsledku vybavenia petície" doručené dňa 
10. 06. 2022. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

.31. Uznesenie Č. 53/2022 z 02. 06. 2022 
- Text úlohy: Zabezpečit' všetky organizačné úkony, ktoré pre mesto vyplývajú z prípravy volieb do orgánov 

samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2022 - 2026 v meste Liptovský Mikuláš, vrátane harmonogramu 
postupov a zodpovednosti za ich realizáciu. 
Zodpovednosť: Mgr. Kudláček 
Termín pre splnenie uznesenia: 31. 12. 2022 
Popis plnenia úlohy: Úloha sa plní na základe harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia volieb do 
orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov v roku 2022 schválené vládou SR, na ktorom participujú ústredné a 
iné orgány štátnej správy, MV SR, MS SR, MZ SR a štatistický úrad SR. 
Stav olnenia úlohy: v plnení 

32. U_zn~s~nie C;._§.5/20~~ ... 2;. Q~~9§~~Q2?: 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia č. 55/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: na zasadnutie MsZ dňa 25. 08. 2022 bude predložený návrh na zrušenie uznesenia Č. 55/2022 
z dôvodu, že zámer prevodu nebol pred jeho schval'ovaním zverejnený v súlade so zákonom o majetku obcí, a teda 
nie je možné uzatvoriť zámennú zmluvu. 
Stav olnenia úlohv: v plnení 

33. Uzn~seni~ <:.~ §6/2Q~~ ~ .()2~()I)~~Q2..?J 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 56/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh kúpnej zmluvy zaslaný na pripomienkovanie, čaká sa na podpis druhej zmluvnej strany. 
Stav plnenia úlohy: v plnení 

34. Ijznesef.lie Č~ ~!!2..02.2. ... ~_. O~ ~ Q§: 2.Q2~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 57/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 468/2022/Práv. uzatvorená dňa 08. 08. 2022. 
Stav olnenia úlohy: splnené 

35. Uznesenie č. 58/2022 z 02. 06. 2022; 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 58/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: na zasadnutie MsZ dňa 25. 08. 2022 bude predložený návrh na zmenu časti uznesenia Č. 58/2022, 
následne bude kúpna zmluva podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. 
Stav plnenia úlohy: v plnení 

36~ LlzR«!senie Č. 5.9/20~.2..~_02. (t~. 2.0~~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 59/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 469/2022/Práv. uzatvorená dňa 29. 06. 2022. 
Stav olnenia úlohy: splnené 

37 , U~l1e~~n.ie C;. ~0/2..022..z02.~Q6.. 2..(}2.~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 60/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č. 462/2022/Práv. uzatvorená dňa 13. 06. 2022. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

~8~ Llzn!!S~I.1.!e ~. 6.1/2.0~~~Q2..!_ 06. ~ _2.Q~~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 61/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Nájomná zmluva Č . 473/2022/Práv. uzatvorená dňa 13. 06. 2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 

39. Uznesenie Č. 62/20.22 z 02. 06. 2022 



Text úlohy: Zabezpečit' schvai'ovaciu čast' uzriesenia č. 62/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín 'pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis pinenia Úlohy: Nájomná zmluva Č. 517/2022/0RG. uzatvorená dňa 20. 07.2022. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

40. Uz-"e~.e.rJie_č. 63!~022 z Q~! .96! .. ~0.~~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 63/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnen ie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Nájomná zmluva Č . 496/2022/Práv. a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č . 
497/2022/Práv. uzatvorená dňa 11. 07. 2022. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

41 . Uznesenie Č. 64/2022 z 02. 06. 202~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 64/2022. 
Zodpovednosť : JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č . 557/2022/Práv. uzatvorená dňa 27. 07. 
2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 

oi,2. l,J ;z;~~I3~~ie ~~ 6!).!2()~2 .?:. Q~. O(). ~9~~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 65/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy zaslaný na pripomienkovanie druhej zmluvnej strane 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

43. l,Jznesenie Č~ 66/202~ z 02. O~. 2922 
Text úlohy: Zabezpečiť schvaľovaciu časť uznesenia Č. 66/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č . 494/2022/Práv. uzatvorená dňa 21 . 07. 
2022. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

44. Uzne~~nje č .. ~7/2022 .z 02.:.. Of)...!' ~02.~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 67/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č . 558/2022/Práv. uzatvorená dňa 02. 08. 
2022. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

45. Uznesenie Č. 68/2022 z 02. 06. 202~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 68/2022. 
Zodpovednosť : JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č. 559/2022/Práv. uzatvorená dňa 27. 07. 
2022. 
Stav plnenia úloh..Y; spJnené 

~6 • ..u.?:n~l3el1ieč. 69/~0~:Z ... ;Z; .. ()~. Ot" 2022 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 69/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č . 471/2022/Práv. uzatvorená dňa 23. 06. 
2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 

47. Uzne~~nie Č. JO/202? _z: 92 ~ Q~.~ ~.Q~~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 70/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnen ie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č . 470/2022/Práv. uzatvorená dňa 23. 06. 
2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 



48. 'Uznese.nle č. I1.!?922_ ~ 0.2.,,06. 2Q?? 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 71/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: návrh zmluvy odoslaný na podpis druhej zmluvnej strane 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

49. Uznesenie č. 72/2022 z 02. 06. 2022 
lu, , •• -. o" _".m o ......................... ... . . ... _ " ........ ................. _ ••• _ •• ~ .. __ ... ........ 1 

Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 72/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: na zasadnutie MsZ dňa 25. 08. 2022 bude predložený návrh na zrušenie uznesenia Č. 72/2022 
z dôvodu zmeny návrhu uznesenia, ktorého zverejnenie je v rozpore so zákonom o majetku obcí; zároveň bude 
predložený upravený návrh na schválenie. 
Stav plnenia úlohv: v plnení 

~O. UZJ.1eSefl!~. ~. 73/2022_z.J)2 ~, ()p. ?()~~ 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 73/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Dodatok Č. 3 k Nájomnej zmluve Č. 347/2013/Práv. uzatvorený dňa 21 . 06. 2022. 
Stav plnenia úlohv: splnené 

~1. Uznesenieč. 74/2022 z 02. 06. 2022 
• .. •• ,,'o ", ' .. . ......... _. , , . _..... .... ••• , _.. o., .~ __ •• _" . _ ••• , •• " " ...... " . • ,,_, ~" " ""'''''-''' .. .... . ) 

Text úlohy: Zabezpečiť časť II. mení uznesenia Č. 74/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Dodatok Č. 1 ku KZ a zmluve o zriadení VB Č . 325/2016/Práv. uzatvorený dňa 21. 06. 2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 

52·~z.fl~_~~mi_~~. 7 §l~-'!~~z. _()? ~_ ()~ .. ?()??: 
Text úlohy: Zabezpečiť časť II. mení uznesenia Č. 75/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: Kúpna zmluva Č . 459/2022/Práv. uzatvorená dňa 24. 06. 2022. 
Stav plnenia úlohy: splnené 

53. ~;z.n~,~l}nie~. 78/2022 z 02. 06. ~ ?()2t 
Text úlohy: Zabezpečiť schval'ovaciu časť uznesenia Č. 78/2022. 
Zodpovednosť: JUDr. Javornická 
Termín pre splnenie uznesenia: 90 dní od podpisu uznesenia 
Popis plnenia úlohy: podmienky OVS boli zverejnené dňa 14. 06. 2022, lehota na predkladanie návrhov uplynula dňa 
15. 07. 2022, návrh kúpnej zmluvy je v štádiu prípravy. 
Stav plnenia úlohy: v plnení 

'54. Uznesenie č. 86/2022 z 09. 06. 202~ 
Text úlohy: Vysporiadat' výsledok hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovských Mikuláš za rok 2021 v 
súlade s uznesením Č. 86/2021. 
Zodpovednosť: Ing. Grešo 
Termín pre splnenie uznesenia: k 30. 06. 2022 
Popis plnenia úlohy: Výsledok hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš v nasledovnom členení : 
v hlavnej činnosti záporný výsledok hospodárenia - 22518 € 
v podnikatel'skej činnosti kladný výsledok hospodárenia 84171 € 
celkový kladný výsledok hospodárenia 61 656 € 
bol vysporiadaný v zmysle schváleného uznesenia Č . 86/2022. Výsledok hospodárenia za rok 2021 bol z účtu 431 -
Výsledok hospodárenia preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
Stav plnenia úlohv: splnené 


