
ZÁPISNICA Č. 6/2019
z XI. zasadnutia rnestského zastupitel‘sh‘a v Liptovkom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo dňa
1. apríla 24)190 17.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:
Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta

POSLANCI MsZ:
1/ MUDr. Jaroslav Barok
2! Ing. Jozef Bobák
3/ MUDr. Miroslav Boďa
4/ Peter Cibák
5! Ing. Lucia Cukerová
6! Ing. Jaroslav Cefo
7/ Soňa Cupková
8/ Mgr. Anna Dvorščáková
9/ Ing. Matej Géci
0! Marta Jančušová

11! Mgr. Vincent Kultan

12‘ MUDr. Michal Luníček
13! Bc. Marek Nemec
14! Mgr. Miroslav Neset
15! Michal Paška
16! Bc. Ľubomír Raši
17! Ing. Jozef Repaský
18/ Mgr. Ján Smieško
19/ MUDr. Alžbeta Smiešna
20! Mgr. Ľubica Staroňová
21/ Mgr. Táňa Sufliarská
22! Ľuboš Trizna
23! Ing. Rudolf Urbanovič
24/ MUDr. Marta Voštináková
25! MUDr. Andrea Zideková

PRIZVANÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavnÝ kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

4! Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca finančného odboru MsU
5! Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsU ‚

6/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU
7/ doc. Mgr. Ján Hučík. PhD., vedúci odboru školstva MsU
8/ Mgr. Erika Sabaková. vedúca odboru sociálneho MsU ‚

9! Ing. Jana Kormaiňková. vcdúca oddelenia projektového manažmentu MsU ‚

10! PhDr. Marcela Jašková. vedúca oddclenia rozpočtu. účtovníctva a majetku MsU
11/ Ing. arch. Tatiana Bachtikovú. hlavná architektka mesta

1



12/ PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
13/ Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš
14/ Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
15/ Mgr. Zuzana Slauková, riaditeľka Zariadenia pre seniorov a DSS. L. Mikuláš
6/ Ing. arch. Vladimír Fajčík. zástupca žiadatel‘ov o výstavbu apartmánového domu na

Zádvorí
17/ Ing. Ladislav Holéci, 2ásWpca občianskeho združeniaNaša Palúdzka
18/ JUDr. Tomáš Manaus. zástupca občianskeho združenia Naša Palúdzka
19/ JUDr. Ján Droppa, zástupca občianskeho združeniaNaša Palúdzka
18/ Mgr. Juraj Sabol. štatutár Súkrornného centra vofného času Kids Pun Academy

1/ OTVORENIE ZASADNUT[A

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Na úvod uviedol. že krátko pred začiatkom zasadnutia obdržal informáciu o vzniku
nového poslaneckého klubu s názvom „Skutočne nezávislí poslanci“, ktorého členmi sú Ing.
Lucia Cukerová. Ing. Jaroslav Cefo a Ing. Jozef Bobák. Zo zápisnice o vytvorení poslaneckého
klubu zacitoval, že „poslanci sa dohodli na rotácH funkcie predsedu poslaneckého klubu - no

obdobie od 31. marca 2019 do 30. júna 2020 Ing. Cefo, od 1. júla 2020 do 30. septernbra 2021
Ing. Cukerová. od 1. októbra 2021 do 31. októbra 2022 Ing. Bobák. Za poslanecký klub jedná
jeho predseda alebo nim poverený člen. Poslanecký klub začína svoju činnosť dňom 31. marca
2019.“

Uviedol. že z účasti na zasadnutí sa nikto neospravedlnil. prítomných je 25 poslancov
a niestské zastupiteľstvoje uznášaniascbopné.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovateľku primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú a za overovateľov
zápisnice poslancov Mgr. Vincenta Kultana a L‘uboša Triznu.

3/ VOLBA NÁVRIIOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. predložil návrh na voľbu návrhovej komisie, do
ktorcj odporučil zvouť poslancov Ing. Mateja Géciho, Mgr. Miroslava Neseta a Ing. Jozefa
Bobáka. Návrhová komisia v tomto zložení nebola schválená (10 za. 9 proti. 3 zdržali sa. 2
nehlasovali). Požiadal poslanecký klub „Nový Mikuláš“ o navrhnutie svojho zástupcu.
Uviedol, že v návrhovej komisii budú zastúpení predstavitelia troch póvodných poslaneckých
klubov. ked‘že informácia o vzniku nového poslaneckého klubu „Skutočne nezávislí poslanci“
bola prezentovaná len krátko pred začiatkom zasadnutia. V prípade nasledujúcich zasadnuti
dójde k rotáeii zástupcov poslaneckých klubov. Následne vyhlásil páťminútovú prestávku.

Ing. Blchňč. PhD. predloži] návrh na voľbu návrhovej komisie, do ktorej odporučil
zvoUť poslancov Ing. Mateja Gécibo, Mgr. Miroslava Neseta a Ing. Jozefa Repaského.
Návrhová kornisia v tomto zloženi nebola schválená (11 za, S proti. 4 zdržali sa, I nehlasoval).
Následne vyhlásil pát‘minútovú pres(ávku, pričom uviedol, že v prípade ďalšieho nesehváknia
návrhovej komisie bude zasadnutie ukončené.
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Mgr. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva — požiadal o vyjadrenie hlavného
kontrolóra a vedúcu právneho odboru MsU, či sa k bodu „Voľba návrhovej komisie“ otvára
rozpravu alebo nic a poži udal o dcsaťminútovú prestávku.

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — na druhý pokus ncbola odsúhlascná návrhová komisia.
Uviedol. že v zrnysle rokovacieho poriadku návrhovú komisiu navrhuje primátor, ale najskór
vvchádza z návrhov poslaneckých klubov. Uviedol. že klub nezávislých poslancov navrhol Ing.
Géciho, klub. v ktororn sú zastúpení poslanci za strany SMER-SD. SNS a NK navrhol Mgr.
Neseta a klub „Nový Mikuláš“ navrhol Ing. Repaského. Uviedol. že vedenie mesta si nechalo
v nadváznosti na prcdčasne ukončené zasadnutia z 21. marca 2019 a 28. marca 2019
vvpracovať právne stanovisko. Z neho vyplýva. že návrhová komisia musí byť zvolená, aby sa
mohlo začat‘ rokovať. Táto povinnosť vyplýva z rokovacieho poriadku mesta. nic Zo zákona.

Dalej uviedol. že poslancom bol spolu s pozvánkou rozposlaný aj materiál ..lnformácia
o závažnosti predk]adaných materiálov na prerokovanie v MsZ. o ich nadváznostiach
a možných dopadoch pri neprerokovaní“. Podotkol tiež, že vedcnie mesta urobili viaccro
ústretových krokov, vrátane toho, že umožnilo poslancom prehliadku zimného štadióna.
Upozornil, že v tejto chvíli ešte nic je schválený program rokovania. Vyhlásil dcsuťminútovú
prestávku.

lnu. Lucia Cukerová. poslankvňa mestského zastupiteľstva — pripomcnula, že od začiatku roka
bol za nezávislých poslnncov v návrhovej komisii vždy len Ing. Matej Géci, prcto navrhovali
za novovzniknutý poslanecký klub Ing. Jozefa Bobáka.

Ing. Blcháč. PhD. — uvicdol. že o vzniku poslaneckého klubu „Skutočne nezávislí poslanci“ sa
dozvedcl len krátko prcci začiatkom zasadnutia. Podotl ol. že od nasledujúceho zasadnutia budú
zástupcoviajednotlivých poslaneckých kluhov v návrhovej komisii rotovať.

Ing. Cukcrová — podotkla. že spomedzi nezávislých poslancov bol doposiaF vždy do návrhovcj
komisie vybraný len zástupca pövodného klubu nezávislých poslancov. nic zástupca spomedzi
všetkých nezávislých poslancov.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol. že do návrhovej kornisie boli poslaneckými klubmi navrhnutí
Michal Paška, Mgr. Miroslav Neseta Ing. Jozef Repaský.

Mur. Kultan — požiadal o vyjadrenie hlavného kontrolóra k tomu, či sa k bodu .‚Vol‘ba
návrhovej komisie“ otvára rozprava.

Ing. Blcháč. PhD. — povedal, že do doby, kým nic je schválený program rokovania, tak sa
princíp otvárania rozpráv uplatniť nemĎžc.

PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta — uviedol. že podľa jeho názoru k bodu „VoFba
návrhovej komisie“ nic je rozprava. k nej sa pristupuje až po schválení programu rokovania.

Mgr. Anna Il‘anovská. vcdúca právneho odboru MsU — uviedla. že v zmysle rokovacieho
poriadku prcdkladá návrh na zloženie návrhovej komisie primátor mesta a poslanci o tomto
návrhu následne hlasujú.

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, prcdložil návrh na voFbu návrhovej komisic. do
ktorej odporučil zvouť poslancov Michala Pašku. Mgr. Miroslava Neseta a Ing. Jozefa
Repaského. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená (18 za, 5 proti, 2 sa zdržali).
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4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestskáho
zastupitcľstva tak, ako bol uvedený v pozvánke.

Mur. Kultan — predložil návrh. aby bol do programu zaradený ako v poradí piaty bod .Analza
právneho stravu verejného osvetknia v mestc Liptovský Mikuláš — informácia“. Poukázal na
to. že poslanci by mali byť informovaní o tom. v akom stave sa verejné osvetlenie nachúdza.
PodFa vvjadreni primátora je v perFektnom stave, podľa jeho názoru v dezolámom. čoho
dčkazom sú aj časté opravy zo strany Verejnoprospešných služieb. Preto žiada primátora. aby
na najbližšic zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil všetky zmluvy a leh dodatky
uzatvorcné medzi mestom a obchodnými spoločnosťami 1. slovenská úsporová, a. s.
a FIN.M.O.S., a. s.

Michal Paška. poslanec mestského zastupiteľstva — zacitoval z e-mailovcj komunikácie od
Kataríny Mlynarčíkovej, žiadateľky o výstavbu apartmánového domu na Zádvorí. v ktorcj a
uvádza: .2účastnili sme sa dvoch zasudnutí mestského zastupiteľstva. kde mal byť prerokovLlný
bod „Ziadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti
výstavbe apartmánového domu na Zádvorí“. kde sme holi aj prizvaní. aby sme sa vyjadrili
k tomuto bodu. V piatok poobede nám došla pozvánka na dnešné zasadnutic. ktorého sa, žiaf.
nemöžeme zůčastniť. Vzhľadom na skutočnosť, že zákonnosť petície a zúkonnosť
predkladaného návrhu na zmenu územného plánu sme dali preveriť na Okresnú prokuratúru
v Liptovskom Mikuláši. vás žiadame o neprejednávanie tohto bodu na dncšnom zasadnutí, a to
už do vvjadrenia prokuratúry o zákonnosti tohto návrhu.‘

ln. Blcháč. PhD. — upozornil na názov navrhovaného bodu od Mgr. Kultana „Analýzu

právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš — informúcia“. Podotkol, že
najskör sa hlasuje o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Kultana a následne o celom programe.

Michal Paška. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu:
— pozmeňujúei návrh Mgr. Kultana — zaradiť do programu nový bod ‚Analýza právneho stavu
verejnébo osveflcnia v meste Liptovský Mikuláš — informácia“ — schválený (14 poslancov za,
8 proti, 3 nehlasovali);
— program ako celok —jednomyseFne schválený (25 za).

PROGRAM:

1/ Otvorcnic zasadnutia
2/ Určenic zapisovatel‘a a overovatcl‘ov zápisnice
3/ Voľba návrhovej komisie
4/ Schválenie programu rokovania
5/ Analýza právneho stavu verejného osvetlenia i‘ mestc Liptovský Mikuláš —

in té i—má cia
6/ Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadcní, s. r. o. pri

rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o
potrebc dolinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných pricstorov

7/ Ziadost‘ o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z peticie
proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí

8/ Pcrsonálne otázky: Návrh na zriadenie komisic mestského zastupitePstva sociálncj

a bytovej, vol‘ba predsedu a členov
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9/ Návrh VZN Č /2019/VZN o podmienkach pridel‘ovania hytov vo vlastníctve
mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom

10/ Návrh VZN Č. .../2019/VZN o poskytovaní linančnýeh dotácií z rozpočtu mesta
11/ Návrh na predaj prcbvtočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a

nakladanie s majetkovými právarni mesta
12/ Návrh na schvúlenie Dodatku č. I k Akcionárskej zmJue akeionárov spoločnosti

LMT, a. s.
13/ lnformatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019
14/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019
15/ Správa o výsledkoch inventarizáeie majetku azáväzkov mesta Liptovský Mikuláš

a organizácií, ktorých je zriad‘ovatel‘om, ku dňu 31. 12. 2018
16/ Návrh na schválcnie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom

„SALUTI — Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých
zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej
spolupráce Interreg Stredná Európa 2014— 2020

17/ Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015—2022 s výhl‘adom do roku 2030,
za rok 2018 ‚

18/ Návrh VlN Č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN Č. 10/2017/VlN »
určení ýškv príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách ti v školských
zariadeniach a o prijímaní dieVat‘a do materskej škol‘, o zápise diet‘at‘a na plnenic
povinnej školskej dochádzky v základnej škole

19/ Návrh VlN Č. .../2019/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa škůl a školských zariadcní zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš
pre rok 2019

20/ Návrh na zaradenie Súkromného centra vol‘ného času Kids [‘un Acaderny,
Liptovský Mikuláš, do siete škůl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019

21/ Návrh VlN Č. .J2019/VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN Č. 1/2018/VlN o
trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste — príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestu
Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

22/ Správa o Činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018
23/ Správy o vÝsledku kontroly:

A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentáeie pokladniČnch operách a
pokladniČného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49,
Liptovský Mikuláš
B. Kontrola pokladničneh operácii, dokumentácie pokladničných operácií a
pokladničného zostatku: Materská škola Nábrcžie l)r. A. Stodolu 1888/81,
Liptovský Mikuláš

24/ Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupeov zriaďovatel‘a do ohccnej
školskej rady a do rád škůl a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej působnosti
mesta Liptovský Mikuláš

25/ Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a
športový výbor v súvislosti s prípravou organizáeie EYOF

26/ Organizačně otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúeieh z uzneseni mestského
zastupitel‘sha, zroČných k 28. 02. 2019

27/ !ntcrpelácic poslancov
28/ lnformácie
29/ Záver
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5/ ANALÝZA PRÁVNEIIO STAVU VEREJNÉIIO OSVETLENIA V MESTE
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ — INFORMÁCIA

Správu predložil Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupitel‘stva. Uviedol. že
tento materiál predkladal aj na viacerých predošlch zasadnutiach ajeho eieľom je, aby
poslanci poznali skutočný slav verejného osvetlenia v meste. Skonštaioval. že primátor mesta

sa viackrát vercjne vvjadril k stavu vercjného osvetlenia. pričom uvicdol. že v roku 2022
dostane mesto do majetku verejné osvetlenie. ktoré je toho časti majetkom spoločnosti
lIN.M.O.S.. a. s.. výmenou za akcie společnosti. V zmluve o zabezpečení vewjnáho osvetlenia
sa však uvádza. že ..majetok. ktorÝ vznikne investovaníin FIN.M.0.S.. a. s., bude tvoriľ majctok
spoločnosti FIN.M.O.S.. a. s., pričom v prípade záujmu mesta o nadobudnutie tohto majetku
do vlastníctva mesta. móže byť tento prevedený za zostatkovú účtovnú hodnotu a za podmienok
slanovených osobitnou zmluvou do 90 kalendúrnvch dni od dátumu predloženia tejto
požiadavky.“ Mestské zaswpiteľstvo by teda malo vediet‘, či mesto dostane vcrcjné osvetlenie
výmcnou za akcie. alebo ho möže. a teda aj nemusí, získat‘ za zostatkovú účtovnú hodnotu.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (14 za, 5 proti, 3 zdržali sa. 3 nehlasovali).
Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 11/2019. Obsah uznesenia je prílobou tejto

zápisnice.

6/ I NFORMATÍVNA SPRÁVA O POSTUPOCJ I M ESTSKÝCI I ŠPOR[OVÝCI I
ZARIAI)ENÍ, S. R. O., PRI REKONŠTRUKCII FUTBALOVÉIIO ŠTADIÓNA
MFK TATRAN V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI A O POTREI3E
I)OFINANCOVANIA KONEČNÝCH ÚPRAV A VYBAVENIA
VYBUDOVANÝCH PRIESTOROV

Správu predložil Ing. Milan Mikušiak, konatel‘ Mestských športových zariadeni. s. r. o.

\:icdol. že správu predkladá na základe vzájomnej dohody všetkých konateľov spoločnosti
MSZ. s. r. o. Podotkol, že projekt sa dostal do 6nálnej fázy svo jej realizácie a na jeho úplné
dokončcnieje potrebné doflnancovať stavebné práce, ktoré boli vynútená počas výstavby a tiež
tie, ktoráje ešte potrehné vykonať nad rámec rozpočtu celého diela. Podotkol, že súpis všetkých
týchto prác je zdokumentovaný v prílohe materiálu, kde sú tieto zmeny a práce do detailov aj
zdokumentované a suma týehto stavebných prác je 104 332,35 € bez DPI-l. Druhou čast‘ou
dot‘inancovaniaje interiérová a exteriérová dovybavenie štadióna vo výške 66 500 C bez DPI-l.
tak aby mohlo dielo začať slúžiť svojrnu účelu.

Pripomenul, že vjúni bude futbalový klub oslavovať 85. výročie svojho založenia a pri
tcj príležitosti sa odohrá priateľská futba]ové stretnutie s viacnásobným českým majstrom
a účastníkom Ligy majstrov Viktoriou Plzeň. Snahou je pri tej príležitosti slúvnostne otvoriť
zrekonštruovaný štadión. Práve preto je potrebné dokončiť všetky stavebné práce a zariadiť
štadión. Uviedol. že klub a všetci konatelia MSZ, s. r. o., počas celcj rekonštrukcie vyvinuli
maxirnálne úsilie pri jej spoluriadení. pri zaohstarávani úkonov a prác tak. sa urobilo čo
najviac zmysluplnch prác na štadióne. Podotkol, že veľká väčšina prác. na ktorá žiada
dodatečná zdroje. bola vynútená a že ich realizácia bola podmienená ďalšim plynulým
pokračovaním výstavby, tak aby mohli byť preinvestované všetky finančná prostriedk z úveru
a dotácie do konca marca 2019. čo bob podmienkou oboch zúčastnených bánk — Všeobeenej
úverovej banky. a. 5. a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Z uvedeného dövodu nemohli
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prerušif plynulost‘ výstavby aj ked‘ sa realizovali niektoré zmeny, nakoľko by mohlo dójsť
k nevyčerpaniu dotácie zo Slovenského futbalového zväzu a jej prepadnutiu, čo by
predstavovalo ešte väčší problém.

Poukázal na to, že aj rozpočtové provizórium sa skončilo až 11. februára 2019 ado tej
doby bob rokovanie o prípudnom navýšení rozpočtu diela irelevantné a prakticky nemožné.
Zdóraznil. že už od začiatku roku iniciatívne podnikal kroky. aby sa takÝto materiál čo najskór
predložii do mestského zastupiteľstva. nakoFko je mesto hlavným garantom projektu
a vUčšinovým spolumajiteFom spoločnosti MSZ. s. r. o.. ktorá tento projekt zastrešuje. Uviedol.
že do dnešného dňa sa konalo 33 kontrolných dní.jeden každý týždeň. z kwrých sa robili zápisy
a ‘šetkv zmenv uvedené v projekte boli postupne odsůhlasované stavebným dozorom.
projektantom stavby a prítomnými konateľmi spoločnosti. Dodávateľ stavby riadne viedol
stavebný denník pravidelne kontrolovaný stavebným dozorom v zmvsle mandátnej zmluvy
medii nim a MSZ. s. r. o.

Okrem tohto riadneho postupu pri výstavbe robí pravidelné kontroly výstavby aj SEZ.
ktorý vyhodnocuje efektivnosC použitých prostricdkov. SEZ vysoko hodnotí prcbiehajúcu
výstavbu, obstáli v nej na výbornú, čo považuje za doklad o efektivnosti akcie, kde sa
konštatuje, že bola dosiahnutá „maximálna efektívnosf použitých finančných prostriedkov 50

zameraním na plnenie podmienok 2. kategórie štadióna UEFA“. V otázke Ínancovania daných
zmien predložených v materiáli sa uvažuje o čerpaní úveru vo výške 165 000 E od VUB, a. s. a
jeho splácaní obdobným spösobom ako základný projekt. S bankou je to predrokované
a pomerne rýchlo realizovateľné.

Na záver svojho vystúpenia skonštatoval, že celá akcia modernizácie futhalového
štadióna je pre mesto z flnančného hFadiska vefmi výhodná. nakofko celá dolúcia od SEZ vo
výške 750 000 C preehádza do majetku mesta a j toto doflnancovanie vo výške cca 165 000 C
ostane v majetku mesta. nakofko futbalový klub je pripravený po schváleni tejto dotácie
podpisaf prehlásenie. že na majetku z nej nebude participovať a že mu ostane podiel. ktorý
bude mať hodnotu 125 000 € vo finančnom vyjadreni. Ak b‘ to bob potrehné. je futbalový
klub pripravený odprcdaf svoj podiel mestu. tak aby mesto malo stopercentný podiel v MSZ.
5. r. o. Poukázal na to, že by to pre mesto bob do budúcna výhodné pri realizácii či už opráv
alebo investícií do mých športovisk. pretože by to nemuselo finaneovať aj s DPH a všetky práce
a dodávky by boli o 20% lacnejšie.

Inu. Jozef Renaský. poslanec mestského zaswpiel‘stva — uviedol. že záidem o dobudovanie
futbabového štadióna je dlhodobý. Dvakrát mal možnosť vidieť prcbiehajúce práce počas
kontrolných dní, dielo označil za pekné. Poukázal na to, že v predošbom materiáli boli
prezentované dva varianty financovania: úver a rezervný fond. Následne predložil pozmeňujúci
návrh, aby bol ako spósob Ínaneovania použitý rezervný fond. Schvaľovacia časf uznesenia
by znela nasledovne: „sehvaľuje povolené prekročenie príjmových finančných operácií na
položke 454001 — Prevod prostriedkov z peňažných fondov - rezervný fond v sume 137 500
eur a povolená prckročenie kapitálových výdavkov na položke 72300 — Transfl.ry
neflnančným subjektom — Mestské športové zariadenia. s. r. o. — dolinaneovunic rekonštrukcie
futbalového štadióna KlEK Tatran v Liptovskom Mikuláši v sume 137 500 eur. povolené
prekročenie bežných príjmov na položke 11 1003 — Výnos z dane príjmov poukázaný územnej
samospráve v sume 27 300 eura povolené prekročenie bežných výdavkov na položke 644001
— Transfery neĺlnančnýrn subjektom — Mestské športové zariadenia. s.r.o. — doÍnancovanie
vvbavenia futbabového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši“.

Mur. Kultan — mat možnost‘ vidieť prebiehajúce rekonštrukčné práce a pozdával samu spůsob.
akým bok vykonané. Bol by rád, kebv bot podporený pozmeňujúci návrh Ing. Repaského.
LJviedol. že podl‘a jeho mienky je Iinancovanie cet bankový úver tak trochu na hranc zákona.
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protože ide o skrytý úver — schvaľuje ho mestské zastupiteľstvo, ale čerpat‘ ho bude iný subjekt.
Ručí sa síce ma;etkom spoločnosti, ale vložilo ho clo nej mesto. V súvislosti 5 ručením úveru

za iný subjekt dal clo pozornosti ods. S 17 Zákona 583/2004, v ktorom sa uvádza. že „obec
a vyšší územný celok nesmú prevziat‘ závázok z úveru, pbžičky alebo mého dlhu fyzickcj osoby
abbo právnickej osoby okrem prevzatia zúvázku právniekej osoby v zriad‘ovateľskcj
pósobnosti obce a vyššieho územného celku ani záruku za úver, pbžičku. abbo iný Wh l‘yziekej
osoby alebo právnickcj osoby, okrem záruky prevzatcj obcou za poskytnutie návratnej
flnančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu“ Považuje to za nepriamo prevzatý dIk a d‘alšie
ohidenie dlbovej služby mesta. K tejto voci by sa mal vyjadriť aj hlavný kontrolór. V prípade
ťnancovania z vlastnÝch zdrojov nebude potrebné splácaF úroky a půjde o čístejšiu Formu
financovania. V Lkom prípack návrh poclpori. Uviedol. že pokiaľ h ho niekto elwel
presviedčať o tom. že flnancovanie cez bankový úverjc v súlade so zákonom. dal clo pozornosti
VZN. ktoré prokurátor namietal a tiež upozorňoval na to, že vklad do kapitálového ľondu
mestského hokejového klubu je protizákonný, čo mu dalo za pravdu aj ministerstvo finaneií.

N‘IUI)r. Jaroslav Barok. poslanec mestského zastupiteľstva — ako obyvateF mestskej časti
Poclhrezinv, kde je situovaný Futbalový študión, pravidelne sleduje priebeh rekonštrukčných
prác. Poukázal na skutočnosť. že pred deviatimi rokmi chcelo nwsto futbalovému klubu
pomůct tým spcsohom. že od noho odkúpilo tribúnu za 35 000 E. Po zmene vedeniLl mesta holo
toto rozhodnutie zrušené s argumentom. že Hle o velmi vvsokú čiasiku, Teraz sa diskutuju
o približne dvadsaFnúsobne vyššej sume, Súhlasí s pozmeňujúeirn návrhom Ing. Repuského.
Bude hlasovať za podporu celého návdu, pretože vie, kol‘ko práce a tinancii zástupcovia
futhalového klubu do projektu investovali.

lni. Jaroslav Čefo. poslanec mestského zastupiteľstva —je za schválenie návrhu. Prihovára sa
za to. aby holi dodatočné prostriedky poskytnuté z vlastných zdrojov a štadión sa mohol
dobudovat‘. Predložil pozmeňujúci návrh, aby hola časť IV. návrhu uznesenia upravená na
znenie: ‚oclporúča primátorovi mestu realizovat‘ úkony v zmysle schvaFovacej časti uznesenia.“

Itiboš Trizna. zástupea primátora mesta — verí, že poslancom bob vysvetlené. prečo bol
navrhnutý model fmnaneovania z bankového úveru a nic z rezervného Fondu. Pozmeňujúci
návrh Ing. Repaského nepodporí, pričom poukázal na to, že v otázko rezervného Fondu je
potrebné myslieť na zákonné povinnosti mesta. ktoré si budú vyžadovaF vlastně zdroje.

Mur. Anna Dvorščáková. poslankvňa mestského zastupiteľstva — poukázala na to. že tiž

v mimilom volebnom období sa schval‘ovalj flnancie na rekonštrukeiu Futbalového štadiónu.
pnčom požiudavkou pos]aneov za mestskú časť Podbrezinv holo zvýšenie konUbrtu
obyvateFov, Poukázala na to, že v súčasnosti je veľký problém s parkovaním v tcjto mes(skej
časti. pričom Ing. Mikušiak dal v minulosti verejný prisl‘ub. že spolu s rekonštrukciou štadióna
hude upravené aj parkovisko na mieste niekdajšieho objektu Garni.

Mur. Kultan — súhlasí s vyjadrením Mgr. Dvorščákovej. Vyzval k tomu, aby sa výška
príspevkov z mestského rozpočtu pro ..vel‘ké“ športové kluby určovala ako percento z pri jmu
z podielovch dani s tým. že v prípade. kod‘ sa bude mestu dariť. dostanú aj športové kluby viac
financi L V prípude opaku sa tiež budú musieF uskromnit‘.

]nu Blcháč. PhD. — upozornil, že Mgr. Kultan sa prihlásil Faktickou poznámkou na Mgr.
Dvorščákovú. avšak vůbec sa nevyjadril kjej vystúpeniu.
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lnu. Rudolf Urbanovič. zástupea primátora mesta ako bývalý aktívny futbalista a dlhoročný
funkcionár si myslí, že po ukončení rekonštrukcie bude možné považovať futbalový štación za

pýchu mesta. Uviedol. že sa dlho uvažovalo nad tým. ako nájsť najvhodnejší model
Snancovania. Vedenie mesta našlo veľmi dobrá riešenie. pričom niektorí poslanci hľadajú
obštrukcie a spósob. ako daný projekt nezrealizovať. Poukázal na to, že mesto má v roku 20W
důležité zákonné povinnosti. napríklad V súvislosti s bezplatným s[ravovaním v materských
a základných školách. Pripomenul. že predošlé vedenie mesta zrušilo ktichvne ajedálnc
v materskch a základných školách .Mesto tcraz musí fInancovat‘ ich opittovné spus kule a bude
na to potrebovaťjednorazovč finančné prostricdky.

lnu. Matej Géci. poslanec mestského zastupiteľstva — pripojil sa k poďakovaniu smerom k Ing.
\‘Iikušiakovi a požiadal o pät‘minútovú prestávku prcci hlasovanim.

M. Puška — sám býva v blízkosti štadióna a tempo prác považuje za úchvatné. Požiadal
poslancovo důsledné vvjasnenie si názomv počas prestávky, aby pri hlasovaní nedošlo k [lasku
a š(udión sa nemohol dokončíť.

1. Trizna — súhlasí s tým. aby si poslanci problematiku prcci hlasovaním dórazne vyjasnili.
Poukázal na to, že Mgr. Kultan si nezisťoval důvody, prečo vedenie mesta navrhlo takýto
spůsoh flnancovania a nic ten, ktorý spomína on.

Mur. Ľubica Staroňovú. poslankvňa mestského zaswpiteľstva - zdůraznila, že návrh na
dokončenie rekonštrukeie Fotbalového štadióna podporí, rovnako ako ho podporila v minulosti.
Jej snahou je, aby na mieste niekdajšieho objektu Garni vznikla p“ obvvateFov Podbrezín
odstavnu plocha.

lne. Blcháč. PhD. — zdůraznil, že dané parkovisko bude vybudované a poukázal na to. že
navrhovanÝ model tinancovania je jediný možný.

Mur. Kultan — k téme obedov zadarmo uviedol. že schválenie nezmyselného zákona súčasnou
vládou ešte neznamená, že niekto v minulosti urobil chybu pri zrušení kuehýň.

Inu. Jozeť‘ Bobák. poslanec niestského zastupitektva — uviedol, že nemá rád nedokončené dlela
a poukázal pnwm na objekt futbalového štadióna v Palúdzke. Zároveň ocenil. že ho Ing.
Mikušiak pred časom ubezpečil, že počet sedadiel na I‘utbalovom štadióne hude nižší ako sa
póvodne uvažovalo a bude lepšie zodpovedať súčasným požiadavkám.

lnu. Urbanovič — v súvislosti s obštrukeiami niektorých poslancov, ku ktorým v otázke
rekonštrukcie Futbalového štadióna došlo v minulosti, si cení prístup Mgr. Staroňovej. Ohedy
zadarmo pre deti v školách nepovažuje za nezmysel.

lnu. Milan Mikušiak. konatel‘ Mestských šponových zaniadení. S. r. O. — uviedol, že už
o niekoľko dní sa začína s budovaním spevnenej vulcovanej parkovacej plochy s tým. že zeleň
v jej blízkosti bude zachovaná. Parkovisko bude slúžiť pro parkovanie hosti v čase
organizovania futbalových zápasov. inak však bude slúžiť potrebám ohyvateFov mesta.

lnu. Marta Gutraiová. prednostka mestského úradu — uviedla. že v čase. ked‘ sa schval‘oval
systém, akÝm bude projekt realizovan. bob schválené aj memorandum o spolupráci medzi
SEZ. futbabovÝm klubom a mestom ako garantom. Banka pri poskytnutí prvého úveru chcela.
aby do projektu pristúpilo aj mesto. pretože v prípade. ak v spoločnosti vlastní mesto viac ako
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polovičný podle!, banku si tak istí svoju pozíciu. Uznesenie je koncipované v súlade
s požiadavkarni banky. aby holo rovnaké alebo podobné ako pri původnom úvere vo výške
375 000 E. Zvažovalo sa použitie financií z rezervného fondu. ale úlohy týkajúce sa školských
jedální sú finančne náročné a clo začiatku školského roku musí mesto sprevádzkovaf tii jedálne
a d‘alšie dve vybudovať nanovo. Vyžiada si to približne I mil. E.

Ján Grendel. občan — v otázke hospodárenia S flnančnými prostľiedkaml poukázal na výšku
odmien poslancov a členov mestskeh komisií.

Mur. Kultun — uviedol. že p. Grendel nemusí mať obav‘. ked‘že mestské komisie sice boll
schválené mestskm zastupiteľstvom. ale dané uznesenie nebolo primátornm podpísané
a komisie nefunuuj ú.

lnu. Bkháč. PhD. — podotkol. že Mgr. Kultan sa 8. marca 2018 obrátil na okresnú prokuratúru
s podnetom na prcšctrenie zákonnosti vkladu majetku mesta do obchodného imania spoločnosti
s ručením obmedzením. Prokurátor pritom vyhodnotil toto podanie nasledovne: ‚S poukazom
na všetky vyššie uvádzané skutočnosti som preo nezistil naplnenie zákonných požiadaviek pre
prijatie opatrenia prokurúwrom ‘ zmysle zákona o prokuratúre, preto váš podnet odkladám.
Súčasne tým považujem predmetnú vee za vybavená.“ Nerozumie tomu, že Mgr. Kultan sa na
jednej sLne teší z toho, ako prebiebajú rekonštrukčné práce. na druhej strane sa však ohrada
na okresnú prolaIrLItúrlI a pokiaf by mu dal prokurátor za pravdu. celý proces by sa musel zrušif
a mesto by muselo vrátiť 750 000 E Futbalovému zvüzu.

Násleclne požiadal poslancov, aby nepodporili pozmeňujúce návrhy. pretože mesto
nemá ani nehude mať voľné flnančné prostriedky na realizáciu takéhoto návrhu a ako primáLor
hude mať problém prípadné prijaté uzncsenie podpisať. Pripomenul. že v súčasnosti je podanie
na Krajskej prokuratúre a bude sa očakávať. aké k tomu zaujme stanovisko. Náslcdne může byť
celá vec postúpená na Generálnu prokuratúru a v konečnom důsledku může rozhodovaf sůd.
ktorý o niekofko rokov buď tieto pochybnosti potvrdí. alebo sa právoplatne uznesie na toni. že
mcstom predkladaný návrh hol v ponadlu a zhytočne sa v tejto veci str ácala energia.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Ing. Cefa — zmenu textu v odporúčacej časti — schválený (12 za. 8 proti.
2 zdržali sa, I nehlasoval);
— pozmeňujúci návrh Ing. Repaského — zmena textu v schvaFovaeej časti — schválený (14 za.
11 proti);

— časf I. — hez zmeny — schválený (18 za, 6 proti. I nehlasoval);
časť II. — bez zmeny — schválený (18 za, 6 proti. I nehlasoval);

— uznesenie ako celok — Sc) schválenými pozmeňujúcimi návrhmi — schválený (14 za. 10 proti.
1 nehlasoval);

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 12/2019. Obsah uznesenia je prilohou tejto
zápisnice.

7/ Ž11\Dost O ZMENU ÚZEMNÉIIO PLÁNU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
VYPIi‘VAJÚCE Z PETÍCIE PROTI VÝSI‘AVBE APARTMÁNOVÉIIO l)OMU
NA ZÁI)VORÍ

Správu preclložila Ing. arch. Tatiana Bachtíková. špeeialistka útvaru hlavného
architekta. Uviedla. že petícia sa týka nesúhlasu s výstavbou apartmánového domu v k. ú.
Palúdzka a žiadosti. aby mesto zmenou Všeobecne závázného nariadenia zabránilo vstavhe
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tohto apadmánového domu a podobným stavbám na ulici Zádvorie a k Ii pnľahlým uliciam.
Podotkla, že mesto dostalo list od žiadatcľov o výstavbu apartmánového domu. ktorí požadujú
tento bod neprerokovúvať až do vyjadrenia okľesnej prokuratúry, keďže podali podnet na
nezákonnost‘ tejto petície. Zaradenie bodu do programu bob schválené.

Predmctná petícia bob prerokovaná 20. novembra 2018, prešctrená a mesto sa k nei
vyjadrilo listom Č. 6/2018 z 23. novembra 2018. Skonštatovala. že podľa zákona č. 85/1990 Zh.
o petičnom práx‘e, ak prcdmctom petícic je činnost‘ orgánov úzcmnej samospľávy. petíciu
vybavuje príslušný organ územnej samosprávy. preto v časti o zmene VZN boIn postúpená do
mestského zasttipitcl‘stva.

Navrhovaný apaľ[mánový dom sa podFa platného územného plánu nachúdza v ohytnom
území s prcvahou rodinných domov, kde maximálna výška zástavby sú dvc nadzcmnú podlažia
a index zastavancj plochy je maximňlne 30%. s minimálnym podiclom plochy zelene z Plochy
pozemku 20 % a parkovacie státia musia byť umiestncné na pozemku.

Stavebníci podali 28. júna 2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
a stavebného poriadku žiadosf o vvdanie dodatočného povolenia na stavbu. Stavba nesmeki
negatívnc ovplyvňovať suscdné parcely vine, než stanovujú hygienické normy. čo bob
potrebné pľeukázat v procese územného konania. Dokladované bob svctbotechnické odborné
stanovisko. ktoré preukázalo. že navrhovaná stavba nemá neprimcran vplyv na kvalitu
obytného prostredia. \J júni 2018 bob vydané dodatučné povolnic stavby, Proti rozhodnutiu
bob podané odvolanie. rozhodnuie bolu Okresným úradom Zitina. príslušnm odvolacím
orgánom. ZÍLIŠCDé a vec vrátená prvostupňovému správnemu orgánu na nové premkovanie
a rozhodnuie.

Podotkla, že v prípade. že bude odsúhlasená daná zmena, podl‘a stavebného zákona
budú náklad‘ na jej obstaranie bradené žiadatel‘mi. Náslcdnc poukázala na to. že v rámci celého
územného plánu sú schválené urbanistické bloky s prevahou rodinných domov. v k[orch je
vždy stanovenÝ regutatív dvc nadzemné podlažia a 30%—ná zastavanost‘. Prcdmctom 2.iadosti
je zmena \‘ZN. aby sa v dvoch prcdmetných lokalitách (ulica Zádvorie. vÝchodne od ulice
Zádvoric) zmenil regulativ na jedno nadzemné podlažie a 30%—nú zastavanosť a v prípnde
zariadení prechodného ubvtovania na 25%—nú zastavanosf.

JUDr. Tomáš Manaus. občan — vvstúpil za skupinu obyvateľov ulice Zádvorie. Uvicdol. že do
lokality pnichádza investor s necitlivým zámerom vybudovat‘ de facto trojposchodovú. de jure
dvojposchodovú budovu. Záujmom stavebníka je maximálne vvužif komerčnÝ potenciál
nchnuteVnosii — prcsah stwchy j nulovÝ, aby mohli byť obvodové múry vyhudované v čn
najviičšej miere. Okresný úi-ud v Ziline zrušil ako nezákonné prvostupňové rozhodnutic mesta
I .iplovskÝ Mikuláš s tým, že pokiaF sa zrealizuje čo i len zateplenie budovy. hude s rozpore
s úzcmným láIiom mesta. nakol‘ko je v rozpore s maximálnou možnosťou zastavanosti
parcely. Zdóraznil. že stavba bula zo začiatku realizovaná ako Čierna stavba v rozpore
5 právnym ponadkorn Sbovenskej republiky. prcto aj možnosf vzniku škád. na ktoré stavebník
poukate a ktoré by vznikli v súvislosi s rozhodnutím mesta. musí znášať on sám. Swvebník
prcdložil stavebný projekt dodatočne. navyše nezodpovcdal realitc — pokiat‘ by sa tento projekt
zreal ivoval. bol by ponušený regulatív o maximálnej zastavanosti. Poukázal, že stavbou dó jde
k znehodnoteniu suscdných pozeiulv a že veFký priestor zaherajú spcvnené plochy —

parkovlská. s ktorými aparwiánový dum počíL a ktoré sa nezapočitavajú do zastavanosti . fá
by reálne bola na úrovni 80%. Niektoré sojiská pne motorové vozidlá sa dokonca nachádzujú
na parcelách. ktoré sú na druhej strane ulice. Následne poukázal na rozhodnutie Okresného
úradu v Ziline. ktorý skonštatoval, že VZN mesta nic je napísané šťastne. Ncpodarilo sa úplne
naplniť zámcr. aby stavby. ktorě prichádzajú do prostredia rodinných domov, negatívne
ncovplyvňovali toto obytné prostnedie. Stavebný úrad nemá možnost‘ posudzovať, Či daná
stavba hude mať negatívny dopad na okolité prostredie. Preto navrhujú doplniť daný bod VZN
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spůsohom. aby dané stavby holo možné realizovat‘ len v prípade. že nebudú mať negatívny
dopad na obytné prostredie. Zámerorn je tiež, aby sa znížila dovolená de facto trojpodlažná
zástavba na dvojpodlažnú (jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie). Tiež navrhujú, aby
sa zastuvanost‘ stavieb typu apartmánových domov slúžiacieh čisto na komerčné účely znížila
nu 25%, nakoľko si vyžaduj Ú vyšší počet parkovacích plůch. Na záver R skutočnosti podania
podnetu na okresnú prokurutúru uviedol, že v zmvslc zákona má prokuratúru právo posudzovat
výlučne prl)até VZN. nic návrhy VZN. Preto v prípade vybavenia tohto podnetu nemá
prokuratúra právomoc podať akékoFvek stanovisko.

lnu. arch. Vladimír Fajčik. zástupca žiadateľov o výstavbu apartmánového domu — zdůraznil.
že rozhodovanie vo ved stavebných povolení a o tom. či daná stavba může byt‘ zrealizovaná.
je výlučne v komperencii stavebného úradu. nic v kompetencii mestského zastupitel‘stva.
Poukázal tiež na to. že J U1)r. Martaus vvsvetl‘oval nicktoré záležitosti ako index zastavanej
plochy nepresn a v rozpore so zákonom. Upozornil tiež na to. že zmenv u dopInky územného
plunu nic je možné urobit‘ hocikcdy, o čom hovorí u‘ stavebný zákon: .oľgun územného
plánovania. ktorý obstaral územnoplánovaciu dokurnentáciu, sústavne sleduje. či sa nezmenili
územno—technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bula navrhnutá
koncepcia organizácie územia.“ V prípade ulice Zádvorie sa tieto podmienky zmcnili. a to
presne naopak, aRo predkladá druhá strana. V roku 2012 boli schválené stavebno—technické
a teplo—technické normy, ktoré hovoria, že od I .januára 2020 už bude možné stavat‘ len pasívne
domy. Prijatím týehto predpisov sa výrazne zvýši hrúbka múrov a zváčší sa zastavaná plocha
pri zachovaní rovnakej úžitkovej plochy. Váčšina miest v tejto súvislosti zvflčštije index
zastavanej plochy. Následne poukázal na skutočnosť. že v danom území existuje vykurovanie
plynom a jednopodlažný dum vykurovaný plvnom v žiadnom pripade nevyhovuje
po?iadavkám platným od januára 2020. Muselo by sa vykurovaf elektrickou cnergiou eez
tepelné čerpadlo. V danom území však nic sú také zdroje elektrickej energie. aby sa mohlo na
takúto výstavbu prejsť. Pri vykiwovaní plvnom vvhovujú novým požiadavkám len
dvojpodlažné objekty. Na záver poukázal na to, že prijatim daných zmien a doplnkov by sa
mohol spustiť proces. že si takýmto spbsobom hudú svoje problémy vyhavovať aj obvatelia
mých mestských častí.

MUDr. Michal Luničck. poslanec mestského zastupitefstva — oslovili ho občania ulice E.
Pcnkalu. kde sa má takticž stavať vLaepodlažný doni v území s rodinnými dumami, Predlo%il
pozmcňujúci návrh. aby bol v schvaľovacej časti návrhu na uznesenie zmenený bod 4
nasledovne: „odporúča primátorovi mesta. útvaru hlavného architekta mesa a komisii
územného rozvoja a výstavby v mestskej časti Palúdzka na ulici E. Penkalu prchodnotiť
existujúci územný plán a príslušné regulatívy vzhľodom na plánovaná výstavbu bytových
domov. V danej lokalite už existuje výstavba rodinných domov a pripadná výstavba
ľozsiahlych hyových komplexov může viesť k opĹitovnému napátiu a konIliktným situáciám.
ktorým je potrebné predchádzat‘.“

lnu. Bobák — uviedol. že ulica Zádvorie je jcdnosmcrnou ulicou a zároveň touto ulicou můžu
ohomi smermi precliádzaf aj chodci a cyklisti. Podotkol. že viaeerí obvvatelia sídlíska Pod
horičkou sa sťažujú na neprimeranÝ hluk, ktori spůsobujú hostia apartmánovch domov. Je
pochopitefné. že hostia si chcú užif dovolenku, avšak ked‘že apartmánový dum Sa nachádza
v lokalite s obytnou zástavbou. svojim správaním rušia ob vatefov najmá v nočných hodinách.
1. pozornil. že stavebník začal s výrubom stromov a stavebnou činnosfou ešte prcci tým. ako
vískal stavebné povolenic. Uviedol tkž.. že ‘ prípaĹlc vvtižívania plnej kapacilv apartmanového
domu sa vÝrazným spůsobom zvýši dopravné zat‘aženic cestnej komunikácie s obmedzenými
šírkovÝmi parametrami. Z uvedenÝch důvodov podpori zmenu úzcmného plánu.
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Mgr. Miroslav Neset, poslanec mestského zastupiteľstva — súhlasí s Ina. Bobákom s tým, že
danú cestnú komunikáciu na Zádvorí využívajú aj záchranné zložky. Nerozumie tomu, že
žiadateľ o stavbu apartmánového domu uvažuje s výstavbou parkoviska na parcele, ktorá sa
nachádza naprieč cez cestu.

Ina. Géci — poukázal na to. že záväzný územný plán mesta umožňuje pripornienkové konanie.
v ktorom sa mohla vyjadriť široká verejnosť. Zároveň však súhlasí s tým, že apartmánový dom
je umiestnený necitlivo a nevie si predstaviť, že niekcdy v budúcnosti bude plnit‘ svoj zámer.
Poukázal na to. že mestské zastupiteľstvo může vytvoriť precedens do budúcnosti pre prípady.
ked‘ stavebný úrad nebude mat‘ v prípade splnenia všetkých náležitostí inú možnosť ako
projektu vyhovieť. V takom prípade sa totiž na mestské zastupitcľstvo hudCi móct‘ obrátiť
susedia. ktorí logicky nechcú žiadnu ďalšiu výstavbu vo svojej blízkosti, s tým, že požiadajú
mesto o zákaz danej stavby. Z mestského zastupiteľstva sa tak stane inštitúcia, ktorá bude
posudzovať vhodnosť či nevhodnost‘ každého j edného projektu. Na to podl‘a neho slúži územný
plán, pričom súhlasí s tým, aby bol prehodnotený a odstránili sa podobné nedostatky. Ing. arch.
Bachtíkovej sa spýtal, čo sa bude diať so žiadosťami mých investorov fl viastníkov pozemkov
o zmenu územného plánu — či sa budú vyhodnocovat‘ všetky pripomienky pred dátumom
zasadnutia alebo nic. Následnc poukázal na to, že sa vytvorí značná právna neistotu pre
investorov. kLon budú postupovať v súlade s územným plúnom. Navrhol riešcnie. aby mesto
prevzalo inicia(ívu a rokovalo s obomi straiiami v snahe urovnat‘ daný spor. Preto predložil
pozmeňujúci návrh, aby bol materiál preložený na d‘alšie zastupiteFstvo a vedenie mesta
v dohľadnej dobe viedlo opätovné rokovania s oboma stranami ajeho výsledok bol predložený
mcstskému zastupiteľstvu. Poslanci sa budú mócť k nemu opätovne vyjadriť a prípadne zaujať
stanovisko.

Mur. Kultan — poukázal na to, že podľa dostupných informácií sa má d‘alšie zasadnutie
mestského zastupitel‘stva konať až koncom júna.

Ing. Bobák — upozornil, že investor začal s výstavbou na čierno, mesto má konať v súlade So
záujmami občanov a preto nesúhlasí s tým, aby bol materiál preložený na d‘alšie zasadnutie.

lnu. Géci — nič sa nestane. pokiaľ sa problematika odloží na ďalšie zasadnutie. Pokial‘ má niekto
pozastavenú stavbu a stavebné povolenie sa bude prerokovávať nanovo, mestu nehrozí žiadna
škoda. pretože v stavebnej činnosti sa nemůže d‘alej pokračovať. Z toho důvodu sa výstavby
nemusia zatial‘ obávať ani obyvatelia ulice na Zádvorí.

MUDr. Barok — súhlasí s názorom Ing. Géciho a poukázal na to, že mesto už má jeden
precedens v podobe heliportu. Pokiar stavebník začal so stavebnou činnost‘ou na čierno. nemá
mestské zastupiteľstvo ani o čorn rozmýšľať.

Ing. Cukerová — predpokladá, že mestské zastupiteľstvo pri schvaľovani územného plánu
vychádzalo z toho, že materiál prešiel cez komisiu územného plánovania a výstavby a že sa
posudzovali aj šírkové parametre komunikácie, potreba vyššieho počtu parkovacích miest
a podobne. V rokovacom poriadku sa uvádza, že „spracovateľ a prekladateF materiálu
zodpovedá za jeho obsah, vrátane skutočnosti, že návrh uznesenia je v súlade s ústavou,
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismí.“ V návrhu na uznesenie ponúka na
výber predkladatcFka dve alternatívy A a B. preto ju zaujima. či niektorá z týchto možností
v prípade schválenia predstavuje nejaké riziko pre mestské zastupiteľstvo.
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Iní.. Géci — poznamenal, že jedným z navrhovateľov petície je JUDr. Ján Droppa, ktorý hol
v minulosti zástupcom primátora mesta, bol pri schvaľovani územného plánu a doteraz nikdy
proti nemu nenamietal a ani nenavrhoval žiadnu zmenu.

JUDr. Ján Droppa. občan — poznamenal, že situácia sa za deväť rokov, odkedy zastával [úto
Funkciu, výrazne zmenila a investori sú vo svojorn konaní čoraz agresívnejší a využívajú
akékoľvek priestory. Podľa posúdenia Okresného úradu v Zilineje územný plán mesta vágny,
v tom zmysle, že nehovorí jasne a zrozumiteľne. Ani Ing. arch. Bachtíková nedala jasně
stanovisko, či daná stavba möže byť v danom mieste situovaná alebo nic, pričom sa malojasne
určiť, či stavba priestorovo narúša bývanie v obytnej zóne alebo nic. Poukázal tiež na to, že
daná stavba je čiernou stavbou a mesto podľa Okresného úradu v Ziline nepostupovalo správne
— malo zrušit‘ čiemu stavbu u nic urobiť dodutočné stavebné povolenie. Pripomenul. že v roku
2010 mesto nešilo podobný spor. ked‘ mala byť postavená bytovka v tesnej blízkosti kaštieľa
Vranovo. Bob však posúdená ako nevhodná. Poukázal aj na ďalšie prípady z minulosti, kedy
sa zamenili pozemky, ale tie boli využité na stavby, ktoré sa vbodne začlenili do daného územia.
V tomto prípade je popis z hfadiska územného plánu nejasný aje zameniteľný. Co sa týka
pripomienok členov občianskeho združenia, navrhujú maximálne dvojpodlažnú stavbu; čo sa
týka zastavanosti, poukázal na to, že okrem parkovacích plöch tu absentuje aj zeleň.

lnu. arch. Fajčik — poukázal na to. že mestskě zastupiteľstvo plánuje v principe zakázať
výstavbu v celej Patúdzke s tým, že urči jednopodlažnú zástavbu. Pokiaľ mu niekto dokáže, že
je možné v súlade s tepelno-technickýrni normami od januára 2020 postaviť v tejto lokalite
vyhovujúci jednopodlažný dom, zoberie všetky svoje slová spUť. Hrozí. že sa vytvorí do
budúcnosti zásadný precedens.

Mur. Kuhan — poukázaL na vyjadrcnie Ing. arch. Fajčika, že vznikne precedens. Má však za to.
že v prípade schválenia ktorejkoľvek z dvoch alternatív uznesenia ju bude ešte posudzovať
odborná komisia a prebchnc pripomienkové konanie tak. aby návrh nebol v rozpore so
zákonom.

Inu. arch. Tatiana Bacbtíková. špecialistka útvaru hlavného architekta — podotkla, že v tejto
chvíli sa rozhoduje o obstaraní zmeny územného plánu. pničom poslanci majú na výber medzi
alternatívou týkajúcou sa obstarania zmeny územného plánu a medzi alternatívou týkajúcou sa
neobstarania zmeny územného plánu. V pripade obstarania zmenv sa začne celý proces v súlade
so stavebným zákonom — verejné prerokovanie. vyvesenie na dobu 30 dní. pripomienkv zo
strany občanov. bude oslovených zhruba 80 orgťmov štátnej správy. ktoré posktnú svoje
stanovisko. Bez dohody so štátnvmi orgánmi nic je možné predkladat‘ mestskému
zastupiteľstvu na schválenie zrneny a dopInky územného plánu. Zmeny a dopInky je možné
podľa legislativy obstarať aj na podnet fyzických osób. vmikiie však precedens. keďže všade
v meste sú regulatívom dve nadzemně podlažia a 30%-ná zastavanosť. Pre obytné ůzernic
s prcvahou rodinných domov platia regulativy pre rodinné domy a rovnako tak aj pre
apartmánové domy ako zariadenia prechodného ubytovania.

Ing. Blcháč. PhD. vyhlásil páťminútovú prestávku.

Inu. Géci — stiahol svoj pozmeňujúci návrh, ked‘že mu počas prestávky potvrdili, že prebehli
dané rokovania. ktoré navrhoval a boli neúspešné.

M. Paška — predložil na hlasovunie jednotlivé body návrhu uznesenia:
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— pozmeňujúci návrh MUDr. Luníčka — doplnenie textu do odporúčacej časti — schválený (6
za, 1 proti, 6 zdržali Sa, I nehlasoval);
— časť I. a II. — bez zmeny —jednomyseľne schválený (25 za);
— čast‘ III., alternatíva č. I —jednomyseľne schválený (25 za);
— čast‘ IV., alternatíva č. 1 —jednomysel‘ne schválený (25 za);

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslorn 13/2919. Obsah uznesenia je príbohou tejlo
zápisnice.

8/ PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA ZRIADENIE KOMISIE MESTSKÉIIO
ZASTUPITEĽSTVÁ SOCIÁLNE,! A BYTOVEJ, VOĽBA PREI)SEI)U
A ČLENOV

Návrh predložil Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta. Pripomenul. že na fcbruárovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva nebole zriadenie danej komisic odsúhlasené, Požiadal
o podporu návrhu, nakoFko sa kvóli nezriadcniu komisie nemóžu prideľovať nájomné byty,
kvóli čomu mestu doposiaľ vznikla flnančná strata na úrovni 4 000 €. Uviedol, že v prípade
nezriadenia komisie bude potrebné odsúhlasiť návrh všeobecne závázného nariadenia, ktorýrn
sa pozmenia podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve mesta, aby bob možné tlete byty
d‘alej prideľovať aj bez zriadenia komisie.

Mur. Kultan — predložil pozmeňujúci návrh s tým, aby boli okrem komisie sociálnej a bytovej
zriadené aj d‘alšie komisie. Následne prečítal text svojho pozmeňujúceho návrhu:

‚.Mestské zastupiteľstvo I. konštatuje, že dňa 20. deccmbra 2018 bol poslancami mestského
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši schválený návrh uznesenia mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši k bodu Personálne otázky — Návrh na zriadenie komisií mestského
zastupiteľstva. vofba ich predsedov a členov. Primátor mesta Ing. Ján Blchúč. PhD. nepodpísal
v zákonnej lehote uznesenie MsZ. čím toto uznesenie nenadobudlo účinnosť a následne
komisie sociálna a bytová pri MsZ v Liptovskom Mikuláši nemohla vykonávať svoju činnosť
a došlo k nenaplneniu plánovaných príjmov (úniku) z nájornného do rozpočtu mesta ve výške
3 621,08 € k 30. 4, 2019: 11. zriaďuje komisie mestského zastupiteľstva: a) kornisia sociálna
a bytová, b) komisia rinančná a majetkovo—právna. c) komisia dopravy, verejného poriadku
a životného prostrcdia. d) komisia územného rozvoja a výstavby, e) komisia kultúry;
III. schvaľuje zloženie komisií mestského zaswpiÉeľstva v Liptovskom Mikuláši nasledovne:
a) Komisia sociálna a bytová: I. MUDr. Marta Voštináková — predseda, 2. Soňa Cupková, 3.
Mgr. Tatiana Bobáková, 4. MUDr. Alžbeta Smiešna, 5. Mgr. Ľubica Staroňová, tajomník: Mgr.
Antónia Majerová; b) Komisia fmančná a majetkovo-právna: 1. Ing. Rudolf Urbanovič —

predseda, 2. Ing. Marta Jančušová, 3. Ing. Jozef Repaský, 4. Mgr.Vincent Kultan, 5. Ing. Dana
Droppová, tajomník: Ľuhica Kubovčíková; c) Komisia dopravy, verejného poriadku
u životného prostredia: I. Ing. Jozef Bobák — predseda. 2. Michal Paška. 3. Ľuboš Trizna. 4.
Peter Cibák, 5. Ing. Rastislav Strcula, tajomník: Ing. Gabriel Lengyel; d) Komisia územného
rozvoja a výstavby: I. Ing. Jozef Repaský — predseda. 2. Mgr. Táňa Sufliarská. 3. Ing. arch.
Monika Tylková. 4. Mgr. Miroslav Neset. 5. Ing. arch. Pavel Bobák, tajomník: Ing. arch.
Tatiana Bachtiková; e) Komisia kultúry: 1. MUDr. Jaroslav Barok — predseda. 2. Mária
Grajciarová. 3. Bc. Marek Nemec, 4. Bc. Ľubomír Raši, 5. Mgr. Anna Dvorščáková. tajomník:
PhDr. Dana Guráňová“.

Podotkol. že v minulosti boli zástupcovia poslaneckého klubu. ktorého je predsedom.
navrhovaní do komisií tak. ako chcela vtedajšia poslanecká väčšina bez toho, aby sa mohli
k tornu sami vyjadriť. Napriek tornu v nich pracovali.
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lnu. Géci — uviedol. že návrh materiálu znie „Návrh na zriadenie komisie mestského
zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov“ a Mgr. Kultan tocla zmenu celý
bod programu. Poukázal na to, že mohol zaradiť samostatný materiál ohFadom zriadenia
všetkých mestských komisií, podobne ako žiadal zaradenie bodu o verejnom osvetleni.
Pripomenul. že poslanecké kluby nedokážu spolu komunikovať a týmto krokom sa celý proces
eštc sťaží a ešte viac sa znefunkční mestské zastupiteľstvo.

Ľ. Trizna — súhlasí s názorom Ing. Géciho. Podotkol. že Mgr. Kultan pred koncom roku 2018
deklaroval nový prístup. pričom svojimí krokmi robí presn opak.

lnu. Urhanovič — Mgr. Kultan robí politiku. Notná záujem nešit‘ problémy, ale naopak ich
vvtvúra. Klub. ktorého je Mgr. Kultan predsedom. robí obštrukcie takmer pri každom bode
programu. Uviedol. že osobne sa nestotožňuje napríklad s tým. že medzi navrhnutými
komisiami nie je komisia športu.

lnu. Repask — pripomenul, že celé je to důsledok toho. že nieje Funkčná mestská rada, na póde
ktorej by bob možné mnohé problémy vyriešiť a niektoré záležitosti predrokovat‘. K otázko
komisie športu podotkol. že na tomto zasadnutí sa bude rokovať o VZN týkajúcom sa
poskytovania flnančných dotácií z rozpočtu mesta. V rámci toho vznikne aj grantová komisia.
ktorú bude menovať primátora preberie úlohy komisic športu.

Mur. Kultan — uviedol, že zriadenie daných komisii je potrebné preo, že poslanci sa
k matcriálom určeným pro zasadnutie mestského zastupiteľstva dostávajú len niekol‘ko dní pred
konaním zasadnutia. Pokiaľ by boli zriadené mestské komisie, vedeli by poslanci aspoň
približne, o čom sa bude na mestskom zastupiteFstve rokovať. Pokiaľ má Ing. Urbanovič dojem,
žeje potrebné znudíť komisiu športu, odporučil mu, aby predbožíl návrh najej zriadenie, pničorn
on sám za jej zniadenie zahlasuje.

M. Paška — uviedol. že daný bod má názov „Návrh na zriadenie komisie mestského
zastupitel‘stva sociálnej a bytovej, voľba prcdsedu a členov“. Očakával preto, že poslanci sa
budú skůr vyjadrovať k problematike nájomných bytov. ich výstavby a ubytovania mladých
rodín. Očakáva, že mesto vyvinie aktivitu aj v otázke výstavby bytov pro mladé rodiny.

Mur, Kultan — súhlasí s názorom M. Pašku, avšak bežnou praxou v minulosti bob. že
v komisiách mestského zastupiteľstva sa mnohé problémy predrokovali, niektoré náležitosti sa
prepracovali a poslanci muli viae času na důslednú pripravu prcci zasadnutím mestskčho
zaswpitel‘sva.

lnu. ČeFo — súhlasi s názorom Mgr. Kultana. pretože chod povedať to isté. čo on. Vedenie
mesta vytvára zbytočné obšuukcie. Pokiaľ bude zríadenie daných komísií schválené, může sa
núsledne v kornisii sociálnej a bytovej riešiť problematika. ktorú spomínal M. Paška.

Inc. Cukerová — zdůraznila, že pokiaľ by bolu komisia sociálna a bytová funkční mohla by sa
došit‘ otázka prideľovania nájomnýeh bytov. Proto podporí jej zriadenie.

lnu. Unhanovič — súhlasí s názorom M. Pašku. Má pocit, že niektorým poslancom nejde o rozvoj
mesta a zabezpečenie služieb v prospech ohčanov. Problematiku prideľovania nájomných by lov
je potrcbné vyriešiť čo najskór, zniadenie ďalších komisii je možné uskutočniť. ked‘ sa nájde
zhoda v pomere zastúpenia jednotlivých poslaneckých klubov a v personálnom obsadeni.
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ln. Blcháč. PhD. — uviedol. že pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana sa nevzt‘ahuje k bodu
programu, ktorý bol na začiatku zasadnutia schválený. V prípade schválenia tohto návrhu
uznescnia ho nebude mócť aiw prmiátor podpisať. Pripomenul, že na konci minulého
kalendárneho roka sa vedenie mesta viackrát pokúšalo komunikovať sjednotlivými
poslaneckými klubmi, avšak neúspešne.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— časť I. — bez zmeny — návrh schválený (14 za. 10 proti, I zdržal sa);
— časť 11. — bez zmeny — návrh schválený (14 za. 10 proti. 1 zdrhil sa);
— hlasovanie o možnosti hlasovat‘ o jednotlivých bodoch schvaľovacej časti spoločne —

neschválený (14 za. 1 zdržal sa. 6 nehlasovali);
— komisia sociálna a bytová — MUDr. Voštináková — schválený (22 za. 3 nehlasovali):
— komisia sociálna a bytová

—
p. Cupková — schválený (22 za. 3 nehlasovali);

— kornisia sociálna a bytová — Mgr. Bobáková — schválený (14 za, S proti. 6 nehlasovali);
— kornisia sociálna a bytová — MUDr. Smiešna — schválený (28 za, 3 nehlasovali);

komisia sociálna a bytová — Mgr. Staroňová — schválený (18 za, 3 nehlasovali);
— komisia finančná a majetkovo—právna —. Ing. Urbanovič — schválený (IS za, 3 nehlasovali);
— komisia flnančná a majetkovo—právna

—
p. Jančušová — schválený (18 za, 2 nehlasovali);

— komisia Íinančná a majetkovo-právna — Ing. Repaský — schválený (16 za, 3 nehlasovali);
— komisia fnančná a majetkovo-právna — Mgr. Kultan — schválený (14 za, S nehlasovali):
— komisia flnančná a majetkovo-právna — Ing. Droppová — schválený (14 za. I zdržal sa, 4
nehlasovali);
— komisia dopravy. VP a ŽP — Ing. J. Bobák — schválený (14 za, 2 zdržali sa. 3 nehlasovali);
— komisia dopravy. VP a ZI

—
p. Paška — schválený (16 za. I zdržal sa, 2 nehlasovali):

— komisiu dopravy. VP a ŽP
—

p. Trizna — schválený (18 za, I nehlasoval):
— komisia dopravy, VP a ZP

—
p. Cibák — schválený (15 za, 2 zdržali sa. 2 nehlasovali):

— komisia dopravy, VP a ZP — Ing. Strcula—schválený (14 za. 3 zdržali sa, 2 nehlasovali):
— komisia územného rozvoja a výstavby — Ing. Repaský — schválený (14 za. 2 zdržali sa, 3
nehlasovali); -

— komisia územného rozvoja a výstavby — Mgr. Sufliarska — schválený (14 za. 3 zdľžali sa. 2
nehlasovali):
— komisia územného rozvoja a výstavby — Ing. arch. Tylková — schválený (IS za. 2 zdržali sa.
2 nehlasovali);
— komisia územného rozvoja a výstavby — Mgr. Neset — schválený (18 za, I nehlasoval);
— komisia územného rozvoja a výstavby — Ing. arch. P. Bobák — schválený (17 za, 2
uch laso val i);
— komisia kultúry — MUDr. Barok — schválený (16 za, I zdržal sa, 2 nehlasovali);
— komisia kultúry

—
p. Grajciarová — schválený (15 za, 4 nehlasovali);

— komisia kultúry — Bc. Nemec — schválený (1$ za, 1 nehlasoval);
— komisia kultúry Bc. Raši — schválený (16 za, 2 zdržali sa, I nehlasoval);
— komisia kultúry — Mgr. Dvorščúková — schválený (18 za, 1 nehlasoval).

Uznesenie holo prijaté pod číslom 14/2019. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

W NÁVRh VZN č.../2019/VZN O PODMIENKACH PRIDEĽOVANIA BYTOV VO
VLASTNÍCTVE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ URČENÝCH NA NÁ.IOM

Návrh predložila Mgr. Erika Sabaková. vedúca sociálneho odboru. Uviedla. že
v súčasnosti čaká na pridelenie 10 uvoľnených nájomných bytov. V zmysle platného
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Všeobecne závüzného nariadenia Č. 3!2018/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo
vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom sociálna a bytová komisia odporúča
primátorovi mesta žiadatel‘ov do žrebovania o rnestské nájomné byty a navrhuje primátorovi
mesta priame pridelenie bytu. Doposiaľ však táto kornisia zriadená nebola. preto je nevyhnutné
zmenou VZN zriadiť iný orgán (komisiu), ktorý sa bude zaoberať problematikou pndeiovania
bytov a riešením problémov spojených s bytovou a sociálnou otázkou. Komisia by pozostávala
z nepárneho počtu na)mencj troch poslancov. kiorých by menoval primátor mesta. Poukázala
na to. že v rozpočte sú schválené Finančně prostriedky na pridelenie hytov v rámci grantovej
výzvy na sociálnu a humanitárnu pomoc.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmcnv.

Mestské zaswpiteľsivo návrh neschválilo(12 za.? zdržali sa. nehlasoval). Všeobecne záväiné
nariadenie nebolo pri jaté.

lOl NÁVRh VZN Č /2019/VZN O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCII l)OTÁCIÍ
Z ROZPOČTU MESTA

Návrh predložila PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry
MsU. Uvicdla, že návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Č. 15/2016 o poskytovaní íinančných dotácií
z rozpočtu mesta. predkladá z důvodu zmien v lcgislatíve týkajúcich sa financovania
vymedzených subjektov z verejných linančných prostriedkov.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestskě zastupiteFstvo návrh jednomvseľnc schválilo (22 za). Všeobecne závUzné nariadenie
holo prijaté pod číslom 3l2019/VZN.

lil NÁVRh NA PREDAJ PREBYTOČNÉJIO MAJETKU, PRENECIIANIE
MAJETKU 1)0 NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI
M ESTA

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská. vedúca právneho odboru MsU. Upozornila, že
v 4. bode schvaľovacej Časti. prevod majetku — pozemky v celkovej výmere 56 m2 na ul. Jura
Janošku. je potrcbné ešte pred hlasovaním stanoviť kúpnu cenu. V zmysle zásad hospodárenia
s majetkom mesta je cena v tejto lokalite stanovená na 33 — 66 E za rn2, Uviedla. že v prípade
budov I., 3.. 4. schval‘ovacej časti ide o pripady hodné osobitného zreteľa. na schválenie
ktorých je potrebný súhlas troch pĹitín všetkých poslancov. Následne podotkla. že lIl. čast‘
návrhu na uznesenie sa týka zrušcnia bodu 3. schvaľovacej časti uznesenia Č. 68ĺ2018 z 13.
septembra 2018, ato predaj prebytočného nehnuteľného majetku — pozemky o výmere 174 rn2,
v k. ú. Okoličné.

Mgr. Kultan — poukázal na bod č. 7 s tým, že mesto sa chystá ponúknuť na predaj pozemok
nachádzajúci sa na križovatke ulic Janoškova a Vrbická. Vzhľadom na zložitú dopravná
situáciu v dancj lokali(e ho zaujima stanovisko vedúceho odboru životného prostredia a
dopravy, či by mesto vd‘aka tomuto pozemku nevedelo napriklad rozšíriť cestu alebo chodník.

Mur. Anna Ifanovská. vedúca právneho odboru MsÚ — uviedla. že v tomto prípade ide
o opakovanú obchodnú verejnú sút‘až.
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Inu. Blcháč. PhD. — podotkol, že daný pozcmok oddeľuje od ehodníka d‘alši súkromný

pozemok.

miz. Géci — v prípade bodu 4. poukázal na podobné prípady z minulosti, keď sa porovnateľný
pozemok predal aj za 3,5 E za ni2 a nemyslí si. že cena minimálne 33 E za m2 je adekvátna.
Prcto predložil pozmeňujúci návrh. aby hola cena stanovená na 15 E za m2.

Inu. Gabriel Lengyel. vedúci odboru životného prostredia a dopravy — uviedol. že daný
pozemok nemá vplyv na možné rozírenie komLlnikácie.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— pozmeňujúci návrh Ing. Géciho — v bode 11/4. doplncnie ceny 5 E/m2 — neschválený (10 za.
3 proti. 8 zdržali sa. 3 nehlasovali);
— bod 1. — bez zmeny —jednomyseľne schválený (24 za);
— bod II/l — bez zrneny — schválený (23 za. I nehlasoval);
— bod 11/2 — bez zmeny —jednomseľne schválcný (24 za):
— bod 11/3 — bez zmenv —jednomvscfne schválený (24 za);
— bod 11/5.1 — bez zmenv — schválený (22 za. 2 zdržali sa);
— hod 11/5.2 — bez zmeny — schválený (22 za, I zdržal sa, I nehlasoval);
— bod 11/6 — bez zmeny —jednomseFne schválený (24 za):
— bod II!? a. b — bez zmeny —jednomyseľne schválený (24 za);
—bod 11/8 — bez zmcny — schválený (23 za. I nehlasoval);
— bod Ll/9 — bez zmeny —jednomyscľne schválený (24 za);
— bod LII. bez zmeny —. jednomyseFne schválený (24 za).

Uznesenie k tomuto bodu holo prijaté pod číslom 15/2019. Obsah uznescnia je prílohou tejto
zápisnice.

12/ NÁVRh NA ScIIVÁLENIE I)ODATKU Č. 1 KAKCIONÁRSKEJ ZMLUVE
AKCIONÁROV SPOLOČNOSTI LMT, A. S.

Návrh prcdložila Mgr. Anna ]ľanovská. vedúca právneho odboru MsU. Uviedla. že
správa sa predkladá na základe žiadosti doručenej od akcionára Prvá ružinovská spoločnosť.
a. s. na zmenu zastúpcnia v orgánoch spoločnosti LMF. a. s. Akcionár navrhuje upravcnic
vzáiomných vzťahov tak, aby mal každý akcionár rovnaké oprávnenie pri určovaní svojho
záswpeu za člena predstavenstva a dozorncj rady spoločnosd.

lnu. Bobák — zaujímalo ho, či daná žiadosť na zmenu vyšla z iniciativy akcionára Prvá
ružinovská spoločnosť. a. s.

Mur. lFanovská potvrdila. že išlo o iniciativu akcionára Prvá ružinovská spoločnosť. a. s.

lnu. Bobák — zaujímalo ho. ako sa chce mesto s akcionúrmi dohodnúV na zložení oruúnov
spoločnosti a aké bude zastúpenie mesta v nich.

lnu. Blcháč. PhD, — podotkol. že mesto má svoje zastúpenie v orgúnoch spoločnosti a bude
tomu tak aj v budťicnosti.

lnu. Bobák — spýial sa, kto je zástupcom mesta v preds(avenstve spoločnosti.
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Intz. Blcháč. PhD. — uviedol, že štruktúru orgánov schvaľovalo mestské zastupiteľstvo v roku
2013 aje tuků, že predstavenstvo má jedného člena a dozorná rada dvoch stým, že teraz sa
počet členov dozornej rady zvýši na troch. Ing. Bobák by mal teda dobre vedieť, kto sa nachádza

orgúnoch spoločnosti.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:
— bod l/l — bez zmeny — schválený (18 za. 3 zdržali sa, 2 nehlasovali):
— bod 1/2 — bez zmeny — schválený (20 za, 2 zdržali sa. I nehlasoval);
— hod 11. — bez zmenv — schválený (20 za. 1 zdržal sa. 3 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 16/2019. Obsah uznesenia je prilohou tejto
zápisnice.

13/ INFORMATÍVNA SPRÁVA O ROZPOČI‘OVOM PROVIZÓRIU V I«)KU 2019

Správu predložila Ing. Lenka Dehnárová, vcdúca flnančného odboru MsÚ. Vyjedla, že
mesto v súlade s * 11 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hospodárilo
počas rozpočtového provizória podl‘a schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho
rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmeli
v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného
rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku móžu podFa zákona tvor«
výdavky. ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzujúcom
rozpočtovom roku a výdavky na povinná úhradu podfa osobitných predpisov. Z uvedeného
vyplýva. že počas rozpočtového provizória bob mesto limitované pravidlarni uvedenými v
II zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podotkla, že na základe
odporučenia Ministerstva [inancii Slovenskej republiky mali výdavky mesta počas
rozpočtového provizória kopirovať výdavky schváleného rozpočtu predchádzajúceho
rozpočtového roka aspoň na úrovni hlavných kategórií.

Uviedla. že výdavky mesta Liptovský Mikuláš spolu s rozpočtovými organizáciami
v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2018 boli v celkovej výške 29 663 852 E. z toho I‘ 12
výdavkov je vo výške 2 471 988 E. Za obdobie 1. január 2019 — 31. január 2019 boji bežné
výdavky v sume I 272 284.74 E. kapitálové výdavky v sume 29 102,35 E. výdavkové Íinančné
operácie v sume 107 667.65 E. V ani jednej kategórii neboli výdavky prekročené a celkovo bola
čerpaná suma I 409 05434 E. Za obdobie 1. február 2019- II. Február 2019 boli hežné výdavky
v sume 296 924,60 E, kapitálové výdavky neboli čerpané, výdavkové finančné opcrácie holi
v sume 24 148.06 E. V žiadnej kategórii neboli výdavky prekročené a celkovo bola čerpaná
suma 321 072,66 E. Na záver zhrnula. že mesto v období rozpočtového provizória splnilo
stanovený limit a neprekročibo výdavky. ktoré ho obmedzovali.

Mur. Kultan — predložil pozmeňujúci návrh. aby sa v dóvodovej správe z formuláeie „návrh
rozpočtu mesta bol v mestskorn zastupiteľstve znovu prerokovaný a schválený dňa 11.01.2019.
Primátor uznesenie mestského zastupitefstva zo dňa 14.01.2019 nepodpisuJ z dóvodu rozporu
mcdzi predloženÝm pozmeňujúcim návrhom a plynúcimi závazkami mesta Liptovský Mikuláš“
vypustila časť ..z dóvodu rozporu medzi predloženým pozmeňujúcim návrhom a plynúcimi
záväzkami mesta Liptovský Mikulár a z formulácie .‚nový návrh rozpočtu s pozmeňujúcimi
návrhmi niektorých poslancov mestského zastupiteľstva v celkovej výške 116 000.— eur bol
prcdloženÝ na rokovanie rnestského zastupitefstva dňa 11.02.2019“ vypustila časE ..s
pozmeňujúeimi núvrhmi niektorÝch poslancov mestského zastupiteľstva v eelkovej vÝške
116 000.- eur.“
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M. Paška— predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — v dóvodovej správe zmena textu — neschválený (9 za, 5
proti, 2 zdržali Sa, 4 nehlasovali);
— uznesenie ako celok — bez zmeny — schválený (8 za. 1 zdržal sa, 2 nehlasovali);

Uznesenie k tomuto bodu boto prijaté pod číslom 17/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

11/ NÁVRH NA ZNIENY ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK
2019

Správu predložila Ing. Lenka Debnárová, vedúca finančného odboru MsÚ. Uviedla. že
prvý bod predkladaného návrhu sa týka použitia prostriedkov z rezervného fondu
z predchádzajúceho kalendárneho roka vo výške 70 931 E. pričom financie budú použité najmä
na prípravné a projektové dokumentácie. V druhej časti návrhu je navrhovaný prevod
prostriedkov z rezervného Fondu vo výške 55 000 € na stavebné úpravy požiarnej zbrojnice
v Liptovskej Ondrašovej. Podotkla, že tento projekt v odhadovanej výške 250 000 E bude
rozdelený na dve etapy. Dalšia čast‘ návrhu na uznesenie sa týka zapojenia výnosu dane
Z príjmov poukázaných úzernnej samospráve na doflnancovanie zimnej údržby. Navýšenie
vypLynulo z vyhlúsenia mimoriadneho stavu, pričom boJi realizované výkony vo výške
153 345,75 E. Stvrtý až šiestv bod návrhu na zmeny rozpočtu mesta súvisi so
schváleným programom „SALUTE — Integrované riadenie životného prostredia
prostredníctvorn malých lokalít v urbanizovanom prostredí“, ktorý bol rozdelený na 36
mesiacov, čo si vynútilo rozpočtové zmeny na roky 2019, 2020 a 2021: Je potrebný
prcklenovací úver vo výške 62 324€, ktorý bude počas jedného roku splatený. Dalšia položka
v rámci toMo projektu sa týka splátky úrokov, kam boli presunuté finančné prostriedky
z preklenovacieho úveru projektu „Depozitář‘. nakoľko výzva k tomuto projektu ešte nebola
vyhlásená a predpokladá sa čerpanie ůveru najskór v roku 2020.

M. Paška — nespochybňuje oprávnenosť doflnancovania zimnej údržby. V tejto súvislosti
poukázal na prijatie novely zákona, na základe ktorej sa mesto muselo starať o desiatky
kilometrov chodníkov. Pod‘akoval sa pracovníkom VPS za ich nasadenie, aj ked‘ má určité
výhrady v niektorých lokalitách na Podbrezinách a vo Vitálišovciach, ked‘ sa zabudlo na posyp
niektorých ulíe a vnútroblokov. Má určité konkrétne návrhy na zlepšenie práce na nnsledujúce
zimné obdobie. pričom ieh rád predostrie na stretnutí so zústupeami VPS. Zároveň požiadal
poslancov. aby v budúcnosti podporili modernizáciu vozového parku VPS.

Mr Kultan — predložil pozmeňujúci návrk ktorý už predkladal na jednom z predošlch
zasadnuti, pričom získal podporu všetkých pritomných poslancov s výnimkou jedného
poslanca. Ako nový bod schvaľovacej časti navrhol zníženie položky Propagácia, reklama
a inzercia — prezentácia mesta v rádiu Liptov o 3 000 E, položky Mikulášsky kotlík o I 500 E.
položky Deň otvorených dverí o 3 000 E, položky Reklamné predmety o 1 000 E, položky
Promo akcií o 2 500 € a tieto prostriedky presunúf na položky Prípravná a projektová
dokumentácia — ul. Pod Stráňami. chodník v surne 3 000€, Transfer VPS prevádzkový — terénne
úpravy detské ihrisko ul. Komenského v sumc 3 000 € a Kanoe Tatra Klub — Majstrovstvá
Európyjuniorov a V 23 (technicko-organizačné zabezpečenie) v sume 5 000 E.

21



Inu. Čefo — predložil pozmeňujúci návrh, ktorý bol rovnako ako návrh Mgr. Kultana schválený
na zasadnutí 11. februára 2019, avšak nebol zapracovaný do návrhu rozpočtu. Ako nový bod č.
8 schvaľovacej časti navrhol zníženie položky Propagácia, reklama a inzercia — prezentácia
mesta v rádiu Liptov o 5 000 E, položky Vysielacie služby v TV Liptov o 13 000 E. položky
Vydávanie mesačníka Mikuláš, Echo, Storin o 5 000€, položky Propagácia, reklama a inzercia
promo akcii o 2000€ a tieto prostriedky presunúť na položky Kanoe Tatra Klub— Majstrovstvá
Európyjuniorov a U 23 v sume 5 000 E, Realizácia nových stavieb — výbehy pre psov v sume
12 000€ a Nákup prevádzkových strojov a zariudení — Detské ihriská v sume 8 000€.

L. Trizna — uvíedoL že hasičská zbrojnica v Lipovskej Ondrašovej je sídlom rnestského
dohrovoľného hasičského zboru, ktorý získal od ministerstva vnútra podporu vo výške 30 000
E najej rekonštrukciu. Pred dvoiui rokmi bola naplánovaná komplexná rekonštrukcia v hodnote
250 000 E, ktorá sa navýši o sumu cca 90 000 E, aby sa mohla stavba dokončiť a skolaudovať.
Týka sa to rozšírenia garáže. keďže hasiči by mali dostať od ministerstva vnútra nové auto.

inu. Blcháč. PhD. — vyjadril poľutovanie nad tým, že sa poslanci Mgr. Kultan a Ing. Čefo
obrátili na prokuratúru s podnetom na prešetrenie zákonnosti postupu pri schval‘ovaní rozpočtu
mesta. Nerozumic tomu, prečo žiadali prokuratúru. aby zasiahla. ked‘ möžu tieto pozmeňujúce
návrhy kedykorvek navrhnúť. Poukázal na to, že mesto musí do 10. apríla 20W poskytnúť
súčinnost‘ prokurátorke JUDr. Svecovej, pričom teraz jej móže len oznámiť. že jej prúca hola
vlastne zbytočná.

M. Paška— predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— pozmcňujúci návrh Ing. Čefa — doplniť do schvaľovacej časti bod 8 — schválený (15 za, 3
proti. 2 zdržali sa. 3 nehlasovali);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — doplniť do schvaľovacej časti bod 7 — schválený (14 za,
4 proti, 3 zdržali sa, 2 nehlasovali);
— časti I. a II. — bez zmeny — schválený (18 za, 5 nehlasovali);
— bod III/I — bez zmeny — schválený (21 za, 3 nehlasovali);
— bod 111/2 — bez zmeny — schválený (19 za, I zdržal sa, 4 nehlasovali);
— bod 111/3 — bez zmeny — schválený (18 za, 3 zdržali sa, 3 nehlasovali);
— bod 111/4 — bez zmeny —jednomyseľnc schválený (24 za);
— bod I]1/5 — bez zmeny — schválený (21 za, 3 nehlasovali);
— bod 111/6 — bez zmeny — schválený (23 za, I nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 18/2019. Obsah uznesenia je prílohou tcjto
zápisnice.

15/ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH INVENTARIZÁCIE MAJETKU A ZÁVÁZKOV
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ORCANIZÁCIÍ, KTORÝCII JE
ZRIAĎOVATEĽOM, KU DŇU 31. 12. 2018

Správu predložila Ing. Lenka Dcbnárová. vcdúca Rnančného odboru MsÚ. Uviedla. že
k 31. decembru 2018 bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov. rozdielu majetku
a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Pri inventarizácii sa taktiež vychádzalo z inierných predpisov a nariadení. smernice
o postupe pri vykonávaní inventarizácie a príkazného listu primátora. Ustrednú inventarizačnú
komisia a 17 čiastkových inventarizačných komisii boto menovaných pľejednotlivé pracoviská
a k vykonaniu a priebehu inventarizácie bot vypracovaný časový harmonogram.
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Uviedla. že majetok v brutto hodnote predstavuje 177 001 793,94 E, pričom ide
o medziročný nárast približne 6 %. Majetok v netto hodnote po zohľadnení opravných položiek
a oprávok predstavuje 130 864 882,54 E. Dlhodobý majetok mesta dosiahol hodnotu
79 145 62421 E, rozpočtové organizácie inventarizovali majetok vo výške 18 245 308,24 E,
príspevkové organizácie v sume 41 372 465,63 E.

Najvýraznejší vplyv na nárast majetku mesta malo dokončenie rekonštrukcie telocvične
ZS s MS Okoličianska vo výške 235 556,79 E, stavebné úpravy cintorina Okoličné vo výške
104 403,74 E, nová miestna komunikúcia — spojnica Pišútovej ul. a Domu služieb vo výške
113069,39 € a 11. etapa cyklochodníka Cesta okolo Tatier vo výške 375 601,65 E. Dalej boli
obstarané dopravné prostriedky ako hákový naťahovač kontajnerov vo výške 136 440 E
a zberové vozidlo s rotačným lisovanírn na bioodpad vo výške 255 900 E. Prírastkom na účte
031 bob obstaranie pozemkov v sume I 67$ 253,77 E.

Vlastně imanie medziročne vzrástlo o 3 179 894,22 E, pričom najváčši vplyv mul
výsledok hospodárenia. Nňslcdne uviedla. že mesto Liptovský Mikuláš vytvorilo k 31.
decembru 2018 nové opravné položky alebo dotvorilo opravné položky naslcdovne: dlhodobý
hmotný rnajetok — opravná položka nebola vytvorená. dlhodobý majetok — bola vytvorená
opravná položka na nedokončené investície v sume 331 720.49 E, dlhodobý ĺinančný mujetok
— bola vytvorená opravná položka v sume 526 235.80 E. pohľadávkv — bola vvtvorená opravná
položka k pohFadávkam v surne 69 320,81 E.

1n2. Urbanovič — poukázal na to. -že výsledky sú pozitívne a majetok mesta výraznc stúpol.
Mcsw dokázalo získavať rözne mimorozpočtové zdroje. čerpať eurofondy a dotáeie z róznych
ministerstiev.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (21 za. 1 nehlasoval). Uznesenie k tomuto
bodu bob prijaté pod číslom 19/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

16/ NÁVRH NA SCIIVÁLENIE ZMLUVY O PARTNERSTVE NA REALIZÁCIU
PROJEKTU S NÁZVOM SALUTE — INTEGROVANÉ RIAI)ENIE
ŽIVOTNÉhO PROSTREDIA PROSTREI)NÍCTVOM MALÝCh ZELENÝCh
LOKALIT V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ“ V RÁMCI PROGRAMU
NAI)NÁRODNE.J SPOLUPRÁCE INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2011— 2020

‚ Správu predložila Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddebenia projektového manažmentu
MsU. Uviedla. že mestské zastupheľstvo schválilo spolu[inancovanie tohto projektu uznesením
č. 1/2018. Následne žiadosť o nenávratný flnančný príspevok za ceN projekt predložil vedúci
partner projektu na riadiaci orgán programu 22. januára 2018. Monitorovací výbor programu
rozhodol na svojom zasadnutí vo Viedni 23. januára 2019 o schváLeni príspevku prc tento
projekt. Podotkla, že v najbližšom čase by mala byť podpísaná zmluva medzi vedúcim
partnerom projektu. ktorým je Inštitút pre ekológiu priemyselných oblastí so sídlom
v Katowiciach a riadiacim orgánorn programu, ktorým je mesto Viedeň. V nadväznosti na to
bude podpísaná zmluva o partnerstve medzi vedúcim partnerom projektu a partnermi projektu.
ktorými sú mcstá a inštitúcie z krajín PoFsko, Nemecko, Taliansko a Cesko. NakoFko ide
o zmluvu o medzinárodnej spolupráci, jev zmysle zákona potrebné návrh zmluvy schváliť ešte
pred jej podpisom. Vysvctlila, že pre mesto Liptovský Mikuláš bol po konzultácii s vedúcim
partnerom vypracovaný tinálny návrh štyroch investičných aktivít, ktorými sú školská záhrada
‚.Arborétum pövodných ovocných stromov“ na ZS Demänovská ulica, zelené vertikálne steny
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v strede mesta s alternativou balkónová zeleň (Múzeum Janka Kráľu. Doni kultúry, Župný
dom). malý park umiestnený prcci novů multifunkčnú budovu v centre mesta. oživenie
vnútroblokov na sídlisku Podbreziny. Rozpočet projektu pre mesto Liptovský Mikuláš je 215
675 E, z toho nenávratný flnančný príspevok 183 3 23,75 E a vlastné zdroje (15%) 32 351,25 E.
Projekt bude spolufinancovaný formou nenávratného flnančného príspevku vo výške 85% zo
zdwjov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. ktorý bude mestu poskytnutý formou
refundácie po overení oprávnenosti výdavkov.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmenv.

Mestské zustupiteľstvo predložený návrh jednomvseFne schválilo (21 za). Uzncsenie k tomuto
bodu bob prijaté pod číslom 20/2019. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

17/ INFORMATÍVNA S1RÁVA O PLNENÍ PROGRAMU HOSPODÁRSKEIIO
ROZVWA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA
ROKY 2015— 2022 S VÝHĽADOM DO ROKU 2030, ZA ROK 2018

‚ Správu predložila Ing. Jana Kormaníková, vcclúca oddelenia projektového manažmentu
Msti. Uviedla. že súčasťou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a nástrojom
jeho implementácie je Akčný plán rozvoja mesta. V súlade s princípmi implementácie
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja odborní garanti jednotlivých
sirategických oblasti pod dohradom koordinátora vyhodnotili plnenie Akčného plánu za rok
2018. Na plncní jednotlivých aktivít sa podieľali príslušné odbory a oddelenia mestského úradu.
organizácie zriadené mestom a ostatné partnerské subjekty. Proces implementdcie realizujú
gcstori projektov. ktorí informujú o stave riešenia projektov na pravidelných stretnutiach
riadiaceho výboru projektov. Za rok 2018 možno konštatovaf, že bob zrealizovaných 176
projektových aktivít. podaných 30 žiadostí o flnančný príspevok z externých zdrojov v objeme
2.22 mil. E, z toho holo doteraz schválených 17 žiadosti v objeme 1,11 mil. E, 6 žiadostí neholo
schválených a pri zvyšných 7 žiadostiach zatiaf nebolo rozhodnuté o ich schválení. respektíve
neschváleni.

M. Paška — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne schválilo (22 za). Uznesenie k tomuto
bodu bob prijaté pod čísbom 21/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

18/ NÁVRH VZN Č. .../2019/VZN, KTORÝM SA MENÍ A DOILŇA VZN Č.
10/2017/VZN O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚhRADU
NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIM)ENIACII
A O PRIJÍMANÍ DIEtAtA DO MATERSKEJ ŠKOLY, O ZÁPISE DIEtAtA
NA PLN ENIE 1OV1NNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNE,J ŠKOLE

Návrh predložil doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.. vedúci odboru školstva MsÚ. Uviedol. že
od I. januára 2019 nadobudla účinnost‘ novela zákona. ktorá sa týka najmä poskytovania
dotácie na stravu. Táto novela o tzv. ‚.obedoch zadarmo“ spösobila samosprúvam množstvo
problémov, ktoré je potrebné vyriešit‘. Poukázal na to. že od januára sa zvýšila cena potravin
a školské kuchyne nedokážu navariť stravu v požadovanom íinančnom limite. Návrh VZY
počíta s nárastom limitu o 0.07 — 0.08 E na jedno jedlo.
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Ďalej podotkoh že v roku 2014 boli školské jedálne a kuehyne s výnimkou štyroch
z nich uzatvorené. V súvislosti s novelou zákona teraz nastal obrovský problém v tom, že nic
je možné v štyroch kuchyniach navariť požadované množstvo stravy. V tomto roku je
potrebných viac ako 300 000 € na úpravu troch kuchýň ajedální a v naslcdujúcom roku viac
ako I mil. E na výstavbu dvoch nových kuchýň.

Mur. Kultan — uviedol. že vjcdnom zo starších rnatcriálov sa uvádzato. že jedna z kuchýň sa
má vybudovať v ZS Miloša Janošku na ul. Československej brigády. Poukázal na to, že
v minulosti škola brala stravu z kuchyne susednej Hotelovej akadémie. Spýtal sa prcto
predkladatefa. čí je potrebné danú jcdáleň vybudovať a či nebude postačovať hraC stravu
z Hotclovej ukadémie.

doc. Mur. Ján Hučík. PhD.. vedúci odboru školstva MsÚ —jedáleň na Hotetovcj akadémii už
ncpatri mestu. Daný zákon o ..obedoch zadarmo“ počíta s tým. že rovnaký princip bude
hingovaU aj na stredných školách a pokiaF by jedáteň na Iiotelovej akadárnii musela variť pre
všetkýchsvojich stravníkov, tak z kapacitných dóvodov nebude možné. aby pripravovala stravu
aj pre ZS Miloša Janošku. Možno sa s realizáciou novej kuchyne počká, avšak projekt je
potrcbné pripravit‘ s dostatočným predstihom.

M. Paška prcdložil na hlasovanie návrh \ZN — bez zmcny.

Mcstské zastupiteľstvo návrh jcdnornysel‘ne schvátilo (22 za). Všeobecne záväzné nariadenie
boto prUaté pod čislom 1/2019/VZN.

18/ NÁVRh VZN Č. .../2019/VZN O URČENÍ VÝŠKY I)OTÁCIE NA PREVÁI)ZKU
A MZI)Y NA ŽIAKA A I)IEtA ŠKÓL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
ZRIAI)ENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PRE ROK 2019

Správu predložil doc. Mgr. Ján Hučík. PhD., vedúci odboru školstva MsÚ. Uviedol, že
základné školy sú financované z normativu na žiaka. z rozpočtu obcí, tcdn z výberu
podielových daní podľa určitého koeficientu, sú financované materské školy, záktadné
umelccké školy. centrá voľného času, školské kluby ajedálnc. Poukázal na to. že základné
a materské školy, ktorých je mesto zriad‘ovaterom. nic sáv dobrom stave a podFa jeho odhadu
bude potrehné do nich vložiť približne 5 mil. E. Otázkou je. odkiaľ získať tieto flnnncie.
Pripomenul, že pred časorn vznikla polemika o zvýšení príspevkov pre súkromné školy
a súkromné centrá voľného času na 100%. Poukázal nato. že poslanci sa nevedia dohodnúť ani
na malicherných veciach.

Mur. Kahan — je zástancom toho. aby výška dotácie na dieťažiaka pre cirkcvné a súkromné
školy a školské zariadcnia bola dofinancovaná na 100%. Prcdložil preto pozmcňujůci návrh.
aby‘ sav článku Hl návrhu VZN upravila výška dotácic na diet‘a/žiaka prc cirkevné a súkromné
školy a školské zariadenia z 88% na 100%.

lnu. Urhanovič uviedol. že flnančné prostriedky je potrebné investovať do objektov školských
zariadení. ktoré sú v zriad‘ovateľskej pbsobnosti mesta. keďže za posledných tridsať rokov
vznikol v tomto smere veľký dlh. Poukázal na to. že poslanci by si mali nechat‘ porad« od
odborníkov, V predložcnej správe sa uvádza. že obecná školská rada neodporúča zvýšcnic
prispevku z 88% na 100%.

25



L. Trizna — vyzval poslancov. aby sa nadili stanoviskom obecnej školskej rady a tiež názorom
niaditefov všetkých škól v zriaďovateľskej pósobnosti mesta. Spýtal sa Mgr. Kultana, či vie.
aké by malo toto zvýšenie dosah na rozpočet mesta. Podľa jeho prepočtov by išlo o sumu niečo
viac ako 170 000 E. V prípade odsúhlasenia pozrneňujúceho návrhu pójde mesto proti vlastným
žiakom materských a základných šköl, ked‘že súkromné školy mjú odlišný model
financovania.

N‘1r. Kultan — poukázal na to. že ťinančný dosah je vyčíslený v dóvodovej spnáve a ideo sumu
167 822 E. Konštrukt o tom. že jeho návrh je návrhom proti vlastným žiakom odmieta a taktiež

i vvhlásenie o tom. že v danej správe je uvedený názor riaditeVov všetkých škól
v zriaďovatcľskej pösobnosti mesta.

Ľ. Trizna — garantuje Mgr. Kultanovi, že nikto z riaditeľov škól nebude súhlasiť s jeho
názorom.

Mur. Táňa ŠuÍliarská. poslankyňa mestského zastupiteľstva — v súvislosti s vyjadrením doc.
Mgr. Hučíka, PhD., odkiaľ získať flnancie vo výške cca 5 mil. E, poukázala na to. že poslanci
nic sú tvorcami rozpočtu. Je to záležitosť vedenia mesta.

lnu. Urhanovič — uvicdol. že mesto je zniaďovatefom základn‘ch a rnaterskÝch škňI. pričom
sůkromné školy majú inÝ spósob flnaneovania. napríkiad zo sponzorstva. čo je jeli výhoda
oproti ostatným školám a preto majú určený príspevok vo výške 88%.

E. Trizna — pokial‘ bude príspevok navýšený na 100°ĺ0. pójde o zvÝšené výdavky zo strany
mesta. Je lepšie investovať pcniaze do vlastných zariadení. ked‘že majú výrazný modcrnizačný
dlh. K výhrade Mgr. Sufliarskej uviedol, že o rozpočte mesta rozhodujú aj poslanci mesta.

Mur. Šufliarská — uviedla, že poslanci schvaľujú predložený návrh rozpočtu. nevytvárajú ho.
Poukázala ďalej na to, že aj štátne školy mujů možnosti sponzoringu a deu navštevujúce
súkromné a cirkevné školy sú tiež „našimi“ deťmi.

doc. Mur. l-lučík. PhD. — poukázal na to, že súkromné školy si móžu na rozdiel od štátnych
vvberať určité poplatky. Súkromné škol)‘ sú určitou formou podnikateľská subjekty.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol, že mesto má plnú zodpovednosf za deti navšuevujúce školy vjeho
zniaďovateľskej pósobnosti. Podotkol, že štátne školy nic sú oprávnené vyberať žiadne školná.
V prípadc. ak by bol príspevok zvýšený na 100%. mali by súkromné školy vďaka tornu
konkurenčnú výhodu oproti štátnvm školám. Mesto priswpuje k neštátnvm školskÝm
inštitúciám seriózne, napríklad jedna súkmmná materská škola dostala oJ mesta svoje
priestory bezodplatne. Priestory len za 1 € od mesta dostali aj viaceré církevně školy a mestské
zastupiteľsivo minulý kalendárny rok podporilo vznik súkromnej základnej školy na
Podhrezinách. Vyzval prcto poslancov, aby nepodporili pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana.

M. Paška — predložil na blasovanie jednotlivé body návrhu VZN:

— poznieňuúci návrh Mgr. Kultana — zvýšenie príspevku pre súkromné školy a školské
zariadenia z 88% na I OO% — neschválený (5 za. 11 proti. 5 zdržali sa. I nehlasoval);
— návrh VZN ako celok — bez zmcny — schválený (20 za, I zdržal sa. I nehlasovah.

Všeobecne závUzné nariadenie bob prijaté pod číslom 5/2019/ViN.
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20/ NÁVRH NA ZARAI)ENIE SÚKROMNÉHO CENTRA VOĽNÉIIO ČASU KII)S
FUN ACADEMY, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 1)0 SILTE ŠKÖL A ŠKOLSKÝCh
ZARIAI)ENÍ SR OD 1.9.2019

Návrh predložil doc. Mgr. Ján l-fučík, PhD., vedúci odboru škoistva MsÚ. lnľormoval, že
So štattitárom súkromného Centru vofného času (CVC) Mgr. Sabolom sa vopred dohodli na
tom, že z pozície vedúceho odboru školstva podporí tento zámer za podmicnky, že súkromnú
CVC rozšín záujmové krúžky oproti tornu, čo má v súčasnosti rnestské CVC. Na základe
predloženého materiálu můžu poslanci posúdiť, aké možnosti toto súkromné CVC ponúka.
Položil otázku, či mesto Liptovský Mikuláš má na to, aby malo dve CVC, ked‘ jedno z nich je
širokospektrálne a druhé orientované v podstate len na šport a anglický jazyk. Osobne je za
konkureneiu, ktorá však musí mať svoje rnedze.

Ing. RenaskÝ — taktiežje za konkurenciu. má však výhradu k tomu, že je predložený len jeden
návrh. ktorým by mestské zastupitefs[vo nemalo schválit‘ zaradenic CVČ clo slete škól
a školských zariadení. V tom pripade takÝto návrh ani neboio potrebné predkladať. Osohne
pozná Mgr. Sabola ako šikovného človeka. ktorý sa venuje deťom a mládeži. preto predložil
pozmeňujúci návrh, aby boli predložcné dve alternativy. ato ..neschvaFuje“ aleho ..schvaFuje
návrh na zaradenie súkrornného CVČ do slete škůl a školských zariadeni.

lnu. Čeb — podotkol. že vedúci odboru školstva oslovuje poslancov útočne. Požiadul ho. aby
prezentoval SVOj názor, resp. odporučenie poslancom, či rnajú alebo nemajú schváliť tento
návrh. Myslí si. že k poslancom b‘ sa mul prihovoriť aj štatutár súkromného CVC — osobne si
rád vvpočuje aj jeho argumenty a na základe toho sa rozhodne.

lnu. Blcháč. PhD. — zdóraznil. že vedúci odboru školstva v žiadnorn prípade neútočil na
poslancov. ale len vyj adrii svoj jasný postoj.

Mgr. Šufliarská — v analýze odboru školstva. ktorá je sůčasťou důvodovej správy, je uvedené.
že mesto nemá dosah na flnančnú kontrolu a výehovnú činnosť v súkromnom CVC.
Pripomenula. že súkromné CVC po zaradení do siete, čomu predchádza súhlasné stanovisko
mesta. podlieha školskému zákonu Č. 215/2008 Z. z. a osobitne vyhláške Č. 306/2009. preto nic
je možné, aby tam neexistovala žiadna kontrola. Co sa týka flnančnej kontroly. na všetkýeh
sůkromne zriadených základných školách. materských školách i CVC má mesto dosah
prostrediictvom všeobecne závázného nariadenia. v ktorom stanoví všekv pravidlá. preto
uvedenej vete nerozumie. Takisto je v správe uvedená veta, že v takomto zariadení může
vychovávat‘ osoba bez zodpovedajúceho vzdelania. čo však nic je pravda. keďže podl‘a
školského zákona i vyhlášky takéto zariadenie takisto podlieha školskej inšpekcii. aj všetkýrn
ostatným kontrolným mechanizmom. čo sa týka výchovného procesu. Zaujal ju ticž argument.
že už 65 rokov působí CVC v mcste. Osobnc si vöbec nemyslí, že ked‘ určitý systém působí
65 rokov. nwsí byť jediný správny. Tukisto je presvedčená o Lom. že ak sa vytvorí zdravá
konkureneia. může to len prispieť k skvalitncniu toho, aby deti zrnysluplne trávili voFný čas.
na čom podl‘a nej všctci majú záujem. Poukázala tiež na zrejmý rozkol, pretože v správe sa
proklamuje. že CVC sa bude zameriavať výlučne na mládež od 15 do 30 rokov. ale
v dokumentoch, ktoré predložil štautár, je jasne uvedené, že sa má jednať o 80 deti
predškolského veku a 120 deti vo veku do 15 rokov. Pokiaľ by sajednalo o mládež od 15 do
30 rokov, pripomenula. že to je v zriad‘ovateFskej pösobnosti VUC. preto s uvedenou
formuláciou v dóvodovej správe nesúhlasí.
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lnt. Malci Géci. poslanec mestského zastuyiteľstva — napriek tornu, že prítomní hostia majú

zváčša slovo až po ukončení rozpravy. v tomto prípade Mgr. Sabola považuje za jedného
z predkladateľov. Pokiaľ bude v MsZ všeobecná zboda. odporučil najskůr udeliť slovo jemu (je
možná, že prinesie cclkom iný pohľad do eelej problematiky a následne aj otázky poslancov
budú vecnejšie) a potom pokračovať v diskusii. Spýtal sa. Či je niekto z poslaieov proti
takérnuto návrhu. Ked‘že z plénu zaznel názor. aby sa postupovalo podľa rokovaeieho poriadku.
konštatoval, že Mgr. Sabo] vystúpi ako posledný. Osobne je tiež zástancom toho, aby sa
vytvorila zdravá konkureneia; program Mgr. Sabola veľmi dobre pozná (materiál dostali aj do
poslaneckých klubov), preto ho zaujíma určitý vecný dövod. prečo by Sa takýto návrh nernal
schválit‘. Z flnančného hVadiska požiadal o vysvetlenie. aká prípadná škoda by mestu mohla
vzniknúť. kehy sa takáto prirodzená konkureneia v meste vytvorila.

lnu. Rudol I Urbanovič. zástupea primátoru mesta — informoval, že už na spoločnom stretnuti
v lete minulého roka Mgr. Sabo] prišiel s touto iniciatívou. ktorú on osobnc uvítal, ale
podmieňoval ju tým, aby bola spraeovaná flnančná analýza. aký to bude mať dopad na rozpočet
mesta. aby ani vedenie mestského CVC nemalo k tornu určitý negatívny náhl‘ad a takisto s tÝm
musí súhlasif obecná školská rada a pod. — za takýchto podmienok by bol ochotný tento návrh
podporiť. Teraz je však predložený materiál, ktorý všetkv jeho predstavv o sehvaľovani tuhu
návrhu neguje. pretožc na jednej strane CVC mesta s tým nesůhlasí a takisto odbor školstva sa
vo svojej analýze k tornu stavia negatívne. Porovnal to so schval‘ovanim súkromnej základnej
školy. kedv ho presvicdčali. že je potrebná; teraz ide o opačný prípad. t.j. odbor školstva.
riaditel‘ CVC i obecná školská rada nesúhlasia so zriadenim druhého CVC na území mesu.
Preto je aj návrh na uznesenie predloženÝ v uvedenorn zneni. lebo vvchádza z odbornvch
stanovísk inštitúcií. ktoré sú zriadcné mestom Liptovský Mikuláš. Považuje za prekvapujúce.
že bývalý zástupca primátora sa pýta. prečo sa takýto návrh vůbec prerokováva. Pripomenul.
že pokiafjc podaná takáto žiadost‘. podFa zákonaju musí mestské zastupiteľstvo prerokovat‘.
avšak v tomto prípadcju predkladatef odporúča neschváliť. pretože sa opiera o určitú analýzu.

lnu. Čefo — považoval by za prekvapujúce. keby sa riaditef mestského CVČ kladne v)jadril
k požiadavke mi zriadenie ďalšieho. súkromného C\C. Zrejme však bude poskytnutý priestor
na argurnentáciu aj Mgr. Sabolovi. ktorÝ možno vnesie viac svetla do tohto zámeru.

lnu. Urbanovič — vychádzal z toho, že ked‘ sa schvaľovalo zriadenie súkromnej základnej školy.
mesto malo k dispozícii súhlasné stanoviská základných šköl. obecnej školskej rady i komisie
školstva. V tomto prípade je argumentom len to. že Mgr. Sabol komunikoval s riaditel‘orn
mestského CVC. zo strany ktorébo neočakáva určitý odpor proti tomuto zárnerti. čo však
nemožno považovat‘ za argument. Smerodajnrn argumentom může byť len stanovisko obecnuj
školskej rady a odboru školstva NIsU. ktoré dali nesúhlasné stanovisko.

doc. Mur. l-fučík. PhD. — zopakoval, že je za konkureneiu, ale je potrebné si uvedomiť. že túto
aktivitu bude musief financovat‘ mesto z podielovýeh daní. V rámci finančného toku mesto
může kontrolovat‘ len tie linancie. ktoré samo poskytne. na ostatné nemá dosah. Co sa týka
odbornosti, v zmysle zákona je táto otázka rozporuplná — v súkromnom CVC si štatutár může
zamestnaf v podstate kohokoFvek.

lnu. Blcháč. PhD. — udelil slovo štatutárovi súkromného CVČ Kids Fun Academy Mgr. Jurajovi
Sabolovi.

Mur. Sahol — uviedol, že preclložili mestu tento projekt na základe toho, že v meste Liptovský
Mikuláš už cca 1,5 roka pósobia, robia určité aktivity smerom k deťom a ich rodičom a na
základe toho, aj na základe podnetu rodičov sa rozhodli posunúť ich projekt o stupeň vyššie.
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Důkazom, že túto prácu robla dobre, je aj to. že ich garantmi a propagátormi sú aj také
osobnosti ako Ján Laco, Klaudia Medlová, Alexander Slaíkovský a d‘alší, Ĺ. J. minimálne
majstri Európy, majstri sveta, reprezentanti Slovenska a keď boll ochotní podporiť ich
myšlienku. myslí si. že leh zaujala a nic sú ochotní neuvážene hazardovať so svojím menom.
Zdöraznil, že to nic sú iba tváre z billboardov, ale ľudia, ku ktorým möžu dnešné deti vzhliadať.
Pokial‘ ide o zriadenie súkrornného CVC, protiargumentom bob to. že mesto LIŽ jedno CVC
má, preto im zo strany mesta bob odporučené. aby urobili niečo muk, leh argumentom je to,
že nic sú statickí — priblížil to na mapke. kdeje vyznačený ich dosah. Hlavnou rnyšlienkou Kids
Pun Academv je chodit‘ priamo k deťom. t.j. do materských škúl a základných škól vo všetkých
mestských časíiaeh. Pracujú prevažne s deťmi od 4 clo 10 rokov. Rozvíjajú všestnlnnú
pohybovú aktivitu v uvedených krúžkoch. ktoré im boli vytýkané — pripomenul, že ide
o záujmové krúžky, ktoré Fungujú aj na športovom gymnáziu v Banskej Bystrici, to znamená.
že pravdepodohnc boji schválené odborom školstva. leh prínosom je teda to. že cestujú za
det‘mi. t. j. nemusia deti s rodičmi cestovat‘ do CVC. vytvorili vlastné logo, majú svojich
garantov. každý mesiac vyhlasujú športovea mesiaca. každý rok športovca roka. pnpravujú
dcti domáce úlohy v súčinnosti s rodičmi — ide o d‘alšiu aktivitu, s ktorou sa zatial‘ ‘ rámci CVC
v meste Liptovský Mikuláš nestrctol. Vytvárajú tiež benefity pre deti a snažia sa spájat‘
pohybové aktiviĹy deU a rodičov počas vikcndov (napr. korčufovanic). Cheel poukázaL ia Ĺo.
že Kids Pun Academy priehádza s novou myšlienkou. chodí aj do inch mesĹských časti, do
kwrých mestské CVC nechodí, má vlastné publikácie. vlastnú metodiku a vychádza z lastnýeh
poznatkov. Odmieta. aby holi porovnávaní s niekým mým a aby boll negovaní len na základe
toho, že niečo funguje už 65 rokov. prctože oni svoj zámer postavili na tom. aby holi „inde.
inak a inako“ — toto je už 1.5 roka fllozofla Kids Pun Academv v Liptovskom Mikuláši.

lnu. Bleháč. PhD. — pripomenul. že pozmeňujúci návrh poslanea Ing. Repaského na zmenu
uznesenia nehol kompcentnÝ. pretože navrhoval doplnenie časti ..schvaľuje“. pričom
neLtviedol. čo sa má schvaFovat‘. V zval posluneov. ab‘ brali vážne to. čo odporúča obecná
školská rada i odbor školstva NisU a aby brali vážne upozornenia. kho sú zodpovední za
rozpočet mesta. Do budúenosti sa mesto ešte hucle pýtať na otázku flnaneovania, čo v materiáli
nieje uvedené.

p. Paška — predložil na hlasovanie pozmeňujúci návrh Ing. Repaského. aby návrh na uzneseniu
bol uvedený v dvoch alternatívach.

Inu. Blcháč. Plil). — vjadril nesáhlas. pretože posltnee Ing. RepaskÝ navrhol doplnit‘ len slovo
..schvafuj e“.

p. Paška — predložil na hlasovanie póvodný návrh uznesenia s teXtom .\‘lestské zastupiteľsivo
neschval‘uje návrh na zarudenie súkromného centra vol‘ného času Kids Pun Aeademy do siete
škói a školských zariadení“.

Návrh nebol schválený (8 poslancov za. 5 proti, 5 sa zdržabo hlasovania. 2 nehlasovali).

p. Paška — predložil na hlasovanie alternativny návrh uznesenia S textom „Messké
zastupitel‘stvo schvaFuje návrh nu zaradenie súkromného centra voFného času Kids Pun
Acaclemy do siete škól a školských zariadeni.

Návrh nebol schválený (8 poslancov za, 5 proti, 6 sa zdržabo hlasovania. I nehlasoval). preto
k nemu nebolo priJaté uzncsenie.
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lna. Lucia Cukerová. poslankyňa mestského zastupitcľstva — upozornila, 2e V zmysle
rokovacieho poriadku. ak Sa ncprljme uznesenie, predsedajúci navrhne d‘alši postiip. ktorý
predloží rnestskému zastupiteľstvu na schvúlenie.

lnu. Blcháč. PhD. —. mesto Sa touto pripomicnkou bude zaoberať — preverí je opodtatnenosť.

21/ NÁVRh VZN Č. .J2019/VZN, KTORÝM SA MENÍ A l)OPLŇA VZN Č. 1/2018/ViN
O TRIIOVOM PORIADKU A PODMIENKACH PREI)AJA VÝROBKOV
A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA FR1IOVOM MIESTE — PRÍLEŽIÍOSTNÉ
TRHY A AMBULAN1NÝ PREI)A.I NA ÚZE‘IÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
(‘FRIIOVÝ PORIADOK)

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengvel. vedúci odboru ŽP a dopravy Msú. Lvicdol. že
predmetom Lolito VZN je ustanovit‘. aby na všetkýeh trhových micstach v meste Liptovsky
Mikuláš bola povinnost‘ potravinárske výrobky a nápoje určené na piamu konzumáciu podavaL‘
len v hiodcgradovate1‘nch kompostovateľných plastových nádobách. tzv. bioplastoch. Použitie
mých jednorazovch nenávratných obalov bude zakázané. t. zn.. že toto VLN sa prijima

z dňvodu. uhy sa obmedzilo používanie klasických plastov hlavne na mestskýeh podujatiach
typu Stoličné dni. Mikulášske trhy. Vianočné trhy, kde je spotreba plastov obrovská a mesto
týmto spůsobom chce chránit‘ životné prostredie. Polda]‘ jde o zavedenie do praxe. mesto už
V spolupráci s VPS pracuje na systéme zberu a (ricdcnia týchto bioplastov tak. aby to bulo
zrozumitelné aj ire návštevníkov týchto poduRItí a aby sa tieto bioplastv núslednc využili
v kompostárni Liptovský Mikuláš, teda aby sa zužitkovali v prospech životného prostredia.

p. Pašku — predložil na hlasovanie návrh VZN uko celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomysefne (22 hlasrni) schválilo. Všeobecne záväzné
nariadenie holo prijaté pod číslom 6/2019/ViN.

22/ SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKE.I POLÍCIE LIPTOVSKÝ MllulÁŠ
ZA ROK 2018

Správu prcdložil JUDr. Marián Jančuška. náčelník mestskej polície. Uviedol. že mestská
políciu (MsP) vykonávala svoju činnost‘ v súlade s Ústavou Slovcnskej rcptibliky, zákonmi
Slovenskej repubIik‘. mÝmi právnvm predpismi a všeobecne závHznÝmi nariadeniami mesta
Liptovský Mikuláš. Poďakoval všetkým. ktorí MsP vjej činnosti podporovali a spolupracovali
S fioii.

Inu. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľs(va — čo sa týka predloženej správy, do
budúcna odporučil uvádzat‘ jednotné číslovanic tabuliek. V súvislosti s informáciou. že došlo
k útoku na prislušníka MsP. sa zaujímal. akě boli následky toMo incidentu. Informoval, že sa
na neho obrátili občania mestskej časti Palúdzka, ktori navštevujú evanjelický kostol. so
st‘ažnosCou. že za ostatné obdobie musia pornerne často žiadat‘ okolitých Rómov. aby
neodstavovali vraky vozidiel na parkovisku pri kostole. čím jednak zaberajú parkovucie micsta
ajednuk dehonestujú priestor. Odporučil zvážiť možnost‘ umiestniť tam na určité ohdobie
prenosnů karneru. čo by napomohlo tornu. aby sa vraky opätovne neobjavovali na tomto mieste
a aby sa urobil poriadok s občanini, ktori nedodržiavaj Ci predpisy‘ a parkovacie miesta
obsadzujú prutiprávne.
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p. Pašku— tejto téme sa venuje dlhoclobo — už aj prcci 2—3 wkmi upozoľňoval na tento protiluni.
avšak hlavně voci sa odvtedy nezmenul, čo vníma kriticky. Poukázal tiež na otázku
nedosiatočného počtu príslušníkov mcstskej polície. V spáve sa síce konštatuje. že MsP má 33
policajtov. čo však zahřňa aj vcdenie MsP. administratívu. dispečing. atd‘. Zvyšných
zamestnancov je potrebné rozdeliť do štyi‘och zmien po štyroch pi‘íslušníkoch. pľeto si myslí.
že mestských policajtovje na mesto Liptovský Mikuláš málo. Pro porovnanie priblížul situňciu
v l3ratislave, kde mesto pod vedením nového pi‘imátora radikálnym spósohom navýšilo
rozpočet pre mestskú políciu. aby mohlo pi‘ijať novch príslušníkov. Rovnakú sitiiácia je aj

moste Zil ina. ktoré sa tiež horí s nedostutkorn príslušníko‘ MsP. Pokial‘ dc‘ O MsP
v Liptovskom Mikuláši. mesto vyžaduje od jej príslušnikov skutočne eVa práce. od ranncho
hliadkovania pri materskýeh a základnÝch školách. večcrného hliadkovania počas vikcndo pri
všetkých rešauračných zariadcniach. až po denně hliadkv po celom území mesta. z čoho pri
pragmatickom pohVade vychádza vel‘mi nelichotivá situácia. Často dochádza k stavu, že
v služhe je lun jedna dvojčlenná hliadka. čo je na celé územie mesta Liptovský Mikuláš veľmi
málo, zvlášť kod‘ v leu ej i zimnej sezóne pribudne ešte hliadkovanie v aquaparku iatralandia.
resp. v ďalších turistických strediskách. Preto požiadal o podporu svojho pozmeňujúceho
návrhu. ktorým odporúča doplniť konštatačnú časf o text. „aby sa mesto Liptovský Mikuláš pri
tvorbe wzpočlti na rok 2020 venovalo problematike personálneho stavu mcstskej policie“. .leho
poďakovanie patri vccleniu MsP za el‘mi úspešné cer panic róznvch grantových \/iCv. hlavne
cez Ministerstvo vnútw SR na rozširovaiue kamerového systému. Co sa týka počtu mestskýeh
policajtov. zdůraznil, že tejto téme by sa mesto malu skutočne podrobnejšie venovaU, pre(ože
napr. na sidlisku Podhreziny mestských policajtov takmer vůbec nic je vidiet‘. Rolo by preto
vhodné. aby sa ich počet primerane. t. J. o 2— 3 policajtov zvýšil. Požiadavka navýšenia počtu
zamestnancov súvisí okrem mého aj s kamerovým systémom — nic je mysliteVné. aby záznamy
z 30 kamier sledoval či už v dennýeh abbo nočných hodinách jeden človek Aj keď veVkou
pomocou pre MsP sú v tomto smcre p°“icj ZTP. čo si ‘ďmi váži, myslí si. že na mestskú
polknu by holo potrehné zamerat‘ sa komplexne. Nemožno očakávat‘ od jedncj hl iadky. aby
v rovnakom čase obsiahla všetky časti mesta. čo fyzicky nic je možné. Na záver ešte raz
poďakoval všetkým príslušníkom mestskej polície za náročnú prácu. ktorú vykonúvajú.

MgJjiltan — zaujímal sa, či mestská polícia za sledované obdobie využívala externě právne
služby. resp. eXteľné konzultácie.

L. lrizna — plno súhlasí s názorom poslanca M. Pašku. Pripomenul. že osobne prichúdzu
s náčelníkom MsP do kontaktu takmer donno a riešia různe problémy. Zbodli sa na názoľe. že
od budúceho roku bude potrcbné zvÝšenie počtu prislušníkov MSP minimálne O ilvoch. Co sa
týka sledovaniu kamier. rozširuje sa kamerový systém aj do osady i-llboké a na obsluhu tol‘kých
kamier už jeden človek nebude postačujúci. t. j. aj na tomto úseku bude potrebné rozšircnie
počtu zamcstnaneov. Pod‘akoval náčelníkovi i všetk‘‘m mestskýrn policajtom za prácu. ktorú
podľa jeho názoru vykonávajú veľmi proí‘esionálne a na vysokej úrovni. Na závcr odkázal
poslancovi Mgr Kultanovi. aby namiesto útočcnia prostredníctvom sociálnych sieti pri vzniku
určitého problému (napr. výpadok verejného osvetlenia pri nepriaznivom počasí a pod.)
kontaktoval prtamo mestskú políciu. ktorá sa dokáže okamžite skontaktovaf piid
inštitúciou a nešit‘ odstránenic daného problému.

p. Paška — poďakoval p. Tniznovi za podporu svojcj myšlienkv. v ktorej sa snažil stručne, ale
čo najpodrobncjšie opísaf problémy. s ktorými zápasí mestskú polieia. Vvjadril nádej. že aj p.
Trizna zo svojej pozicie zástupcu primátora mesta pri tvorhe rozpočtu vyvinie úsilie. aby sa pre
mestskú poiiciu do roku 2020 navýšil počet aspoň o dvoch policajtov, čoje potrebné z hl‘adiska
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obsadenosti hliadok aj ‚‘zhľadom na čerpanie dovoleniek, možnú prúceneschopnosu a pod.
Zdůraznil, že mestská polícia sa tiež musí riadiť Zákonníkom práce — zamestnanci můžu
odpracovat‘ určitý Fond pracovnej doby vrátane nadčasov. pričom musia byt‘ prítomní aj na
všetkýeh mestských podujatiach, ktorých je veľmi veľa. Ešte raz poďakoval p. Triznovi za
podporu tohto jeho návrhu a rovnako požiadnl poslancov. aby jeho pozmeňujúci návrh pri
hlasovaní podporili.

Inu. Čefb — R vvstůpcniam p. Trimu i p. Pašku poznamenal. že nakoFko sů obuju už piLLty rok

v muximálnej priazni tohto vcdenia mesta. mali možnosť už v minulom volebnom období
požiadať o zvýšenie počtu príslušníkov mestskej policie. čo by im mestské zastupiteFstvo
vtedajšou väčšinou nepochyhne schválilo.

Mur. Kultan — na vvsvetlenie p. Triznovi uviedol. že ‘o ‘eet nefungujúceho verejnáho
osvetlenja sa viackrát obrátil priamo na Verejnoprospešné služby, kde mu pracovnici na otázku.
prečo sú V Stamm mcste častá výpadky osvetlenia, odpoveduli, že verejná osvetienie je v zlom
technickom stavu LI SO svujimi kapacitami ho nestačiu opravovat‘. Zo strany p. Vriznu teda nic
je potrebné ho poučovuť. kam má v tejto vcci volut‘, naopak, obhajovanie tejto ..nehotyčnej
zlodejiny“. ktorou je verejné osvetlenie v Liptovskom Mikuláši, je zo strany p. Triznu úbohc.

L. Trimu — Mgr. Kultanovi odpovedal, že on ako poslanec za volebný obvod Liptovská
Ondrašová podobné prípady ako je výpadok verejného osvetlenia, okamžite ohlási príslušnej
inštitúcii a zvüčša do 10 minCuje problém vyriešen. Co sa týku tzv. .‚zlodiny“ podotkol, že
pokiaľ o takom niečom poslanec Mgr. Kultan vie. je jeho zákonnou povinnost‘ou. aby podal
tľestnĽ oznámenie a OR PZ. Myslí si však, že Mgr. Kultan by mal vysvetiit‘ naj mä svoj im
novým kolegom. ako sa postupovalo v rokoch 201 I — 2013. keď sa od Košíc. cez Prešov, po
Liptovský Mikuláš vvmieňali žiurovky na verejnom osvetleni. K vvstúpeniu Ing. Cefa. ktorý
pľolesionálne působí v oblasti cestovného ruchu. pripomenul. že čo sa týka turizmu na Liptove.
návštevnosť rastie.

lnu. Urhanovič — pripomcnul, že mestská policia je pod drobnohfadom obvvateľov mesta a aj
ked‘ nikdy nehude všetko ideálne. myslí si. že z pohl‘adu vedenia mesta i mestskĽj polície 5L1

robí maximum pre to. aby sn ohyvawlia tohto mesta cítili čo najhezpečnejšie. Zo štatistických
\vhoLuo(eni vvplýva. že aj napnek vyššiemu počtu prtestupkov oproti roku 20 I l je menej
pokút. 1‘o znamená, že mestská políciLt sa snaží priestupky jednak odhalovat, alc na druhej
strune sa snaží půsohiť na občanov skůr osvetou a prevenciou. Za chvályhodná tiež považuje.
že mestská polícia robí vel‘a aj v rámci prevencie kriminality. Pre inFormáciu uviedol, že sa
dohodol aj s riaditel‘om odboru prevencie kriminality na Ministerstve vnútra SR I lalcinom.
že sa pripravi určitý seminár pre seniorov, ktorí v súčasnosti patria k pomerne zranitel‘nej
skupme ohyvatefov napr. z pohľadu různych podvodov na nich páchaných. V rámci prevencie
kriminality vyzdvihol aj d‘alšiu skutočnosť, ktorou je kamerový systém. Pripomenul. že do roku
20 14 holo v rámci mesta 11 kamier, t. zn., že mesto v tom období nedokázalo zabezpečit viac
kumier na to. aby mesto holo bezpečnejšie. V súčasnosti má mesto už 39 kwnier. čo je takmer
3x viac aiw v roku 2014. V sCičasnosti komunikuje aj s různymi odborníkmi na oblast‘
bezpečnosti. ktori za najúčinnejši spůsob prevencie a udhal‘ovania kriminality jednoznačne
označujú kamerové systémy. Je rád, že aj mesto Liptovský Mikuláš ide touto cestou. Ĺ j. že
kamerový systém sa pomerne výrazne rozširuje. Dalšou dobrou správou je to. že Ministerstvo
vnútra v súčasnosti pripravuje pilotný projekt na marginálne komunity a ocenil, že mesto
liptovský Mikuláš bude jedným z prvých miest v rámci tohto pilotného projektu. ktorý je
v hodnote cca 90 tis. U. v rámci ktorého hude v meste zabudovaných niekoľko kamicr. \‘vjadril
presvedčenie. že v nLijbIIžšej dobe sa mesto bude můct‘ znova aj takouto tormou pochválit‘, že
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bude mat‘ túto možnosť zabezpečovania prevencie kriminality a bezpečného a slušného mesta
Liptovský Mikuláš. Pod‘akoval mcstskej políei za výborná prúcu, ktorú odvádza a aj kecl‘ nic
vždy budú ‘šctei obyvtitelia spokojní. mestská polícia robí maximum pvc to, aby spokojnosť
a hezpečnosť občanov mesta hola čo najlcpšia.

tnu. Bobák — na margo vyswpenia Ing. Urbanoviča ajeho porovnávania rokov 2014 a 201$
pripomcnul, že ide v podstate Ion o to, aby v predvolehnom roku mestskú polícia vybrala čo
nujrnenej pokút a utichla čo najmenej sankeií.

L. Fnzna — pi prehliadke kamerových svstémov s náčelníkom MsP ho príjemne prckvapilo. že
nicstskú pol kIa vitčína rob« aj rekonštrukeiu starých analógových kamier. ktoré mohli byť už
v rokoch 2010 — 2011 vvnienené. pretože tiž v tom období boli po živonosti. Analógové
karnery však už ncsplňajú súčasné požiadavky, pozitívne hodnotí. že kamerový ysténi sa
v súčasnosti modernizuje.

lnu. Blchúč. PhD. — ocenil dobrá komunikáciu mestskej polície — myslí si, že to. čo vykonáva.
je dobré, že aktívne spolupracuje s ďalšími zložkarni, ktoré sú v sprúve pomenovuné. ale
napriklad aj s miestnou ohčianskou poriadkovou službou. kdeje pripraven“ novÝ projekt. ktorý
počíta s rozšírením stavu o 3 zamestrancov. Dobro spolupracuje tiež s požiarnou hliadkou,
ktorá Í‘tinguje v vneste Liptovský Mikuláš a robí aj vefmi dobrú výchovno—edukačnú prácti. atď.
V sú‘islosi s vvstúpením poslanca Mgr. Kultana poukázal na jeho vÝraz ..nehotvčná
zloctejina“. ktorÝm označil verejné osvetlcnie. V tomto prípade sa Mgr. Kultan mÝti. 3W Lože
\:ýrazon3 .nehotvčnú zlodejina“ možno označit‘ absolútne zlvhanie pri rozhodovaní hývalčho
vedenia mesta v rokoch 2011 —2014. keď nehanebne predalo Liptov Arénu so stratou asi 4.5
mil. E. čoje prihližne tofko aRo stálo verejné osvetlenie za 10— 15 rokov. Dalej týinto vrazom
možno označit‘ spůsnb. akÝm bývalé vedcnie pripra‘ito toto mesto o technológiti tepelného
hospodárstva so stratou viac než I mil. E. spósob. akým pnprailo toto mesto o milióny eur.
ked‘ spreneverilo 10 %—ný podjel v Tatralandii, čo predstavuje asi 10 mil. E. atd‘. Ak sa Mgr.
Ktiltan neustále vntcia k téme \‘eiCj ného osvetlenia. pnpomenul niti, že ked‘že tento geniál n
projekt Svetovej bank. ktorÝ realizovalo aj partnerské mesto Galanta Li nicko! ho ďalších
samospráv. je úplne v poriadku a dokonea je prevereny OkresnÝm riaditeFstvom Policajného
zborti. Krajským riaditcl‘stvom Policajného zboru ti viacerÝmi prokurátormi. jeho
spochvbňovanie nic je namicste. Na škodu veei je to, že bývalé vedenie mesta tento geniálnv
a kompaktnÝ projekt Svetovej banky zmarilo. keď rozhodlo, že vezme údržbu vercjného
osvetlenia pod Verejnoprospešné služby a nebude platiť firme za komplexnú výmenu žiaroviek
po 5 rokoch. V súčasnosti clektrikári VPS musia denne vykonávat‘ opravy na róznyeh micstaeh.
časlo aj rámci nadčasov a to Ion preto. že bývalé vedenie zrušilo systém. Toto takisto možno
považoval za .a3ebotvčnú zlodej inu‘‘. keďžc mesto denne prichádza O aRo aj ďalšie
spominané ‘ee spolu za takmer 20 mil. E. o ktoré toto mesto prišlo ti klová mohlo využit na
mé. prospešná veei.

p. Paška — predložil na hlusovanie svoj pozmeňujúci návrh na doplnenie konštatačnej časti
návrhu na uznesenie o bod Č. 7 v znení: „pri tvorbo rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok
2020 je potrchnč vvtvoriť lnanČné podmienky na prijatie dvoch nových príslušníkov MsP.

Pozmeňujúci návrh bol schválený (I 6 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania. 4 nehlasovali).

ii Paška — predtoži I na hlasovanie návrh tiznesenia ako eelok. s doplnenýin bodom Č. 11/7.

Mestské zastup[teFstvo návrh schvátilo (18 poslancov za, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali). Uznesenie
holo pri jaté pod čislom 22/2019.
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23/ SPRÁVY O VÝSLEI)KU KONTROLY:

A. KONTROLA POKLAI)NIČNÝCII OPERÁCIÍ, DOKUMENTÁCIE POKLAI)
NICNÝCII OPERÁCh A POKLAI)NIČNÉII() ZOSTATKU: ZÁKLAI)NÁ
ŠKOlA NÁBREŽIE 1)R. A. STODOLU 1863/49, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

B. KONTROLA POKLAI)NIČNÝCI I OPERÁCIÍ, DOKUM ENTÁCI E POKLAI)
NIČNÝCII OPERÁCh A POKLADNIČNÉHO ZOSTA‘l‘KU: MATERSKÁ
ŠKOLA NÁBREŽIE DR. A. STODOLU 1888/SI, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor. h1avn‘ kontrolór mesta. Inlbrmoval. že kontrola hola
vykonaná v zmvsle Plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením MsZ č. 103/2018.
V kontmlovanom subjekte Základná škola Nábrcžie Dr. A. Stodolu bol zistený nedostatok
spočívajůci v tom. že v mesiaci január 2019 nebola V 9 učtovn‘ch dokladoch vykonaná
základná flnančná kontrola v zrnvsle zákona o finančnej kontrole a audite. Subjekt predložil
kontrolnérnu orgánu opatrenia k náprave zistených ncdostatkov, V kontrolovanoni subjekte
Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu neboli zistené nedostatky.

p. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (20 poslancov za, 2 nehlasovali). Uznesenic bob prijaté
pod čislom 23/2019.

24/ PERSONÁLNE OTÁZKY:
OI)VOIANlE A DELECOVANIE ZÁSTUPCOV ZRIAĎOVATEEA 1)0
OBECNEJ ŠKOLSKEJ R4J)Y A DO RÁD ŠKÓL A ŠKOLSKÝCh ZARIADENÍ
V ZltlAĎO\A‘l‘EESKE.l PÓSOBNOS‘FI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložil Ing. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesui. U vicdol. že návrh
počita s každým poslancom MsZ do rád škól v materskÝch školách, základných školách. centre
volného času. zúkladncj umeleckej škole a obecnej školskej rade. Navrhované zloženic je
doplncné aj o ncposlaneov.

Mur. Dvorščáková — predložila pozmeňujťici návrh na zmeny v nicktorých radách škůl:
v bode I. ZS J. KráVa — namiesto MUDr. Miroslava Boďu odporučila schváliť za člena rady
školy Ing. Jaroslava ČeÍh, čím budú zastúpení poslanci zo všetkých klubov:
v bodu 5. ZS Okoličné — namicsto Ing Jána l3onka odporučila schváliť za členu ady školy Mgr.
Miroslava Droppu. ktorÝ pracuje v školstve, okrem toho trénuje futbalistov aje predpoklad. že
by v rade školy bol nápomocný;
v bode 12. ZS Nábrežie Dr. A. Stodolu — namiesto PhDr. et. Mgr. Gabriely Erhardtovej
odporučila schváliť za členku rady školy MUDr Alžbetu Smiešnu, ktorá je poslankyňou MsZ
a má záujem pracovat‘ v tejlo rade školy;
v hode 20. ZS M. Janošku — namiesto Ing. Mateja Géciho odporučila schválit‘ za členku rady
školy Mgr. ‘láňu Sulliarskú. pretože Ing. Géci je navrhnutý už do štvroch rád škĎl a Mgr.
Suíliarská zatiaV iba do jednej. pričom takisto pracuje v školstve;
v hode 22. ZŠsMS Dem. ulicu — namiesto Ing. Dušana Greša odporučila schválit‘ za člena rady
školy Ing. Jozelh I3oháka. ktorýje poslancom MsZ a má zúujem pracovaf v tcjto rade školy;
\t hode 45. NIS Vranovská — namiesto p. Milana Močarníka odporučila schváliť za členku rady
Ing. Zuzanu Marcinekovú;
v bode 57. Obecná školská rada — namiesto Mgr. Vincenta Kultana odporučila schválit‘ za
členku rady školy Mgr. Annu Dvorščákovú. na základe dohody v poslaneekom klube.
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M)zr. Kultan — takisto predložil návrh na niekoľko zrnku oproti predkladanérnu materiálu:
v hode 25. MS Agátová ulica — namiesto Ing. Jaroslava Cefa odporučil schváliť za člena rady
školy MUDr. Miroslava Bod‘u vzhľadom na to. že Ing. Cefo bude zastúpený v rade školy pri
ZS.. Kiala,
v hode 41. MŠ Komenského ulica — namiesto Ing. Mateja Géciho odporučil schválif za člena
nidy školy Mur. Vincenta Kultana vzhľadom na to, že Ing. Géci má ‘eFa ďalších povinnosti;
v hode 44. MS Palúčanská ulica— namiesto Ing. JozeIi Bobáka odporučil schválif za člena rady
školy Ing. Dušana Greša vzhľadom na to, že Ing. Bobák bude členom rady školy pd ZŠsMŠ na
Demünovskej ceste:
v bode 50. Základná umelecká škola J. L. Bellu — namiesto Ing. Mateja Gčeiho odporučil
sehváliť za členku rady školy Mgr. Táňu Sulliarskú vzhľadorn na to. že Ing. Cefo bude
zastúpený v rade školy pri ZS J. Kráľa;
v bode Sl. Základná umelecká škola J. L. Bellu — namiesto MUDr. Andrei Ziclckovcj odporučil
schválit za členu rad‘ školy Ing. Jozefu Repaského:
v hode 52. Základná umelecká školu J. L. Bellu — odporučil. aby za člena rady školy hol znovu
schválený Mgr. René Devečka. keďže sa odvolávajú štvria členovia. ale navrhujú sa len traja
členovia rady školy.

L. frizna — reagoval na Mgr. Kultana —jeho vvstúpenie považuje za nekorektné,

lnu. fllcháč. PhD. — pozastavil sa nad návrhorn nominácii do rád škál pri Základncj umeleckcj
škole. le to podl‘a ucho typickÝ príklad nemožnosti kornunikácie medzi jednotlivÝmi
Planeckými klubmi. o ktorú su vcdenie mesta žiuľ neúspešne pokúšalo. Návrh Mgr. Kultana
považuje za neprimeraný a ak ho aj MsZ schváli. bude mať problém s jeho podpísaním. prekž.e
návrh, aby v takej významnej inštitúcii, ukou je ZUS, holi traja členovia rad)‘ školy z jedného
poslaneckého klubu, považuje za výsmech všetkým demokratickým hodnotám. Domnieva sti,
že takýto návrh nic je výhodný pre mesto.

p. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmefiuúci návrh Mgr. Kultana — neschválený (9 poslancov za, 10 proti. 3 sa zdržali
hl asovan i a);

- pozmeňujúci návrh Mgr. Dvorščákovej — schvťilený (13 poslancov za. 5 proti, 2 sa zdržali
hlasovania: 2 nehlasovali);

— časf I. ..odvoláva“ ako eelok - bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za. I nehlasoval);
— hlasovanie o tom. či sa o schvaľovacej časti bude hlasovaf spoločne — návrh jcdnomyseFne

schválený (22 poslancov za):

— časf 11. ..schvaFuje‘ ako celok — návrh schválený (17 poslancov za. S sa zdržali hlasovania):
— časť III. ..odporúča — bez zmeny — návrh schválený (15 poslancov za. 4 sa zdržali

hlaovani a. 3 nehlasovali).
Uznesenic k tomuto hodu holo pri jaté pod čislom 21/2019.

25/ INFORNIÁCIA o Ž1UDOS‘FI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA SLOVENSKÝ
OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR \7 SCVISLOSTI S PRÍPRÁVOU
ORCANIZÁCIE EYOF

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Uviedol. že zvažoval predloženie
tohto návrhu, ale na základe určitých konzultácii a očakávania. že mesto Košice odmictre
organizáciu tohto olympijského Festivalu mládeže, si dovolil tento návrh prcdložiC. Slovenský
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olympijský a športový výbor zatiaľ mesto nekontaktoval, ale na základe informácie zo soboly
minulého týždňa je výber dcflnitívneho miesta spomedzi rniest Poprad, Banská Bystrica,
Liptovský Mikuláš. Zilina a Samorín už vsejme daný. Keďže výsledok zatial‘ nebol oíkiálne
oĺnámeflý. je predložen návrh uznesenia len s lbrmulúeiou „bene na vedomie“, avšak
prcdpokladú sa, že nakoniec bude vybraté má mesto. Pripomenul. že mesto Liptovský Mikuláš
sa pokúsilo o to, aby v duchu dobrých tradici organizácie veľkých športových poclujatí —

univerz,ad. využljúc súčusnú a následne budúcu športovú infraštrukiúru, sa prihlásilo do tejto
organiviicie a v najbližšich dňoch bude očakávaf, aké bude definitívne rozhodnutie.

p. Paška — predložit na hlasovanie návrh uznesenia bez zmeny.

Mcstské zustupiwľstvo návrh schválilo (15 poslancov za. 2 sa zdržali hlasovania. 3
nehlasovali). Umnesenie holo pnjaté pod číslom 25/2019.

26/ ORGANIZAČNÉ OTÁZKY:
SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOh VYPLÝVMÚCICH Z UZNESENÍ MFSTSKĚII()
ZASTUPITEĽSTVA, ZROČNÝCII 1(28. 02. 2019

Správu predložila Ing. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ. Informovala, že správa
obsahuje 39sledovanýeh úloh. z toho 15 už bulo splnených. V sledovaní sú prevažne úlohy
dlhodobej šicho charakteru. ktoré sú monitorované od roku 20 5.

i. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia bez zmeny.

Mestské zastupheľstvo návrhjednomvseFne schválilo (20 postancov za). Uznesenie bulo pnijaté
1od čístom 26/2019.

Ing. l3lcháč. llil). pred bodom .‚interpclácic poslaneov“ uviedol. že v rámci hodu
‚.inlbrmácic hude informovat‘ o pripravovanom memorande o spolupráci a spoločnom
postupe medzi mestom Lip[ovsk Mikuláš ako jediným akcionárom spoločnosii Mestský
Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš. a. s.. občianskym združenim Hokcjové talenty
a spoločnosťou JL aréna. s. r, o. Nástedne bude informovat‘ o budúcnosti mikulášskcho hokeja,

27/ INTERPIIJÁCŠI POSLANCOV

1. In . Jaros Liv Čí0
a) Intcrpeloval primátora mesta:

V súvislosti so zmluvou mesta so spoločnosfou EKO DOG TOILET GROU1 mu na
jeho interpeláciu dňa 10. 12. 2018 holo primátorom mesta odpovedaná. že zmluva je už vyše
mesiaca vvpovedaná. pnčorn ešk v súčasnosti, I. J. v apríL 2019. sú toalet“ pt-e psoi na
póvodn\‘ch miestach. Zaujímal sa. z akého dóvodu uvedené toalev ešte nic sú odstrúnené.

h) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o vysvellenie. prečo na webovej stránke mesta nic sú zverejnené aj

ncpodpísané uznesenia mestského zaswpiteľstva spolu s odóvodnením. prečo primátor mesta
uznesenia nepodpísal. Pripomenul. že v brožúre. ktorú poslanci dosaIi. JUDr. Sotolář uvádza.
že takýmto spósohom by sa malo poswpovaf.
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fkčnovedcmč na zc,scichzii/i MsZ: Ing Ján Bleháč. PhD.. primátor mesta — čo sa týka
nepodpísanch uznesení, ešte koncom minulého roka informoval, z ukého důvodu ich
nepodpísal — odůvodnenie zaslal poslancom e—mailovou poštou koncom decembra 2018.

c) Interpeloval primátora mesta:
Pnpomenul. že aj keď primátor mesta v zákonnej lehote informoval MsZ o menáeh

U priezviskch poslaneov. ktorÝch poveril svojím iastupovaflím. ako aj o určení ich poracliL.
doteraz neii onuoval o vvmeclzeni rozsahu ich povcrenia. Osobne ako PoSllICC dodnes ne\Ie.

aké povcrenie inajú ohaja zástupcovia.

Qdpovec/cmc na za.vcnh;zai AÍsZ: 1n Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — poradie i rozsah
kompetencii zástupcov primátora je určené. t. Zn.. že všetkoje v súlade So zákonom.

2. 1n2. ‚Jozef BOl)ák

a) In tc rpe 10 VLIl primů tora mes ta:
Upozornil Pi mcsLkých častiaeh Andicc, Benice je na ceste Č. I/t S prerušovanú

Čiara a duchádza k irekračovaniu povolenej rýchlosu (vozidlá sa pohybujú rýchlosťou aj 120
km/hod.). preto je ohrozený výjazd z týchto mestských časti. Odporučit požiaciaf správcu
komunikácie O vyznačenie plne čiary prcci a za odbočením na Andice a Benice.

b) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o zabezpečenie vyčistenia koryta potoka Andičianka po pozemok p.

Lumčíka správcom vodného toku — Povodím Váhu. Pripomenul, že v prípade zahatania kor ta
kmvinami llľozí znplnvcnic ‘načncj časti Andíc. Čo sa už V minulosti stalo.

c) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o odvoz nahromadeného krovia od transformátoru v mestskej časti Andiee

v termíne do 14. 4. 2019.

d) interpeloval primátora mesta:
Státna cesta Č. l/IS smerom na Andice a Benicc — odporučil požiadaf správcu

komun,kácie o očisknie svahu od porastu (hrozba požiaru + veLa škodeov).

e) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal, aby mesto komunikovalo s majiteľom staveniska pri pľcdani Jednota vo

veei odstránenia poškodených častí oplotenia (poškodené dielce a potrhané fólie nechali iežaf
na zemi a ohyvatetia tam začínajú vytvárať nelegáine skládky odpadu).

1) Interpeloval primátora mesta:
Komunikúcia na Palúčanskej ulici a hlavne na parkovisku, ktoré prcehádza okolo

b toviek ph .Iednote — požiadal o zabezpečenie opravy výtlkov. ktoré můžu spůsobif
pt)Škodcnic motorových vozidicl.

3. M LI ria .Jančušová

a) Interpelovala primátora mesta:
Požiadala o opravu chodníka pre peších a cyklistov popod diaFnicu — pri vjazde

z Dcmänovej smerom na LiptovskÝ Mikuláš je chodník v kritiekom stave ohrozujůeom
bezpečnost premávkv.
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b) Interpelovala primátora mesta:
Pripomenula. že mestské časti Demánovú a Bodice spájajeden chodník (most), ktorý

má kovová konštrtikciu a čusť určená na prechod je drevená. pričom jedna dosku sa zlomila
(došlo R nehode) požiadala o urýehlené zubezpečcnie opravy.

c) Požiadala o vysvetlenie riaditel‘a VPS:
Vzhl‘udom na pripomienky občanov R veľmi krátkej dobe vyloženia

vel‘koohjenioveb kontajnerov (I týždeň) sa zaujímala o možnost‘ predlženia amébo
i jesenného terminu pt-e umiestnenie týchw kontajncrov na zber veFkoohjemo‘ého odpadu.

(h/pnvcdune PICÍ ciscfchiiifl JJsZ: lnu. Dušan Grešo. riaditeF \PS — v zmvsle zákonu by
velkoobjemové kontuj nerv muli byť vyložené len jeden deň. napriek tornu ich VPS ponechali
roĺmicstncnc tÝždeň. Pokiaľ ide O požiackivkti ich vvloženia na dlhšiu dobu. V PS by nupr. dva
tždne Ínančne nezvládli.

4. Mur. Vincent Kultan

a) Interpeloval primátora mesta:
Poukázal nu kritická dopravnú situáciu na Komenského ulici. kde stoja autů tak. že je

problém obojsmcrného preazdu — odporučil. aby sa eš(e do plánovancj rekonšuukcie
ku in peten tni touto pruh I emati RoLI ZaO bera Ii.

Ii) Interpeloval primátora mesta:
Upozornil, že doteraz meje schválený plán zasadnutí mestského zaswpheFstva na rok

2019. čo by holo žiaduce aj vzhl‘adom na to, že poslanci sú zamestnaní a potrebujú si rczervovať
čas apripraviť Sa na rokovanie. Aj keď primátor mesta pĎvodne predložil plán. v ktorom
navrhoval 4 zasadnutia MsZ ročne. v praxi sa overilo, že riadne plánované zasadnutie MsZ by
iruilo byť každý mesiae, s výnimkou letných mesiaeov. Pokiaľ sa však naplánujú zasaclnutia
V iIlk‘ľVIlOCh raz za 3 inesiace. döjde k tornu, že budú zvolávané aj neplánované i.asadnutia
a v konečnom důsledku bude MsZ aj tak zasaclul‘ každý mesiac. Pieto požiadal primátora mesta.
aby zvážil táto situáciu a na najbližšie rokovunie predložil návrh plánu zasadnuti MsZ na rok
2W9.

QĹ/POVeJGUé un zcrsnclnza[ MvZ: lnu. Blcháč. PhD. — uviedol, že pre nebo platí plán zusadnutí.
ktorý predložil v decembri 2018, ale rnestské zastupiteFstvo ho neschválilo. t. j. nusledujúce
zasadnutia sú plánované na mesiace ján. septernber a december. Ostatné zasadnutia sú
neplánované. tuk aRo Loto je už jedenáste zasadnutic MsZ. vďaka tornu, že niektorí poslanci
štvri zasudnutiu od ignorovali. resp. ich urči tým spósohom zruši Ii.

c) Interpeloval pr átoi‘a mesta:
a základe dnešnej návštevy zrekonštruovaného zimného štadióna viacerými

poslancarni holo konštatované. že niektoré práce boli odvedené dobre, niektoré sú na zváženie
(napr. v hosťovskej šatni sú zle namontované sociálne zariadenia. ľO hned‘ za nimi je
šikmá stenu). V sůvislosti s tým požiadal o predloženie informatívnej správy o aktuálnorn stave
(I. j. o nůkladoch. o vykonaných prúeach. aid‘.).

Qýporec/nnJ nu :usuc/nuiz A kZ: lnu. Blcháč. PhD. — pnpomenul. že ‘šetkv Faktůi‘v i zmluvy
sú zvei‘ejnené na wehe — v pripade. že poslanci majú určité pochybnosti o procese vcrejného
ohstaľávania alebo o realizáci i. móžLt si ieh dat‘ zanalyzovat‘ audíwrovi. prípadne daňovému
poradcovi. Zdůraznil, že zimný štadián hol po 50 rokoeh aspoň čiastočne ti myslí si. že v zásade
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(lohre zrekonštruovaný s tÝm, že mesto ho chce ušte dokončit. ale niektoľi poslanci hľadaj Ú aj
dľohné nedostatky. Netvrdí. že situácia je ideálna. určite však lepšia ako V Prešove. kde
v sÚčasnosti musia hFadaV náhradné riešenia a ‘šetei hokejisti a korčuliari musia chodiť clo I 00
km od Prešova. Pľipomenul. že bývalé vedenie mesta Liptovský Mikuláš sľuhovalo. že
v rokoch 2011 — 2014 zrekonštruuje zimný štadión, neurobilo však nič. Pokiaľ teda opoziční
poslanci chcú preverovuť určité ved, tak aj vedenie mesta sa bude zaujímat‘ napríklad o otázku
prenájmu plochy pod súkromnú športovú arénu, prípadne o spůsob uzatvorenia koneesnej
v.mluvy a inštaláeiu ehladiacich zariadení. čo je zrejme potrebné tiež nešit.

tI) I nterpelova I pri inátoia inesta:
V súvislosti 50 zamerom primátora inlormovat MsZ o memorandu o spoločnom

postupe medii mestom Liptovský Mikuláš a Ml-SK 32 pnipomenul, že v memorande sa
uvádzajú určiíé termíny (napr ‚.do 23. 4. predložiť MsZ na schválenie.“). prelo požiadal
primátora o informúciu, či uvúdzané termíny bude možné posúvať. resp. ak je plánované
zLlsadnutie MsZ. aby poslancom oznámil aspoň pnibližný dátum.

QcljmveÝam mi ztiswhniíf %ísZ: Inu, I3lcbáč. PhD. — uviedol. že memorandum nemůže byt‘ na
tomto y:isadnut i schválené. pretože návrh mal b‘t‘ zaslanÝ v elekironiekej podobe, aby mesto
moli Io čas pnprav i ť m;ttenal clo MJ. L aF, nestalo sa tak. preto poslanc tlosLll i Ii ieiiiorand um
pre iníormáciu v Lhičenej foťme a móžu sa k nemu v)jadrovaf. pripadne predkladat‘ mé návrhy.
Lxistujú aj d‘alšie riešenia, k(oré b‘ možno boli vhodné pre mikulášsky hokej — mesto má
záujem, tak ako vstúpilo do Tipsport tigy, aby sa vysporiadalo aj so zlým technickým sLvom
zimného šwdióna. ktorý po dnešnej návšteve opoziční poslanci spochybňujú.

5. Michal Paška

a) In temL‘ 10 val primátora mesta;
Opakovane požiadal o výmenu basketbalového koša vo vnútrobloku ulíc Brezovej

a Agátovej na sídlisku Podbrezinv.

h) Interpeloval pn mátora mesta:
Nádoby na šatstvo umiestnené na území mesta LiptovskÝ Mikuláš — pripomenul. že

mesto už dávnejšie sfubovalo. že tieto nádoby sa odstránia. nakofko bota ukončená spolupráea
so spoločnosťou PomocnÝ anjel, ale doteraz sa tak nestalo. Naplnené nádoby boji ‘o všetkých
nwstskch čnstiaeh doslova rabované a bol okolo nich veFkÝ neporiadok. Na ĺáklade toho
mesto vpovedalo inU ivu 5 touto organizáciou. zatiaľ však k odstráneniu zbcrnÝch nádob
nedošlo. Z tohto důvodu dal návrh. aby Verejnoprospešné služby. pokiaľ je to v ich
mo?nostiaeb. tieto nádoby odviezli a uskladnili ich napr. na zbernom dvore v Okoličnom s tým.
že uvedená oruanizúcia si leh následne prevezme.

e) Interpeloval primátora mesta:
VzhFadom na to, že autobusová zastávka na Ganbiarskej ulici v smere na Podhľeziny

je naj ířekventovanejšia v rámci Ml ID i prímestskej dopravy, ale má nedostatok prísľeškov,
navrhol jeden piesklcnÝ pristrešok presunÚt‘ z I3orbisovej ulice, kde sa nachádzaj Ú dva, ale sÚ
nevyužité.

tI) V súvislosti s čistením chodníkov a miestnych komunikácií od zimného posypu.
vrátane sídliska Podbreznv. vyzdvihol najmá kvalitnú prácu zamestnanca Verejnoprospešných
služieh p. Bet‘ka, Aj v tcjto oblasti sa preukazuje. že modernizácia vozového parku VPS je
opodstatnená. VPS na základe transferu mesta v tomto roku kúpili malé univerzálne vozidlo.
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ktoré slúži jednak na zimná, jednak na letná údržbu a je viditeľné. že toto vozidlo je nová
a moderné. V)jadril pod‘akovanie za to. že tento návrh sa v minulosti ujal a že vozový park
VPS sa zmodernizoval.

28/ INFORNIÁCIE

Ing. Ján [Ucháč. PhD.. primátor mesta. pripomenul. že jeho zánwrom holo inlormovat
o nicktorých veciach. napr. o memorande o spoločnom postupe v hokeji. o preskúmani
zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupitefstva dňa 20. 12. 201$ Okresnou
prokuratúrou. ako aj o ďalších veciach. imisí však predčasne ukončit‘ rokovanie mcstského
zastupitelstva. pretože počet poslancov klesol pod polovieu. Konštatoval. že takmer celý
poskineck klub .flového Mikuláša“ a taktiež dvaja z novozaloženého poslaneckého klubu
..Skutočne nezávislÝch poslanco“‘ opustili predčasne rokovaciu miestnosť.

29/ zÁvll1

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. pod‘akoval všethým prítomným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteFstva ukončil.

Zapisali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

Ing. Xlarta Gutraiová Ing. 3;

prednostka MsÚ

č, Fhl).

primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Vincent Kultan

Luboš Frizna

V Liptovskom Mikuláši 25. 04. 2019


