
ZÁPISNICA č.11/2014
z LI. zasadnutia mestskébo zastupitcl‘stva x Liptovskom Mikuláši. ktor sa konalo dňa
1. októbra 20140 15.00 hod. v malej zasadačke Mestskího úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

MUDr. Alexander Slalkovský, primátor mesta

Poslanci MZ:

1/ MUDr. Jaroslav Barok
2! Ing. Ján Blcháč, PhD.
3/ Ing. Jozef Bobák
4/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
5! MUDr. Miroslav Boďa
6/ Peter Cibák
7! Ing. Lucia Cukerová
8! MUDr. Oldřich Drahovzal
9! JUDr. Ján Droppa

10/ Ing. Stefan Ganoczy. PhD.
II! Jozef Gonda
12! Mgr. Martin Krajčí
13/ Ing. Milan Kruliak
14! MUDr. Roman Mojžiš
15! Ing. Vladimír Rengevič
16! Ing. Jozef Repaský
17/ MUDr. Alžbeta Smiešna
18/ Ing. Vladimír Stankoviansky
19! JUDr. Milan Trnovský
20/ Ing. Rudolf Urbanovič
21/ Ing. Dušan Vinčur

OSPRA ĺEDLjT\JENf.

1! Ing. Jaroslav Čefo
2/ Soňa Čupková
3/ Mgr. Vincent Kultán
4/ MUDr. Marta Voštináková

PRIZVANÍ:

1/ JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
2/ Ing. Anna Rašiová, prednostka MsU ‚

3! Ing. Jaroslav Chorno, vedúci oddelenia správy majetku MsU
4! Ing. Jana Kormaníková, vedúca útvaru koncepcií a proj. manažmentu MsU
5/ Ing. Peter Lehotský, predseda predstavenstva spoločnosti Televízia Liptov, a.s.
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1/ OTVORE NIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru MUDr. Alexander Slafkovský,
primátor mesta. Konštatoval, že na začiatku rokovania je prítomných 19 poslancov (4
poslanci požiadali o ospravedlnenie neúčasti), na z‘ik1ade čoho je mestské zastupitel‘stvo
uznášaniaschopnc.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta. predložil návrh na vol‘bu návrhovej
komisie, do ktorej odporučil zvolit‘ poslancov MUDr. Jaroslava Baroka, Mgr. Martina
Krajčího a Ing. RudoIft Urbanoviča. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená
počtorn I 7 hlasov (1 poslanec sa zdržal hlasovania, I nehlasoval). Primátor mesta určil za
zapisovatel‘ku p. Anežku Drbiakovú a za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Jozefa
Repaského a Ing. Vladimíra Stankovianskeho.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

MUDr. Alexander SlaIkovský, primátor mesta, predložil návrh programu rokovania.
Pripomenul, že toto zasadnutie bob zvo1an v skrátenom termíne, nakoľko mesto dostalo
informáciu, ktorá mu umožní ušetrit‘ sumu 30 tis. eur - podrobnosti budú vysvetlené pri
predkladaní tohto hodu. Okrem toho požiadal vedúccho oddelenia správy majetku mesta, aby
predložil návrh stanovcnia výšky nájomného pre bytový dorn 12. b.j. v Hlbokom, ktorý je
‘ procese dokončenia s tým, že kolaudácia by mohla prebehnúť do konca tohto týždňa
a následne by sa mohli podpisovat‘ nájomné zmluvy. Tento návrh odporučil zaradit‘ do
programu ako bod č. 5 a dal o ňom hlasovať.

Mestské zastupiteľstvo doplnenie programu o nový bod č. 5 schválilo (14 poslancov za, 3
sa zdržali hlasovania, 2 nehlasovali).

MUDr. Slafkovský - dal hlasovat‘ o programe rokovania ako celku.

Mestské zastupiteľstvo program rokovania schválilo (16 poslancov za, 3 nehlasovali).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ VoI‘ba návrhovej komisie, určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Úprava uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš zo dňa 24.7.2014
č.65/2014 o schválení spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
ZS Nábrežie Dr. A.Stodolu v Lipt. Mikuláši“ na základe výzvy riadiaceho orgánu

5/ Stanovenie výšky nájomného pre 12 b.j. v bytovom dome ul. Športová (Hlboké)
Č. súp. 4633
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6/ Intcrpelácic poslancov

7/ Info rm ácic

8/ Záver

4/ ťIPRAVA UZNESENIA MESTSKÉIIO ZASTUPITEĽSTVA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ ZO DŇA 24.7.2014 Č. 65/2014 O SCHVÁLENÍ SPOLUFINAN
COVANIA PROJEKTU „REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZŠ
NÁBREŽIE Dr. A. STODOLU V LIPT. MIKULÁŠI“ NA ZÁKLADE
VÝZVY RIADIACEHO ORGÁNU

Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková. vedúca útvaru koncepcií a projektového
manažmentu MsU. Na úvod ubezpečila, že nedošlo k žiadnej chybe ani opomenutiu pri
podávaní žiadosti, naopak, mesto pri spracovaní žiadosti o NFP ako aj uznesenia MsZ
rešpektovalo platné uznesenie, i výzvu, kde boli stanovené rnaXimálne limity na žiaka pri
určení výšky oprávnených výdavkov a takto bob aj schválené uznesenie č. 65/20 14 zo dňa
24.7.2014 o spolufinancovaní projektu. Ziadost‘ bota podaná v termíne 20.8.2014 a následne
mesto dostalo výzvu na zosúladenie výšky oprávncných výdavkov a celkových výdavkov
projektu - to je dóvod, prečo je potrebné vykonat‘ zmenu v uznesení, a to tak, že 5 %-né
financovanie projektu bude navýšené z 19 285,71 eur na 20 809,25 eur. Bod. d). ktorý
upravoval fnancovanic nad rámec oprávnených výdavkov vo výške 30 474,65 eur sa týrnto
ruší. ked‘že oprávncné výdavky budú v plnej výškc zahrnuté do celkových výdavkov projektu.

Ing. Ján Blcháč. PhD.. poslanec MZ — zaujímal sa, kcdy mesto dostalo výzvu na úpravu tohto
uznesenia.

Ing. Kormaníková — mesto dostalo výzvu dňa 24.9.20 14.

Ing. Blcháč. PhD. — ich poslanecký klub tento návrh samozrejme podporí, pretože sa jedná
o projekt. ktorý umožní rekonštrukciu d‘alšcj základnej školy a náslcdne úspory, ktoré z toho
plynú. ako aj zlcpšenie podmienok pre žiakov tejto ZS na Nábreží Dr. A. Stodolu.
Pripomenul, že tento zárncr bol pred časom aj súčast‘ou LSKP v rámci Komplexnej stratégie
riešenia rómskej problematiky. Na druhej strane však musí konštatovat‘, že poslanci sa
stretávajú s určitými zvláštnyrni procesrni zo strany MsU, pretože zrejme prítomným
poslancom bude vyplatená odmena za účast‘ na tomto zasadnutí a budú vyúčtované náklady
súvisiace s jeho prípravou. V tejto súvislosti poukázal na zasadnutie MsZ 24.7.20 14, na ktoré
bol poslancom doručený materiál k tomuto istému hodu s tým, že tesne pred zasadnutím MsZ
dostali na lavice upravený materiál, v ktorom bol rozpočet úplne iný než v póvodnom
materiáli. Už vtedy prehiehalo schval‘ovanie tohto uznesenia na dvakrát a teraz sa MsZ
k ncrnu vracia opit‘ s odövoclnením. že mesto na tomto projekte ušetrí .Je pochopitel‘né, že po
tomto schválení mesto nebude musiet‘ vydávat‘ neoprávnené výdavky vo výške cca 30 tis. eur,
čo je pozitívne, ale na druhej strane chce poukázat‘ na to, že celý tento prístup zo strany mesta
je poznamenaný určitým chaosorn. Dóvodom je zrejme aj to, že kapacita v oblasti
projektového manažmentu nepostačuje, aj keď schopnosti projektovej manažérky mesta
nespochybňuje. Podl‘a jeho názoru by holo účclnejšie a efektívnejšie, keby sa hola využívala
LRRA, ktorá mohla tieto veci lepšie naštudovat‘ a lepšie pripravit‘, aby sa nemuselo takto
chaoticky postupovat‘.
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Inu. Vladimír Stankoviansky, poslanec MZ - informoval, že v uplynulý deň sa 3 z poslancov
zúčastnili zasadnutia rady školy pri tejto ZS. Konštatoval, že sa jedná už výlučne o rómsku
školu, ktorá má 166 žiakov, móže však prehlásit‘, že tieto deti si mimoriadne vážia, že móžu
navštevovat‘ túto školu - nepoškodzujú majetok a pod. Vyjadril presvedčenie, že po
rekonštrukcii si budú túto možnost‘ ešte viac vážif.

JUDr. Milan Trnovský. poslanec MZ - potvrdil vyjadrenie Ing. Stankovianskeho a na
doplnenie uvicdol. že cca pred 3 mesiacmi mala komisia školstva výjazdové zasadnutie v tejto
škole, kde žiaci nultých ročníkov pripravili krásny program - už z toho je zjavné, že
predškolská príprava, ktorej sa venujú na tejto ZS, je skutočne na dobrej úrovni.

Ing. Dušan Vinčur. poslanec MZ — považuje za pozitívne, že Slovenská republika móže d‘alej
čerpat‘ eurofondy a ak sa tento projekt schváli, jednalo by sa už o štvrtú školu, ktorá sa
zrekonštruuje a mesto sa tým posunie opLit‘ dopredu. K pripomienke Ing. Blcháča uviedol, že
tiež je proti mimoriadnyrn zasadnutiam MsZ, ale je potrebné zvažovat‘ to aj z hl‘adiska
ekonomického — ak mesto zaplatí v podiele 5 % o 1 524 eur viac a na odmeny poslancom za
účast‘ na tomto zasadnutí 1 250 eur, spolu je to 2 774 eur, ale na druhej strane mesto ušetrí cca
30 000 eur. Podstatné je, že takmer 28 000 eur zostane v prospech mesta.

Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta — potvrdil, že úspora by predstavovala cca
30 000 eur a mesto malo na výber len dve možnosti. Jedna z nich boia upravit‘ žiadost‘ a tieto
ínančné prostriedky nedostat‘, druhá bola pripraviť nové uznesenie MsZ, ktoré umožní mestu
tieto prostriedky vyčerpať. Myslí si, že správna je druhá možnost‘ a že mesto týmto krokom
robí správnu vec. K tornu, že poslanec Ing. Bicháč nazýva postup mesta „zvláštnymi
procesmi“ a pod., pripomenul, že podobných procesov bob v minulosti vel‘a a vždy ich všetci
podporili, pretože išlo o peniaze, ktoré mali príst‘ do tohto mesta a mali sa použit‘ na dobrú
vec. Pokial‘ ide o spomínané rozdielne sumy, bob to odóvodnené tým, že ZS nemá tol‘ko
žiakov, aby sa mohlo čerpat‘ maximum prostriedkov, ale aj za nižšiu sumu mesto dokáže
zabezpečiť opravy, ktoré pomóžu tejto škole. Považuje za nepochopitel‘né, prečo Ing. Blcháč
v tejto súvislosti spomína LRRA (bola zrušená, nakoľko v nei neboli financie), pretože čo sa
týka projektového manažmentu mesta, je na vel‘mi dobrej úrovni — projektová manažérka
(Ing. Korrnaníková) je človekorn na svojorn mieste, odvádza veľmi dobrú prácu a výborne sa
s ňou spolupracuje. Myslí si, že všetky projekty, ktoré boli v tomto období ukončené, aj keď
boli začaté za predchádzajúceho obdobia, tak ako toto vedenie rozbehlo ďatšie procesy, slúžia
k skvalitneniu života a budú siúžit‘ pre občanov tohto mesta.

Ing. arch. Pavel Bobák, CSc., poslanec MZ — vyj adrii presvedčenie, že všetci túto
rekonštrukciu zákiadnej školy podporia a verí, že niekol‘ko bodov, ktoré budú mestu odobraté
z titulu toho, že nedodrží limit, nebude chýbat‘ v celkovom zozname a že táto škola nezostane
medzi nerealizovanými akciarni, t.j. „pod čiarou“.

Inu. Blcháč, PhD. — pripomenul, že vo svojej rozprave nespochybnil Ing. Kormaníkovú,
pripomínal len, že sa jedná skór o otázku kapacity. Opät‘ pripomenul, že v prvom rnateriáli,
ktorý poslanci dostali do schránok pred MsZ 24.7.2014, bolu diametrálne odlišná suma od tej,
ktorú dostali v uznesení doručenorn irn pred MsZ na stói. Pokial‘ Ing. Repaský tvrdí, že
v LRRA neboli peniaze, pripomenul, že ešte v minulosti MH SR dávalo LRRA ročne vyše

700 tis. Sk a neskór ročne 26 tis. eur. Finančné prostriedky teda v LRRA boii a mohli byt‘
nad‘aiej, ale zrejme toto vedenie nechcelo dostatočne tieto zdroje využívat‘, preto bob
potrebné hl‘adať iný spósob ako túto oblast‘ zabezpečiť.
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Ing. Repaský — v LRRA skutočne fnančné prostriedky neboli a pozná ľudí, ktorí tam museli
dávat‘ vlastné peniaze, aby táto organizácia vóbec fungovala, kým dobehnú niektoré projekty
a takisto svojho času aj mesto dotovalo LRRA. Nespochybňuje, že LRRA v čase, ked‘ bol
rozmach projektov. mala svoj zmysel. ale po dokončení projektov stratila svoje opodstatnenie
v tom, že mesto nemalo peniaze na to, aby platilo jej zamcstnancov, ale podľa jeho názoru sa
s tým mesto vysporiadalo dóstojne. Projektový tím v súčasnosti pracuje veľini dobre, i keď
práca s eurofondami nic je jednoduchá —jednotlivé procesy sa riešia priebežne.

Ing. Kormaníková — zopakovala, že skutočne nedošlo k žiadnemu opomenutiu alebo
pochybeniu. naopak, mesto rešpektovalo všetky platné a dostupné usmernenia, ktoré určovali
limity a nechcelo pri predkladaní žiadosti riskovat‘, že kvóli nedodržaniu týchto náležitostí by
bola žiadost‘ zamietnutá.

MUDr. Slafkovský — taktiež ocenil prácu projektovej manažérky a poznamenal, že s tým ako
sa podarilo zvládnuť všetky procesy s eurofondami. možno vyjadrif spokojnosf. Zdóraznil, že
ani jeden z projektov, ktoré boli pripravené v minulosti, mesto pre administratívne alebo
procedurálne chyby nezmeškalo a vo všetkých prípadoch, kde sa o fnančné prostriedky
uchádzaf mohlo, sa o ne uchádzalo. Uspešnost‘ jednotlivých projektov však mesto nemöže
ovplyvnit‘ —je to viazané na celospoločenský problém. Pozitívncje, že mesto má šancu dostat‘
uvedených 30 tis. eur — v prípade neschválenia zostane na póvodnej úrovni 385 tis. eur.

Mr. Martin Kraj čí, predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie návrh uznesenia —

bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomysel‘ne (21 hlasmi) schválilo. Uznesenie bob pni até
pod číslom 88/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

5/ STANOVENIE VÝŠKY NÁJOMNÉHO PRE 12 B.J. V BYTOVOM
DOME UL. ŠPORTOVÁ (HLBOKÉ) Č. SÚP. 4633

Návrh prcdložil Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku MsÚ.
Uviedol, že nakol‘ko sa bytový dom dostaval a v najbližšej dobe budú byty odovzdané do
užívania, je potrebné podobnc ako v prcdchádzajúcich prípadoch, schválit‘ výšku nájomného,
aby sa následne mohli uzavriet‘ nájomné zmluvy a ostatné náležitosti ohl‘adom pridelenia
týchto bytov. Pri stanovení nájomného sa vychádzabo z platnej legislatívy SR a pri výpočte
výšky nájomného bol použitý spósob výpočtu pre byty vo vlastníctve obstarané
z prostriedkov štátneho rozpočtu — v zmyslc platnej legislatívy maximálna výška móže byt‘

z obstarávacích nákladov. Pri výpočte vychádzali z obstarávacích nákladov, do ktorých
zahrnuli aj splátku úvcru a úrokov, náklady spojené s údržbou a opravami bytového domu
a náklady spojené so správou bytového domu — podFa prepočtu nákladové nájomné bude
predstavovat‘ 2,52 %. Na základe toho vypočítali nájomné, ktoré pre váčší byt prcdstavuje
čiastku mcsačne 55.61 eur a pre menší byt 30,75 eur. Myslí si, že toto nájomné je prijatel‘né
vzhl‘adom na lokalitu, v ktorej sa tento bytový dom nachádza a akí užívatelia tam budú bývat‘.

Ing. Rudolf Urhanovič, poslanec MZ — v súvislosti s mnohými takto narýchlo zvolávanými
zasadnutiami MsZ poukázal na chýbajúcu koordináciu, resp. určitý seriózny spósoh riadenia
jednak tohto úradu a jednak tohto mestského zustupitcl‘stva. Za súčasného stavu považuje aj
eXistenciu komisic flnančncj, majetkovo-právncj a cestovného ruchu za zbytočnú, ked‘že za
celé 4 roky vykonávala len určité nevyhnutné vcci. ktoré sú potrcbné z hl‘adiska lcgislatívnej
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náplne. Myslí si, že takýto dokument mal byt‘ prerokovaný hlavne vo ünančnej komisii — bol
na to dostatok času a komisia mohla dat‘ k nemu svoje stanovisko.

Ing. Jozef Bobák. poslanec MZ — pripornenul, že v predloženorn materiáli nic sú spomenuté
náklady nu poistenie bytového domu.

Inu. Chomo — poistenieje zahrnuté v správnej réžii mesta.

MUDr. Slafkovský — doplnil, že tento návrh bol predložený vzhl‘adom na to, že len v týchto
dňoch boli uzavreté kornpletné náklady aje pripravená kolaudácia. Tento materiál bol
pripravovaný na riadne zasadnutie MsZ 23.10.2014, ale vzhl‘adom na to, že je potrebné
stanovit‘ nájomné, dohodnút‘ sa na výške záloh a čím skór nájomníkov do bytov nast‘ahovat‘
(inak by mesto muselo strážit‘ prázdny objekt), bol preclložený na toto zasadnutie MsZ. Aj
vzhľudom na to. že mesto bob postavené do polohy, že je potrehné zvolat‘ zasadnutie MsZ
kvóli ZS. rozhodol o presunutí tohto bodu na toto zasadnutie s tým, že poslanci dostanú
materiály do lavíc. Pripomenul, že ide o štandardný postup, akým mesto doteraz postupovalo
pri schvaľovaní nájomného vo všetkých bytových domoch a návrh neobsahuje žiadne
skutočnosti, ktoré by sa na tomto zasadnutí nedali objasnit‘. Predkladatel‘ uviedol jasne, že
všetky náklady spojené s poistným, s prevádzkou a s rezervným fondorn sú zahrnuté
v nájomnom, ktoré je na úrovni 2,52 % (zo zákona to rnóže byt‘ až do výšky 5 %) a splňa to
základný princíp, ktorý mesto uplatňuje, odkedy stavia byty s podporou SFRB, t.j., že
nájomné Sa stanovuje vo výške obj ektívnych nákladov mesta. Dóvodom prerokovania tohto
bodu na dnešnom zasadnutí je to, aby mestu nevznikli škody z titulu prípadného
poškodzovania tohto majetku.

Mur. Kraičí — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (13 poslancov za, 1 proti, 5 sa zdržalo hlasovania,
2 nehlasovali). Uznesenie prijalo pod Č. 89/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

6/ INTER1‘ELÁCIE POSLANCOV

1. inp. Štefan Ganoczv, PhD. — Bodice — požiadavka na pokosenic pozemku pri kultúrnom
dome, ktorý bol zamenený za pozemok pri kostole.

2. Inn. Ján BlcháČ, PhD.: a) Zaradenie poslanca Ing. J. ČeIh na hlasovacej tabuli —

doruČenú odpoveď na interpeláciu zjúla t.r. nepovažuje za uspokoj ujúcu — uvádza sav nej, že
zmena bola vykonaná na základe písomnej žiadosti poslanca, ktorou požiadal o úpravu údajov
na hlasovacej tabuli tak, aby pri jeho mene namiesto koulície SDKU-DS, KDH. SaS bolu
uvedená skratka NEKA. t.j. nezávislý kandidát (pričom do MsZ nekandidoval ako nezávislý
kandidát) — jeho žiadosti bob vyhovené. V tejto súvislosti považuje tiež za neuspokojujúce
vyj adrenie k prípadu poslankyne Ing. Cukerovej, ktorý je prirovnávaný k prípadu Ing. Cefa,
kde su uvádza, že skutočnosť, že Ing. Cukerová prestala byt‘ Členkou poslaneckého klubu
SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, neoznámil Mestskému úradu ani poslanecký klub, ani Ing.
Cukerová, taktiež nikto nepožadoval úpravu na hlasovacej tabuli a MsU takúto agendu
v pošte neeviduje. Poslanecký klub má doklad o tom, že takéto oznámenie bob do pošty MsU
doručené dňa 3.8.2011 podľa Rokovacieho poriadku MsZ v zmysle časti VIII. Cl. 19 ods. 2.
Ziada. aby inu holo znovu na túto interpeláciu písomne odpovedané.
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b) Oprávnenost‘ podpísania uznesení zo zasadnutia MsZ 15.5.20 14 zástupcom primátora
mesta — na túto interpeláciu dostal písomnú odpoved‘ v tom zmyslc, že zástupca primátora
podpísal tieto uznesenia na základe písomného povercnia v rozsahu určenom primátorom
mesta MUDr. Alexandrom Slafkovským — žiada, aby mu toto poverenie bob doručené
písomne.

c) Spoločnosf LiptovNet, as. — v súvislosti so scbvaľovaním predaja 40 %-ného podiclu
mesta v a.s. sa dňa 7.8.2014 písomne obrátil na člena dozorncj rady trig. Jurča s požiadavkou
o preverenie ekonomického fungovania tcjto spoločnosti za roky 2012, 2013 a 1. polrok 2014.
Tieto inforrnácie žiadal predložit‘ písornne, aby poslanecký klub vedel k tomuto predaju
zaujat‘ odborné stanovisko. Dňa 13.8.2014 Ing. Jurčo elektronickou poštou požiadal predsedu
dozornej rady Ing. Rengeviča a člena predstavenstva Ing. Repaského o zvolanie dozorncj rady
na mesiac scptembcr s tým, aby dozornej rade boli v rámci programu predložené nasledovné
doklady: účtovná závierka za r. 2012 a 2013, zoznam došlých a vyšlých faktúr za r. 2012,
20 13, 2014. zoznam hnutel‘ného a nehnutel‘ného majetku, obchodná stratégia spoločnosti na
ďalšie roky, zmluvné vzt‘ahy medzi spoločnost‘ou LiptovNet. a.s. a mými subjektmi (zoznam
friem) a predmet činnosti. Pre informáciu uviedol, že koncom augusta t.r. sa uskutočnilo
valné zhrornaždenie spoločnosti LiptovNet, a.s. a odvtedy Ing. Jurčo nic je členorn dozornej
rady spoločnosti. V tejto súvislosti požiadal zástupcu primátora Ing. Repaského ako predsedu
predstavenstva, aby mu predložil písornnú odpoved‘, či sa všetky kroky v rámci tejto
spoločnosti diuli v súlade so zákonom.

d) Výstavbu cyklochodníka — poukázal na rozpor medzi vyj adrením primátora mesta na
zasadnutí MsZ dňa 11.9.2014. že nu výstavbu cyklochodníka sú zabezpečen zdroje
z európskych fonclov a vyjadrenírn. ktoré odznelo v správuch Slovenskcj televízie dňa
13.9.2014: „Určite. k to nepójde z curofondov abebo zo strany štátu, tak mesto vynaloží na to

aj vlastné prostriedky, leboje to v intraviláne mesta aje to pre nás vel‘mi prospešná a užitočná
stavba“. Vzhl‘adom na to, že ide o dve rozporné tvrdenia, požiadal o písomné vysvetlenie, aká
je skutočná situácia s fnancovanírn dostavby cyklochodníka.

MUDr. Slaovský — Rnancovanie cyklochodníka bob presunuté z póvodne schváleného
pol‘sko-litovského prihraničného programu, ale ked‘žc na pol‘sko-litovskej hranici neboli
vyčerpané všetky Finančné prostriedky, boli presunuté na hranicu slovensko-pol‘skú. Napriek
tornu, že cyklistický chodník na tomto úseku bol dlhodobo pripravovaný, pred 4 rokmi nebol
odporúčuný. nakoľko v berová komisiu písornne oznámiba, že nevidí spoločný cid‘. resp.
spoločný efekt takéhoto chodníku, preto nebol zaradený do rozpočtu a boli podporené mé
projekty. Pozitívne je, že zostali tnančné prostriedky na pol‘sko-litovskej strane, ktoré boli
presunuté na tento projekt a celý proces sa rozhehol. Konečné vyj adrenie z pol‘ského
ministerstva, ktoré je riadiacim orgánorn, bob doručené mestu Lipt. Mikuláš 7.9.20 14.

3. Jozef Gonda — v súvisbosti so začiatkom októbra. ktorý je mesiacom úcty k starším,
odporučil prehodnotiť vhodnost‘ darčeku pre jubilantov (už mnoho rokov im mesto venuje
uterák + chryzantému) — možnost‘ navrhnút‘ iný druh darčeku, ktorý by bol döstojnejším
ohodnotením starších l‘udí z mesta.

— žial‘, v súčasnosti je už podpísaná objednávka na nákup uterákov pre
jubibantov; druh kvetovje možné zmenit‘. Pripomenul, že ide skór o určitý symbol — podstatné
je, že sa tito l‘udia stretnú a medzi sebou porozprávujú. Nenarnieta proti tornu, aby do
budúcnosti bol navrhnutý iný durček, tukýto návrh je však potrehné podat‘ v skoršom období.
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4. Inu. Jozef Bohák: a) Palúdzka. Okružná ulica — v súvislosti s presunorn nájornníkov do
12 b.j. zbúrať dom bez strechy, ktorý v budúcnosti bude prekážať pri výstavbe kornunikácie.

b) Palúdzka. Jánošíkova ulica — požiadavka na odvoz konárov spred bytového domu Č.
425/19.

c) PalúČanská cesta — odvodňovací kanál od Bociana srnerom k Jednote — požiadavka
doplnit‘ dlažobné kocky vo vrchnej časti žľabu v dlžke cca 15 m a pokračovat‘ v tomto
protipovodňovom opatrení dolu ulicou až k transformátoru, pretože zatial‘ je riešené len

čiastočne — v prípade váČšieho dažd‘a dójde k upchatiu odtoku.

d) Palúdzka — požiadavka pokosit‘ plochu medzi Kauflandom a záhradkárstvom — vzrastlé
javory sa budú postupne rozmnožovat‘ a následne brániť pokoseniu tejto plochy v budúcnosti,

e) Palúdzka — požiadavka pokosit‘ pozemok rnedzi cestou Č. 1/18 a sídiiskom Pod horičkou,
ktorý je vo vlastníctve mesta.

5. Ing. Dušan Vinčur — Podhreziny — parkovanie kamiónov na strednej autobusovej

zastávke — na úpravu tcjto plochy bob v minulosti vynaložených 1 200 tis. Sk a cca pred 2
rokrni bola osadcnťi značka označujúca autobusovú zastávku — napriek tornu tam často
parkujú pine naložené kamióny, z ktorých vyteká olej, je zničená zámková dlažba i obrubníky
— nešit‘ cestou MsP.

7/ INFORMÁCIE

MUDr. Alexander Slaíkovský, primátor mesta, informoval, že najbližšic zasadnutie
mestskej rady sa ukutoční dňa 13.102014 a zasadnutie mestského zastupitel‘stva dňa
23.10.2014 —hlavným bodom bude pnijatie rozpočtu mesta na rok 2015.

8/ ZÁVER

MUDr. Alexander Slaíkovský. primátor mesta. pod‘akoval prítomným za účast‘

a zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukončil.

Ing. Anna Rašiováľ-J\ MUDr. Axaifdeť Shký
prednostka MsU pimátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Repaský

Ing. Vladimír Stankoviansky

Zapísala: Anežka Drbiaková

V Lipt. Mikuláši 20.10.2014
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