
ZÁPISNICA č.4/2014
zo XLIV. zasadnutia mestskélio zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo dňa

3. apríla 2014o 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

MUDr. Alexander Slatkovský, 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 Bod‘a
6/ Ing. Lucia Cukerová
7/ Ing. Jaroslav Cefo
8/ Soňa Cupková
9/ MUDr. Oldřich Drahovzal

10/ JUDr. Ján Droppa
11/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
12/ Jozef Gonda
13/ Mgr. Martin Krajči
14/ Ing. Milan Kružliak
15/ MUDr. Roman Mojžiš
16/ Ing. Vladimír Rengevič
17/ Ing. Jozef Repaský
18/ MUDr. Alžbeta Smiešna
19/ Ing. Vladimír Stankoviansky
20/ JUDr. Milan Trnovský
21/ Ing. Rudolf Urbanovič
22/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRA VEDLNENÍ:

1 / Peter Cibák
2/ Mgr. Vincent Kultán
3/ Ing. Dušan Vinčur

PRIZ VA NÍ:

1/ JUDr. Bibiana Kuchárová. hlavná kontrolórka mesta
2/ Ing. Anna Rašiová, prednostka MsU
3/ Mgr. Miroslav Parobek, vedúci oddelenia stratégie a marketingu MsU
4/ Mgr. Vladimír Bella, náčelník Mestskej polície ‚

5/ Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsU ‚

6/ JUDr. Blanka Hliničanová. vedúca oddelenia právneho MsU
7/ Ing. Miloš Berník, vedúci oddelenia investícií MsU

1



8! Ing. Ľubomír Hán, vedúci oddelenia dopravy a verejných priestranstiev MsÚ
9/ Ing. Alena Vinčurová, vedúca oddelenia územ. rozhodovania a stav. poriadku

10! Mgr. Erika Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho Msti
II! PhDr. Miroslava Almanová, vedúca oddelenia organizačného Msti
12/ PaedDr. Ján Jurkovič, vedúci odd. vzdel., mládeže, športu akultúry Msti
13/ Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku Msti
14/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialista útvaru hlavného architekta mesta
15/ Ing. Iveta Klepáčová, vedúca útvaru ZP a pol‘nohospodárstva Msti
16! PhDr. Dana Guráňová, vedúca útvaru mládeže, športu a kultúry Msti
17! Ing. Jana Kormaníková, špecialista útvaru koncepcií a projekt. manažmentu Msti
18/ Mgr. Jana Hapčová, riaditel‘ka Zariadenia pre seniorov a DSS Lipt. Mikuláš
19/ Mgr. Zuzana Nemcová, zástupkyňa riaditel‘a Múzea Janka Král‘a Lipt. Mikuláš
20/ Mgr. René Devečka, riaditet‘ Domu kultúry Liptovský Mikuláš
21/ Ing. Jozef Klepáč, riaditel‘ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
22/ Marta Poljaková, ek. nám. nad. Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
23/ Bc. Jana Piatková, riaditel‘ka Informačného centra mesta Lipt. Mikuláš
24/ Mgr. Art. Mano Kermiet, TV Liptov, a.s.
25/ Ing. Peter Lehotský, predseda predstavenstva spoločnosti Televízia Liptov, a.s.
26/ Ing. Slavomír Moravčík, zástupcaMS Stonožka, s.r.o., Lipt. Mikuláš
27/ Viera Moravčíková, riaditel‘ka MS Stonožka, s.r.o., Lipt. Mikuláš
28/ Ing. Ján Bošaiiec, riaditeľ spoločnosti Cestné stavby, spol. s r.o. Lipt. Mikuláš

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

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

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradcní plóch na umiestňovanic
volebných plagátov a mých nosičov informácií na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane pred vol‘bami do Európskeho parlamentu

5/ Správa o výsledku kontroly: „Kontrola splnenia prijatých opatrení na
odstránenie nedostatkov zistených kontrolami, ktorými holo preverené
hospodárenie základných škól za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“

6/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta
Liptovský Mikuláš za rok 2013

7/ Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013

8/ Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Liptovský Mikuláš
za rok 2013:

a) Informačné centrum
b) Verejnoprospešné služby

9/ Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014
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10/ Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský
Mikuláš a organizácií, ktorých je zriad‘ovatel‘om, ku dňu 31.12.2013

11/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektov:

a) „Depozitár Múzea Janka Král‘a v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov — intervencie do pamät‘ových
a fondových inštitúcií

b) „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka KráI‘a
v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov — intervencie do nehnutel‘nýcli kultúrnych pamiatok

c) „Materiálne vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“ v rámci
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pösobnosti
Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb
a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

12/ Prerokovanie platu primátora mesta

13/ Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného
bývania v nehnutel‘nosti č.s. 1871 — doplnenie uznesenia č.1/2014 z 9.1.2014

14/ Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie
s majetkovými právami mesta

15/ Návrh na zmenu a doplnenie zriad‘ovaccj listiny Verejnoprospešných služieb
Liptovský Mikuláš

16/ Interpelácie poslancov

17/ lnformácie

18/ Záver

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvori 1 M U Dr. Alexander Slafkovský,
primátor mesta. Konštatoval. že na začiatku rokovania je prítornných 19 poslancov, 3
poslanci (Mgr. Kultan, Ing. Vinčur, p. Cibák) požiadali o ospravedlnenie neúčasti. Vzhľadom
na prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov primátor mesta konštatoval, že mestské
zastupitel‘stvo je uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta predložil návrh na voľbu návrhovej
komisie, do ktorej odporučil zvouť poslancov Ing. Stefana Ganoczyho, PhD., Jozefa
Gondu a JUDr. Jána Droppu. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená počtom 18
hlasov (1 poslanec nehlasoval). Primátor mesta určil za zapisovateľku p. Anežku Drbiakovú a
za overovatel‘ov zápisnice poslancov MUDr. Alžbetu Smiešnu a Mgr. Martina Krajčího.
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3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta. predložil návrh programu rokovania
podľa pozvánky, v ktorom odporučil bod č. 11 presunút‘ za bod č. 8. t.j. ako bod č. 9 a doplnit‘
nový bod č. 10 c) (podFa nového číslovania 11 c) s názvom Návrh na schválenie
spolufinancovariia projektu ‚Materiá1ne vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pósobnosti Ministerstva
vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia minIoriadne ľiepriaznivých
situácií rómskej komunity. O návrhu programu s týmito zmenami a doplnkami dal hlasovat‘.

Mestské zastupiteľstvo program rokovania s uvedenou zmenou schválilo (17 poslancov za,
3 nehlasovali).

4/ NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O VYHRADENÍ
PLÓCH NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV A INÝCH
NOSIČOV INFORMÁCIÍ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
POČAS VOLEBNEJ KMAPANE PRED VOflBAMI DO EURÓPSKEHO
PARLAM ENT U

Návrh predložila PhDr. Miroslava Almanová, vedúca organizačného oddelenia MsÚ.
Pripomenula, že mesto Liptovský Mikuláš má v súčasnosti platné VZN, ktorým vyhradzuje
plagátovacie plochy pre umiestňovanie plagátov pre všetky vofby, ktoré sa na území SR
konajú, pričom len zákony o vol‘bách do Európskeho parlamentu a do orgánov samosprávy
obcí ukladajú obciam a mestám povinnosf vyhradif tieto plagátovacie plochy formou VZN.
Ked‘že sa blíži termín konania volieb do Európskeho parlamentu, ktorý bude 24.5.20 14, vzišla
polreha aktualizovat‘ VZN z r. 2014. Vzhľadom k tornu, že niektoré jeho ustanovenia sú už
neaktuálne. predkladá tento návrh, ktorým sa VZN z r. 2004 zruší. Zdóraznila. že zákon
ukladá vyhradit‘ lieto plagátovacie plochy tak, aby bola dodržaná zásada rovnosti
kandidujúcich politických strán. V návrhu VZN sa vyhradzujú tieto plagátovacie plochy na 3
miestach s váčšou koncentráciou obyvatel‘slva, a to na sídlisku Nábrežie, na Námestí micru
a na sídlisku Podbreziny tak, aby mesto dokázalo každej politickej strane kandidujúcej do
Európskeho parlamentu vyhradit‘ rovnakú plochu.

Ing. Ján Blcháč, PhD., poslanec MZ — vzhľadom k tornu, že týmto VZN sa ruší póvodné VZN
Č. 5/2004, ktoré upravovalo túto agendu nielen vo vzt‘ahu k voľbám do Európskeho
parlamentu, ale aj vo vzt‘ahu ku komunálnym voľbárn, očakávali. že celé póvodné VZN bude
nabradené novým. Podľa predloženého návrhu by sa póvodné VZN malo zrušif, pričom nové
VZN rieši len vol‘by do Európskeho parlamentu, čo v dóvodovej správe nic je dostatočnc
obj asnené, preto za poslanecký klub nemóžu takéto VZN podporit‘.

PhDr. Almanová — potvrdila, že týmto VZN sa ruší VZN z r. 2004, ktoré upravuje všetky
voľby, ale tak ako uviedla v dóvodovej správe. všeobecne závázným nariadenírn musí mat‘
mesto vyhradené plagátovacie plochy do Európskeho parlamentu a pre komunálne vol‘by.
Zámerom je pre koinunálne vofby prijať samostatné VZN, ktorýrn sa upraví vyhradenie
plagátovacích plöch inak ako pre voFby do Európskeho parlamentu, a to tak, že prc
kornunálrie vol‘by bude positnené rozmiestnenie plagátovacích plóch do všetkých rnestskýcli
častí. Pre voľby do Európskeho parlamentu sa pri vyhradení týchto plóch vychádzalo z toho.
že mesto má 14 prenosných plagátovacích modulov, ktoré sa rozmiestnili na miesta
s predpokladanou väČšou koncentráciou obyvateľov, t.j. najmä na sídliská. Pokial‘ by sa
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ponechali vyhradené aj plagátovacie plochy, ktoré spravujťi VPS. tak ako to bob v póvodnom
VZN, pravdepodobne by nebolo možné zabezpečit‘ rovnosť plochy pre všetky kandidujúce
politické strany. Poznamenala, že pri príprave návrhu tohto VZN ešte nebolo známe, že do
Európskeho parlamentu bude kandidovaf 29 politických strán, mesto je však povinné každej
teto potitickej strane vyhradit‘ rovnakú plagátovaciu plochu. Opäť pripomenu[a, že pre
ostatné voľby okrem volieb do Európskeho parlamentu a komunálnych volieb zákon neukladá
vyhradit‘ plagátovacie plochy formou VZN; ukladá len povinnosf pred karnpaňou zverejniť
plagátovacie plochy. čo mesto dodržiava.

MUDr. Slaflovský — na základe skúseností zo zahraničia poznamenal, že v mnohých
krajinách sú pred vol‘bami vyčlenené I — 2 plagátovacie plochy približne v oblasti sídla
mcstského úradu — obvykle ide o plochu o dlžke 20 — 25 m, kde majú ‘šetky kandidujúce
subjekty rovnaký priestor. Mesto Lipt. Mikuláš navrhuje na účely kampane pred voFbami do
Európskeho parlamentu umiestniť plagátovacie plochy do troch lokalít s najväčšou
koncentráciou obyvatel‘stva — toto VZN zároveň umožní mestu sankcionovať tie politické
strany, ktoré budú vylepovat‘ plagáty mimo vyhradených plóch.

JUDr. Ján Droppa, predseda návrhovej komisie — vzhl‘adom na to, že návrhová komisia
nezaznamenala žiadny pozmeňovací návrh, predložit na hlasovanie návrh VZN bez zmeny.

Hlasovanie (11 poslancov za, 2 proti. 8 sa zdržabo hlasovania) vzhľadorn na poruchu na 1
hlasovaccj jednotke bob neplatné, preto primátor mesta požiadal o opakované hlasovanie.

Mestské zastupitel‘stvo návrh VZN neschválilo (12 poslancov za, 2 proti, 8 sa zdržalo
hlasovania).

5/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY:
„KONTROLA SPLNENIA PRIJATÝCH OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE
NEDOSTATKOV Z1STENÝCH KONTROLAMI, KTORÝMI BOLO
PREVERENÉ HOSPODÁRENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÓL ZA OBDOBIE
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012“

Správu predložila JUDr.Bibiana Kuchárová, hlavná korttrolórka mesta. Konštatovala,
že všetky školy prijaté opatrenia splnili, preto každá kontrola bola ukončená záznamom.
Navrhla MsZ vziať správu na vedomie v súlade s predloženým návrhom uznesenia.

JIJDr. Droppa — predložil na hlasowmie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (21 poslancov za, I nehlasoval). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 26/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

6/ ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA
K ZÁVEREČNÉMIJ ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2013

Správu predložila JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. Uviedla, že
svoje stanovisko predkladá v zriení opravy, ktorú zasielala poslancom elektronickou poštou
a následne ju dostali v tlači pred týmto zasadnutírn. Okrem toho požiadala o d‘alšiu opravu na
str. 19 v prehľade „bilancia nákladov a výnosov za r. 20l3 — náklady za r. 2013 odporučila
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opravit na sumu 15 443 246 eura v texte upravif pojem .‚prebytok“ na „zisk“, pretože účtovný
výsledok hospodárenia predstavuje rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. čo je zisk resp. strata,
kým prebytok alebo schodok je rozdiel rnedzi príj mami a výdavkami kapitálového a hežného
rozpočtu. t.j. hospodársky výsledok zistený podFa zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Požiadala o ospravedlnenie za vzniknuté chyby, ktoré boli spósobené jej
dvojtýždňovou neprítomnost‘ou z dóvodu práceneschopnosti — nakoľko nechcela blokovat‘
prerokovanie záverečného účtu, nemala z uvedeného dóvodu dostatočný časový priestor na
prípravu tohto stanoviska tak ako v minulých rokoch. Preto napr. aj v tabuľkách Č. 28 a 31 pri
krátkodobých pohl‘adávkach po lehote splatnosti za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti
chýba údaj o tom, koľko z týchto pohľadávok bob splatených napr. k februáru 2014. Vo
svojom stanovisku záverom konštatuje. že návrh záverečného účtu mesta za rok 2013 je
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami 16 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a obsahuje všetky prcdpísané náležitosti podľa citovaného zákona,
vrátane prehl‘adu dotácií podľa príjemcov. Návrh záverečného účtu bol v zmysle zákona
zverejnený na 15 dní na úradnej tabuli mesta, riadna účtovná závierka bota v súlade
s príslušnými predpismi overená audítorom (audítorská správa bola doložená k materiálu).
V zmysle ustanovenia 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách úzenlnej samosprávy
odporúča MsZ uzatvorit‘ prerokovanie záverečného účtu mesta za r. 2013 výrokom
„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Inz. Blcháč. PhD. — upozornil na str. 4, kde hlavná kontrolórka pomenováva dodržiavaníe
povinnosti auditu zo strany mesta Liptovský Mikuláš — ocenil, že poukázala na audítorskú
správu. v ktorej je veľká čast‘ venovaná upozorneniu na možné riziká (vplyv na Inančnú
situáciu a peňažné toky mesta v budúcnosti) v súvislosti so závázkami voči 1. slovenskej
úsporovej a.s. z dóvodu kúpy akcií obchodnej spoločnosti FIN. M.O.S.. a.s. Ked‘že
v záverečnom účte nic je priložená audítorská správa. žiadal o jej doručenie elektronickou
poštou. na čo mu bob odporučené vytlačit‘ si ju z priloženého CD, kde sa nachádza na str.
200—202. Táto audítorská správa je viac než spolovice venovaná spoločnosti FIN.M.O.S., as..
takže je pomerne neprofesionálna. na čo pravdepodobne poukazovala aj hlavná kontrolórka.
Upozornil, že na str. 8 v tab. č. 4 je pomenovaný vývoj dane z nchnutel‘ností (daň z majetku)
za r. 2011—2013, pričom v texte je uvedený údaj, že pri dani z nehnutel‘nosti došlo v roku
2013 k nárastu skutočnosti o 10,3 %‚ čo možno považovat‘ za výnimočné. Datej poukázal na
str. 11, kde sa v tabul‘ke Č. I uvádza porovnanie plnenia zmluvných pokút uplatnených
mestom v r. 2011—2013. Z tabul‘ky vyplýva, že v r. 2011 mesto uplatnilo pokuty vo výške
286 582 eur, avšak v texte sa uvádza, že „vykázaná pomerne vysoká skutočnost‘ v r. 201 I
predstavovala uplatnenie zmluvnej pokuty voči obchodnej spoločnosti ELTOS. s.r.o. Žilina
vo výške 461 798,86 eur“ — zaujímal sa, či zmluvná pokuta bola uplatnená v tejto výške, hoci
v tabuľke sa uvádza čiastka omnoho nižšia. Poukázal tiež na tabul‘ku č. 14 na str. 13 —

porovnanie kapitálových príjmov z grantov a transferov v r. 2011—2013 — predpokladá. že za
r. 2011 sajedná o granty, ktoré boli realizované ešte v minulom období (CMZ resp. ZŠ Dem.
cesta). za r. 2012 išlo zrejme o realizáciu CMZ v sume 1.5 mil. eur a v r. 2013 projekt
Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v sume cca 2 mil. eur. Pripomcnul, že ticto
projekty, na ktoré boli získané finančné prostriedky v rokoch 2009 — 2010, sa zrealizovali v r.
2011 — 2013 a prispeli k zlepšeniu kapitálových príjmov mesta práve v týchto rokoch. Za
zarážajúce považuje, že za rok 2013 bol dosiahnutý schodok kapitálového rozpočtu až vo
výške 881 846 eur — tým chcel pripomenút‘ to, na čo poukazovali aj v petícii ..Stop
drancovaniu mestského majetku“, t.j. že pri lepšom predaji mestského majetku by bilancia
kapitálového rozpočtu nepredstavovalu scliodok ale prebytok. Co sa týka krátkodobých
pohľadávok po lehote splatnosti na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, pripomenul, že suma pohl‘adávok na tejto pobožke je až I 828 000 eur.
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z toho za komunálny odpad 23 I 000 eur. Taktiež je potrebné poukázať ria vývoj dlhovej
služby uvádzanej na str.25, kde sa rapídne (cca o 100 %) zvýšilo percento sumy ročných
splátok dlliu oproti r. 2011, kedy toto percento bob 3,56, v r. 2012 sa zvýšilo na 6.58 a v r.
2013 na 6.06. Aj keď táto čiastka je v limite, ako uvádza hlavná kontrolórka, považoval za
potrebné poukázat‘ ria túto skutočriosť. Na záver upozornil na katastrofálny výsledok
hospodárenia Verejnoprospešných služieb, ktoré za r. 2013 dosiahli mirnoriadne vysokú
stratu. a to až 194 295 eur. Pripomenul, že pred časom bola MsZ predkladaná správa o
kontrole hospodárenia VPS. v ktorej bob konštatovaných 21 veľmi závažných pochybení
hlavne finančného charakteru — zrejme tieto tendencie pokračovali bez určitých korekcií aj
v roku 2013, dósledkom čohoje vykázaná strata.

JUDr. Milan Trnovský. poslanec MZ — požiadal poslanca Ing. Bbcháča. aby presne
špecitkoval, v čom je auditorská správa neprofcsionálna — mesto by v takorn prípade mohlo
žiadaf vrátenie odmeny za vykonanie auditu.

Ing. BlcháČ. PhD. — poznamenal, že pri d‘alšom bode, t.j. pri prerokovaní záverečného účtu
mesta sa k tejto téme vráti a bude citovat‘ niektoré sporné pasáže z audítorskej správy. Na
vysvetlenie uviedol. že keď mestu doručili a žiadali predložit‘ na rokovanie MsZ informatívnu
správu o súdnych sporoch so spobočnosťou FIN. M.O.S., a.s., ktorá žial‘ nebola prijatá,
preventívne poslal táto správu aj audítorom, ktorí spútne oznámili, že tieto inlbrmácie
zohl‘adnili. V skutočnosti však predmetné inforrnácie nezohl‘adnili. preto trvá na tom. že
auditorská správa je neodborná a neprofesionálna.

MUDr. Slafkovský — údaje, na ktoré poukazoval poslanec Ing. Blcháč, möže skornentovat‘
vedúca oddelenia ekonomiky.

JUDr. Kuchárová — tabul‘ka č. 4 percentuálny nárast prepočíta a zašle poslancovi písomné
vyjadrenie. Co sa týka tabuľky č. 10 (ELTOS, s.r.o.), taktiež po preverení zašle odpoved‘
elektronickou poštou.

ln. Anna Rašiová, prednostka MsÚ — k tabul‘ke Č. 10— zmluvné pokuty — r. 2011 skutočnosť
286 tis. eur — na vysvetlenie uviedla. že v tejto sume zahrnuté pokuty, ktoré boli uhradené na
účet mesta a vo výške 461 tis. eur je pohl‘adávka vedená voči spoločnosti ELTOS, s.r.o., t.j.
sumy uvedené v tabuľke a v texte nic sú porovnatel‘né.

Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ — doplnila, že suma 286 tis. eur
bola započítaná pokuta, t.j. bola zaplatená.

Ing. Rašiová — uvedená suma bola započítaná, t.zn. bola pripísaná na účet mesta.

MUDr. Slafkovský — požiadat vedúcu oddelenia ekonomiky, aby v nasledujúcom bode podala
vysvetlenie k výsledku kapitátového rozpočtu. Pripomenul, že sa jedná o účtovnú záležitost‘,
nakoľko štátna dotácia bota uhradená rieskoro (po roku); uvedený výsledok teda riesúvisí
s hospodárením.

JUDr. Droppa — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (12 poslancov za, 9 sa zdržali hlasovania. I
nehlasoval). Uznesenie holo prijaté pod číslom 27/20 14. Obsah uznesenia je príbohou tejto
zápisnice.
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7/ ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2013

Správu predložila Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ.
IJviedla, že predkladaný materiál bol prerokovaný v komisii flnančnej, majetkovo-právnej
a cestovného ruchu a v mestskej rade a bol odporučený na prerokovanie v MsZ. Záverečný
účet bol zverejnený na úradnej tabuli mesta v zmysle zákona. Co sa týka hospodárenia, mesto
Liptovský Mikuláš za r. 2013 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 1 785 435,9 1
eur, v kapitálovom rozpočte dosiahlo schodok vo výške 881 845,68 eur, spolu prebytok
rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta za r. 2013 bol 903 590,23
eur. Po vykrytí finančných operácií vo výške 178 262,48 eur a odpočítaní fnančných
prostriedkov v súlade s 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, je
zostatok, ktorý je navrhnutý na prevod do rezervného fondu z výsledku hospodárenia r. 2013
vo výške 580 240,92 eur. Hospodársky výsledok mesta k 3 1.12.2013 po zdanení je kladný, t.j.
zisk vo výške 346 359,27 eur. Pokial‘ ide o porovnanie účtovného výsledku hospodárenia
a rozpočtového výsledku hospodárenia, pripomenula, že rozpočtový výsledok hospodárenia
udáva rozdiel medzi príjmami a výdavkarni, ktoré prišli do rozpočtu mesta v danom roku,
v tomto prípade v r. 2013; hospodársky výsledok zohl‘adňuje časové rozlíšenie, t.zn., že
v rámci neho sú predpísané náklady a výnosy, ktoré budú reálne napr. až v r. 2014, ale časovo
patria do r. 2013, pričom do nákladov sú zúčtované aj odpisy majetku mesta. Rezervný fond
k 3 1.12.2013 bol vo výške 655 289,52 eur. Po vykonaní prídelu z výsledku hospodárenia za r.
2013 a odpočítaní zdrojov, ktoré sú zapojené v rozpočte pre r. 2014 v rezervnom fonde, je
zostatok rezervného fondu 675 515,44 eur. Poznamenala, že za r. 2013 sa znížila aj dlhová
služba — kým v r. 2012 bola na úrovni 45 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka, k 31.12.2013 dosiahla výšku 41,78 %. Dalej sa zamerala na pohl‘adávky, ktoré sa v r.
2013 oproti r. 2012 zvýšili o 12 797,95 eur. Upozornila na tabul‘ku č. 11, kde sú podrobne
rozobraté pohl‘adávky a text na str. 19, z ktorého vyplýva, že daňové pohl‘adávky sa
v priebehu r. 2013 znižovali. Zo starých pohl‘adávok za roky 1998 — 2012 bob uhradených na
dani z nehnutel‘nosti a komunátnom odpade 112 042,67 eur. Daňové pohl‘adávky sa v r. 2013
podarilo výrazne znížit‘ — zostali len pohl‘adávky, ktoré sa týkajú roku 2013. Upozornila, že
pohl‘adávky sú vždy na konci daného roku vysoké, v 1. štvrt‘roku nasledujúceho roka sa však
znížia, nakol‘ko mesto zasiela výzvy a pohl‘adávky sa postupne uhrádzajú. K 26.3.20 14 zo
starých daňových pohl‘adávok bob uhradených 29 132,93 eur, z toho na dani z nebiiutel‘nosti
18 749,39 eur, na odpade 10 606,79 eur ana poplatku za psa 46,75 eur. Pohl‘adávky zvyšujú
najmi nedoplatky za prcnájom bytov — tieto sa oproti r. 2012 zvýšili celkom o 52 470,66 eur.
Mesto sa snaží pohl‘adávky vymáhat‘ aj prostredníctvom exekúcií — z celkovo exekuovanej
sumy cca 366 tis. eur bob zaplatených 96 823 eur a 4 347,12 eur bob z týchto pohl‘adávok
odpísané. Zostatok pohl‘adávok, ktoré sú na vymáhaní u exekútora, je cca 264 tis. eur.
Koncom r. 2013 boli odstúpené d‘alšie pohl‘adávky na vymáhanie — jednalo sa o pohl‘adávky
8 právnických osób a 73 fyzických osób za r. 2012 v celkovej sume 20 573 eur — z nich bola
zatial‘ uhradená len jedna suma cca 65 eur.

Inu. Rudolf Urbanovič, poslanec MZ — poznamenal, že aj ked‘ v správe je graúcky
znázornený vývoj bežných príjmov napr. podielových daní, do budúcnosti odporučil doplnit‘
aj graf vývoja miestnych daní a poplatkov od r. 2007 do r. 2013, ato hlavne dane
z nehnutel‘nosti a poplatku za komunálny odpad, ktoré sú najväčšími položkami z ĺnančného
hl‘adiska. Pravdepodobne by mesto dospclo k tornu, že po r. 2010 sa výrazne zvýšili sadzby
miestnych daní a poplatkov a z tohto dóvodu nic je záujem porovnávat‘. Poukázal na str. 25 —

rekapitulácia k programovému rozpočtu mesta k 31.12.2013 — taktiež odporučil porovnat‘
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vývoj vjednotlivých programoch (možnost‘ uviest‘ min. predchádzajúce 2 roky). Pokiaľ ide
o položky bežných výdavkov, podľa jeho názoru v mnohých dochádzalo k nehospodárnernu
vynakladaniu fnančných prostriedkov — z nich sa pozastavil pri 2 položkách, a to ples
primátora. ktorý sa nakoniec nekonal, boli však naplánované finančné prostriedky minimálne
nu jeho propagáciu a prezentáciu; taktiež boli zazmluvnené určité programy resp. služby,
ktoré museli byt‘ aspoň čiastočne sankcionované zaujímal Sa, Z akej položky boli tieto
výdavky hradené. Dalšou položkou je príspevok vo výške 19 800 eur pre MHK 32
z podprogramu 2.1 propagácia, reklama. inzercia — požiadal o zdóvodnenie účelu. ked‘že
v minulom roku bola rozpočtovaná rovnaká suma, pričom bob navyše 80-te výročie vzniku
hokeja v Lipt. Mikuláši). V súvislosti s hokejom tiež upozornil, že pre MHK 32 — mládež bob
schválených 15 tis. eur, avšak v priebehu roka sana jednej položke zvýšila suma o 7 500 eur
a na druhej položke o 4 364 eur — celkovo bob teda na mládež minutých 26 864 eur, t.zn., že
póvodriý rozpočet sa zvýšil takmer o 12 tis. eur. Na činnost‘ Ml-bK 32 bola rozpočtovaná
suma 110 tis. eur, skutočnosf je 119 tis. eur, t.j. transfer sa zvýšil o 9 tis. eur. Spolu
s príspevkom 19 800 eur na propagáciu mesto dalo na hokej 165 tis. eur oproti plánovaným
125 tis. eur, t.j. o cca 40 tis. eur sa zvýšili dotácie na hokej. V tejto súvislosti vyjadril
presvedčenie, že výsledok hospodárenia MHK 32 bude kladný. Zdóraznil, že do budúcnosti je
potrebné objektívne zhodnotit‘ výšku transferu pre hokej, neodporučil však vykonávaf takéto
čiastkové prídely finančných prostriedkov. Na záver poznamenal, že bývalé vedenie mesta
bob kritizované, že dáva do hokeja veľa finančných prostriedkov. kým súčasné vedenie
podporuje hokej ešte vo vyššej miere.

Ing. Jaroslav Čefo. poslanec MZ — pokial‘ ide o požiadavku na doplneriie grafu vývoja
miestnych daní, podl‘a jeho názoru by takýto prehľad nemal byt‘ obsahom spracovania
záverečného účtu. Pripomenul. že v minulom volebnom období sa dane nelogicky nehýbali.
súčasné vedenie mesta však zreálnilo pohľad na túto oblast‘ a cez schválenie v MsZ umožnilo
každoročne zvyšovať sadzby o percento inflácie. Co sa týka porovnávania s predchádzajúcimi
rokmi, zdóraznil, že vývoj miestnych daní nebol nikdy predmetom záverečného účtu, preto
pokladá uvedenťi požiadavku za neopodstatnenú.

JUDr. Trnovský — čo sa týka poznámky Ing. Urbanoviča k hokeju, pripomenul. že všetky
výdavky sú riadne zdokladované. Poukázal však na rozdiel napr. vo výške platov hráčov
kým v minulom období zarábal hráč za sezónu v priemere 220 000 Sk (cca 7 000 eur),
v súčasnosti zarába podstatne menej, t.j. prevažná čast‘ finančných prostriedkov je použitá na
sanáciu strát z predchádzajúceho obdobia. Poznamenal, že v zápisnici z dozornej rady, ktorá
sa uskutočnila koncom marca 2014, je konštatované, že k 28.2.20 14 má MHK 32, a.s. zisk
40 000 eur. dóvodom však nieje vysoký transfer, ale dobré hospodárenie.

Ing. Urbanovič — pripomenul, že porovnanie výšky miestnych daní a poplatkov odporúčal
z dóvodu prehfadnosti. Ak sú k dispozícii podielové dane a mé porovnatel‘né diagramy za
roky 2007 — 2013, privítal by porovnanie aspoň v uvedených dvoch položkách. t.j. daň
z nebnuteľnosti a komunálny odpad. Pokiaľ ide o spomínané zvyšovanie daní o infláciu.
pripomenul. že v r. 2011 sa ešte nepostupovalo týrnto systémonl — dane a poplatky sa
zvyšovali o 10 —25 % (zvýšenie o irifláciu bob schválené až v r. 2013. K poznámke poslanca
JUDr. Trnovského ohľadom platov hráčov pripomenul, že v časti predchádzajúcebo obdobia
sa ešte hrala extraliga a boli vyššie požiadavky na fnancie, na druhej strane sa však aj viac
hľadali sponzori. Napriek tornu, že platy hráčov boli vyššie oproti súčasnosti. Liptovský
Mikuláš mal v rámci extraligy najnižšie platy.
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MUDr. Slafkovský — požiadal poslancov, aby svoje prípadné požiadavky ria doplnenie
záverečného účtu predkladali vopred. aby ich bob možné pripraviť a zapracovať do materiálu
— na rokovaní MsZ už takéto zmeny nic je možné vykonávat‘.

g. Mikušiaková — k požiadavke poslanca Ing. Urbanoviča poznamenala, že vývoj miestnych
daní je možné prikladať k záverečnému účtu, podl‘a jej názoru to však nebude mat‘
vypovedaciu hodnotu — tú by mala výška vyrubenia dane za každý rok. V tomto prípade však
ide o výšku zaplatenej dane, ktorá sa nevzt‘ahuje len na bežný rok. ale sú v nej zahrnuté aj
platby z exekĎcií a z konkurzov za predchádzajúce roky. Co sa týka výdavkov na
organizovanie plesu primátora, tieto boli hradené z programu marketing; programy boli
zabezpečované prostredníctvom Domu kultúry.

MUDr. Slafkovský — v prípade požiadavky bude na konkrétne položky odpovedané písomne.

Inu. Blcháč, PhD. — na úvod požiadal prednostku MsÚ o zaslanie písomného vysvetlenia
k otázke zápočtu a zinkasovaniu platby vo vzťahu k spoločnosti ELTOS. s.r.o. Co sa týka
záverečného účtu, ocenil, že mesto Liptovský Mikuláš je za rok 2013 v prebytku. ktorý po
odpočte krytia niektorých položiek predstavuje cca 600 tis. eur, zároveň však negatívne
hodnotí, že kapitálový rozpočet je záporný. Vyjadril nesúhlas so znením správy nezávislého
audítora. netvrdí však, že chyba je len na jeho strane. Pripomenul, že dňa 16.10.2013 zaslal
audítorovi informatívnu správu o súdnych sporoch medzi mestom Liptovský Mikuláš
a spoločnost‘ou FIN. M.O.S., a.s. v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia
a nákuponi akcií, kde sú ponlenované aktivity, ktoré boli vykonané, táto správa však nebola
zaradená na rokovanie MsZ. V správe sa o.i. uvádza, že dňa 19.9.20 13 MsZ rokovalo aj
o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012, ktorú ich spobočnost‘ auditovala. Vzhl‘adom
k obsahu správ nezávislého auditora, ktorý pravdepodobne vychádza z nedostatočných
informácií poskytnutých účtovnou jednotkou, mu v mene poslaneckého klubu zasiela
dodatočné informácie vo forme správy tak ako ju pripravili pre zasadnutie MsZ. Poznamenal,
že aj ked‘ predmetná správa mala len informatívny charakter, informácie v nej sú relevantně
a možno ich kedykoľvek verifikovat‘. Auditor mu v tejto súvislosti dňa 21.3.2014 odpovedal,
že doručenú správu vzal na vedomie, že podklady v nej uvádzané mu boli počas auditu
poskytnuté a informácia o danom prípade je uvedená v účtovnej závierke mesta. Poznamenal,
že v spomínanej informatívnej správe boli pomenované základné fakty o vzt‘ahu mesta
a spoločnosti FIN. M.O.S., a.s. a taktiež o 4 podaných žalobách, ktoré odporučili mestu
stiahnut‘. Audítorovi poskytli taktiež informáciu, že v júni 2007 bol vypracovaný dodatok č.
12 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia z 30.7.2007 — táto správa bola poslancom
MsZ predložená. Pripomenul, že celá správa audítora k záverečnén-iu účtu má 3 strany, z toho
I a 1/4 strany sa venuje obligatórnym záležitostiam, ktoré sú požadované v zmyslc zákonných
predpisov, ale takmer na 2 stranách sa táto auditorská správa venuje práve upozorneniu ria
určité riziká v súvislosti so záväzkom mesta pre spobočnost‘ FIN. M.O.S., a.s., od ktorej
postupne nakupuje akcie. Skutočnost‘, že nehrozia žiadne riziká, potvrdzuje aj záverečný účet
mesta za r. 2013, keďže mesto bez problémov zvládlo zaplatit‘ spoločnosti FIN. M.O.S. cca
230 tis. eur z úspor, ktoré zaznamenáva pri používaní verejného osvetlenia. Audítor mal
pravdepodobne nepresné inf‘ormácie, ked‘ v audítorskej správe sa o.i. uvádza. že k uvedenej
zrnluve z r. 2007 mesto podpísabo 10 dodatkov, ktorými postupne zvýšilo svoj záväzok.
PripomenuL že vo svojej správe auditora informovali, že dodatkov bob 12, t.j. ide o prvú
rlepresnosf. Dalšou nepresnost‘ou je údaj, že existuje jeden súdny spor na základe podania
návrhu mesta zo dňa 20.7.2011, t.j. tesne po podpísaní dodatku. ktorýrn sa urovnáva vzťah
medzi mestom a spol. FIN. M.O.S.. a.s., pričom súdne spory sú v skutočnosti 4 — tieto
nepravdivé údaje ho oprávňujú k určitému spochybneniu audítorskej správY. Zároveň
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pripomenul tým, ktorí považujú nákup akcií za určité riziko, že práve akcia umožňuje právo
R majetku, t.j. ak sa mesto stáva väčším akcionárom spoločnosti FIN. M.O.S., prakticky si
postupne odkupuje spät‘ verejné osvettenie, ktoré bob zrekonštruované, ktoré slúži a ktoré
bob rozšírené — z tohto pohl‘adu nevidí dóvod poukazovat‘ na určité riziko. K samotnému
záverečnému účtu poznamenal, že napriek dosiahnutému prebytku vyše 600 tis. eur sťi
niektoré postupy, ktoré zhoršujú hospodárenie. Jedným z nich je napr. zlý predaj majetku
hlboko pod cenu formou róznych „holandských dražieb‘ a pod., na čo upozornili aj v petícii
‚Stop drancovaniu mestského majetkď‘, s ktorou boto zo strany mesta nekorektne naložené.
Dalším príkladom nehospodárneho nakladania s fnančnými prostriedkami je uverejňovanie
rovnakých resp. často sa opakujúcich článkov v róznych médiách (internetová stránka mesta,
rnesačník Mikuláš, dvojtýždenník ECHO, dvojtýždenník Novinky, atd‘.), tj. niekoľkokrát sa
platí za tú istú informáciu. Podl‘a jeho názoru ide o fenomén zavedený v posledných rokoch
a z hl‘adiska nakladania s verejnými zdrojmi to považuje za nehospodárne vynakladanie
fínančných prostriedkov. Taktiež pripomenul, že v minulom roku mesto mohlo ušetrit‘
niekol‘ko desat‘tisíc eur (vrátane príspevkových organizácií), ktoré použilo na konferenciu
„Sport a príroda“, ktorá podl‘a ich názoru nepriniesla pre mesto Liptovský Mikuláš žiadny
efekt. Vrátil sa tiež k pohl‘adávkam, ktoré pomenovávala aj predkladatel‘ka — v konečnorn
dósledku bilancia vzniknutých a prijatých pohl‘adávok nevyznieva kriticky, pretože nárast je
len 12 tis. eur, negatívom je však to, že aj v r. 2013 sa významne zvýšili pohľadávky za
kornunálny odpad a nájomné, s ktorými sa zrejme nezodpovedne narába pri ich vymáhaní.

Inu. Mikušiaková — pripomenula, že pohl‘adávky za odpad v sumáre klesli z 251 tis. eur na
223 tis. eur, ale na nájomnom sa o 52 tis. eur zvýšili. Za pozitívne považuje, že na poplatku za
odpad sa vymohlo za predchádzajúce roky vyše 80 tis. eur pohl‘adávok.

Inu. Rašiová — vyj adrila sa k pripomienke poslanca Ing. Blcháča ohľadom počtu dodatkov
k zmluve so spoločnost‘ou FIN. M.O.S., a.s. — v audítorskej správe je správne uvedené, že
bob uzavretých 10 dodatkov, ktoré zvýšili záväzky mesta (dodatky č. 11 a 12 nezvýšili, ale
naopak, znížili záväzky). Co sa týka žalób, v správe nenašla údaj o ncsprávnom počte žalób;
zdóraznila, že mesto poskytlo audítorom všetky informácie a dokumenty, ktoré požadovali.
K otázke 1. úsporovej a.s., poznamenala, že splátky sa hradia z rozpočtu mesta, nic z úspor.
Co sa týka konferencie Euro‘Meet, rozdiel celkového príjmu a výdaja bot cca 2 400 eur na
účet mesta, nehovoriac o tom, aké malo toto podujatie medzinárodný význam a dopad.

MUDr. Slafkovský — pokiaľ ide o petíciu „Stop drancovaniu mestského majetku“, naktadanie
s ňou nepovažuje za nekorektrié. Pripomenul, že o všetkých veciach týkajúcich sa majetku,
o ktorých móže rozhodovat‘ len mestské zastupiteľstvo, MsZ aj rozhodovalo. Co sa týka
konferencie Euro ‘Meet, výsledok hospodárenia bol kladný; jednalo sa o konferenciu
medzinárodného dosahu, na ktorej sa zúčastnilo 120 eXpertov z celého sveta (z toho 100
bob zo zahraničia). Pokiaľ sa takíto odborníci, ktorí prednášajú o cestovnom ruchu,
o outdoorových športoch, atd‘., resp. ktorí organizujú podobné podujatia vo svojich krajinách,
dozvedia o možnostiach. ktoré ponúka región Liptov, predstavuje to nevyčísliteb‘nú hodnotu
a z marketingového pohl‘adu to má ovel‘a väčší význam ako napr. plošná propagácia
(billboardy a pod.).

JUDr. Droppa — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (12 posbancov za, 3 proti, 5 sa zdržati hbasovania,
2 nehlasovali). Uznesenie bob prijaté pod číslom 28/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.
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8/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2013:

a) Informačné centrum mesta

Správu predložila Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC. Informovala, že organizácia
hospodárila v r. 2013 so ziskom, v hlavnej činnosti vo výške 827,19 eur, vo vedl‘ajšej
hospodárskej činnosti 126,43 eur. Na prevádzkovú činnost‘ im zriaďovatel‘ poskytol príspevok
vo výške 69 667,82 eur, z 00CR im bob poskytnutých na prevádzku 14 999 eur. Na
propagáciu dostali od mesta 5 000 eur a od 00CR 19 041 eur. Čo sa týka čirmosti, poskytli
bezplatné resp. komerčné služby 88 000 klientom, ďalej zabezpečili propagáciu mesta o.i.
vydali 4 druhy propagačných materiálov, spustili novú verziu web stránky, prevádzkujú
facebookovú stránku, spracúvajú a distribuujú celoročný prehľad podujatí, prezentovali mesto
na 15 výstavách cestovného ruchu a v minulom roku v rámci sprievodcovských činností
prvýkrát prevádzkovali bezplatnú sprievodcovskú službu (v rámci nej vykonali 40
hezplatných prehliadok. ktorých sa zúčastnilo cca 2 300 l‘udí. Celoročnú činnost‘
zabezpečovalo 5 pracovníkov, pričom IC je v prevádzke cca 2 900 hodín ročne, v letných
mesiacoch 7 dní v týždni 9 — 10 hodín denne, ostatně mesiace 6 dní v týždni. Uzko
spolupracujú s 00CR Liptov ako aj s Klastrom Liptov na spoločných marketingových
aktivitách (počet prenocovaní v meste sa za m.r. zvýšil o 7,7 %).

b) Verejnoprospešné služby

Správu predložil Ing. Jozef Klepáč, riaditel‘ VPS. Uviedol, že hospodársky
výsledok VPS za uplynulý rok hol záporný, a to vo výške 194 295,15 eur. Tento výsledok po
2 rokoch vyrovnaného hospodárenia ovplyvnili hlavne dva aspekty. Prvým aspektom bob, že
VPS od r. 2011 postupne modernizovali vozový a technický park a aj v r. 2013 v tomto trende
pokračovali, či už nákupom stavebnej techniky abebo nákladných autornobitov, zakúpili tiež
softvér na modernizáciu a digitalizáciu cintorína vo výške takmer 20 tis. eur (v celkovej výške
cca 80 tis. eur). V rámci uplynulých 3 rokov sa tieto investície objavili aj v účtovnej pobožke
odpisy vo výške 52 tis. eur). Druhým aspektom boli práce a úlohy pre mesto, v rámci ktorých
vo výške cca 150 tis. eur vykonali práce a zvel‘adili jednak mestský majetok ajednak majetok
VPS. Pri celkových výnosoch 4,6 mil. eur po rozhodnutí Pozemkového spobočenstva Lipt.
Ondrašová prest‘ahovali na vlastné náklady celú čast‘ technického zázemia VPS z Revolučnej
ulice do lokality Okoličné, kde takisto na vlastně náklady vybudovali celé technické zázemie.
Ked‘že v rámci úspešného projektu separácie zberu odpadov bola postavená nová separačná
hala, ktorá funguje vel‘mi dobre (mesto Lipt. Mikuláš je jedno z najlepších miest čo sa týka
separácie a zhodnocovania odpadov), museli v súvisbosti s tým nešit‘ problém druhého
technického dvora. VPS vlastnými silami, od stavebného povolenia až po realizáciu
a kolaudáciu v súčinnosti s mestom vybudovali nový, moderný zberný dvor na priestore
bývalých skleníkov v Okoličnom. Popritom vykonávali aj d‘alšie práce, napr. na zimnom
štadióne — asanovanie starej budovy z vlastných zdrojov. Pri realizácii viacerých investičných
akcií zistili, že flnančné zdroje im nepostačujú — príkludom je Straussova ulica, kde bol
rozpočet 90 tis. eur, avšak pri realizácii sa preukázalo, že projekt nerieši ani parkové úpravy
ani napojenie chodníkov ku 6 vchodom do bytových domov — vzhl‘adom na situáciu tieto
úpravy zrealizovali, čím z vlastných zdrojov investovali do mestského majetku 9 tis. eur.
Zároveň boli vykonávané rózne opravy porúch na skládke a pod. v hodnote cca 25 tis. eur.

Všetky tieto investície majú za následok uvedenú účtovnú stratu, ktorú vzhl‘adom na rozsah
zhodnotenia mestského majetku nepovažuje za katastrofálnu. Na záver zdóraznil. že tieto
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investície neovplyvnili cash-flow firmy, tzn., že nemajú žiadny problém napr. S vyplatenírn
miezd, nernajú žiadne faktúry po lehotc splatnosti, t.j. firma naďalej funguje. Na závcr
vyjadril spokojnosť, že VPS aj v rámci vlastných zdrojov mohli pomůct‘ mestu pri budovaní
a zhodnocovaní majetku.

MUDr. Slafkovský — potvrdil, že mesto v priebehu minulého roka zadalo VPS viacero úloh
bez toho. aby boli kryté finančnými prostriedkami — v zásade počítalo s tým. že VPS
vyprodukovali vlastné zdroje a neovplyvní to ich cash-flow. Aj keď sa hospodárenie v rámci
účtovného výsledku objavuje v záporných číslach, všetky položky sú finančne kryté.

JuDr. Droppa — predložil na hlasovanie návrh uznesenia k bodu 8a) — lC — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo jednomyseľne (19 hlasov). Uznesenie holo prijaté
pod číslom 29/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

JUDr. Droppa — predložil na hlasovanie návrh uznesenia k bodu 8b) — VPS — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (10 poslancov za. 2 proti. 7 sa zdržalo hlasovania).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 30/2014. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.

9/ NÁVRH ZMIEN ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKuLÁŠ
NA ROK 2014

Návrh predložila Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ.

MUDr. Slafkovský — ria úvod upozornil, že poslanci dostali pred týrnto zasadnutím
aktualizovaný materiál, kým póvodný materiál bol rozsiahlejší, nakoľko sa očakávalo, e
valné zhromaždenie Spoločenstva vlastníkov pozemkov z Veterncj Poruby potvrdí
rozhodnutie ich výboru. Ked‘že však valné zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné, nemohlo
rozhodovat‘ o návrhu výboru, ktorý odporúčal valnému zhromaždeniu spoločenstva umožnit‘
skládkovanie odpadu na ďalšie 2 roky na skládke pod Veternou Porubou za určitých
podmienok. V prípade, že mestu nebude umožnené skládkovat‘ pod Veternou Porubou. bude
musieť nešit‘ skládkovanie odpadu mým, náhradným spósobom (odvoz do Lipt. Hrádku alebo
Martina), čo znamená, že v priebehu nasledujúcich 2 rokov by to bob pre mesto drahšie o cca
1 mil. eur. Informoval, že pracovná skupina pre túto oblast‘ je zriadená a začala pracovat‘;
náklady budú v rámci možností vyčíslené v detailoch. Mesto si na tento účel musí ponechat‘
z prebytku rozpočtu váčší objem finančných prostriedkov v rezervnorn fonde. aby v prípade
potreby vedebo vykryt‘ náklady spojené s ukladaním odpadu. Preto bol predložený upravený
materiál, kde sa navrhujú zmeny rozpočtu len vo výške 250 tis. eur, ktoré sú finančne kryté.

Ing. Mikušiaková — pripomenula. že predložený materiál je oproti materiálu predkladanému
mestskej nade upravený v toni, že do zmien rozpočtu nic je zapojený rezervný fond. K úprave
došlo v bode č. 4. kde póvodná suma 565 tis. eur bola znížená na 250 tis. eur. lnfirmovala
o jednotlivých položkách. ktoré sú predmetom navrhovaných zmien — krytie sa navrhuje
zvýšeným príjmom z predaja kapitálových aktív.

Ing,. Urbanovič — čo sa lýka hokeja. vyj adrii pol‘utovanie. že zo zmien rozpočtu hola vyléčená
rekonštrukcia a modernizácia priestorov strojovne na zimnoni štadióne. tzn.. že mládež ani
seniori nebudú mat‘ kde vykonávat‘ tréningové jednotky. Pozitívne je. že v rozpočte zostala
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aspoň malá čiastka na opravu strechy zimného štadióna. ktorá je v havarijnom stave
(zatekanie na lribúnu). Na škodu veci je. že napr. hala Liptov Aréna nezostala v spravovaní
mesta. resp. ak by sa predala za podstatne vyššiu cenu, získané fnančné prostriedky by bob
možné použiť práve na rekonštrukciu zimného štadióna a skvalitnenie jeho priestorov.
Predloži 1 pred prítomné kamery vizual izáciu rekonštrukcie zimného štadióna, ktorú
prezentovali pred voľbami súčasní koaliční poslanci, pričom sľubovali, že za toto volebné
obdobie postavia takýto zimný štadión, čo s dodnes neuskutočnilo — očakáva, či sa tieto plány
do konca volebného obdobia ešte zrealizujú.

JUDr. Trnovský — poznamenal, že strecha zimného štadióna nezateká na všetkých miestach —

plánuje sa len oprava najnutnejšej časti. Zdóraznil, že rekonštrukcia strechy už mohla byt‘
zrealizovaná. pokiaľ by predchádzajúce vedenie 2 mesiace pred voľbami v r. 2010
neinvestovalo vysokú sumu do mediálnej kocky, ktorú mesto muselo ešte v nasledujúcom
období splácat‘. Preto nepovažuje slová Ing. Urbanoviča, ktorými vyjadril poľutovanie nad
tým, že mesto nenašlo fnančné prostriedky na rekonštrukciu celej strechy, za úprimné.

ln. Urbanovič — pripomenul. že pri návštevách hokejových zápasov sa osobne viackrát
presvedčil, že v časti strechy nad trestnými lavicami je diera, ktorou v daždivom počasí
preteká voda, čo o.i. vyvoláva obavu z prípadného zranenia športovcov. Takúto skúsenost‘
nemóže mat‘ napr. JUDr. Trnovský, ktorý sedáva v priestore VIP.

1n. Blcháč. PhD. — pripomenul, že MsZ má v tomto bode odsúhlasit‘ rozdelenie 250 tis. eur,
ktoré mesto získalo z drancujúceho predaja Liptov Arény, ktorá mala byť póvodric predaná za
3 mil. eur, neskór za 1,5 mi]. eur a nakoniec sa predala za 650 tis. eur. Tento objekt bude mat‘
v mestskom majetku ešte v r. 2024 hodnotu 3 200 tis. eur, čo bude t‘ažká situácia pre
primátora. ktorý bude v tom období vo funkcii. pretože bude logicky zaznamenaná účtovná
strata minimálne 2 550 tis.eur. Opät‘ sa vrátil k petícii „Stop drancovaniu mestského majetku“
a pripomenul, že táto petícia, ktorú právoplatne podpísalo takrner 3 500 obyvatel‘ov mesta
Liptovský Mikuláš, bola adresovaná primátorovi mesta, ktorý napriek nesúhlasu týchto
občanov podpísal zmluvu o dočasnom prenájme Liptov Arény s tým, že s konečnou
platnost‘ou sa predá za nízku sumu 650 tis. eur. Tým chcel pripomenút‘, že suma, rozdelenie
ktorej sa má v tomto bode schval‘ovat‘, pochádza z tohto drancujúceho kšeftu, ktorý uzavrel
primátor začiatkom tohto roka. To znamená, že sa má rozdelit‘ 250 tis. eur + 34 tis. eur, t.j.
spolu 284 tis. eur zo sumy 650 tis. eur, ktorú mesto získalo z predaja Liptov Arény, ktorý bol
takmer 3 500 občanmi odmietnutý a napriek tornu sa uskutočnil. Keby cena v r. 2024 bola
taká. akáje hodnota tohto objektu vrátane parkoviska a príslušnej infraštruktúry, t.j. 3 200 tis.
eur, mesto by malo k dispozícii d‘alšícb 2 550 tis. eur, čo by pravdepodobne postačovalo aj na
rekonštrukciu zimného štadióna, ktorú toto vedenie sľubovalo, žial‘ tento sľub zrejme
nenaplní. V tejto situácii možno považovat‘ aj za výhodu, že Liptovský Mikuláš nehrá
extraligu. pretože podmienky zimného štadióna by neboli vhodné na takýto typ sút‘aže.
vrátane toho, že neexistuje kocka — domnieva sa, že jej eXistenciaje podmienkou extraligy. Aj
preto muselo bývalé vedenie hl‘adat‘ náhradné riešenie v čase, ked‘ póvodná kocka doslúžila.
V súvislosti s predloženým materiálom požiadal, aby sa v bode 4 hlasovalo o jednotlivých
položkách a) až g) jednotlivo a taktiež požiadal o 5-minútovú prestávku pred hlasovaním
o tomto bode. Dalej pripomenul, že podl‘a póvodného materiálu malo MsZ rozdel‘ovaf
rezervný fond vo výške 295 tis. eur na rózne ďalšie aktivity, následne sa však zistilo, že tieto
fnančné prostriedky je potrebné rezervovať na aktivity súvisiace s uzatvorením skládky TKO
napriek tomu, že ich poslanecký klub ešte v r. 20 I upozorňoval, že do roku 2014 sa skládka
nenaplní tak. aby sa vytvoril dostatočný priestor pre jej uzatvoreriie. Vedenie mesta ich vtedy
presviedčalo. že hoci sú priemerné ročné množstvá odpadu uk]adaného na skládku cca 15 tis.
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ton, mesto pod novým vedením vrátane VPS zmanažuje celý proces a odpadu bude
dvojnásobné množstvo, tento prísľub sa však nenaplnil. Navyše sa v súčasnosti predpokladá
dohodnutie podmienok, ktoré by boli nevýhodné pre mesto, tzn., že mesto by darovalo
Veternej Porube t 000-hektárový kataster, pričom Pozemkové spoločenstvo žiada zvýšenie
nájomného za skládku o 100 %‚ t.j. z 0.50 eur na 1 eur/m2,čo je l0-násobne vyšší nájorn ako
v r. 2010; k tornu sa má mesto zaviazat, že zabráni vzniku skládky na katastrálnom území
obce Smrečany. Informoval, že tieto požiadavky boli predmetom rokovania komisie
životného prostredia a zdravia, ide však o požiadavky, ktoré sú podľa jeho názoru
neakceptovatel‘né. Ak však mesto vyjedná na základe prijatel‘nejších požiadaviek predlženie
skládkovania až do využitia kompletnej kapacity (až na 4 — 5 rokov), aby sa vytvorila
dostatočná rezerva na uzatvorenie skládky, takéto riešenie by bob možné akceptovat‘. Faktom
však je. že predložený návrh zmien rozpočtu nepočíta s rozdelením rezervného fondu, ktorý
sa musí rezervovaf na riešenie problémov s odpadom. do ktorých súčasné vedenie toto mesto
dostalo napriek ich varovaniam a upozorneniam a za 4 roky nedokázalo nájsf lepšie riešenie,
aj keď vývoz odpadu je o 30 % drahší.

MUDr. Roman Mojžiš, poslanec MZ — na adresu Ing. Blcháča pripomeriul. že práve on
spósobil všetky t‘ažkosti čo sa týka odpadového hospodárstva a premárnil šancu odkúpit‘
pozemok od Veternej Poruby, preto jeho poúčanie o tom ako má mesto v súčasnosti
postupovat‘, považuje za nehoráznu drzost‘. K výrazu „drancovanie‘ poznamenal. že podl‘a
výkladového slovníka slovenského jazyka tento pojem znamená kradnutie, odoberanie
násilím bez kompenzácie. Váži si preto kolegov poslancov z opozičného klubu. ktorí sa pod
petíciu nepodpísali.

JUDr. Trnovský — v súvislosti s hokejom poznamenal, že podmienkou pre účast‘ v extralige
nic je svetelná kocka; podrnienkou je mat‘ video-systém a video-rozhodcov. Pripomenul, že
kocka, ktorá bola v minulom období repasovaná, bola póvodne zdarma, v októbri 2010 (pred
komunálnymi vol‘bami), však vtedajší primátor a zároveň predseda predstavenstva MlIK 32,
a.s. Ing. Blcháč spolu s ďalším členom predstavenstva podpísal kúpnu zmluvu, na základe
ktorej sa zaplatila čast‘ nákladov na kocku (v sume DPH), za čo mu bola predmetnou
spoločnost‘ou poskytnutá reklama na vol‘by do orgánov samosprávy mesta Liptovský
Mikuláš. Nové vedenie následne muselo zaplatit‘ d‘alších 60 tis. eur na splátky a súdne
konanie, pričom tým, že uzavrelo zmier, ušetrilo na úrokoch z omeškania cca 16 tis. eur.

Ing. Urbanovič — zdóraznil, že v každom kultúrnom hokejovom prostredí a najmä v takom,
kde sa lirá extraliga, by mala byt‘ kocka, čo v rninulom období boba dokonca licenčná
povinnost‘. Toto zariadenie je potrebné jednak z hl‘adiska viditeľnosti pre divákov ajednak
pre rozhodcov a všetky zainteresované osoby, inak by sajednalo o návrat do 60-tych resp. 70-
tych rokov. Pripomenul, že ak chce mesto pritiahnut‘ divákov, musí pre nich vytvárat‘ aj určité
podmienky — v prvom rade by malo zrekonštruovat‘ štadión a investovat‘ do toho viac než 30
tis. eur. Súčasné vedenia mesta sl‘ubovalo, že MHK 32 o 2 — 3 roky postúpi do extraligy,
uvedená suma však nevyrieši situáciu a týmto spósobom MHK do extraligy nepostúpi.

MUDr. SlaIkovský — zdóraznil, že súčasné vedenie nesl‘ubovalo postup MI 1K 32 do extraligy.

Inu. Blcháč. PhD. — potvrdil, že návrat do extraligy bol sľubovaný, žial‘ neuskutočnil sa.
Nedošlo k očakávanému efektu, že budú plnšie tribúny a že mladí, začínajúci športovci budú
mat‘ svoje vzory. K vystúpeniu poslanca MUDr. Mojžiša poznamenal, že ako šéf komisie
životného prostredia a zdravia by si mal naštudovat‘ niektoré reálie čo sa týka skládky.
Pripomenul. že podl‘a zmluvy platnej do r. 2010 holo Pozemkové spoločenstvo povinné
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uzatVoľiť skládku — považuje za nepochopitel‘né, pľečo mesto túto zodpovednosť od
Pozemkového spoločenstva nevyžaduje. V r. 2008 po nástupe krízy Pozemkové spoločenstvo
prišlo s ponukou predať mestu za 10 mil. Sk svoj pozemok; v tcjto súvislosti pripomenul, že
členovia bývalého vedenia mesta by postupovali mým spósobom, kehy sa ich projekt
rozšírenia skládky iiešil ďalej — mesto mohlo mat‘ vyriešenú situáciu s ukladaním odpadu na
25 rokov. Súhlasí s delníciou „odoberanie majetku bez kompenzácie‘ — výška kompenzúcie,
ktoľá chýba mestu v súvislosti s Liptov Arénou, je 2 550 tis. eur.

MUDr. Slalkovský — vyjadri! Sak otázke „kocky‘ na zimnom štadióne — pokial‘je funkčná,je
prínosom. nic však taká, ktorá odráža slnečné svetlo a obraz na nej nic je viditel‘ný. Vrcholom
však je, ak niekto cez takéto zariadenie urobí kšeft, ktorý mu vynesie peniaze na jeho vlastnú
volehnú kampaň, pričom náklady sa musia zaplatit‘ z rnestskej pokladne formou splátok cez
akciová spoločnost‘. K poznámke Ing. LJrbanoviča ohl‘adoni využívania priestorov VIP na
zimnom štadióne oviedo!, že tak Ing. Urbanovič ako aj všetci ostatní poslanci rnajú do týchto
priestorov prístup a určite sa nestretnú s takým osočovaním ako sa on sám stretol v minulom
volebnom období, keď pósobil ako poslanec NR SR, zo strany bývalého primátora mesta Ing.
Blcháča. Zdóraznil, že práve to je rozdiel medzi súčasným a bývalým vedením mesta aje
potrebné, aby aj verejnost‘ vnímala a zhodnocovala všetky výroky členov bývalého vedenia
mesta, ktoré sú často primitívne. Pokial‘ ide o Liptov Arénu, vyjadril pol‘utovanie, že opoziční
poslanci nezostali na rokovaní, ked‘ bob tejto téme venované samostatné zasadnutie MsZ.
Namiesto toho zverejňujú v médiách opakované klamstvá, pričom pravdou je, že Liptov
Aréna boba postavená z prostriedkov európskych fondov a mesto zaplatilo cca 650 tis. eur —

tieto Rnančné prostriedky dostalo v plnej výške spLit‘. Mesto v súčasnosti potrebuje tieto
prostriedky na riešenie problémov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom, ktoré hrozia, ak
sa nepodarí zvrátit‘ to, čo spósobilo bývalé vedenie v predchádzajúcich rokoch. Uviedol, že
pri jeho rokovaniach s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba sa celý výbor vyjadril
v tom zmysle, že pokial‘ bude kandidovat‘ za primátora mesta a vyhrá vol‘by, nebudú mat‘
problém podpísat‘ s ním zmluvu na d‘alšie 4 roky. Ked‘že im nemohol dat‘ takúto záruku,
vyslovili obavu z možného vít‘azstva mého kandidáta, preto navrhli zmluvu ukončit‘ s tým, že
mestu neumožnia pokračovat‘ v skládkovaní odpadu. Zdóraznil, že tieto výroky odzneli za
prítomnosti 9 členov výboru, ktorí to móžu kedykol‘vek potvrdit‘ a okrem toho majú tieto
skutočnosti zaznamenané v zápisnici. Aj tieto vyjadrenia potvrdzujú, že ten, kto má zásluhu
na tom, že dostal mesto do problémov s odpadovým hospodárstvom, je práve Ing. Blcháč.
Co sa týka zimného štadióna, pripomenul, že vedl‘a neho sa momentálne stavia nová hala,
ktorá z technického hl‘adiska predstavuje vyšší stupeň ako rekonštrukcia starej haly — v nej
budú vykonané niektoré úpravy, ktoré bezprostredne potrebuje a pokial‘ sa mestu podarí
predat‘ Dom služieb, bude možné investovat‘ prostriedky aj do d‘alších rekonštrukčných prác.
Zatial‘ je všetko, čo je potrebné k tornu, aby stará i nová hala mohli fungovat‘, pripravcné a čo
sa týka športu a rozvoja hokeja, je nový zimný štadión omnoho lepším riešením ako
rekonštrukcia starého. Pokial‘ ide o spomínanú petíciu, pripomenul, že z 3 500 občanov
vyzvaných petičným výborom kj ej podpísaniu, je cca 700 neidentifkovatel‘ných podpisoin,
bydliskom, resp. títo občania vóbec neeXistujú, preto považuje za zavádzajúcc tvrdit‘, že
petíciu podpísalo 3 500 občanov, ked‘ v skutočnosti ich bob len cca 2 700. K otázke Liptov
Arény ešte poznamenal, že Ing. Gemzický, ktorý o.i. úzko spolupracoval s Ing. Blcháčom, bol
tým, ktorý priviedol Aquapark Tatralandia do finančných problémov. V súčasnosti je na neho
platné trestné oznárnenie, ktoré podalo mesto — proces zatial‘ nic je uzatvorený. Co sa týka
skládky TKO, pokial‘ ju prevádzkuje mesto a ukladá sa na nej odpad v doterajšom režime,
ročne prináša mestu 215 — 240 tis. eur — to sú fnančné prostriedky, ktoré mesto ušetrí, tj.
bczprostredný rozdiel oproti tornu, ako keby mesto ukladalo odpad za rovnakú cenu na inej
skládke. Sanca, kcd‘ Pozemkové spobočenstvo ponúkabo mestu svoje pozemky za 10 mil. Sk,
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sa žiaF nevráti — zásadnou chybou holo. že mesto tieto pozemky neodkúpilo. V tejto súvislosti
vyzval opozičných poslancov, aby prestati obviňovat‘ sůčasné vedenie mesta z drancovania
alebo rozkrádania majetku; požiadal ich, aby nepoužívali takéto výrazy, ktoré nic sú založené
na pravde. Zdóraznit. že ekonomické údaje jednoznačne hovoria v prospech návrhov, ktoré sú
predkladané MsZ na hlasovanie. Ukončil rozpravu k tomuto bodu a na žiadost‘ poslaneckého
klubu vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút. Po skončení prestávky vyzval návrhovú komisiu
k predloženiu návrhu na uznesenie.

JUDr. DropDa — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu:

— časť L „bene na vedomie — bez zmeny — návrh schválený (16 poslancov za, 5
nehlasovali);

— časť II. .konštatuje‘ — bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov za, 4 nehlasovali);
— čast‘ UI. „schval‘uje“, bod 1 — bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, 2

nehlasovali);
— bod H1/2 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseFne (21 hlasov);
— bod 111/3 — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, 8 nehlasovali);
— návrh Ing. Btcháča, PhD. — hlasovat‘ v bode 4 o každej položke osobitne — neschválený

(10 poslancov za, 6 proti, 5 sa zdržali htasovania);
— bod 111/4— bez zrneny — návrh schválený jednomyseľne (21 hlasov).

K návrhu bob prijaté uznesenie č. 3 1/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

10/ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH INVENTARIZÁCIE MAJETKU A
ZÁVÄZKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ORGANIZÁCIÍ,
KTORÝCH JE ZRIAĎOVATEĽOM, KU DŇIJ 31. 12. 2013

Správu predložila Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddetenia ekonomiky MsÚ.
Iiviedla, že materiál bol prerokovaný v komisii ínančnej, majetkovo-právnej a cestovného
ruchu a v mestskej rade a bol odporučený na prerokovanie v mestskorn zastupiteľstve.
lnventarizácia bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a tiež
v súlade s internou smernicou o postupe pri vykonávaní inventarizácie majetku a záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš. Porovnaním fyzického a účtovného
stavu nebol zistený ani prebytok ani manko na majetku mesta. Na základe vykonanej
inventarizácie možno konštatovať, že k 31.12.2013 bol rnajetok brutto mesta vo výške
157 897 927,32 eur, po odpočítaní oprávok aopravných položiek je majetok netto
120 544 024,34 eur. V porovnaní s rokom 2012 dlhodobý nehmotný majetok vzrástol
o 22 337,70 eur, dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 4 180 049,84 eur, fnančný majetok sa
zvýšil o 234 476 eur, zásoby sa zvýšili o 24 383,39 eura fnančné účty sa znížili o 396 268,3 I
eur. Podrobne členené prírastky a úbytky majetku mesta. rozpočtových aj príspevkových
organizácií obsahuje dóvodová správa.

MUDr. Slatkovský — poznamenal, že správa je obsažná nic potrebné vidiet‘ za ňou množstvo
práce, pretože vykonat‘ ce]ú inventarizáciu nic je jednoduché. Za dó]ežité však považuje
zistenie, že porovnaním fyzického a účtovného stavu nebol zistený žiaclny rozdiel na majetku.

JUDr. Droppa — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeriy.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (15 poslancov za, 4 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 32/20 14. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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11/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTOV:

a) „DEPOZITÁR MÚZEA JANKA KRÁĽA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI“
V RÁMCI VÝZVY POSILNENIE KULTÚRNEHO POTENCiÁLU
REGIÓNOV - 1NTERVENCIE DO PAMÁŤOVÝCH A FONDOVÝCH
INŠTITÚCIÍ

b) „REKONŠTRUKCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY
MÚZEUM JANKA KRÁĽA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI“ V RÁMCI
VÝZVY POSILNENIE KULTÚRNEHO POTENCIÁLU REGIÓNOV -

INTERVENCIE DO NEHNUTEĽNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

Návrhy predložil Ing. Miloš Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ.
InformovaL že v rámci zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci
regionálneho operačného programu mesto dalo prepracovať projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu Múzea Janka Kráľa. Návrh pozostáva z dvoch žiadostí o NFP, a to v časti a)
Depozitár MJK a v časti b) Rekonštrukcia Národnej kultúrncj pamiatky MJK — podrobné
informácie sú uvedené v dóvodovej správe. Poznamenal, že v tomto čase je už vydané
právoplatné stavebné povolenie, kde pre podanie žiadosti o NFP dňa 8.4.20 14 je potrebné
schválit‘ mestským zastupitel‘stvom v oboch prípadoch predloženie žiadosti, zabezpečcnie
realizácie projektu a financovanie projektu a stanovit‘ vedúcej oddelenia ekonomiky úlohu
predložif MsZ na schválenie návrh na príslušnú zmenu rozpočtu mesta.

c) „MATERIÁLNE VYBAVENIE KOMUNITNÉHO CENTRA NOVÝ
SVET HLBOKÉ“ V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE Ž1ADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V PÓSOBNOSTI MINISTERSTVA
VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA PODPORU SOCIÁLNYCH
A KULTÚRNYCH POTRIEB A RIEŠENIE MIMORIADNE NEPRIAZ
NI VÝCH SITUÁCIÍ RÓMSKEJ KOMUNITY

Návrh predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsÚ.
Poznamenala, že projekt. ktorý v rámci uvedenej výzvy vypracovali, bol nazvaný ‚.Materiálne
vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“. Celkový rozpočet projektu je 11 500 eur
a spolufnancovanie projektu mestomje vo výške z celkových oprávnených výdavkov. t.j.
575 eur. Podrobnejšie údaje sú obsahom dóvodovej správy, kde je uvedené aj konkrétne
materiálno-technické vybavenie, ktoré bude zo získaných flnančných prostriedkov zakúpené.

JUDr. Droppa — predložil na hlasovanie jednotlivé body:

— bod č. 11 a) bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, I nehlasoval);
uznesenie bob prijaté pod č. 33/2014; obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

— bod Č. 11 b) — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (19 hlasov);
uznesenie bob prijaté pod č. 34/2014; obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.

— hod č. 11 c) — bez zrneny — návrh schválený (18 poslancov za. I nehlasoval).
uznesenie bob prijaté pod č. 35/2014; obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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12/ PREI«)KOVANI E PLATU PRIMÁTORA MESTA

Návrh predložila Ing. Anna Rašiová, prednostka MsÚ. Na úvod požiadala o opravu
čísla zákoni v schvaľovacej časti návrhu uznesenia na 253/1994. Pripomenula. že
prerokovanie platu primátora ukladá mestu zákon o právnom postavení a platových pomeroch
staros[ov obcí u primátorov miest. Návrh sa predkladá tiež na základe vyhlásenej priemernej
mzdy v národnom hospodárstve za rok 2013. Podľa valorizácie, resp. podl‘a zvýšenia percenta
prlemernej mzdy v Nl-l by sa mal plat primátora schválený na poslednom zasadnutí MsZ
zvýšiť o 2,3 %. tj. na sumu 3 227 eur. Primátor mesta však zo svojho vlastného rozhodnutia
neodporúča MsZ, aby mu valorizovalo celá výšku platu, preto sa znižuje koeflcient, ktorý mu
bol priznaný posledným uzncsením MsZ, a to z 35.5 na 32,4 % z tohto titulu zostane plat
primátora pre rok 2014 na úrovni r. 2013 a i. 2012, čojc vo výške 3 153 eur.

.JUDr. Droppa — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeriy.

Mes[ské zastupiteľstvo návrh schválilo (16 poslancov za, 3 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod čísloiu 36/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

13/ ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE NA KÚPU 47 BYTOV
PRE ÚČELY NÁJOMNÉHO BÝVANIA V NEHNUTEĽNOSTI č.s.
1871 — DOPLNENIE UZNESENIA Č. 1/2014 Z 9. 1. 2014

Návrh predložil Ing. Miloš Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ. Uviedol, že
v zmluve o budúcej kúpnej zmluve je potrebné doplnit‘ bankové spojenie a číslo účtu
budúceho predú.vajúceho a bankové spojenie a číslo účtu budúceho kupujúceho a v časti II.
bod B!4 uznesenia MsZ č. 1/2014 z 9.1.2014 doplnit‘ text „a zriadenie záložného práva na 47
b.j. v prospech ŠFRB a MDVaRR SR“ — toto doplnenie je dóležité pre to, aby mesto mohlo
požiadat‘ SFRB o finančné prostriedky na kúpu uvedených 47 b.j.

JUDr. Drojpa — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (13 poslancov za, 2 proti, 5 sa zdržali hlasovania).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 37/2014. Obsah uzneseniajc prílohou tejto zápisnice.

14/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, NADOBUDNUTIE
MAJETKU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAM1 MESTA

Návrh predložila JUDr. Blanka Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ.

MUDr. Slafkovský — na úvod pripornenul, že v rámci tohto bodu programu sa predkladá aj
návrh zmluvy o budúcej zmluve s Cestnými stavbami — ked‘že riaditel‘ spoločnosti predložil
v priebehu tohto zasadnutia doplňujúci materiál týkajúci sa výstavby cyklistických pruhov na
okružnej križovatke, požiada ho o krátky komentár.

JUDr. I-Iliničanová — informovala o jednotlivých bodoch návrhu: v prvých dvoch bodoch
schval‘ovacej časti sa jedná o osobitný zretel‘, pričom v prvom hode ide o predaj pozemku
o výmere 6 m2 manžclom Caisovcom a v druhom bode o zmluvu o budúcej zmluve na predaj
pozemku pre p. V. Bellu pod výstavbu garáží na sídlisku Nábrežie — tento bod už bol
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predmetom rokovania MsZ, keďže sa však zmenili určité pomery (bude vybudovaných menej
parkovacích miest, ale požadované miesta v počte 30 sa zachovajú), predkladá sa opätovne na
schválenie. V bode 3 sa taktiež jedná o osobitný zreteľ — predaj prebytočného pozemku na
Podbrezinách. t.j. pri poschodovej garáži, majitelia ktorej kolaudovali tento objekt na 2x —

mesto im predáva d‘alší pozemok (prístupovú komunikáciu) na základe predchádzajúcej
zmluvy o budúcej zmluve. V bode 4 sajedná o nadobudnutie stavby bez pozemku na základe
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve — ide o objekt „cyklistické pruhy‘ na stavbe cesty I/l 8
(križovatka pri hoteli Jánošík). Pripomenula, že táto stavba bola vybudovaná na základe
požiadavky mesta, doteraz však nebola dodávateľovi zaplatená. Navrhla odsúlilasiť odkúpenie
na základe znaleckého posudku s tým, že cena by bola maximálne 38 000 eur. V časti III. je
navrhovaná zmena uznesenia, ktorá sa týka predaja objektu Súkromnej materskej škole
Stonožka na základe jej žiadosti.

Ing. Urbanovič — k časti III. — zmena uznesenia č. 49/2006 z 25.5.2006 pripomenul. že
prvýkrát bol tento návrh prerokovaný v komisii finančnej. majetkovo-právnej a cestovného
ruchu vjanuári t.r. — hlasovaním ho komisia neodporučila schváliť. Následne tento návrh
nebol predložený do MsZ, ale opátovne bol predložený na rokovanie komisie 18.3.2014, kde
bola predložená aj analýza podobných školských obj ektov, ktoré sa predali za I ‚- Sk alebo za
I euro v minulých rokoch. Komisia sa tým zaoberala. neprijala však žiadny záver ani
uznesenie t.j. o ničom nehlasovala s tým, že bude rešpektovat‘ analýzu odborníkov Mestského
úradu, ktorí neodporučili takúto zmenu uznesenia uskutočnit‘. Následne dňa 24.3.2014 dostal
ako člen komisie zápisnicu z rokovania komisie a s údivom si prečítal jej uznesenie, ktoré
znelo: „Komisia bene Analýzu školských objektov na vedomie, odporúča vypracovat‘ návrh
na zmenu uznesenia č. 49/2006 a materiál predložit‘ na d‘alšie zasadnutie fínančnej komisie“.
Vzápätí na to odpovedal tajomníčke komisie e-mailovou poštou, že nakol‘ko komisia
k tomuto bodu nehlasovala, t.j. nemalo byt‘ prijaté žiadne uznesenie, podl‘a jeho názoru ide
o porušenie rokovacieho poriadku a zákona o obecnom zriadení. Na 3. deň po odoslaní tohto
c-mailu dostal od tajomníčky komisie odpoved‘, že v zápisnici chybne uviedla, že sa jednalo
o uznesenie, pričom by malo íst‘ len o záver alebo konštatovanie. Následne boli doručené
materiály na toto zasadnutie MsZ, súčast‘ou ktorých bola aj zápisnica zo zasadnutia finančncj
komisie. kde sa v závere uvádza, že „predložená analýza bude v zmysle uznesenia mestskej
rady č. 2/2014 z20.1.2014 predložená na rokovanic mestskej rady v mesiaci marce 2014“.
Na základe tohto konštatovania sa utvrdil v názore, že finančná komisia je obchádzaná.
Zároveň pripomenul, že už v r. 2011 dal návrh na jej zrušenie, pretože už v tom období všetky
veci, ktoré komisia neodporučila schválit‘, boli napriek tornu predložené do MsZ a schválené
— toto je dósledok toho, že celý schval‘ovací proces móže byt‘ spochybnený. Opát‘ pripomenul,
že komisia žiadny záver k tomuto bodu neprijala, pretože odborníci spracovali analýzu
školských objektov vel‘mi dobre a zrozumitel‘ne, aj keď základné podmienky zmlúv sú
rozdielne — aj preto navrhovali prijat‘ určité sankcie pre prípad zmeny účelovosti. Podotkol, že
na základe uvedených skutočností je možné spochybnit‘ dóveryhodnost‘ zodpovedných osób,
ktoré si upravujú závery komisie podl‘a svojho uváženia a nic podl‘a skutočného stanoviska
komisie, pretože oba doručené závery sú pre neho zmätočné a odporujú si.

JUDr. Hliničanová — čo sa týka rozdielnosti podmienok, pripomenula, že jednotlivé školy
majú v zmluve uvedené sankcie pre prípad nedodržania účelu — spátný predaj nehnuteľností.
Pokial‘ ide o analýzu, uviedla, že MsU ju predložil na základe uznesenia mestskej rady, ktoré
prijala vjanuári 2014. Analýza hola teda podl‘a požiadavky predložená mestskej rade, ale
pretože aj komisia je orgán spósobilý na to, aby o tom rokoval, bola analýza predložená aj
komisii. Ked‘že však právne oddelenie zistilo v dokumente určité nepresnosti, analýza bola
upravená a mestská rada ju odporučila d‘alej prerokovat‘ v mestskom zastupitel‘stve.
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Ing. Milan Kružliak, zástupca primátora mesta — taktiež sa zúčastnil zasadnutia flnančnej
komisie a móže potvrdit‘, že predmetná analýza bola predložená len ako informácia. pretože si
ju vyžiadala mestská rada, ktorá ju aj odporučila predložit‘ MsZ. Z tohto dóvodu ani neholo
o tomto materiáli hlasované, čo konzultoval aj s predsedom komisie.

JUDr. Trnovský — poznamenal, že predmetom tohto rokovania je iba MŠ Stonožka, pretože
práve tento subjekt si podal na MsU žiadost‘ o úpravu podmienok kúpnej zmluvy. Dalej
pripomenul. že na zasadnutí mestskej rady vjanuári t.r. žiadal, aby v mesiaci marci bola
predložená analýza všetkých zmlúv, t.j. aby mesto malo prehľad o všetkých školách
a školských zariadeniach, ktoré takýmto spósobom odpredalo a aby v prípade ich požiadavky
vedelo reagovat‘ na možnost‘ zmeny podmienok. Zdóraznil, že každé uznesenie sa prijíma
v určitej spoločensko-ekonomickej situácii — tak bob prijímané aj uznesenie v r. 2006,
postupom času sa však ukázalo, že nebolo dopracované so všetkými dósledkami, s ktorými sa
móžc subjekt prevádzkujúci dané zariadenie stretnút‘.

lnu. Urbariovič — svojím vystúpenírn chccl poukázaf na nedostatočné a neodborné
administratívne postupy komisie v súvislosti so spracovaním zápisnice. Potvrdil vyjadrenie
zástupcu primátora Ing. Kružliaka, že komisia o predmetnom materiáli nehlasovala, preto
žiadny záver ani uznesenie nemali byť v zápisnici uvedené. Clenovia komisie chápali
predloženú analýzu ako informáciu s tým, že odborníci na MsU neodporúčali prijímat‘ túto
analýzu, ked‘že boba nedostatočne spracovaná — komisia teda brala ako fakt, že sa touto vecou
nebude zaoberat‘. Dalšie zasadnutie komisie sa nekonalo, pričom na MsZ je predložený nový
materiál. Poznamenal, že vychádza z toho, čo bob prerokované na komisii a napáda to, že
komisia jednak mala zlé podklady ajednak sa k ničomu nevyjadrovala, neprijala žiadne
uznesenie ani záver. V dvoch verziách zápisnice sú dokonca rozdielne závery, preto si myslí,
že v tejto oblasti niečo nefunguje a že členovia komisie sú zavádzaní a následne nemóžu ani
správne rozhodovat‘.

Ing. Rašiová — vyjadrenia poslanca Ing. Urbanoviča pokladá za neadekvátne minimálne
z dóvodu, že v predmetnom zápise nic je uvedené žiadne hlasovanie. Uviedla, že tajomníčka
komisie ju osobne informovala o situácii so zápisnicou ako aj o e-mailovej komunikácii
s poslancom Ing. lirbanovičom. Ked‘že podl‘a pravidiel by zápisnice z rokovaní kornisií mali
podpisovat‘ ich predsedovia, taj omníčka komisie sa snažila po vyhotovení zápisnice
skontaktovat‘ sa s predsedom komisie, ktorý však v tom čase nebol k dosiahnutiu z dóvodu
pracovných povinností. Z týchto dóvodov požiadala o ospravedlnenie za tajomníčku komisie.
Zároveň zdóraznila, že sa nejednalo o žiadny zámer ani o neodborné a neprofesionálne
konanie, ale o bežný l‘udský faktor. Opat‘ poukázala na to, že hlasovanie komisie nebolo
v zápise uvedené a zrejme nemal byt‘ uvedený ani žiadny záver. Požiadala poslancov, aby
tieto informácie považovali za jej vysvetlenie situácie, ktorá móže kedykoľvek v živote
nastat‘. Na záver požiadala predsedov komisií, aby zápisnice z rokovaní svojich komisií
podpisovali pred ich zverejnením.

Ing. Vladimír Stankoviansky. poslanec MZ — podl‘a róznych informácií by súkromné
materské školy mali nahrádzat‘ mestské zariadenia, čo sa však nezakladá na pravde.
Pripomenul, že od šk.r. 2003/2004, ked‘ bob v materských školách 1 024 detí, v r. 2007/2008
klcsol počet na 916, v r. 2012 bol počet 945. v r. 2013 bol počet 969 av r. 2014 opát‘ mierny
pokles na 953, čo je spósobené tým, že v materských školách sú predpísané počty detí.
Súkromné materské školy nic je potrebné posudzovat‘ z toho hl‘adiska, že budú mestským
konkurovat‘, ale naopak, je potrebné pod‘akovat‘ im za prácu, pretože bez nich by ho]

21



nedostatok miest pre umiestnenie detí predškolského veku (v mr. nebolo prijatých 39 detí).
Na objasnenie uviedol, že 16.3.2006 MsZ schválilo prognózu vývoja škól a školských
zariadení a tiež odporúčania, jedno z ktorých sa týkalo MS Stonožka v znení: „Dalším
riešenírn je možnost‘ získania objektu MS od mesta do dlhodobého prenájmu fyzickcj alebo
právnickej osobe.. .‘ — podmienkou bob podanie žiadosti; v opačnorn prípade by sa deti
premiestnili do MŠ na Nábreží Dr. A. Stodolu. prax však ukázala, že súkromná MS stále
existuje. Co sa týka samotnej MS Stonožka, pripornenul, že budova bola postavená v r. 1961,
zmluva bola uzavretá v r. 2006 a lbndy z EU nastúpili až v r. 2008. PokiaF sa za
predchádzajúce roky rekonštruovali materské školy alebo odstraňovali havarijně stavy
z fondov EU resp. aj z vlastných prostriedkov (z najväčších napr. plynofíkácia kotolne na Ul.
Cs. brigády 173 tis. eur, L.Ondrašová strecha 33 tis. eur, Nábr. A.Stodolu strecha 36 tis. eur,
Nábr. 4. apríla strecha cca 30tis. eur, Komenského ul. výmena okien 55 tis. eur, ZS Ap. Pavla
výdajňa stravy 40 tis. eur, MS Agátová ul. strecha 24 tis. eur), tak MS Stonožka zrealizovala
rekonštrukciu takmer celej budovy za vlastně finančné prostriedky. Poznamenal, že zo 6
zariadení len 2 nemali zmluvy — jedným z nich boba MS Stonožka, ktorá sa aj v r. 2008
obrátila na mesto ohl‘adom pomoci pri financovaní stravovania. Na záver zdóraznil, že pre
mesto je prínosom. ked‘ na jeho území budú fungovat‘ aj súkromné materské školy.

JUDr. Trnovský — poznamenal, že bol prvý z tých, ktorí podporili vznik súkromnej materskcj
školy nielen hlasovaním, ale aj skutkami. Ocenil prístup Ing. Stankovianskeho k tejto
problematike, pretože v komisii školstva odzneli rózne názory k tornu, či mesto potrebuje
alebo nepotrebuje súkromnú materskú školu, atd‘. Podl‘a neho sú potrebné aj súkromné
rnaterské školy, čo však nepredstavuje odoberanie zamestnanosti, pretože vznikajú nové
pracovné rniesta, ani odoberanie detí. pretože ide o sút‘až, ktorá by mala byt‘ rovnocenná,
t.zn., že subjekt, ktorý prevádzkuje súkromnú materskú školu, by mal mat‘ rovnaké
podmienky ako mesto, t.j. móže za vlastné finančně prostriedky vykonat‘ aj rekonštrukciu.
Z týchto dóvodov podporuje názor poslanca Jng. Stankovianskeho.

ln. arch. Pavel Bobák. CSc., roslanec MZ — je potrebné ocenit‘, že sa súkromná materská
škola zriadila, že sa prevádzkuje a v konečnom dósledku sa zachránila budova. V súvislosti
s podmienkou, že pri spätnej kúpe by sa mali zohl‘adnit‘ aj náklady, ktoré právnický subjekt
do rekonštrukcie investoval, odporučil aspoň orientačne vyčíslit‘ tieto náklady.

MUDr. Slafkovský — požiadal Ing. Jána Bošanca, riaditel‘a spoločnosti Cestné stavby, spol.
s r.o. Lipt. Mikuláš o doplňujúce informácie k bodu č. 11/4.

Ing. Bošanec — ozrejmil situáciu ohl‘adom cesty č. 1/18 a 11/584 (okružná križovatka pri hoteli
Jánošík). Informoval, že uvedená stavba boba získaná formou verejného obstarávania verejnou
súfažou zo dňa 4.10.2006 vyhlásenou investorom stavby Slovenskou správou ciest —

investičná výstavba Zilina. Stavebné povolenie bob vydané 28.10.2006 — v ňom už bol
zahrnutý aj objekt „cyklistické pruhy“, ktoré v rámci obstarávania neboli sút‘ažené. Stavba
bola odložená pre nekrytie financiami z roku 2007 až na rok 2009 — v 9. mesiaci irn bob
stavenisko odovzdané a stavba realizovaná v r. 2009 2010. Následne bob dňa 24.11.2010
vydané kolaudačné rozhodnutie, avšak bez stavebného objektu „cyklistické pruhy“, nakoľko
tento objekt nebol predmetom sút‘aže. Keďže SSC mi neuhradila a neskolaudovala cyklistické
pruhy (tieto boli doplnené na žiadost‘ mesta), zostala spobočnosti Cestné stavby táto
pohl‘adávka. s ktorou je potrebné sa vysporiadat‘. Pripomenul, že stavebné materiály sú v réžii
Cestných stavieb — nernajú ich komu odovzdať a nemóžu stavbu skolaudovat‘, pretože nic sú
stavebníkom ale stavitel‘om. K tomu, aby sa Cestné stavby zmenili na stavebníka, požaduje
SSC zmluvu o budúcej zrnluve resp. kúpnu zmluvu s tým, že náklady bude mat‘ kto uhradit‘,
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aby touto povinnost‘ou nebola zaviazaná SSC. Následne by Cestné stavby mali stavbu
skolaudovat‘ ako stavebník a zároveň stavitel‘ s tým, že po skolaudovaní bude možný jej
predaj mestu. Rozpočet bol spracovaný v cenovej relácii sút‘ažných podmienok, t.j. bol
ocenený výkaz výmer spracovaný projektantom firmy, ktorá nešila celú okružnú križovatku.

Inz. Lucia Cukerová, poslankyňa MZ — v súvislosti s bodom 11/4 sa zaujímala, z akého
d6vodu nebol tento návrh predtožený na rokovanie komisie finančnej, majetkovo-právnej
a cestovného ruchu. Ďatej poukázala na nevhodnú formuláciu v důvodovej správe k bodu 11/4,
kde sa uvádza. že „pri kolaudácii stavby z určitých důvodov predmetom konania nebol
objekt...“ — odporučila konkretizovat‘ tieto důvody, pretože slovo „určité‘ může vyvolávat‘
pochybnosti. Pokial‘ ide o rozpočet na danú stavbu (cyklistické pruhy), ktorý spracoval
podzhotovitel‘, t.j. firma STANIO, s.r.o., zdůraznila, že mali byt‘ ocenené reálne náklady
stavby. V tejto súvislosti odporučila zvážit‘, či by nebolo potrebné vyhotovit‘ minimálne
znalecký posudok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta.

JUDr. Hliničanová — pripomenula, že v tomto prípade ide o nadobudnutie majetku pre mesto.

Inu. Cukerová — cena je však predložená Cestnými stavbami; pre mesto je podstatné, či by
tieto náklady na základe znaleckého posudku nemohli byt‘ nižšie.

JuDr. Hliničanová — práve z tohto důvodu pri prezentácii materiálu navrhovala doplnit‘ tento
bod o povirmost‘ vypracovania znaleckého posudku s tým, že cena by bola maximálne 38 000
eur. Co sa týka nepredloženia tohto bodu do finančnej komisie, důvodom bola skutočnost‘, že
táto transakcia bola schval‘ovaná už v rámci rozpočtu.

In. Cukerová — zaradenie sumy 38 000 eur do rozpočtu je jedna vec, otázkou však je. či
skutočná cena objektu je adekvátna tejto sume.

JUDr. Hliničanová — poznamenala, že takéto podklady boli predložené oddelením ŽP,
dopravy a VP, ktoré tieto náklady prcverovalo.

Ing. Cukerová požiadala, aby v budúcnosti takéto podklady týkajúce sa hlavne ekonomiky,
boli predkladané poslancom s dostatočným časovým predstihom, čo im pomůže pri študovaní
materiálov i pri samotnom rozhodovaní.

Inz. Blcháč. PhD. — potvrdil, že predkladatel‘ka navrhla doplnenie o maximálnu výšku kúpnej
ceny v zmysle znaleckého posudku pri uvádzaní materiálu, požiadal však, aby tento doplnok
bol naformulovaný pre návrhovú komisiu. Vrátil sa k vyjadreniam Ing. Urbanoviča a Ing.
Cukerovej a vyjadril aj svoje rozhorčenie nad obchádzaním komisií MsZ. Pripomenul, že
komisie sú poradným orgánom mestského zastupitel‘stva, preto by sa mali vyjadrovat‘ ku
všetkým materiálom, ktoré sú do MsZ predkladané (porovnal so zastupitel‘stvom ZSK, kde
komisie pracujú bezproblémovo). Súčasný postup podl‘a jeho názoru nemá žiadnu logiku
a predstavuje hrubý neprofesionalizmus. Ked‘že predmetný návrh nebol prerokovaný
v komisii, predpokladá, že bol doplnený do programu MsZ na podnet primátora mesta, ktorý
cšte v r. 2011 vytýkal bývalému vedeniu, že zaradilo tento cyklochodník do projektu
knižovatky, pričom v súčasnosti sa musí nešit‘ problém s Cestnými stavbami.

JUDr. Droppa — prikláňa sa k tornu, aby uznesením bola stanovená povinnost‘ ocenit‘ stavbu
znaleckým posudkom, zároveň však poukázal na možnost‘ vyššieho ocenenia — je otázne, či
v takom prípade by Cestné stavby súhlasili s tým, že mesto im zaplatí len 38 000 eur.
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JUDr. Hliničanová — aj z tohto dóvodu navrhovala formuláciu „rnaximálne do 38 000 euť‘.

JUDr. Dropa — k uvedenej výške sumy by sa mala vyjadrit‘ aj druhá strana. aby následne
nevznikol problém pri uzatváraní zmluvy. Všetky podstatné veci je potrebné ešte prcd
uzatvorením zmluvy s partnerom vyjasnit‘ — informovat‘ ho o podmienkach. t.j. ide nielen
o ochranu mesta, ale aj obchodného partnera.

MUDr. Slafkovský — pripomenul. že MsZ holo o tomto probléme informované dlhodobo —

závázok voči dodávateľovi je evidentný. Na opakovaných rokovaniach mesto požadovalo
tento chodník zhotovit‘ a dodávateľ, ked‘že práve na tomto úseku pracoval, chodník v rámci
výstavby križovatky zrealizoval. Z dóvodu. aby táto vec mohla procedurálne postúpit‘ d‘alej,
požiadal o predtoženie tohto návrhu do MsZ. v čom nevidí žiadny problém. Zároveň požiadal
Mgr. Krajčího, ktorý je d‘alej prihlásený do rozpravy, aby v rámci svojho vystúpenia predložil
návrh (keďže návrhy na hlasovanie možno predkladaf len v rámci rozpravy) v zmysle toho,
čo uvádzala prcdkladatel‘ka, t.j. že nadobudnutie majetku sa móže uskutočniť len na základe
znaleckého posudku v cene maximálne 38 000 eur. Následne móže procedúra pokračovat‘
a medzičasom mesto požiada o spracovanie znaleckého posudku s tým, že o výsledku bude
MsZ informovat‘. V prípade, ak bude cena stanovená znaleckým posudkom vyššia než
rozpočtovaných 38 000 eur, bude možné diskutovat‘ o d‘alšom postupe. Poznamenal, že
Cestné stavby sú v súčasnosti v polohe, že mesto sa priznáva k záväzku, ktorý bol v minulom
období vytvorený a má zdroje na to, aby bol uhradený.

log,. Cukerová — predpokladá, že návrh, ktorý uviedla predkladateľka pri predkladaní tohto
bodu, bude doplnený do schval‘ovacej časti uznesenia, preto nic je potrebné, aby takýto návrh
predkladal poslanec v rámci rozpravy.

MUDr. Slafkovský pripomenul, že predkladatel‘ka toto doplrienie len odporúčala (vyjadrila
svoj názor), konkrétna návrh na doplnenie uznesenia však musí prcdložit‘ poslanec.

N4gr. Martin Krajčí, ioslanec MZ — predložil pozmeňovací návrh na úpravu bodu 4
schval‘ovacej časti návrhu uznesenia, kde v druhom odseku za slová .‚za kúpnu cenu“ bude
doplnený text „určenú znaleckým posudkom, maXimá]ne však 38 000 eur s DPI-1“ s tým, že
v d‘alšej časti je uvedené, že kúpna zmluva bude podliehat‘ schváleniu mestským zastupitel‘
stvorri. Dalej sa vyjadril k časti 111. (MS Stonožka) — aj ked‘ pokladal za prekvapujúce, že sa
tento bod objavil v materiáli napriek tornu, čo odznelo na rokovaní komisie fnančnej,
majetkovo-právnej a CR dňa 18.3.2014, rešpektuje stanovisko mestskej rady, ktorá odporučila
predložit‘ tento návrh do MsZ. Informoval, že na zasadnutí komisie vzniesot určité odborno —

právne výhrady k navrhovanému zneniu zmluvy a aj zo všeobecne] rozpravy bob zrejmé. že
v podstate nic je dóvod túto zmluvu otvárat‘, t.j. že podrnienky sú nastavené dobre aje v nej
dostatočná ochrana mesta ajeho záujmu podporit‘ a udržat‘ výchovno-vzdelávací proces —

z tohto pohl‘adu považuje otváranie zmluvy za zbytočné. Ked‘že je však materiál predložeriý,
riavrhol v ňom vykonat‘ 2 zrneny uznesenia, a to v časti III., kde bude za textom ..znaleckého
posudku“ bodka. t.zn. vypustí sa text „aleho preukázaných účtovných dokladov vzájomne si
odsúhlasených“. Vychádza z toho. že pokial‘ ině zmluvy odkazujú na znalecký posudok,
nevidí dóvod, prečo by sa v tomto prípade mali odsúhlasovat‘ účtovné doklady, ktoré móžu
byť rzne. Odporučil zjednotit‘ tento systém v rámci všetkých škól a školských zariadcní.

JUDr. Hliničanová — poznamenala, že aj ostatně zariadenia majú ustanovenie o preukázaní
účtovných dokladov. napriek tornu však súhlasí s návrhom poslanca Mgr. Krajčího.
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Mur. Kjí — predložil druhý pozmeňovací návrh. ktorým odporučil vo vete v znení .‚Súčasne
sa kupuj úci zaviaže uhradiť mestu zmluvnú pokutu vo výške prípadného zhodnotenia
prevádzaných nehnuteľností pre prípad. že nedodrží účel využitia prevádzaných nehnuteľností
a dójde k spätnému odpredaju predmetu prevodu.“ spojku ‚a“ nahradit‘ spojkou .‚alebo“.
Podl‘a dóvodovcj správy je takéto znenie už do zmluvy zapracované, tzn., že pokiaľ dójde
k spätnérnu predaju, nehnutel‘nosti sa odpredajú za I euro bez ohľadu na investície. Túto
úpravu navrhuje z dóvodu, že zmluvná pokuta v tomto texte je duplicitná k tornu, čo je
uvedené v zmluve. V prípade, že vo vete bude uvedené slovo ‚.alebo“, mesto by si v zásade
mohlo vybrat‘, že pokial‘ sa nedodrží účel prevádzkovania, bude žiadat‘ zmluvnú pokutu bez
toho. aby došlo k spátnérnu predaju, alebo bude žiadat‘ spátný predaj, pri ktororn by už bola
duplicitná sankcia. Pokial‘ nedójde k tejto zmene, celá podrnienka podľa jeho názoru nebude
mat‘ zmysel. Co sa týka tretej podrnienky, pochybuje o jej vynutitel‘nosti z hl‘adiska mesta, ak
je však vóľa zrnluvu otvorit‘ a naplňat‘ ju, nenamieta proti tornu. Na záver vyvrátil tvrdenie
prevádzkovateľa, že nernóže zhodnocovat‘ tento nehnuteľný majetok — podľa jeho názoru
móže rnajetok zhodnocovat‘ za predpokladu, že bude dodržiavat‘ účel. Pripomenul, že MS
Stonožka je podrtikatel‘ský subjekt, takže si móže tieto náklady zahrnút‘ do odpisov, atd‘.
Faktom je, že celé zhodnocovanie uskutočňuje pre výkon svojej podnikatel‘skej činnosti, preto
uvádzané dóvody pokladá za nepresvedčivé. Presvedčit‘ ho móžu len dóvody, ktoré uvádzal
Ing. Stankoviansky, t.j. že deti potrebujú rnaterské školy a že rnaterských škól je málo.

Ing. Blcháč, PhD. — v súvislosti s návrhom na odkúpenie cyklochodníka sa vrátil k vystúpeniu
Ing. Bošanca, z ktorého je zrejmé, že realizácii predchádzala sút‘až a vydanie stavebného
povolenia, investorom i spracovateľom projektu bola SSC, realizátorom holi Cestné stavby,
problémom však bob, že sút‘až prebehla na inú stavbu než cyklochodník. Mesto teda nebolo
účastníkom sút‘aže ani stavebného konania, pričom primátor tvrdí, že existoval určitý závázok
zo strany mesta, ktorý je teraz potrebné nešit‘. Pripomcnul, že mesto nerieši žiadny závázok,
chce len prejavit‘ dobrú vól‘u nešit‘ dielo, ktoré holo vybudované. t.j. cykbochodník, ktorý je
súčast‘ou cyklochodníka Lipt. Trnovec — Lipt. Mikuláš — Ziar.

lnu. Štefan Ganoczy, PhD., poslanec MZ — požiadal Mgr. Krajčího o podrobnejší výklad
nahradenia spojky „a‘ spojkou .‚alebo“ v časti Hl. — v takorn prípade za predpokladu, že
mesto dostane tento objekt od súčasného majiteľa spát‘, v podstate dostane späť iba hodnotu
zrnluvnej pokuty, ktorá sa rovná investícii na obnovenie objektu; nikde sa neobjavuje hodnota
samotného objektu. ktorý bol predaný súčasnému vlastníkovi za 0.03 eur.

Mur. Krajčí — objasnil svoj návrh (mimo mikrofónu).

Vladimír Rengevič, poslanec MZ — považuje za pochopitel‘né. že SSC chcela vybudovat‘
okružnú križovatku a mesto chcelo vybudovat‘ cyklochodník. ktorý však nebol v sút‘aži, prcto
by ho mal niekto zaplatiť. Podl‘a predloženého kolaudačného rozhodnutia však cyklochodník
nieje skolaudovaný. Dalšou otázkou je rozpočet a skutočné náklady — podľa jeho názoru tieto
náklady zahiňajú aj veci. ktoré nesúvisia priamo s cyklochodníkom. napr. odstránenic
betónového krytu o ploche do 200 m2 (myslí si, že tento úkon by Cestné stavby museli
vykonat‘ aj bez výstavby cykbochodníka). resp. nátery stavebných a dopinkových konštrukcií,
niektoré dopravné značky, atď. Preto by skór privítal rozpis skutočných prác, tzn. tých, ktoré
holi vykonané naviac oproti prácam na samotrlej križovatke. Zdóraznil, že ak sa má mesto
správat‘ slušne, uznat‘ svoj závázok a uhradit‘ predmet dodávky. mala by sa aj druhá strana
správať korektne a vykázat‘ skutočne len veci, ktoré boli predmetom tejto dodávky. Z tohto
dóvodu odporučil predložit‘ MsZ výkaz nákladov opakovane s tým, že v ňom budú uvedené
reálne náklady: následne bude možné nešit‘ otázku znaleckého posudku.
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Mgr. Kraičí — pripomenul, že znalecký posudok sa vypracováva práve z dóvodu. aby sa
vyčíslila reálna hodnota — mesto musí tieto výdavky ustriehnut‘.

Inz. arch. P. Bobák, CSc., poslanec MZ — v súvislosti s cyklochodníkom nadviazal na
vystúpenie Ing. Rengeviča i d‘alších predrečníkov - ako účastník niektorých výrobných
výborov móže potvrdit‘, že cyklochodník na okružnej križovatke nebol záväzok mesta. Bola
to relevantná požiadavka mesta, odboru dopravy Okresného úradu a odboru dopravy
Krajského úradu v súvislosti s vydaným stavebným povolením na cyklochodník. Mesto
požadovalo, aby sa cyklochodník vedúci do Lipt. Trnovca rešpektoval, čo si vyžiadalo
opakované prepracovanie projektu okružnej križovatky (zapracovanie cyklistických pruhov
pomedzi množstvo d‘alších pruhov na križovatke). Nukoniec zostalo už len rozhodnutie o type
povrchovej Úpravy, kde bola možnost‘ ponechania trávnatého povrchu alebo položenia dlažby
— Ssc na základe dohody dala pokyn na položenie dtažby. Zial‘, d‘alšie kroky z dévodu
personálnych zmien v ssc neboli doriešené.

Ing. Rengevič — podl‘a jeho názoru cyklistické pruhy, ktoré sú súčast‘ou križovatky, patria do
projektu križovatky, t.j. mesto by malo platit‘ len cyklochodník, ktorý vedie od mosta cez Váh
smerom na dial‘ničný most, v dlžke 45 m.

Ing. Bošanec — opät‘ pripomenul. že nacenenie bob vykonané subdodávatel‘om, výkaz výmer
bol spracovaný projektantom ako naviac práce súvisiace 50 zmenami, ktoré vyplynuli zo
zaradenia cyklopruhov (bob potrebné rezanie povrchu a pod., pretože sa posúvali vetvy,
dopravné portály, atd‘.). Zdóraznil, že cestné stavby ocenili práce položkami, ktoré boli
použité v sút‘aži pre celú križovatku — ich cenová ponuka bola v súťaži vít‘azná.

MUDr. Slafkovský — navrhované doplnenie uznesenia považuje za prijatel‘né, nemóže však
hodnotit‘ jednotlivé postupy, ked‘že nebol účastný pri predchádzajúcich rokovaniach.
Zapracovanie cyklochodníka do okružnej križovatky je pre mesto prínosom, ale faktom je. že
ten, kto ho postavil, nedostal zaň zaplatené. Mesto sa nemóže od tejto povinnosti dištancovat‘,
aj preto je návrh predložený na toto rokovanie MsZ. O tom, či sú vykázané náklady
oprávnené, musí podl‘a jeho názoru rozhodnút‘ znalec. Co sa týka MS Stonožka, myslí si, že
ustanovenia o náhrade zhodnotenia nehnutel‘ností v prípade ich spätnej kúpy je potrebné
uvádzat‘ v zmluvách aj v budúcnosti. Dóvodom je najmä to, že sa zvyšuje šlandard. zvyšujú
sa požiadavky a podnikateľské subjekty, ktoré tieto budovy prevádzkujú, potrebujú do nich
investovat‘. V prípade, že majitel‘ prestane z róznych dóvodov takéto zariadenie prevádzkovat‘
a mesto získa budovu spät‘, za súčasných podmienok by prakticky nemuselo priznat‘ náklady
súvisiace so zhodnotením stavby. Myslí si, že z tohto pohl‘adu je navrhované riešenie v súlade
s dobrými mravmi aje potrebné ho podporu‘.

JUDr. Droppa — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu:

— pozmeňovací návrh Mgr. Krajčího — v časti 111. v 7. riadku vypustit‘ poslednú čast‘ vety;
v d‘alšej vete nahradit‘ spojku „a“ spojkou „alebo‘ — návrh schválený (14 poslancov za,
5 nehlasovali);

— pozmeňovací návrh Mgr. Krajčího — v bode 11/4. doplnit‘ text „určenú znaleckým
posudkom, maximálne všaké‘ — návrh schválený (17 poslancov za, 2 nehlasovali);

— čast‘ L ‚.konštatuje“ — bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov za, 2 nehlasovali);
— bod II/l — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, I nehlasoval);
— bod 11/2 — bez zmeny — návrh schválený (16 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania. I

nehlasoval);
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— bod 11/3 — bez zmeny — návrh schválený (16 poslancov za, 2 nehlasovali);
— bod 11/4 — s doplnením — návrh schvátený (17 poslancov za, 2 nehlasovali);
— čast‘ III — vrátane schválených zmien—návrh schválený (15 poslancov za, 4 nehlasovali).

K návrhu bob prijaté uznesenie Č. 38/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tcjto zápisnice.

15/ NÁVRH NA ZMENU A DOPLNENIE ZRIAĎOVACEJ LISTINY
VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložil Ing. Milan Kružliak, zástupca primátora mesta. Informoval, že VPS
pripravili návrh na zmenu a doplnenie zriad‘ovacej listiny zo dňa 2.5.1997 tak, že sa doplňajú
4 činnosti. Výkon činnosti stavbyvedúceho a výkon činnosti stavebného dozoru bol
v minulosti riešený dohodou a prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu
a rekondíciu ako aj poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia spojených s predajom na
priamu konzumáciu vyplynul z uvol‘nených priestorov krytej plavárne. Zmena zriaďovacej
listiny na základe návrhu pripraveného VPS sa predkladá na odporučenie hlavnej kontrolórky
mesta.

Mur. Krajčí — požiadal o upresnenie, Či sa jedná len o zapracovanie Činností. ktoré VPS
v súčasnosti vykonávajú, do zriad‘ovacej listiny.

Ing. Kružliak — potvrdil, že ide len o uvedený adrninistratívny úkon; o.i. aj spomírianá Činnost‘
na krytej plavárni boba prevádzkovaná, doterazju však vykonával iný subjekt.

JuDr. Droppa predbožil na hlasovanie návrh uznesenia bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (15 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania, 2
nehlasovali). Uznesenie bob prijaté pod čísbom 39/20 14. Obsah uzncsenia je prílohou tejto
zápisnice.

16/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Inu. Vladimír Renevič — Križovatka ulíc Rumanova a Bernolákova — neprehl‘adná
dopravná situácia — obČania požadujú umiestnenie zrkadla.

2. Inn. Štefan Ganoczy, PhD. — Bodice — Ul. Lazná I a Lazná 2 — požiadal o opravu
kanalizačných pokbopov. ktoré sú na nickol‘kých miestach prcpadnuté o cca I 5 cm.

3. Soňa Čupková: a) Il‘anovo — požiadala o opravu výtlkov na miestnych komunikáciách,
najmä na Ul. 4. apríla, Ponad ohrady a Poza vodu.

b) 1l‘anovo — požiadala o opravu lavičiek v cetej mestskej Časti.

c) Il‘anovo — požiadala o opravu pletiva na novom cintoríne.
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d) Ploštín — požiadala o určenie spósobu účtovania nákladov za prenájom veľkej sály
kultúrneho domu (napr. v súvislosti s blížiacim sa valným zhromaždením Pozemkového
spoločenstva).

e) Ploštín — poškodený pamätník (v priebehu zimného obdobia odpadlo niekoľko tvárnic +

zarastanie machom) — požiadala o zabezpečenie opravy a vyčistenia pamätníka najneskór do
augusta t.r., kedy sa budú konat‘ oslavy 70. výročia SNP.

1) Ploštín — požiadala o opravu výtlkov miestnych komunikácií — ulice Tretiny, Malé pole,
Za ulicou.

4. Inp. Jozef Bobák - v súvislosti s detskými ihriskami požiadal o vyčistenie resp. obnovu
pieskovísk po zimnom období — možnost‘ ich sprevádzkovania najneskór začiatkom mesiaca
máj a.

MUDr. Slafkovský — VPS už začali s prácami na údržbe detských ihrísk — postupne by malo
dójsf k obnove piesku na všetkých mestských pieskoviskách.

17/ INFORMÁCIE

MUDr. Alexander Slaf].ovský, primátor mesta, informoval o zmene termínu
septembrového zasadnutia mestskej rady z póvodne plánovaného termínu 8.9. na 2.9.20 14
a zasadnutia mestského zastupitel‘stva z 18.9. na 11.9.2014 z organizačných dóvodov.

Ďalej informoval, že v partnerskom rneste Annecy sa minulý týždeň uskutočnilo 2. kolo
komunálnych volieb, v ktorých zvít‘azil doterajší primátor Jean-Luc Rigaut. t.zn., že bude
pokračovat‘ v mandáte spolu 50 svojím tímom.

Informoval, že mesto Liptovský Mikuláš sa prihlásilo do aktivity Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR s názvom „do práce na bicykli“, ktorá bude prebiehat‘
počas mesiaca máj — v tejto súvislosti vyzval všetkých, ktorí majú možnost‘, aby chodili do
práce na bicykli.

Na záver informoval, že mesto Liptovský Mikuláš obdržalo z ruského vel‘vyslanectva,
konkrétne od ruského splnomocnenca pre obranu, žiadost‘ o účast‘ na oslavách oslobodenia
mesta Liptovský Mikuláš. V dnešný deň ich telefonicky informoval, že mesto si neželá ich
účast‘, nakol‘ko Ruská federácia v súčasnosti porušuje medzinárodné zmluvy a na Kryme
postupuje ako okupant. Zároveň informoval, že oslavy oslobodenia mesta Lipt. Mikuláš sa
konat‘ budú, ato dňa 4.4.2014 014.00 hod. na Námestí osloboditel‘ov anáslcdne pri
pamätníku na 1-láji Nicovó.

28



18/ ZÁVER

MUDr. Alexander Slaflovský, primátor mesta, pod‘akoval všetkým prítomným za
účast‘ a zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukončil.

Ing. Anna Rašiová
prednostka MsU A pri áormesta

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Alžbeta Smiešna

Mgr. Martin Krajčí

Zapísala: Anežka Drbiaková

V Lipt. Mikuláši 24.4.20 14
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