
ZÁPISNICÁ Č. 2/2020
XXII. zasadnutia mestského zastupilel‘stva v Liptovskom Mikulášh zvolaneho na deň

5. marea 2020o 1000 hod do malej zasadačkv Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNI:

kg. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta

POSLANCI MsZ:

1/ MUDr. Miroslav Boďa
2! Ing. Matej Géci
3 Maila Jančušová
4 Bc. Marek emec
5 Mgr. Miroslav Neset
6 Michal Paška
7/ Luboš Tľizna
S MUDr. \:larti Voštinúková
9: \[ĹTDr. Andrea Žideková

OS P RA \ E D LNE NÍ:

1/ \lLDr. Jaroslav Barok
2‘ Ing Jozef Bobák
3‘ Peter Uihák
4 Ing. Lucia Cukerovd
5‘ Ing. Jaroslav ČeáJ
6‘ Soňa Cupková
7/ \kr. Anna Dvorščáková
S Mar. Vincent Kultan
9‘ MUDr. Michal Luníček

10! Bc. Lubomír Raši
11/ Ing. Jozef Repask
12‘ Mgr. Ján Smieško
13‘ MUDr. Alžbeta Srniešna
14‘ Mgr. Lubica Staroňová
15: Mgr. Táňa Šufliarská
16 Ing. Rudolf Urhanovič

PRIZ VÁNÍ:

1! Ing. Marta Gutraiová. poverená prednostka Msti
2! JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

3! PhDr. Marcela Jašková. vedúca flnančného odboru Msti ‚

4‘ PhDr. Miroslava Atmanová. vedúca odboru vnútornej správy MsU
5! Mgr. Anna Ifanovská, vedúca odboru právneho MsU ‚

6.‘ Ing. Katarína Suveríková, vedúca odboru UR a SP Msti
7! Ing. Gabriel Lengyel, vedťtct odboru ZP. dopravy a vÝstavby NIsU
8! kg. arch. Matej Petľan. vedúci oddelenia výstavby MsU
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9/ PaedDr. Marta Gerbocová. vedúca odboru školstva vIsŮ

10/ Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsIJ ‚

11/ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU

12/ Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikaniaMsU

13/ Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsU

14/ Bc. Ľubomír Kandera, vedúci oddelenia správy bytov a nebytových priestorov Msti

15/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková. hlavná architektka mesta -

16/ RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia ZP a poYnohospodárstva Msti

17/ Dušan Fabian, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
18/ Ing. Martin Kögel, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

19/ Mgr. René Devečka, riaditeF Domu kultúry, Liptovský Mikuláš

20/ Mgr. Zuzana Slauková, riaditel‘ka Zariadenia pre seniorov a DSS, Liptovský Mikuláš

21/ Mgr. Jaroslav Hric, riaditel‘ Múzea Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš

22/ Bc. Jana Piatková, riaditeľka Informačného centra Liptovský Mikuláš

23/ PhDr. Roman Králik, riaditeľ Centra voľného času. Liptovský Mikuláš

24/ Mgr. art. Eva Hollá. Dis.art., riaditerka Základnej umeleckej školy J.L.Bellu, L. Mikuláš

25/ Mgr. SMena Ridzoňová. riaditeľka Základnej školy M. Rázusovej-Martákovej

26/ Mgr. Dana Gajdošová, riaditeľka Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu

27/ Mgr. Eva Vondráková, riaditeľka Základnej školy Janka Král‘a. L. Mikuláš

28/ Mgr. Janka Cuprová, riaditeľka Základnej školy M. Janošku, ul. Cs. brigády, L. Mikuláš

29/ Mgr. Emília Cudejková, riaditeľka Základnej školy s MS, Demänovská ul., L. Mikuláš

30/ Zdenka Taragel‘ová, riaditel‘ka Materskej školy, Kláštorná ul., L. Mikuláš
31/ Magda Riessová, riaditeľka Materskej školy, Komenského ul., L. Mikuláš

32/ Mgr. Miroslava Erhardtová, riaditel‘ka Matersk školy, Ul. Cs. brigády, L. Mikuláš

33/ Mgr. Mária Strbková. riaditeľka Materskej školy, Vranovská ul,‘ L. Mikuláš

34/ Mgr. Bibiana Smollová, predsedníčka OZ Pod stromom, L. Mikuláš
35/ Ján Grendel. Jednota dóchodcov Slovenska, Rada starších mesta Lipi. Mikuláš

36/ Stefan Zaťko, tréner MFK Tatran. Lipt. Mikuláš

MÉDIÁ:

1/ Miroslava Mlynárová. TASR
2/ Ľ. Stančíková, MY LIPTOV

3/ p. Varga. SITA

1! OTVORENIE ZASADNUTL4

Zasadnutie mestského zastupitel‘stva otvoril Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta,

Skonštatoval, že zasadnutie bob vopred avizované a riadne zvolané v zákonom stanovenej

lehote. Uviedol, že z účasti na zasadnutí sa dokopy ospravedlnilo až 16 poslancov, pričom za

klub „SMER-SD. SNS, Národná koa]ícia“ je prítoniných 7 poslancov a neprítomní sú 2
poslanci, za poslaneckÝ klub „Nový Mikuláš“ nic je prítomný žiadny z 11 poslancov, za

poslanecký klub ..Nezávislí poslanci“ sú prítomní všetci 4 poslanci a za poslanecký klub

..Skutočne nezávislí poslanci nic je prítomný žiadny z 3 poslancov. Situáciu prirovnal ku

„Kocúrkovu“ a uviedol, že ide o jasnú obšzrukciu. Následne zacitoval z rokovacieho poriadku.

v ktorom sa uvádza, že „v prfpade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do po1 hodiny po

čase určenom pre začatie rokovania mestského zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov

v priebehu rokovania pod nadpolovičnú váčšinu všetkých poslancov, zvolá primátor mesta do

14 dní nové zasadnutie“. V tejto súvislosti avizoval, že nasledujúce zasadnutie bude zvolané na

štvrtok 12. marea 20200 15.30 hod.
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Uviedol, že súčasfou pripraveného programu bob niekoľko dóležitých hodov. Jednýrn

z nich bod týkajúci sa pridefovania vol‘ných mestských nájomných bytov. V súčasnosti je

voľných 22 bytov a mesto prišlo o nájomné vo výške približne 25 000€. Bod „Návrh na predaj

prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami

mesta“ je dóležitý preto, že dotknutí občania potrebujú postupovat‘ vo svojich projektoch

a zároveň by mesto mohlo získat‘ nejaké t1nancie. Nemöže byť prerokovaný ani návrh rozpočtu

mesta a s ním súvisiace body. O nich sa na predošlých zasadnutiach nerokovalo a nebude Sa

rokovať ani teraz. čím sú obrozené mnohé dotačně schémy či eurofondové projekty vo vtške 3

miliónov E. Priponienul, že k návrhu rozpočtu boli zorganizované dve neformálne stretnutia.

na ktoré boji pozvaní všelci poslanci (16. januára 2020 a 14. februára 2020), avšak zastúpenie

klubov „Nový Mikuláš“ a „Skutočne nezávislí poslanci“ boío veľmi nízke. Navyše, na

stretnutiach sa neriešila podstata rozpočtu, ale podmienky, za akých sú daní poslanci ochotní

rozpočet podporit‘.
Podľa jeho názoru sa zahmlieva skutočnosť, prečo daní poslanci nechcú schválit‘ návrh

rozpočtu. Mestské zastupiteľstvo v októbri 2019 prijalo uznesenie, na základe ktorého je
potrebné do konca budúceho roka opätovne uzatvorif skládku tuhého komuná[neho odpadu vo

Veternej Porube aje potrebné ju uzatvorit‘ z úverových zdrojov. Pokiaľ nic je schválený

rozpočet, meslo nemóže čerpaf úverové zdroje. Situácia möže napokon dospief až k pokuie vo

výške I milióna E. či dokonca vyššej. Neprítomní poslanci uvádzajú ďalšie dva dĎvody, prečo

nechcú podporiť návrh rozpočtu mesta. Prvým je problematika rekonštrukcie miestnych

komunikácií. Ak poslanci nemajú záujem o predkladaný spósob financovania rekonštrukčných

prác, musia najskór zrušit‘ uznesenie z roku 2017, na základe ktorého má mesto poviirnost‘

pracovat‘ na tomto projekte a zahřňat‘ tieto položky do rozpočtu. Zdóraznil, že pokial‘ toto

uznesenie platí, mesto je povinné zapracovat‘ všetky príslušné náležitosti do návrhu rozpočtu.

Druhým dövodom je požiadavka na obmedzenie kompetencií primátora pri rozpočtových

zmenách. Tieto kompetencie využil napríklad pri uplatňovaní zodpovednosti mesta ako 100%
akcionára hokejového klubu či pri dokončeni rekonštrukčných prác na štyroch miestnych

komunikáciách. Uviedol, že v súčasnosti mčže vykonávať rozpočtové zmeny vo výške 20 000

6, kým napríklad v Liptovskom Hrádku má primátor tieto kompetencie vo výške 30 000 €
a v Ružomberku vo výške 40 000 E. Nepovažuje preto za vhodné, aby bola obmedzená bežná

činnosť mesta tým, že sa primátorovi obmedzia tieto kompetencie.
K téme opätovného uzavretia skládky ešte uviedol, že súťaž sa už začala, ale mesto ju

nemóže uzavriet‘. pretože kvó)i chÝbajúcim zdrojom nemóžepodpísaťs víťaznou spobočnosťou

zmluvu. Ak sa tak nestane do októbra 2020, čo je termín, do ktorého sú viazané dané ponuky.

bude ohrozený aj samotný termín opätovného uzavretia skládky, čím bude mesto vystavené

hrozbe vvsok‘ch pokút. Poukázal na príkladv nedávno uzavretých skládok v Považskom

Chlmci a Sverepci, kde sú rozdiely medzi množstvom vytekajúcich vód zo skládok pred a po
ich opätovnom uzavretí dramatické (až o 95%).

Upozornil, že školské inštitúcie očakávajú podporu vzniku elokovaného pracoviska

materskej školy Lobelka, čo by umožnilo zvýšenie kapacít materských škól v meste a tiež
zaradenie novej súkromnej školy so siete škól.

Mestu hrozí aj medzinárodná hanba. nakol‘ko je predkladaný návrh na schválenie
..Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj
cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu

cezhraničnej spolupráce Interreg“. Mesto Liptovský Mikuláš na spobočnom projekte participuje
sumou 20 000 E. pričom poľské mesto Nowy Targ až sumou 120 000 E. V prípade neprijatia
rozpočtu bude teda ohrozené aj f‘inancovanie projektu na pol‘skej strane.

Jedným z posledných bodov programu malo byt‘ vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

mesta, nakoľko k 29. februáru 2020 požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie PhDr. Jozef Fiedor.

Mesto má podra zákona poviirnosť do 60 dní, teda do 29. apríla 2020. vykonaf tajnú vol‘bu
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hlavného kontrolóra. Do tej doby je však potrebné vyhlásiť v berového konanie, overit‘ údaje

prihíásených kandidátov, pričom čas sa neustále krátí.
Neprítomní poslanci akoby si neuvedomovali, aké problémy svojím konaním spósobú

mestu, všetkým jeho organizáciám, inštitúcíám, športovým klubom či kultúrnej obci. Financíe

sú pripravené napríklad pre futbalový klub, ktorého zástupcovia sú prítomnf na tomto zasadnutí.

či pre hokejový klub, avšak nemůžu byť uvoľnené v ich prospech. Ak by poslanci v apríli 2019

podporili projekt a memorandum s Hokejovými talentmi a JL arénou. hola by vytvorená nová

100% dcérska spoločnosť mesta. ktorú by bob možné podporiť dotáciami aj počas

rozpočtového provizória. PripomenuL že následne poslanci nechceli podporiť predaj akcií

klubu a mesto tak muselo zvoliť spůsob, ktorý nie je závislý od rozhodnutia poslancov, teda

odstúpenie licencie v prospech nejakého mého subjektu. Tento krok však doposiaľ nic je

odsúhlasený zo strany Slovenského zväzu l‘adového hokeja.

mR. Milan Mikušiak, prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš — na dnešné zasadnutie prišiel

s nádejou, že sa veci niekam pohnú. Upozornil na to, že v priebehu tohto týždňa sa začínajú

ligové súťaže seniorov aj rnládežníckych tímov. Počas predošlých dvoch mesiacov sa klub

snažil zvládnuť svoj chod bez väčších dósledkov spósobených tým, že nebol odsúhlasený

rozpočet mesta. Požiadali napríklad rodičov detí, aby s polročným predstihom zaplatili členské

príspevky a tiež sponzorov, aby, pokiaľ je to možné, vopred poskytli financie. Snažili sa

zahezpečiť funkčnost‘ futbalového klubu. Zároveň v rovnakorn období vznikla klubu

komplikácia v tom, že prevádzkovateľ budovy Tatranu ukončil svoju činnosť. Klub teda prišiel

o príspevok od svojho nájomcu a pribudli mu nové náklady za teplo, svetlo či vodu. K tornu.

že mesto nemůže poskytnút‘ príspevky na chod futbalového klubu. pribudlo klubu množstvo

dodatočných technických nákladov za budovy, ktoré sú v majetku Mestských športových

zariadení. a. s. Výsledok je teraz taký, že klub sa nachádza v situácii. že by mal nedávno

zrekonštruovaný štadión zavrieť. pretože bez prispevku od mesta nic je schopný

ho prevádzkovat‘. Coskoro sa začína licenčné konanie pre futbalové sút‘aže a možno bude nutné

zrušit‘ mládežnícke družstvá a seniorské mužstvo prihlásiť do nižšej súťaže. Ako štatutár klubu

si totiž nemůže dovolit‘ podpísat‘ prihlášky do sút‘aží, pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné

finančné krytie. Bob by mu veľmi ľúto, pokiaľ by celé niekoľkoročné úsilie malo zrazu vyjsť

nazmar. Důvod pritom považuje za banálny a chýba mu zodpovednosť poslancov v otázkach

zabezpečenia fungovania oblastí ako šport či kultúra.
Následne sa obrátil na primátora, či nic je možné dospiet k nejakému kompromisu

a napriklad zľaviť z niektorých požiadaviek. Ukazuje sa totiž, že problematika rekonŠtrukcie

miestnych komunikácií zostane sporom aj do d‘alšieho obdobia a nepodarí saju vyriešit‘. Kvůli

nej však bude zastavené prijatie celého rozpočtu a doplatí na to okrem mého aj tretí sekior.

Mesto tiež nemůže prijímat‘ eurofondy a dávat‘ dotácie. Požiadal teda, aby sa kompetentní

zamysleli nad tým, či by sa nedala vyriešiť požiadavka, na ktorej trvajú poslanci okolo Mgr.
Kultana a bez ktorej splnenia nic sú ochotní podporit‘ návrh rozpočtu. Myslí si, že je potrebné

situáciu odblokovat‘ nejakým kompromisorn a nájst‘ tak cestu z nepriaznivej situácie.

Ina. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — vedenie mesta sa snaží o spoluprácit aje okrem mého

hrdé na to, že sa podarilo vybudovat‘ taký krásny futbalový stánok. Mesto nemá kompetenciu

len robiť chodníky. odvážat‘ smeti či odhřňat‘ sneh, ale aj kompetenciu postarat‘ sa o všeobecný

rozvoj športu a mládeže. Túto zodpovednosf si mesto uvedomuje a všetci poslanci vrátane

poslancov okolo Mgr. Kultana dostali ponuku na dvojhodinovú osobnú konzultáciu. Táto

ponuku nevyužil žiadny poslanec. Je preto potrebné obrátit‘ sa skór na skupinu okolo Mgr.

Kultana a presvedčit‘ dvoch poslancov, aby sa pripojili k 1 1-tim poslanom, ktorí s návrhom

rozpočtu súhlasia. Potom by mohol byť nadpobovičnou väčšinou prijatý. Upozornil tiež na to,

že poslanecký klub ‚flový Mikuláš“ musel zaplatit‘ pokutu za to. že viedol protiprávnu
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a nelegálnu predvolebnú kampaň. ked‘ nemal transparentný účet. Zdóraznil. že daní poslanci

majú v zastupitel‘stve väčšinu a móžu zrušíť stále platné uznesenie k rekonštrukcii miestnych

komunikácií. Návrh na to, aby si primátor znížil kompetenciu pri rozpočtových zmenách,

považuje za nátlak a vydieranie. Taktiež je možné na základe pozmeňtjúcich návrhov

poslancov urobit‘ zmeny v návrhu rozpočtu. Poukázal tiež na to, že k návrhu rozpočtu neprišla

počas pripomienkového konania žiadna pripomienka. či už od občanov alebo samotných

postancov. Poprosil Ing. Mikušiaka. aby ho nevyzýval na kompromisy. nakofko má svoje

vdzbv aj na danú skupinu poslancov a móže teda dvoch z nich presvedčiť, aby pochopili

situáciu futbalového klubu. Rozpočet móže byť v takom pripade schválený už na najbližšom

zasadnutí.

Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta — uviedol, že ani jeden z prítomných poslancov

nereagoval na šport tým spósobom. aký prezentoval Ing. Mikušiak. ale urobili tak poslanci,

ktorí nie sú prítomni na zasadnutí. Na základe podrnienky týkajúcej sa zníženia právomocí

primátora ohľadom rozpočtových zmien bola vypracovaná analýza, která mala byť

prezentovaná na dnešnom zasadnutí. Ak by bola táto podmienka splnená. došlo by

k znefunkčneniu mestského úradu a boto by potrebné zvolávat‘ ročne viac ako 160 zasadnutí

ntestského zastupitel‘stva. Priblížil, že prostredníctvom rozpočtových zmien, které sú

v kompetencii primátora mesta, je potrebné reagovať aj na mnohé situácie vyžadujúce si

okamžité riešenie. Ide napríklad o situácie, keď sa mesto möže zapojit‘ do projektov

f1nancovaných z externých zdrojov. Suma 20 000€ bela navrhnutá ešte v roku 2011 predošlým

vedením mesta a Mgr. Kultan vtedy za tento návrh zahlasoval.

Ján GrendeL občan, člen JDS a Rady starších — uviedol, že neprítomní poslanci majú vhčšinu

a móžu teda schváliť predložené návrhy s úpravami podl‘a vlastného uváženia. Jedinou

možnost‘ou, ako túto situáciu vyriešiť,je podl‘a jeho názoru to, že by bole vypísané referendum.

Štefan Zat‘ko, tréner MFK Tatran Liptovský Mikuláš — situáciu vníma tak, že v mestskom

zastupitel‘stve fungujú dve rozhádané skupiny, ktoré zrejme nic sú ochotné stretnút‘a dohodnúť

sa Má pocit, že dané skupiny nechcú hl‘adať kompromisy. kvóli čemu následne trpí celé mesto.

Poukázal tiež na to. že opoziční poslanci móžu svojou väčšinou schválit‘ akokoľvek upravený

návrh, no primátor ho v takom prípade nemusí podpísat. A naopak, ak primátor predtoží

mestskému zastupitefstvu nejaký návrh, to ho kvóli väčšine opozičných poslancov nemusí

schváliť. Poprosil preto kompetentných, aby zvážili, či by nebole vhodné, aby sa stretli

zástupcovia oboch strán aj za prítomnosti mých l‘udí, ktorí by si vypočuli ich názory
a společným spósobom by našli nejaké riešenie. Je to však v prvom rade o tom, že by v niečorn

musel ustúpiť primátor mesta a v niečom opoziční poslanci. Verí, že práca za súčasného stavu

nebaví nikoho z nich a nechcú. aby to takto fungovalo po zvyšok volebného obdobia. Verí. že

kompetentní zoherú rozum do hrsti a pozrú sa na záujmy mesta, nic na svoje osobné zámery.

Ing. Matej Géci, poslanec mestského zastupiteľstva uviedol, že záujem rokovať o všetkých

spomenutých veciach má 11 poslancov. ktorí sú osobne prítomní na tomto zasadnutí. Nic je to

teda o nejakých osobných komplexech, ale o tom, že prítomní poslanci na tomto zasadnutí

nemajú seriázneho partnera. s ktorým by si mohli svoje názory vydiskutovať.

Jn. Blcháč. PhD. — v súvislosti s ochotou, respektfve neochotou rokovať poukázal na priklad

toho, že neprítornni poslanci dvakrát odmietli riešenie v otázke ďalšieho fungovania hokeja v

nieste. Podotkol, že neprítomní poslanci sa nadia heslom „Na každé riešenie sa nájde problém“,

kým vedenie mesta a pritomní poslanci sa držia prístupu „Každý problém má nejaké riešenie“.

Poukázal na to, že mesto má dva orgány, kterými sú primátor mesta a mestského zastupiteľstvo
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ako celok. Už začiatkom minulého roka bol napríklad opakovane vyvinutý pokus
o komunikáciu v otázke zriadenia mestskej rady a rnestských komisif, ale nebol úspešný.
Podotkol, že pri sehvaľovaní rozpočtu na predošlý rok sa jedna poslankyňa zo strany
poslaneekej opozície rozhodla zahlasovat‘ za návrh rozpočtu a ten mobol byť 11. februára 2019
schválený. Terai je potrebné, aby sa našli dve takéto osoby. Vyzvat‘ je preto potrebné poslancov
opozície. keďže vedenie mesta urobilo všetko. čo malo. Opozičiň poslanci neprinášajú žiadne
riešenia. Týka sa to napriklad toho, že nemajú pripravenú žiadnu tepŠiu metódu na
rekonšrukciu miestnych komunikácii ako tú, ktorú prezentuje mesto.

MUDr. Miroslav Bod‘a. poslanec mestského zastupiteFstva — priblížil, že napríklad v Českej
republike je situácia v samospráve taká, že občania volia poslancov mestského zastupiteľstva.
ktorí si následne zycha primátora. Z podstaty toho nedochádza ku sporom. keďže primátora si
vyberá poslanecká váčšina. Na Slovensku je však situácia momentátne taká, že občania
sarnostatne votia poslancov mestského zastupiteľstva a samostatne aj primátora. Ten háji
záujmy programu, na základe ktorého vyhral vol‘by, kým väčšina poslancov háji záujmy svojho
programu. Aj keď má opozícia viac poslancov, má váčšinu len v rámci mestského
zastupiteľstva ako jedného z dvoch orgánov mesta.

ln. Blcháč, PhD. — vzhľadom nato, žeje prítomných 9 poslancova mestské zastupitel‘stvo tak
nie je uznášaniaschopné. požiada prednostku Mestského úradu, aby ešte v tento deň poslala
pozvánku rovnakého znenia na XXIH. zasadnutie mestského zaswpiteFstva na štvrtok 12. 3.
2020 o is.° hod. Dúfa. že poslanci. ktorí na dnešné zasadnutie neprišti. sa nasledujúceho
zasadnutia MsZ zúčastnia, prelože za odmenu, ktorú dostávajú. by mali ukázat‘ výkon, mali by
verejne deklarovať svoj postoj a schváliť. čo je potrebné, pričom sa bude postupovať v zmysle
zákona. Zdóraznil, že mesto si ctí zákon a doteraz vždy postupovalo v zrnysle zákona. Ako
primátor hol dokonca viackrát vyzývaný, aby konal protizákonne, čo si nemčže dovolit‘, pretože
hneď v nasledujúci deň by bob podané trestné oznámenie, resp. ža‘oba.

Pod‘akoval všetkým prítomným za účast‘ a pripomenul, že sa stretnú na budúci týždeň.

;y vsiť
Ing. Marta Gutraiová Ing. Jáh B1c14č, phD.

prednostka MsU phátor mesta

Zapísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 10. 03. 2020
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