
ZÁPISNICA č.3/2014
zo XLtII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši. ktoré sa konalo dňa

6. marca 2014o 15.°° hod. v malci zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

MUDr. Alexander Slafkovský. 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
1/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.

12/ Jozef Gonda
13/ Mgr. Martin Krajčí
14/ Ing. Milan Kružliak
15/ Mgr. Vincent Kultán
16/ MUDr. Roman Mojžiš
17/ ing. Vladimír Rengevič
18/ Ing. Jozef Repaský
19/ MUDr. Alžbeta Smiešna
20/ Ing. Vladimír Stankoviansky
21/ JUDr. Milan Trnovský
22/ Ing. Rudolf Urbanovič
23/ Ing. Dušan Vinčur

OSPRA VEDLNENÍ:

1/ Peter Cibák
2/ MUDr. Marta Voštináková

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 policie
5/ Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsU
6/ JUDr. Blanka Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsU
7/ Ing. Miloš Berník, vedúci oddelenia investícií MsU
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8/ tng. Ľubomír Hán. vedúci oddelenia dopravy a verejných priestranstiev MsIJ
9/ Ing. Alena Vinčurová, vedúca oddelenia územ. rozhodovania a stav. poriadku

10/ PhDr. Ľubomíra Gloneková, poverená vedením odde]enia sociálrielio MsU

11/ PhDr. Miroslava Alrnanová. vedúca oddetenia organizačného MsU
12/ PaedDr. Ján Jurkovič. vedúci odd. vzdel., mládeže. športu akultúry Msti

13! Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku MsU
14/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková. špecialista útvaru hlavného architekta mesta
15/ Mgr. Zdenko Blažek, riaditeľ Múzea Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
16/ Mgr. René Devečka. riaditeľ Domu kultúry Liptovský Mikuláš
17! Ing. Jozef Klepáč, riaditeľ Verejnoprospešných služieh Lipt. Mikuláš
18! Mgr. Jana Hapčová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov a DSS Lipt. Mikuláš
19! Mgr. Art. Mano Kermiet, TV Liptov, a.s.
20/ Ing. Peter Lehotský. predseda predstavenstva spoločnosti Televízia Liptov, a.s.

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

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

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Doplnenie Správy o kontrolnej činnosti hlavncj kontrolórky mesta Liptovský

Mikuláš za rok 2013

5/ Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie

pokladničných operácií, pokladničnélio zostatku v príjmovej pokladnici

Komunitného centra „Nový svet Hlboké“

6/ Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie

pokladničných operácií, pokladničného zostatku v príjmovej pokladnici

Inštrukčných detských jasiel“

7/ Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkových

a rozpočtových organizácií mesta za rok 2013:

a) Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
b) Dom kultúry
c) Múzeum Janka KráI‘a
d) Verejnoprospešné služby

8/ Správa o prenájme budov a nebytových priesto rov a o hospodárení s bytnii

za rok 2013

9/ Návrh na predaj prebytočného majetku a nakladanic s majetkovými práv ami

mesta

10/ Návrh na zaradenie do siete škůl a školských zariadení — Súkromná materská

škola, Ul. J. Zuffu 5, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2015/2016

11/ Zahraničné vzt‘ahy mesta v roku 2013, návrh akcií na rok 2014
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12! Interpelácie poslancov

13/ I nforniácie

14/ Záver

1/ OTVORENIE ZASADNIJTJA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru MUDr. Alexander Slafkovský,
primátor mesta. Konštatoval. že ria začiatku rokovania je prítomných 18 poslancov, 2
poslanci (MUDr. Voštináková, p. Cibák) požiadali o ospravedlnenie neúčasti. 3 poslanci
(MUDr. Barok, p. Gonda. Ing. Repaský) ohlásili neskorší príchod. Vzhľadom na prítomnost‘
nadpolovičnej väčšiny poslancov primátor mesta konštatoval, že mestské zastupitel‘stvo je
uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, IJRČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, predložil návrh na vol‘bu návrhovej
kornisie, do ktorej odporučil zvolit‘ poslancov Ing. Jaroslava Cefa, MUDr. Miroslava Bod‘u
a IVIUDr. Alžbetu Smiešnu. Návrhová kornisia v tomto zložení bola schválená počtom 17
hlasov (1 poslanec sa zdržal hlasovania). Primátor mesta určil za zapisovateľku p. Anežku
Drhiakovú a za overovatel‘ov zápisnice poslancov ing. Jozefa Bobáka a Ing. Luciu
Cukerovú.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, predložil návrh programu rokovania
podľa pozvánky, v ktorom na žiadost‘ hlavnej kontrolórky z důvodu jej neodkladných
pracovných povinností (účasť na odbornom seminári) odporučil body č. 8, 9, 10 prerokovat‘
ako body č. 4, 5, 6 s tým, že nasledujúce body sa nadväzne prečíslujú. Nakoľko zo strany
poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky, dal hlasovat‘ o návrhu programu rokovania
s uvedenou zmenou poradia bodov.

Mestské zastupitel‘stvo program rokovania s uvedenou zmenou schválilo (13 poslancov za,
1 sa zdržal hlasovania, 3 nehlasovali).

4/ DOPLNENIE SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ
KONTROLÓRKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2013

Správu predložila JUDr. Bibiana Kuchárová. hlavná kontrolórka mesta. Na úvod
požiadala o doplnenie textu ria str. 7, za por.č. 10 o vetu: „S menovanýrni bol rozviazaný
pracovný pomer“. Poznamenala, že do prítohy doplnila špecifikáciu působnosti orgárlov
mesta. ako aj kontrolóra a kontrolovaného subjektu, vrátane štatutárneho orgánu
kontrolovaného subjektu v takých prípadoch, kde sú kontrolami zistené nedostatky. Nakol‘ko
v tcjto etape jej působnost‘ voči zarnestnancom a voči štatutárovi končí. odstúpila podnetom
záležitost‘ na primátora mesta. ktorý má v tomto smere kompetenciu spoločne s MsZ. Co sa
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týka kontroly VPS, informovala, že bol podaný podnet na NKÚ preverit‘ túto kontrolu —

odovzdala príslušné materiály do rúk vedúceho kontrolnej skupiny. V tejto súvislosti
pripomenula svoje predchádzajúce vyjadrenie, že bude spolupracovat‘ s odborriíkmi na trestné
právo pri prehodnotení možného podozrenia z trestnej činnosti pri najzávažnej ších veciach —

rozhodla sa pozastavit‘ túto činnosť do vyriešenia problému na úrovni NKÚ.

1n. Vladimír Stankoviansky, poslanec MZ — zaujímal sa, kto schválil špeciflkáciu pósobnosti
hlavného kontrolóra. ked‘že túto právomoc má iba mestské zastupiteľstvo; pripomenul, že
mesto má už dlhú dobu schválené opatrenia na vykonávanie vnútornej kontroly.

Inu. Ján Blcháč, PhD.. poslanec MZ — pripomenul. že opatrenia uvedené na str. 6 a ‘7 sú
zväčša administratívneho charakteru a neuvádza sa zodpovednost‘ — zaujímal sa. či kontrole
postačuje takéto odóvodrienie. V súvislosti s informáciou o kontrole NKU požiadal hlavnú
kontrolórku o ozrejmenie. o akú kontrolu zo strany NKU ide.

JUDr. Kuchárová — k otázke Ing. Stankovianskeho uviedla. že ide o špecifikáciu pósobnosti
vychádzajúcu zo zákonov (zákona o fnančnej kontrole a vnútornom audite, zákona
o obecnom zriadení zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy) a interných
predpisov mesta (štatútu mesta a pravidiel kontrolnej činnosti), t.j. ide o výňatok z právriej
úpravy. K otázke poslanca Ing. Blcháča ohľadom určenia zodpovednosti poznamenala, že
uvedené odóvodnenie nepokladá za postačujúce, nemá však kompetenciu to ovplyvňovat‘.
V zmysle špcciflkácie pósobnosti zákon umožňuje vrátit‘ prijaté opatrenia ako nedostatočné,
pretože dáva pokyn na podanie správy o prijatých opatreniach — z tohto hľadiska nehodnotí
prijaté opatrenia ako nedostatočné — v rámci svojej pósobnosti len skontroluje, či splnili
sledovaný účel. Druhá správa je o splnení opatrení a o tom. že štatutárny orgán určil
zodpovedných zamestnancov a vyvodil voči nim zodpovednost‘. Pripomenula. že správa
o splnení opatrení bola predložená bez časti týkajúcej sa určenia zodpovednosti zamestnancov
a vyvodenia zodpovednosti. Podl‘a jej názoru bola nesprávne vypracovaná, čo prerokovala aj
s primátorom mesta — má k tomu príslušné podklady, avšak túto oblast‘ z pozície hlavného
kontrolóra nemóže ovplyvnit‘ - zákon jej to neumožňuje. Zdóraznila, že jedným z nedostatkov
bob aj to, že správa nebola predložená včas, preto musela využit‘ možnosf interpelovat‘
primátora voči riaditel‘ovi VPS. Faktom je, že závery kontroly je potrebné vyhodnocovat‘
racionálne. Osobne sa nestotožňuje napr. s formuláciou, že všetky nedostatky sú

administratívneho charakteru, ale sú aj také, ktoré nemajú veľkú závažnost‘ a boli ovplyvnené
napr. aj tým, že kontrolovaný subjekt predchádzal na nový elektronický systém riadenia. Ak
by riaditel‘ VPS vyhodnotil tieto dóvody seriózne a objektívne, bob by ich možné považovat‘

za logické, podl‘a jej názoru však nebol urobený záver, aký by bol požadovaný. Co sa týka
kontroly NKU, nepozná obsah podnetu, dostala len informáciu, že sa otvára kontrola VPS —

odovzdávala kompletné materiály kontrolnej skupme NKU, eXpozitúra Zilina.

MUDr. Slafkovský — poznamenal, že pri každej práci sa občas vyskytnú chyby — osohne
považuje niektoré chyby, ku ktorým došlo vo VPS, za chyby v riadení a vyvodí z toho
dóstedky, ktoré sa odrazia na fínančnom hodnotení riaditeľa. liviedoL že opakovane položil
hlavnej kontrolórke otázku. či má podozrenie na krádež. spreneveru a pod.. na čo dostal
zamietavú odpoved‘. Z tohto titulu to považuje za chyby v riadení, ktoré je potrehné nešit‘
V kompetencii primátora voči riaditel‘ovi VPS: riaditeľ zas musí vyvodit‘ zodpovednosf voči
svojim podriadeným. Za uvedené nedostatky teda budú vyvodené dósledky fnančného
charakteru aj napriek tornu, že VPS v minulom roku vykonali obrovský kus práce —

zrealizovali vel‘a akcií. ktoré na začiatku roka nemali kryté v rozpočte. Pripúšt‘a však, že
niektoré chyby, ktoré bolí v správe popísané, by sa nemali stávat‘.
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JUDr. Kuchárová — na otázku primátora ohľadom podozrenia zo sprenevery a pod.
odpovedala. že v rámci svojej pósobnosti tieto veci nekontroluje (nic je vyšetrovacírn
orgánom). preto ani nernóže vyvodzovať závery z tohto hľadiska.

MU Dr. Slatkovský — stanovisko hlavriej kontrolórky chápal z toho pohľadu. že pokiaľ by
mala podozrenie, že v orgunizácii dochádza napr. k rozkrádaniu resp. určitej majetkovo
právnej trestnej čirmosti. bob by to dóvodom na podanie podnetu na trestné stíhanie. Keďže
k takémuto podozreniu nedošlo, považuje to za záležitosť organizačného a riadiaceho
charakteru. ktorú je potrebné riešiť v kompetencii primátora a riaditeľa organizácie.

In. Jaroslav Čefo, predseda návrhovej komisic — predložil na hlasovanie návrh uznesenia
(s doplnením správy na str. 7 podľa návrhu predkladateľky).

Mestské zastupitcľstvo návrh schválilo (II poslancov za, 9 sa zdržalo hlasovania).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 15/2014. Obsah uznesenia je príbohou tejto zápisnice.

5/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY:
„KONTROLA POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ, DOKUMENTÁCIE
POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ, POKLADNIČNÉHO ZOSTATKU
V PRÍJMOVEJ POKLADNICI KOMUNITNÉHO CENTRA NOVÝ
SVET HLBOKÉ“

Správu predtožila JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta.
Konštatovala, že kontrola bola ukončená záznamom, nakoľko ňou neboli zistené nedostatky.

Čefo — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitcl‘stvo návrh schválilo (18 poslancov za, 2 nehlasovali). Uznesenic bob
prijaté pod číslom 16/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

6/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY:
„KONTROLA POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ, DOKUMENTÁCIE
POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ, POKLADNIČNÉHO ZOSTATKIJ
V PRÍJMOVEJ POKLADNICI INŠTRUKČNÝCH DETSKÝCH JASIEL

Správu predbožila JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. Takticž
konštatovala. že kontrola boba ukončená záznamom, pretože neboli zistené nedostatky.

Čefo — pred]ožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (17 poslancov za, 3 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 17/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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7/ Pl{ÁVA O ľRENÁ.JI\‘IOCLI BUI)OV A NIBYTOVÝCiI ľRI[STOI(O‘

V SPRÁVE ľRÍSPEVKOVÝCII A ROZPOČTOVÝCh ORCANIZÁCIÍ

rV1ISTA ZA ROK 2013

Primátor mesta odporučil jednotlivě správy prezentovať prcdkladateľmi a núsledne

k nim otvoriť spoločnú rozpravu. MsZ nevznicslo žiadne výhrady k tomuto postupu.

a) Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Správu predložila Mgr. Jana J-Iapčovú. riaditel‘ka ZPS a DSS. Informovala, že

zariadenie má jeden prenáiorn. a to na pedikérske služby nájom sa uskutočňuje 2x v týždni

určená suma za r. 2013 hola uhradená v plnej výške.

b) Dom kultúry

Správu predložil Mgr. René Devečka, riaditeľ DK. IiviedoL že prenájmy DK

pozostúvajú z dvocli častí, ato krátkodobé a dlhodobé nájmy. V r. 2013 sa im nepodarilo

splnit‘ hlavne krátkodobé nájmy, čo vyplýva z toho, že začali s prevádzkou kina, ktorá im

neumožňuje plnohodnotné využívanie veľkej sály, nakol‘ko nic je možné prevťidzkovat‘

súčasne kino, aj určitý ďalší program vo vel‘kej sále. Co sa týka pohl‘adávok, vĹičšina z nich je

v riešení (niektoré z nich v exekúcii); väčšie nedoplatky v súčasnosti neevidujú.

c) Múzeum Janka Kráľa

Správu prcdložil Mgr. Zdenko Blažek, riaditel‘ MJK. K písomnému materiálu

neuviedol žiadne doplňujúce informácie.

d) Verejnoprospešné služby

Správu predložil Ing. Jozef Klepáč, riaditeľ VPS. Uviedol, že z prcnájmov na

krytej plavárni museli VPS kvóli neplateniu ukončit‘ zmluvu s kaderníctvom a s firmou

GROTY-Relax, s.r.o., ktorá mala v prenájme sol‘nú jaskyňu a saunu. Vzhľadom na to, že sa

v minulosti podarilo uzatvorit‘ právne výhodnú zmluvu, firma GROTY-Relax, ktorá na

vlastné náklady prebudovala soľnú jaskyňu a saunu, musela na základe tejto zmluv)‘

prenechat‘ tento rnajetok vo vlastníctve mesta. Preto sa VPS rozhodli v rámci svojej

podnikatel‘skej činnosti spustit‘ prevádzkovanie relaxačného centra, sauny a sol‘ncj jaskyne.

MUDr. Slafkovský — otvoru rozpravu k správam jednotlivých inštitúcií.

MUDr. Jaroslav Barok, ioslanec MZ — vyjadril sa k správe DK v súvislosti s ukončením

nájmu s firmou Fitness, ktorá požadovala zníženie nájomného — napriek jeho zníženiu

z priestorov odišla, čím vznikol DK určitý schodok; zaujímal sa o dóvod zníženia nújomného.

Devečka — majitel‘ firmy Fitness (p. FIcčko) predložil komisii finančnej, majetkovo

právnej a cestovného ruchu požiadavku na zníženie náomného z dóvodu platobnej

neschopnosti. Napriek tomu, že tejto žiadosti bob vyhovené, koncom minulého roka ohlásil

ukončenie prenájmu v priestoroch DK (podl‘a informácií V súčasiiosti pösobí vo trme, ktorá

prcvádzkuje fitnescentrum v objekte Hypernovy).

MUDr. Barok — odhliadnuc od ekonomickej stránky považuje za pozitivne, že fitncscentrum

z priestorov Domu kultúry odišlo (nadmernýrn hlukom rušilo kultúrnc podujatia) — vyjadril

presvedčeriie, že sa podarí vykryt‘ ekonomickú stratu mým nájorncom.
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Ing. Dušan Vinčur, poslanec MZ — situácia v rneste s prenájmami nebytových priestorov je
nepriaznivá — prenajímatelia si v súčasnosti musia vážit‘ každého podnájomníka. Momentálne
považuje za vel‘mi zlú situáciu najmá v MJK a DK — došlo k pomerne veľkým výpadkom,
ktoré ich v tomto roku ekonomicky zasiahnu. Týmto stavom sa zaoberala aj komisia fnančná,
majetkovo-právna a cestovného ruchu, ktorá zvažovala, či má význam prenajímat‘ priestory so
stratou resp. s nulovým ziskom — túto situáciu je nevyhnutné nešit‘ — potreba reagovať na
situáciu na trhu. Co sa týka dóvodov zníženia nájomného v minulorn období, situácia bola
v danorn momente taká, že mesto považovalo za výhodnejšie mat‘ obsadené priestory, aj ked‘
za nižší príjem, ako nernat‘ žiadny príjem — preto komisia v tom čase odporučila znížit‘
nájomné. Zdóraznil, že správy o prenájmoch poukazujú na to, že situácia v tejto oblasti sa
každoročne zhoršuje; osobne má obavu z toho, ako mesto vykryje výpadky v DK a MJK.

MUDr. Slafkovský — mesto bude s požiadavkami na vykrytie niektorých výdavkov v každom
prípade počítat‘, ale bude aj úlohou vcdúcich jednotlivých zariadcní, aby sa s touto situáciou
v rámci svojich možností vysporiadali.

Inu. Čefo — predložil na hlasovanie návrhy uznesení jednotlivých organizácií k tomuto bodu
programu — za návrh hlasovalo 10 poslancov, 11 poslancov nehlasovalo.
Vzhl‘adom na to, že išlo o zmätočné hlasovanie, ked‘že všetci poslanci neboli uzrozumení
s tým, že sa jedná o spoločné hlasovanie ku všetkým organizáciám, Ing. Cefo dal návrh na
opakovanie hlasovania.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (17 posiancov za, 3 sa zdržali hlasovania. I
nehlasoval). Uznesenia holi prijaté — k ZPSaDSS pod číslom 18/2014, k DK pod číslom
19/2014, k MJK pod číslom 20/2014, k VPS pod číslom 21/2014. Obsah uznesení je
prílohou tejto zápisnice.

8/ SPRÁVA O PRENÁJME BUDOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
A O HOSPODÁRENÍ S BYTMI ZA ROK 2013

Správu predložil Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku MsÚ.
Informoval, že v r. 2013 nebytové priestory vo vlastníctve mesta prenajímal ešte Bytový
podnik Liptovský Mikuláš, a.s. a od 1.1.2014 sa tieto nebytové priestory vrátili pod správu
mesta, oddelenie správy majetku mesta, nakol‘ko nájomné zmluvy a mandátna zmluva medzi
Bytovým podnikom amestom Liptovský Mikuláš holi k 31.12.2013 ukončené. V r. 2013
evidoval správca nebytových pricstorov 122 zmlúv pre nebytové priestory, ktoré sa
nachádzali v 36 obj ektoch. Konštatoval, že vo vývoji tržieb z prenájmu nebytových priestorov
bol zaznamenaný aj v r. 2013 výrazný prepad (oproti predchádzajúcemu roku až o 53 tis. eur).
Za posledných 5 rokov sa tržby prepadli až o 47 % (napr. kým v r. 2008 holi tržby 480 tis.
eur, v r. 2013 len 254 tis. eur). Dóvody tejto situácie už boli pomenované — hhavným z nich je
ten, že na Slovensku vznikajú obchodné centrá, ktoré odt‘ahujú pozornost‘ od nebytových
priestorov, ktoré sa nachádzajú v centre mesta. V Liptovskom Mikuláši to holo navyše
spósobené aj rnedializáciou, že Dom služieb sa má predať a pod. Dalším obj ektom, ktorý je
pomerne problematický, sú nebytové pricstory na Ul. 1. mája, z ktorých v dösledku vzniku
vedľajšieho obchodného centra odišli viacerí nájomníci. Taktiež v důsledku otvorenia
d‘alšieho obchodného centra v lokalite Kamenné polc opustili póvodné nebytové priestory
nájomníci, ktorí sa venovali predaju kúpel‘ňových doplnkov, dverí, svietidiel, atď., pretože
koiikurcnčne vel‘kým centrám nestačia. V krátkosti sa vyj adrii aj k otázke pohľadávok —
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pripomenui, že pohl‘adávky za riezaplatené nájomné a služby spojené s užívaním prenajatých

nebytových priestorov k 3 1.12.2013 predstavujú čiastku 65 tis. eur, z toho v ukončených

zrnluvách ide o sumu 53 tis. eur a v existujúcich zrnluvách cca 12 tis. eur. Co sa týka

hospodárenia s bvtrni, k 3 1.12.2013 mesto Liptovský Mikuláš vlastnilo 55‘7 nájornných bytov,

z toho 468 bytov v bytových dornoch vo vlastníetve mesta, 21 bytov v rodinných dornoch

a 67 bytov v bytových domoch v osobnom vlastníctve. K 31.12.2013 mesto evidovalo 247

žiadostí o mestský nájomný byt. V r. 2013 bob pridelených 44 bytov — pri pridel‘ovaní sa

postupovalo v zmysle VZN Č. 5/2001 v platnom znení. V správe je taktiež uvedený prehľad

počtu pridelených bytov po jednotlivých rokoch od r. 2000. prehl‘ad o nadobudnutých

nájomných bytoch za obdobie rokov 1996 — 2013 a prehľad splátok predaja bytov v r. 2013.

Od r. 1994 bob póvodným nájomcom prevedených do vlastníctva 3 625 bytov v sume

3 959 977 eur. Formou obchodnej verejnej súfaže bob predaných 91 bytov v sume I 480 181

eur, z toho v r. 2013 to boli 4 byty v sume 75 634 eur. Neodpredanýeh zostáva ešte 47 bj., čo

činí 1,31 % z bytových domov, ktoré boli schválené na prevod do vlastníctva póvodným

nájomcom. Aj tu sa uvádzajú pohľadávky za nezaplatené nájomné a služby spojené

s užívaním mestských nájomných bytov, ktoré ku koncu roka predstavovali čiastku 441 848

eur. Z tejto čiastky pripadá 169 tis. eur na nájomníkov, ktorí už nebývajú v týchto bytoch, 172

tis. eur pripadá na nájomníkov, ktorí užívajú byty v lokalite Hlboké a Priemyselná uliea a cca

100 tis. eur sú pohl‘adávky v ostatných nájomných bytových dornoch. Tieto pohfadávky

možno rozčlenif aj na základné nájomné, čo je približne 240 tis. eur a služby spojené

s užívaním bytu, čo je 201 tis. eur. V posledných 3 rokoch bob vyprataných z titulu

neplatenia 31 bytov, a to na základe exekúcií, rozhodnutí súdu alebo predžalobných výziev.

Bližšie informoval o stave platenia nájomného, nedoplatkov v nájomných bytoch vo

vlastníctve mesta a stave zabezpeČenia pohl‘adávok tieto budú predmetom samostatnej

správy, ktorá bude zaradená do programu MsZ na termín rokovania 26.6.2014 (narniesto

póvodného termínu 16.10.2014).

lnu. Rudolf UrbanoviČ. poslanec MZ — požiadal predkladatel‘a o informáciu v súvislosti so

znížením tržieb za nebytové priestory od r. 2009 do r. 2013 o47 % - zaujímal sa, koľko %

činí pokles tržieh z Domu služieb.

Chomo — v r. 2012 boli tržby z nájmov v Dome služieb vo výške 135 tis. eur a v r. 2013

cca 100 tis. eur, t.j. pokles o 35 tis. eur.

Lng. Urbanovič — požiadal o špecifkáciu tržieb z Domu služieb od r. 2009 do r. 2013.

Poznamenal, že aj ked‘ v správe sa konštatuje, prečo sú v DS tiižšie tržby, považuje za

prekvapujúce. že to konštatuje práve Ing. Chomo, ktorý bol menovaný do funkcie súčasnýrn

vedením mesta a posbancami za koalíciu. ktorá v súčasnosti riadi toto mesto. Vrátil sa do roku

2010, ked‘ terajší primátor mesta zvolal všetkých nájomníkov Domu služieb do cukrárne, kde

im prezentoval štúdiu rekonštrukcie Domu služieb a ubezpečoval ich. že v prípade, ak ho

budú volit‘ za primátora mesta, tento objekt nepredá. ale ho v priehehu 2 rokov zrekonštruujc

s tým, že na tieto 2 roky im zabezpečí náhradné priestory, aby sa potom mohli do

zrekonštruovaného objektu vrátit‘. Tito nájomcovia nakoniec odišli. nic však z dóvodu

vlastriých problémov s podnikaním, ale z obavy, že keď sa objekt predá, nebudú mód‘ v ňom

ďalej pósobif. Požiadal, aby boli tieto informácie uvedené na pravú micru, aby bola

pomenovaná pravá príČina zníženia tržieb z prenájmu Domu služieb a aby jeho nájomníci

neboli zavádzaní, resp. aby sa im primátor mesta ospravedlnil.

MUDr. Slafkovský — nevidí dóvod ospravedlňovat‘ sa nájomcom DS. pretože ich pravdivo

informoval o zámeroch. t.j., že pokiaľ sa mestu podarí objekt zrekonštruovat‘, bude
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postupovať takýrnto spösobom. pokiaľ však nic, bude pravdepodobne uvažovať o predaji.
Rekunštľukcia sa neuskutočnila, nújomcovia však dostali ubezpečenie. že najbližšie 4 roky ich
nújorn nebude zrušený — pokiaľ by k tornu prcdsa došlo, mesto by muselo hľadat‘ riešenie, aby
rekonštrukcia prebiehala v určitých etapách, tak, aby sa mohli prest‘ahovat‘ z jednej časti
objektu do druhej. Vtedajšiu predstavu o riešení tohto problému nadobudol na základe
informácií, ktoré mal v tom čase k dispozícii, následne sa však ukázalo, že takéto riešenie nic
je možné. Zdóraznil však, že informácie o predpokladancj rekonštrukcii objektu nemohli byť
v žiadnom prípade dóvodom, aby nájomcovia z týchto priestorov odišli. Objektívna situáciaje
v súčasnosti taká, že obchodnícky ruch sa presunul z centra mesta do mých lokalít — s touto
skutočnosťouje potrebné sa zmierit‘ aj v rámci podnikatel‘skej sféry.

MUDr. Roman Mojžiš, poslanec MZ — v reakcii na vystúpenie poslanca Ing. Urbanoviča
prtpomenul, že každoročne sa podáva správa o hospodárení Bytového podniku — je možné
vrátit‘ sa aj do minulosti, napr. na koniec roka 2006, keď Ing. Urbanovič nastúpil do furikcie
úradu tohto mesta, a porovnat‘ dosahované výsledky. Nic je účelné zat‘ažovat‘ MsZ tým, že sa
poslanci budú navzájorn osočovat‘, resp. že sa cez MsZ bude požadovat‘ od vedúcich
zamestnancov mesta predloženie určitých podkladov, ktoré si poslanci sami móžu vyhl‘adat‘
vo svojich záznamoch.

In. lirbanovič — pripomenul, že žiadal bývalého riaditel‘a Bytového podniku (Ing. Chorna)
o iredloženie určitých údajov — pokial‘ sa poslanec obráti na vedúceho zarnestnanca úradu
s požiadavkou o predloženie takýchto údajov, zamestnanec je povinný mu ich predložit‘ —

takýto postup je v súlade s normatívnymi právnymi aktmi.

Ing,. Čefo — ospravedlnil sa, že sa nezúčastnil zasadnutia komisie fnančnej, majetkovo
právnej a cestovného ruchu, kde by pravdepodobne bol požadoval, aby do materiálu bola
doplnená vel‘kost‘ priestorov. Udaje uvedené v správe podl‘a jeho názoru nemajú vypovedaciu
hodnotu, pretože ich nemožno porovnat‘ (nic sú uvedené výmery pod]ahovej plochy).

Ing. arch. Pavel Bobák, CSc., poslanec MZ — pripojil sa k predchádzajúcemu názoru
a zároveň poznamenal, že na zasadriutí mestskej rady sa vyjadril v tom zmysle, že predložené
tabuľky nebytových priestorov poskytujú údaje len o tom, koľko ktorý nájomca platí ročne za
konkrétny nebytový priestor, pričom podstatná je výmera prenajímanej plochy, ktorú možno
vykázat‘ za edů budovu. Požadoval, aby do materiálu boli doplnené výmery jednotlivých
prenajímaných budov, predpokladaný ročný príjem a skutočný príjem, čo nebolo splnené.

Mgr. Martin Krajči, poslanec MZ — informoval, že komisia sa zaoberala dóvodmi
neuvádzania týchto údajov — ide o určitý obchodný záujem mesta, t.zn., aby sa nezverejňovali
konkrétne ceny za m2 prenajímancj plochy z konkurenčného hl‘adiska.

Ing. Vinčur — opát‘ pripomenul, že situácia v oblasti prcnájmu nebytových priestorov je zlá —

je potrebné brat‘ do úvahy, že na území mesta Liptovský Mikuláš za posledné roky vzniklo
vel‘a obchodných priestorov a prenajat‘ v súčasnosti určitý priestor na poschodí je prakticky
nemožné. Mesto má na rozdiel od súkromníka nevýhodu v tom, že je okrem bcžnej právnej
úpravy zvázované d‘alšírni predpismi (prísnejšie podmienky určujú napr. Zásady
hospodárenia s majctkom mesta). Ak chce mesto túto situáciu vyriešit‘, zrejme bude musiet‘
v budúcnosti prehodnotiť niektoré predpisy mesta. ktoré platia už dlhé roky. Pritom je
potrebné pristupovat‘ kjednotlivým nebytovým priestorom individuálne — problémom sú
napr. priestory na prízemí na Rachmaninovom námestí, ktoré sú prázdne. Pokiaľ by mesto
predalo tieto priestory riapr. len za I euro, na dani z nehnutel‘nosti by sa mu už dávno vrátili
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prostriedky, ktoré musí do týchto priestorov vkladat‘. Čo sa týka zverejňovania údajov
súvisiacich s prenájmom nebytových priestorov, pripomenul, že ide nielen o vec obchodného
[ajomstva a ochrany osobných ťidajov, ale aj o vec obchodnej taktiky (konkurenčný boj).
PokiaF ide o hospodárenie s bylnii, pripomenul, že fnančná komisia už pred rokom navrhla.
aby sa tieto správy nepredkladali 2x ročne, ale aby sa spojili do jednej správy. v ktorej bude
prepojené hospodárenie s bytmi s ekonomikou, t.j. aj údajmi o stave pohl‘adávok. Tým, že sa
zrušil Bytový podnik a vzniklo z neho oddeleiiie správy majetku mesta, komisia odporúčala
preložit‘ tento bod na neskoršie obdobie. Keďže však už bob zverejnené, že materiál bude
predložený na rokovanie MsZ, mestská rada odporučila prerokovat‘ ho na najbližšom
zasadnutí MsZ s tým, že MsZ sa opilť k tejto problematike vráti na júnovorn zasadnutí —

možnost‘ širšic diskutovat‘ o ekonomike a zaoberat‘ sa aj príčinami vzniku súčasnej situácie.

MUDr. Slalkovský — vysvetlenie, ktoré uviedol Mgr. Krajčí a potvrdil aj Ing. Vinčur, je
odóvodnené — mesto sa nebráni tomu, aby MsZ dostalo informácie napr. aj o cenách za m2
prenajímanej plochy, ale akonáhle sa takéto informácie dostanú do materiálu pre MsZ, budú
zverejnené aj na internetovej stránke mesta, čo by z titulu obchodnej politiky bob pre mesto
kontraproduktívne.

JUDr. Ján Droppa, poslanec MZ — v súvislosti s vyj adrením Ing. Vinčura upozornil, že
podmienky nájmu nedefinujú Zásady hospodárenia s rnajetkom mesta Liptovský Mikuláš, ale
smernica, ktorú schval‘uje primátor mesta. Táto agenda je v kompetencii manažmentu, ktorý
musí byt‘ flexibilný, musí mat‘ dostatočnú obchodnú politiku a musí reagovat‘ na danú
situáciu, t.j. nie je správne presúvat‘ zodpovednost‘ na poslancov, ktorí schválili určité zásady.
Manažment teda na základe zhodnotenia aktuálnej situácie musí prispósobit‘ aj výšku
nájomnébo, t.j. musí sa správat‘ ako ktorékol‘vek súkromné spoločnosti, ktoré prenajímajú
nebytové priestory, aby zabezpečili tržby a ostatné veci v spojitosti s nakladaním s majetkom.
Pripomenul, že je potrebné zaoberat‘ sa tiež otázkou pohľadávok — na júnovom zasadnutí MsZ
musí dójst‘ k ich dóslednérnu rozboru, pretože ako aj sám namietaL október 2014 by bol
vzhl‘adom na nadchádzajúce komunálne vol‘by neskorý termín.

Inu. Stankoviansky — súhlasí s pripomienkou JUDr. Droppu, že prenájorn nebytových
priestorov bol vecou akciovej spoločnosti. V súvislosti s odchodom nájomcov z Domu služieb
sa obrátil na bývalého riaditel‘a BP, ktorý bol ústretový — predložil mu všetky podklady
a vysvetlil situáciu s tým, že bol viazaný platnou smernicou. Pripomenul, že mesto malo
reagovat‘ na daný stav už od r. 2011; v súčasnosti je jediným riešením prijat‘ opatrenia ako
v tejto oblasti ďalej postupovat‘.

Ing. Urbanovič — v súvislosti s informáciou Ing. Vinčura, že mesto zrušilo Bytový podnik, sa
zaujímal, kedy došlo k jeho zrušeniu. Co sa týka priestorov na Racbmaninovom námestí,
osobne pozná jedného z nájomcov (p. Kumančík), ktorý má záujem o odkúpenie týchto
priestorov — odporučil prípadne zvážiť aj možnost‘ predaja.

MUDr. Miroslav Bod‘a, poslanec MZ — čo sa týka ekonomiky, osobne takýto postup nazýva
„ekonomikou okamžiku“. Návrh Ing. Vinčura predat‘ budovu, v ktorej sú prázdne priestory,
za 1 euro, a to len z dóvodu, že mesto má určité náklady na údržbu a pod., považuje za
ahsolútne nevýhodné pre mesto (poznamenal, že za takých okolností by s ním rád obchodoval
— skupoval by od neho lacno nehnutel‘nosti, ktoré by o určitý čas výhodne predal).

Ing. Vinčur — pripomenul, že nenavrhoval odpredať celú budovu, ale len I priestor — napr.
priestor bývalej predajne potravín, ktorý je vel‘ký aje neekonomické držať ho prázdny. Ak by
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sa tento priestor bol už pred niekol‘kými rokrni predal za 1 euro, mesto by už malo vrátené
flnančné prostriedky, ktoré do neho vložilo. Predrnetom jeho návrhu nebolo tento majetok
rozpredávat‘ resp. darovat‘, ale je potrebné nešit‘ ho individuálne — možnost‘ zisti prípadný
záujem o odkúpenie. K upozorneniu JUDr. Droppu, že sa nejedná o zásady, ale o smernicu
o hospodárení, poznamenal, že nic je podstatné pomenovanie predpisu — princíp je v tom, že
je potrebné zmenit‘ celkový prístup k tejto problematike a upravit‘ aj s tým súvisiacu
ekonomiku, pretože ide o vec obchodu. Nevýhodou mesta je, že tento majetok je verejný
a podl‘a toho musí s ním aj narábat‘.

In. Blcháč, PhD. — pripomenul, že predmetom prerokovania je Správa o prenájme budov
a nebytových priestorov a o hospodárení s bytmi za r. 2013. S úvodnou poznámkou primátora.
že sa jedná skór o diskusiu o bytovej politike než o ekonomike, nemóže súhlasit‘, pretože
všetko, o čom sa doteraz diskutovalo, súvisí viac s ekonomikou ako s bytovou politikou.
Nesúhlasí ani s tým, aby MsZ nešilo to, čo mal do konca roka 2013 nešit‘ Bytový podnik
ajeho manažment, t.j. bývalý riaditel‘ ajeho tím. Pripomenul, že už viackrát sa pýtali aj na
jeho osobnú zodpovednost‘ a na zodpovednost‘ predstavenstva BP, ktoné dodnes pósobí
v zložení Ing. Chomo, Ing. Korený a Ing. Repaský — predovšetkým oni by mali vysvetlit‘ ako
nadili Bytový podnik, ked‘ sa dostal do tohto stavu. Zatiaľ MsZ odpoveď na otázku ich
zodpovednosti nedostalo a zrejme ani nedostane. Pokial‘ by bola vyvolaná verejná diskusia na
túto tému, ich poslanecký klub by sa do nej rád zapojil, pretože sa nestotožňuje napr.
s odóvodnením, že prenájom nebytových priestorov poklesol vznikom vel‘kých obchodných
ccntier v rokoch 2011 — 2013 (v tomto období bol iba prest‘ahovaný INTER SPORT a vznikol
MERKURY MARKET). Správa konštatuje pokles tržieb z prenájmu nebytových priestorov
do 31.12.2013o 47% a konkrétne v súvislosti s Domom služieb konštatuje, že jeho využitieje

na 45 %. Súčasnú situáciu možno charakterizovaf ako reálne postupy vedenia mesta pri
organizácii predaja nchnutel‘ností, v tomto prípade Domu služieb, formou tzv. ‚.holandskej
dražby“. Princípom je znehodnotit‘ nehnutel‘nosť tak, aby ju následne predávajúci mohol
výhodne predat‘ napr. určitým blízkym osobám. Co sa týka bytovej otázky, má výhradu voči
zneniu správy, pretože na str. 4 sa popisuje, že z evidericie bob vyradených 123 žiadostí, na
druhej strane sa však neuvádza, že pnibudlo 165 nových žiadostí. t.zn., že v súčasnosti je
takmer 250 reálnych žiadostí o nájomné byty. Túto politiku poktadá minimálne za zvláštnu,

pretože bob konštatované. že sa predalo 91 bytov formou OVS a ďalších 47 čaká na predaj,
t.zn., že 138 bytov sa takýmto spósobom stratf z obehu. Reálni žiadatelia o byty tak riemajů
šancu byt‘ uspokojení, čo viackrát kritizovali a nesúhlasia s takýmto postupom. Pokial‘ ide
o spájanie argumentácie týchto pnedajov s predajmi bytov, ktoré boli póvodne určené na
pnevod pre bývalých nájomcov tzv. „štátnych“ bytov, v súčasnosti to podl‘a jeho názoru
nemožno považovat‘ za argument. pretože tieto prevody sú už dávno ukončené a tieto
informácie do správy nepatria. Co sa týka predaja Domu služieb. pripomenul, že v súčasnosti

je v objekte neobsadených až 65 % priestorov — k tomuto sa politika vedenia mesta a celá
mediaiizácia až do 6. kola „holandskcj dražby“ dopracovala. V súvisbosti s informáciami
V dóvodovej správe, že sa komunikuje s terajšími riájomcami, ktoní by následne mohli
participovat‘ na ďalšej eXistencii Domu služieb, bybolo zaujímavé zistit‘, koľkí z existujúcich
nájomcov by mali o takúto participáciu záujem. Dalej informoval o liste od istého občana
mesta Lipt. Mikuláš. ktorý okrem nebo dostal na vedomie a Ing. Vinčur a SFRB — ide
o podnet na prcšetrenie hospodárnosti nakladania s finančnými pnostriedkami mesta a SFRB
i ochrany majetku mesta (občan v podnete o.i. uvádza. že dochádza k devastácii stavby, že ide
o určité statické ponuchy, že pravdepodobné škody sú vo výške cca 100 tis. eur, atd‘.) —

požiadal, aby mu po pnešetrení podnetu bola predložená od h[avnej kontrolónky odpoveď,
akým spósobom sa táto vec vyriešila. Co sa týka diskutovanej otázky výšky nájomného.

takéto informácie nepovažuje za dóverné — každý, kto má záujem vykonat‘ si marketingový
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pritskum. ma možnosť zistiť si ponuky. IVlyslí si. že utajovanie týchto skutočností nic je
namiestc a poslincc Ing. Celb oprávnene žiadal doplncnie týchto inťormácií do správy.

M JDr. Slalkovský — mesto ohdržalo podnet od istého p. Igm‘ica Fl. z l-IolIélio ul. č. 5, pričom
na uvcdenej adrese občan s takýrnto menorn nic je registrovaný. Týmto podnetom sa mesto
zaoheralo vo všeobccnej rovine, nehudú však vykonávané žiadnc opatrenia, resp. ďalšie
kroky, pretože sa jedná o anonym. Predmetom záujmu bol bytový dom v Hlbokom — stavba
bola v dccembri 2013 uzavtetá a oplotcná — jediným problémom bola krádež oplotenia,
páchatelia však boli vzápätí odhalení a oplotenie bude namontované spť. Uviedol, že žiadne
mé škody spomínané v podnetc v tomto prípadc nevznikli.

Mgr. Vincent Kultán. poslance MZ — nesúhlasí s vyjadreníni Ing. Blcháča, že z obehu sa
stratilo 91 hytov — tieto byty sú v obehu (resp. sú obývané), aj keď ich mesto predalo. Nic je
podmienkou. že záujemca o byt musí bývat‘ práve v mestskom byte — na území mesta sú aj
mé typy bytov (súkrornné, atd‘.). Pripomenul, že aj ked‘ mesto eviduje cca 250 žiadostí o byt.
dóležitá je aj štruktúra žiadateľov — nic všetci móžu byť umiestnení do týchto bytov
z hl‘adiska platobnej schopnosti. Vyjadrenia o tzv. „holandskcj dražbe“ považuje za urážajúce
— zdóraznil, že ak má niekto podozrenie, že je vopred vybratý záujemca, móže v tejto veci
podat‘ trestné oznámenie; v opačnom prípadeje potrebné zdržat‘ sa takýchto vyj adrení.

Ing. Vinčur — v súvislosti so spomínaným podnetom od občana uviedol, že tiež dostal tento
list, ktorý bol v rámci mesta adresovaný aj hlavnej kontrolórke. Zdóraznil, že je zásadne proti
anonyrnom, považuje však za rozhodujúce, či veci, ktoré sú v liste uvedené, sa skutočne stali
— v tejto súvislosti bude dóležité stanovisko kontrolného orgánu. Na margo toho pripomenul,
že v rámci mesta sú kompetentní pracovníci, ktorí rnajú jednak stavebný dozor ajednak
dohliadajú na použitie fnančných prostriedkov. Co sa týka obsadenosti bytov, faktom je, že
v súčasnosti je cca 250 záujemcov, je však potrebné dósledne posudzovat‘. kol‘kí z nich budú
schopní nájomné reálne platiť. Toto je problém, ktorému sa musí venovať komisia sociálna
a bytová, ako aj sociálne oddelenie MsU — potreba posudzovat‘ žiadosti individuálne.

Ing. Blcháč. PhD. — nemožno spochybňovat‘, že mesto eviduje takmer 250 žiadostí
o pridelenie bytu — tento údaj Sa uvádza v správe a potvrdila ho aj sociálna a bytová komisia —

pokial‘ niektorí žiadatelia nesplňajú kritériá, je potrebné ich vyradit‘. Za formuláciou, že určitý
počet bytov sa „stratil z obchu“ si stojí (aj vedúci oddelenia správy majetku potvrdil, že
formou OVS sa predalo 91 bytov), t.j. tieto byty sa stratili z obehu mesta. Co sa týka občana
Ignáca H., ktorý zaslal spomínaný podnct, upresnil, že nebýva na Hollého ul. 5, ale na
Hollého ul. č. 35 — list bol podpísaný, takže sa nejedná o anonym. Pripomenul, že on ako
poslanec nemá dóvod ani povinnost‘ skúmat‘, či takýto občan existuje alebo neexistuje.

Inu. arch. P. Bobák, CSc. v súvislosti s pohľadávkami za nezaplatené nájomné zmluvv
(str. 7) navrhol doplnit‘ uzncsenie o časf II. v znení: „MsZ ukladá vedúcemu oddelenia správy
majetku mesta predložit‘ na rokovanie MsZ dňa 26.6.20 14 správu o stave platenia nájomného
a vymáhania nedoplatkov v mestských nájomných bytoch s návrhom opatrení na postupné
vysporiadanic pohl‘adávok‘.

Inu. Jozef Bobák, poslanec MZ — informoval o požiadavkc. ktorá zaznela na výročncj
členskej schódzi klubu seriiorov v mč. Palúdzka, aby sa kultúrny dom vrátil spüf na účely
kultúry — táto požiadavka mala byť doručená mestu. V súvislosti s kultúrnyrn domom
v Palúdzkc požiadal člena predstavenstva Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s. Ing.
Choma o zabezpečenie dvoch záležitostí: prvou je oprava fasády nad vchodom do objektu
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O rozmeroch cca 1 m x 0,40 m (opadaný obklad) — vzhFadom na to, že ide o čelný pohľad.
odporučil opravu vykonat‘ do termínu volieb prezidenta SR, Lj. do 15.3 .2014; druhou
požiaclavkou je vyčistenic odkvapového žľahu pri vchode do klubu seniorov od zeminy.
k(orou je žľah upchatý a pri zrážkach zateká voda do nehnuteľnosti po celej stene. Co sa týka
prená.jmov v Dome služieb, na základe osobnébo stretnutia sjedným z bývalých nájomcov
(p. Galica — zclruženie holičov) uviedol, že tito nájomcovia ľutujú, že došlo k prest‘ahovaniu
sa z Domu služieb do mých priestorov — podl‘a ich vyjadrenia išlo z ich strany o unáhlené
rozhodnutie. Co sa týka polemiky ohl‘adom bytov, pripomenul, že o tejto problematike bob
potrebné viac diskutovat‘ v mesiaci januári, ked‘ MsZ schval‘ovalo VZN o prideľovaní
nájomných bytov — na základe tohto VZN sa umožňuje aj občanom, ktorí poberajú napr.
sociálne dávky, požiadať o byt. Následne však bude potrebné nešit‘ otázku platenia —

pohľadávky sa zo súčasných 440 tis. eur zvýšia, preto je potrebné pristupovaf k tejto otázke
citlivo, aby mesto na tom príliš neutrpelo.

Inj. Vinčur — požiadal o konkretizovanie, komu má mesto kultúrny dom v Palúdzke vrátit‘.
Z logického i z ekonomického hl‘adiska je za tento krok. upozornil však, že je potrebné brat‘
do úvahy, že objekt bude potrebné prevziat‘ aj s jeho správou, údržbou, atd‘. Pripomenul, že
kultúrne domy vo všetkých mestských častiach sú problémom, pretože mnoho rokov sa do
nich neinvestovalo — problém je najmá s údržbou. Je otázne, ako s týmito objektmi naložit‘ do
budúcnosti, pretože niektoré sú v takom stave, že móže dójst‘ až k ohrozeniu bezpečnosti
obyvatel‘ov. Je možné, že práve v súčasnosti nastal čas tento stav nešit‘, otázkou však je,
komu by sa tieto objekty mali vrátit‘.

Ing. Urbanovič — nadviazal na vystúpenie Ing. J. Bobáka, ktorý v podstate potvrdil jeho sbová
— jednou z prevádzok. ktoré v Dome služieb dobre fungovali, bola aj prevádzka holičstva.
Potvrdil, že títo zamestnanci sú nespokojní s prest‘ahovaním sa do nových pniestorov, keby
však neboli zavádzaní primátorom tým, že mesto ide budovu Domu služieb rekonštruovat‘,
zostali by v nej doteraz. Bob im však prisl‘úbené, že na dobu rekonštrukčných prác im mesto
nájde vhodné priestory a následne sa vrátia do zrekonštruovaného objektu. Toto je podstatou
celého problému, preto primátora mesta vyzýval, aby sa týmto nájomcom ospravedlnil.

MUDr. Alžbeta Smiešna, poslankyňa MZ — reagovala na Ing. J. Bobáka, ktorý opakovane
vyhlasuje, že sociálna a bytová komisia pridel‘uje byty občanom, ktorí poberajú sociálne
dávky — zdóraznila, že komisia takýrnto občanom byty nepnidel‘uje. Títo občania zväčša
dostanú byty na Ul. Komenského alebo v Hlbokom, ktoré sú práve pre takéto prípady určené.
Je pravdou, že mesto eviduje cca 250 žiadostí o byty, z nich však len necelá tretina splňa
podmienku príjmu vo výške, ktorá by umožňovala platenie nájomného. t.zn., aby týmto
žiadatel‘om mohli byť pridelené mestské byty. Ostatných žiadatel‘ov však komisia nemóže
z evidencie vyradit‘, ked‘ splňajú požiadavku kuždoročného obnovovania povinných údajov.

Ing. J.Bobák — čo sa týka kultúrneho domu v Palúdzke, jedná sa o požiadavku klubu seniorov,
aby sa budova vrátila kultúre, t.j. aby v nej nebola prevádzkovaná obchodná čiiinosť (predajňa
kobercov a pod.). Co sa týka ekonomiky, táto budova má dlhodobo vyrovnané hospodárenie,
príp. mierny prebytok, ktorý je z existuj úcich prenájmov, možno využit‘ na údržbu. Pokial‘ ide
o byty, opáť pripomenul, že na tůto tému bob potrebné diskutovať pri schval‘ovaní VZN.

MUDr. Slafkovský — poznamenal, že jeho prcdstavou holo vine diskutovat‘ o bytovej politike,
avšak diskusia sa pohla mým smerom, čo je vecou poslancov. Prcdovšetkým je potrebné
v najbližšej dobe sa rozhodovat‘, či mesto začne pripravovat‘ určitý d‘alší bytový dom na
výstavbu — toto rozhodnutie sa bude odvíjať od toho, či budú spracované projektové
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clokumentúcie, či bude vydané stavebné povolenie Li sa mesto vo lbruúri budúceho roka
hucle uchťldzLlť o určitú dotúciu v rámci SFRI3, alebo pójcle cestou odkúpenia bytov. Je možné

postupovať aj touto Formou, mesto sa však musí vyvarovať cIiýb, ku ktorým došlo naposledy

so Stavoindustriou, kde mesto prišlo o I poschodie v hytovorn dome. Pokial‘ ide o núrast
počtu žiadostí o byty ‚ napriek tornu, že 160 žiadateľov holo vyradených (120 z toho titulu, že
nesplnili platné podmienky v ziuvsle VZN, t.zn. neaktualizovali svoje údaje), ďalších 43

záujemcov bob uspokojených — boji irn pridelené byty v rámci žrebovania. Nárast počtu
žiadateľov je aj z toho titulu, že viacerí ohyvatelia využili možnost‘ uchúdzat‘ sa o bývanie

v centre mesta — objekt bývalej Dominanty sa nachádza v zaujímavej lokalite, čo ich
motivovalo k podaniu žiadosti. Je vecou budúcnosti, koľkí z vyžrebovaných uchádzačov aj
v nasledujúcom roku potvrdia svoju žiadost‘, resp. či v prípade, ak budú vyžrebovaní, si tieto

byty aj preberú, pretože v ostatnom čase sa opakovane stávalo, že záujeľncovia boli
vyžrebovaní, po obhliadke konkrétneho bytu však stratili o byt záujenl, pokial‘ nesplňal ich

požiadavky — neprevzali si tento byt s tým, že budú čakaF na vhodnejší, ľesp. si svoju bytovú

situáciu vyriešia mým spósobom. Toto je určitý doklad o tom, že bytová politika v meste nie

je až na takej zlej ÚľOvfli. Pokial‘ by nárast počtu záujerncov bol trvalý, bude sa z toho tešit‘,

pretože to by znamenalo, že občania si našli prácu, chcú v tomto meste bývat‘ a nebudú

odchádzaF do mých miest, pretože práve to je problém stredných miest, ktoré sú umiestnené

na veľkých osiach typu Bratislava — Zilina — Košice, že ekonomické aktivity sa čoraz viac

sústred‘ujú do vel‘kých urbanistických celkov a menšie mestá trpia na to, že obyvatelia z nich

odchádzajú. Pre porovnanie uviedol, že v meste Ružomberok za ostatných 10 rokov klesol

počet obyvatel‘ov o 3 000, v meste Lipt. Mikuláš len o 1 000, čo však tiež znamená pokles

a treba sa tým zaoberat‘. Co sa týka pohl‘adávok za nájomné, pri prerokovaní ich odporučil

prepočítať na I byt, pretože Liptovský Mikuláš je jedným z miest, ktoré má najviac

nájomných bytov, ktoré postavilo a navyše zostalo niekol‘ko starších nájomných bytov, ktoré

boli postavené ešte v rámci KBV — na tieto byty sa vzťahuje pravidlo, že pokiaU nájotnca

dostane trvalý nájom, rnóže tento byt odkúpit‘ za nízku cenu, ktorá bola stanovená v 1. kole

(táto cena sa v súčasnosti pohybuje na úrovni cca 1 000 eur za 3-izbový byt). Mesto sa tieto

byty snaží odpredat‘ v obchodnej verejnej sút‘aži. čo bude aj predrnetom d‘alšieho bodu

rokovania. K otázke kultúrneho domu v Palúdzke poznamenal, že dostal túto žiadost‘ od klubu

seniorov — o tejto požiadavke bude s jeho zástupcami rokovat‘. Zároveň upozornil, že klub

seniorov nic je právnická osoba, ktorá by mohla zodpovedat‘ napr. za správu kultúrneho domu

a pod. Na záver reagoval na vyj adrenia Ing. Urbanoviča ohl‘adom „oklamaných“ nájomcov

Domu služieb — prevádzky holičstva. Zdóraznil, že títo nájomcovia boli informovaní

o zámeroch, rozhodli sa však odísť sami, ale kedykol‘vek sa móžu vrátit‘. Pripomenul, že

v minulosti bob na MsZ prednesených množstvo zámerov a mnohé z nich neboli realizované,

preto odvolávat‘ sa na predchádzajúce vyjadrenia v súvislosti s Domom služieh a obviňovat

primátora z klamstva hraničí s urážkou na cti, čo móže nešit‘ príslušnými právnymi postupmi.

In. Čefo — predložil na hlasovanie návrh poslanca Ing.arch. P.Bobáka na doplnenie ukladacej

časti uznesenia v znení: „MsZ ukladá vedúcemu oddelcnia správy majetku mesta predložit‘ na

rokovanie MsZ dňa 26.6.2014 správu o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov

v mestských nájomných bytoch s návrhom opatrení na postupné vysporiadanie pohl‘adávok“.

Doplňujúci návrh bol schválený (22 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania).

MUDr. Slafkovský — dal hlasovaF o návrhu uznescnia ako celku.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (19 poslancov za. 4 nehlasovali). Iiznesenie holo

prijaté pod číslorn 22/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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9/ NÁVRI-I NA ľRFI)AJ PREBYTOČNÉLIO MAJETKU

A NAKLAI)ANIE S MAJETKOVÝMI ľRÁVAM[ MESTA

Návrh predložila HJDr. Blanka I lliničanová, vedúca právneho oddelenia MsJ.

lnlormovalu o dopinku s tým, že po rokovaní mestskej rady hola doložená str. 5 druhej časti

návrhu, ktorá sa týka Domu služieb. kde sa upresnila možnost‘ spätnej kúpy DS v prípade, ak

vítaz súťaže do 31 .3.2020 nepodá návrh na kolaudačné rozhodnutie. Dalej upozornila na str.

4 — časový plán sút‘aže, kde v bode 3 je uvedený termín 17.3.2014, odkedy si sút‘ažiaci móžu

vyzdvihniiť v listinnej forme sút‘ažné podklady — tento termín bol upravený na 10.3.2014, t.j.

odo clňa vyhlásenia súťaže. Upozornila, že prvé dva body návrhu je potrebné schval‘ovať 3/5

vüčšinou hlasov, ked‘že ide o osobitný zretel‘; d‘alším bodom je návrh na uzatvorenie zmluvy

o budúcej zmluve na VN kábel v Okoličnom a v ostatnýcb bodoch sa budú schvaľovat‘

obchodně verejné sút‘aže.

Ing. Urbanovič — čo sa lýka ohchodnej verejnej súl‘aže na prcda.j Domu služieb, pripomenul,

že v súvislosti s 5. koiom sa predseda íinančnej komisie aj primátor mesta vyjadrili v tom

zmysle, že je určitý záujemca, ktorý chce tieto nehnutel‘nosti odkúpit‘ a chce investovat‘ do

rekonštrukcie alebo do nového objektu Domu služieb. Do termínu 14.2.2014 mal uchádzač

možnost‘ sa prihlásif, čo sa však neudialo s odóvodnením, že nestihol termín na predloženie

ponuky. Pokial‘ by sajednalo o určitý problém s dopracovanírn projektu apod., takéto dóvody

by bob možné akceptovat‘, nemožno však akceptovat‘ podmienky, ktoré sú predložené na toto

rokovanie a sú diametrálne odlišné od podmienok, ktoré boli schvaľované cca v novembri

minulého roka. Takýto postup už podľa jeho názoru nie je verejnou obchodnou sút‘ažou, ale

možno ho nazvat‘ „verejným obchodným pridei‘ovaním“. Z toho vyplýva, že mesto nemá

žiadne vízie ako by mal tento priestor vyzerat‘, ale prispósobuje sa podmienkam uchádzača,

ktorý bol spomenutý cca pred pol rokom a okrem zníženia ceny mu upravuje d‘alšie

podmienky. Jednou z nich je, že narniesto realizácie stavby v jednej etape sa umožňuje

realizácia vo viacerých etapách, pričom len 1. etapa má byt‘ ukončená do 3 1.3.2020 — otázne

je, kedy potom budú dokončené d‘alšie etapy. Predpokladá, žeje v záujme mesta, aby centrum

bob čím skór dokončené a slúžilo verejnosti. Z jeho pohľadu je nelogické, že táto významná

podrnienka sa náhle mení a zrejme každý uzná, že nemožno nechat‘ stred mesta takýrnto

spósobom zdevastovat‘. Dalšou zásadnou zmenou je, že kým v podmienkach z novembra

2013 bob uvedené, že mesto získa v novovybudovanom objekte plochu 200 m2 na prízerní

pre potreby Informačného centra, v nových podmienkach sa uvádza už len 40 m2. Považuje za

zarážajúce, že mesto aj v tomto prípade ustúpibo a odrazu ncpotrebuje na tento účel 200 rn2,

ale len 40 rn2, k čomu napriek požiadavkám nedostal relevantné vysvetlenie. Okrem toho sa

zmenili aj podmienky na predkupné právo — možnost‘ spätného odkúpenia sa uvádza len na

obdobie do r. 2020, nerieši sa však nasledujúce obdobie. Z predložených podmienok nic je

tiež zrejmé, či sa bude jednat‘ len o úpravu fasády objektu (náter a pod.), alebo sa objekt

asanuje a postaví nový. K zmene došlo takisto v oblasti parkovania — kým v póvodných

podmienkach sa uvádzalo vybudovanie 350 parkovacích miest (dokonca sa uvažovalo

o spoplatnení parkovísk vzhl‘adom na ncdostatok parkovacích miest), podl‘a nových

podrnienok sa ide znižovat‘ počet parkovacích miest na 150, čo takticž nedáva žiadnu logiku.

Vzhl‘adom k tornu, že tieto podmienky sú nejasné a sú nevýhodné pre mesto, navrhol, aby sa

z časti III. kritérium hodnotenia návrhov vypustil ods. la) (urbanisticko-architcktonický návrh

ajeho nadväznosť na okolitú zástavbu...) a aby kritériom bola len cena vo výške 100%.

MUDr. Slalkovský — v súvislosti So spósobom prcjavu poslanca Ing. Urbanoviča mu

odporučil rozlišovat‘ medzi kritikou a urážaním.
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JI. JI)r. Milan Irwvsky, poslanec lVlZ — pnp menul, ?c v správe a jasne uvúdzajú obchodné
podmienky V časti osohitne 5ChV1lOVJIW Pclfl1le11lY“ v znení. „ návrh hude obsahovať
komplcxný návrh celého nešeného úzcmki s návrhom a vyznačením všetkých eI.áp“.
!dóraznil. že výberová komisia bude vyhodnoeovať splnenie podmicnok jednotlivými
zťw emcam i.

I flL. I. JrbanoviČ — ohradil sa voči obvineniu primátora mesta z urážania
—

poznamenaL že
pľáVe primátor by mal zVaž)Vat spósob svojh() pre.iavu pretože viackrát aj jeho osobne urazil,
resp. sa nevhodným spósohom vyjadroval na jeho adresu. V súvislosti s vyjadrením poslanca
JI. I Dr. lrnovského opakovane prečítal preclmetný bod z časti .‚osohitné dojednania“:
„Stavebný zamer móže byť realizovaný v etapách s tým, že vít‘az súťažc sa v kúpnej zmluve
zaviuže, že k ucelenému stavebnému bloku I . etapy, ktorá bude riešiť objekt Domu služieb
podli právoplatného stavebného povolenia, podá návrh na kolauclačné rozhodnutie
príslušnému stavebnému úradu v lehote najncskór do 31 .3.2020“.

Ing. arch. P. Bobák, CSc. — pniporncnul, že pľiestoľ Númestia micru, Lj. Domu služieb ajeho
okolia je jedným z posledných najvýznamnejších miest v tomto meste z hl‘adiska rozvoja
mesta, cestovného ruchu i celospoločenského významu — rieši sa od prvých urbanistických
súťaží (súťaž na pešiu zónu, atd‘.) už mnohé roky a všctci by mali k nemu pristupovať
s triezvym pohl‘adom, bez určitých unáhlených názorov a ernócií. So zainteresovaním čo
najváčšieho počtu odhorníkov a ohyvateľov mesta i ostatných občanov, pretože ide o pniestor,
ktorÝ má svoj vefký význam a hodnotu. Vyjadril poľutovanie, že počas vývoja sa podmienky
súťaže. ktorá mala nepochvbne dobrý úmysel priniest‘ čo najlepšie urbanisticko
architektonické. funkčné, pniestomvé i sociálne ľiešenie v danom centre, stále zmierňujú. aby
mesto vyhovelo budúcemu investorovi. Oponoval poslancovi JUDr. Trnovskému, pretože
v podmienkach súťaže sa neuvádza. ako bude riešená 2. resp. 3. etapa. Poznamenal, že
projektant móže navrhnút‘ projekt, ktorý príp. vyhrá súťaž, v každom prípade je však
zaviazaný zrealizovať len 1. etapu, pričoni mesto predáva celý pozemok, tj. pre 1., 2., a 3.
etapu. Naviac požiadavka 350 parkovacích miest, ktorá vznikla z konkrétnych urbanisticko-
dopravných štúdií a potrieb tohto centra, sa znížila na 150 miest, čo pripomienkoval aj na
rokovaní komisie územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja. Pripomenul, že
v súčasnosti je pri Dome služieb cca 75 parkovacích miest, pričom je možnost‘ vytvorit‘
v okolitom priestore d‘alších cca 75 parkovacích miest — tým investor splní danú podmienku.
Pokial‘ na objekte Domu služieb vykoná len čiastkové úpravy (napr. výmena okien, náter
fasády a pod.), dodrží tým podmienky pre 1. etapu a po 6 rokoch móže objekt prípadne mestu
vrátit‘. Vyj adrii l‘útost‘ aj nad tým, že mesto sa l‘ahkovážne vzdalo požiadavky na ponechanie
200 m2 plochy pre Informačné centrum (v súčasnosti má IC plochu 96 rn2) a požaduje len 40
m2. Póvodný návrh mal podl‘a jeho názoru logiku, čo potvrdili aj samotní zamestnanci IC,
pretože sa jedná o najvhodnejšiu lokalitu v tneste na takéto účely, ale plocha 40 rn2 v žiadnom
prípade nebude postačovat‘. Vzhl‘adom na uvedené skutočnosti vyhlásil, že takéto podrnienky
nernóže podporiť, napriek tornu však predložil 2 návrhy, o ktorých odporučil hlasovat‘: 1.
v texte na str. 5 v ods. 2 a 3 póvodnú výmeru 40 m2 upravit‘ na „minirnálne 120 m2 s využitím
pre Informačné centrum“; 2. na str. 5 v ods. I opravit‘ póvodný termín 31.3.2020 na 30.6.20 18
— podl‘a jeho názoru ide o dostatočne dlhý čas na realizáciu 1. etapy.

Jozef Gonda, poslanec MZ — nadviazal na vystúpenie Ing. arch. P. Bobáka — súhlasí s tým, že
ide o posledné významné miesto v meste, ktoré sa rieši už mnohé roky, neodporučil však
vkladat‘ do tejto problematiky emócie resp. politiku, ale viac odbornosti. Poznamenal, že na
rokovaní komisie UPVaRR bob vel‘a vecí vyjasnených a nic je potrebné nešit‘ to, či
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proektan(i naplnia určité predstavy mesta. Pripomenul. že návrh sa vráli na rokovanie MsZ

ešte minimálne 3x a navyše sa uskutoční výstava návrhu podľa stanovených podmienok. t.zn.,

že ktokoľvek bude mať možnosť k návrhu sa vyjadriť. Ing. arch. Bobák sa na konci svojho

vystúpenia vyj adrii. že takéto podmienky nemóže podporit‘, kým na začiatku hodnotil prvé

podmienky ako dobré — o.i. bol členom užšej odbornej skupiny pri MsIJ, ktorá posudzovala

tieto podmienky, pri hlasovaní o nich sa však zdržal hlasovania.

ln. arch. P. Bobák. CSc. — potvrdil, že na prvých podmienkach, ktoré hovorili o komplexnej

rekonštrukcii v jednej etape a vychádzali z póvodných zámerov a štúdií, spolupracoval a

stotožňoval sa s nimi, na druhej strane sa však nestotožňuje s novými podmienkami.

Ing. Blcháč, PhD. — uviedol, že predtým ako sa odhlasuje tento uehorázny predaj, je potrebné

pripomenút‘ petíciu, ktorá prebehla minulú jeseň a ktorú podporilo takmer 3 500 občanov

mesta Liptovský Mikuláš. Táto petícia s názvom „Stop drancovaniu mestského majetku‘ bola

neoprávnene spochybňovaná, pretože aj tento návrh, ktorý sa má na tomto zasadnutí

odsúhlasiť, je d‘alším príkladom drancovania rnestského majetku. Chce upozorniť tých, ktorí

budú hlasovat‘ za tento návrh, že ide zrejrne o poslednú možnost‘, ked‘ sa poslanci budú

k tomuto móct‘ vyj adrovat‘, pretože v minulom roku MsZ odsúhlasilo primátorovi mesta

v tejto oblasti kompetenciu, t.zn. ked‘ sa vyhlási OVS na predaj majetku, MsZ už nemá

právomoc sa k tornu vyjadrovat‘, ale primátor rnóže už čokol‘vek podpísat‘. Takúto

kompetenciu má napriek tornu, že donedávna bob medializované ako znižuje svoje

kompetencie a svoje možnosti — týmto došlo práve k opačnej situácii. Pripomenul, že sa

predáva 11 856 m v centre mesta Liptovský Mikuláš — v rámci tohto priestoru sa predáva

Dom služieb, vel‘ké parkovisko medzi DS a OD PRIOR a vel‘ké trhovisko, z ktorých majú

v súčasnosti príjem VPS a predáva sa ešte vel‘ká čast‘ Námestia micru podľa póvodného

zámeru, ktorý bol kedysi diskutovaný a podl‘a jeho názoru architektonicky vhodný. Odporučil

zvažovat‘ aj priernernú trhovú cenu takéhoto pozemku — ktorákol‘vek realitná kancelária by

neurčila cenu nižšiu ako 100 eur/m2. Je preto otázne, prečo mesto stanovilo cenu 83 eur/m2 —

znamená to, že samotný Dom služieb, ktorý má v tomto momente účtovnú hodnotu 598 tis.

eur (pred pol rokom to bob ešte 606 tis. eur), sa pri takejto výmerc predáva za 21 500 eur, t.j.

len na Dome služieb je strata cca 370 tis.eur. Ak by sa cena pozemku zvýšila na 84,85 eur/rn2,

dosiahol by sa nulový príjem — pripomenul, že už pred časom avizovali, že Dom služieb sa

ponúka za nulovú hodnotu. Keby bola cena 100 eur/rn2,v tom prípade by mesto predabo Dorn

služieb so stratou cca 179 tis. eur — v každom prípade jde o nevýhodný obchod. Dalším

opatrením v neprospech mesta je, že parkoviská sa zredukujú z 350 na 150 parkovacích miest,

pričorn žiadne d‘alšie veci sa neredukujú, napr. sa neredukuje pódorys toho, o čom sa už 6.

krát v tejto „holandskej dražbe‘ rozhoduje. Možno to dokumentovat‘ tým, že investor bol

zrujme známy už v decembri 2010, keď pri rokovaniach o odovzdaní funkcií on osobne za

účasti členov celého tírnu predbožil informáciu o ponuke investora, ktorého zámerom bob

vložit‘ do tohto projektu 2 mil. eur s tým, že mestu by zostal zisk vo výške 30%. Táto ponuka

bola okamžite odmietnutá, z čoho jasne vyplýva, že v tomto prípade sa jedná o model tzv.

„holandskej dražby“. Navyše okrem zníženia plochy pre Informačnč centrum, sa oproti

sút‘aži, ktorá boba schval‘ovaná v novembri 2013, znižuje zábezpeka na pobovicu, t.zn.

z 201 200 eur na 100 600 eur. K otázke postupnosti pripornenul, že prvá sút‘až boba vyhlásená

9.9.20 1 I vo výške znaleckého posudku, t.j. s hodnotou 2 980 000 eur, po neúspešnom prvom

kole bola 19.12.2011 vyhlásená d‘alšia OVS za 1 980 000 eur, 16.4.2012 bola vyhlásená OVS

za I 700 000 eur, 2.7.2012 hola vyhlásená OVS za 1437000 eur, 18.11.2013 boba vyhlásená

OVS za 1 006 000 eur za podmienok, ktoré boli ešte relatívne prísne — ani vjednom z týchto

kót sa nikto neprihlásib. Zrejme pod tlakorn investora, o ktoroni primátor mesta poslancov

už viackrát informoval, bližšie ho však nekonkretizoval, došlo k úprave podmienok.

17



nevýhodných pre mesto, ktoré sú na toto rokovanie MsZ predložené. Toto považuje za

nespochybnitel‘né fakty, pretože sú aj súčast‘ou predloženej správy. Poznamenal, že je

potrebné informovat‘ verejnost‘ aj o tom, že mesto sa zbavuje predkupného práva, pretože

v návrhu sa vyskytuje pojem „tretia osoba“ — táto zrejme bude zámer po určitom čase

realizovat‘. Pripomenul, že koncom r. 2010 bob verejnosti a hlavne nájomníkom sl‘ubované,

že Dorn služieb sa bude rekonštruovat‘, napriek tornu sa však teraz „holandskou“ rnetódou za

takýchto nekorektných podmienok predáva. Odporučil vrátit‘ sa k predchádzajúcej správe

a zvážit‘, či sa nejednalo o zárner, že takýto „nájomný manažment“ Bytového podniku nadil

prípravu takéhoto predaja až do tohto štádia, ked‘ sa za takýchto drancuj úcich podmienok (t.j.

za 1/3 hodnoty znaleckého posudku) mesto zbavuje vel‘mi lukratívneho majetku v centre

mesta. Co sa týka bodov 6 — 13, z pochopiteľných dóvodov, ktoré uvádzali aj pri správe

o prenájmoch bytov, nemóžu podporit‘ takéto predaje, pretože je proti logike, aby pri

eXistencii 250 žiadostí mesto za každá cenu predávalo tieto byty, ktoré by mohlo ponúknut‘

svoim obyvatel‘orn na nájomné bývanie — občania by takúto možnost‘ určite radi privítali.

Inu. Vinčur — vyjadrenie poslanca Ing. Blcháča, že mesto malo v rninulorn období ponuku na

odkúpenie Domu služieb za 2 mil. eur, je nepravdivé — má k dispozícii materiál, ktorý po

komunálnych vol‘bách v r. 2010 dostali poslanci MsZ a v ktororn sa uvádzaba ponuka určitého

potenciálneho investora na sumu 1 mil. eur.

Repaský — na margo expresivnych vyj adrení poslanca Ing. Blcháča ako „nehorázny

predaj“, „drancovanie“, atd‘. poukázal na materiál, ktorý bol spracovaný bývalým vedením

mesta pod názvorn „Zoznam predávaného majetku‘ (aktualizácia 24.5.2010), kde sa uvádza

napr. budova č.s. 68 (bývalý CEDOK) — znalecký posudok 272 000 eur, predané za 165 970

eur, rekreačné zariadenie penzión Pri zvonici — znalecký posudok 395 000 eur, predané za

226 000 eur, školské zariadenie CVC na Nám. osloboditel‘ov č.s. 87 — znalecký posudok

432 000 eur, predané za 270 000 eur — mnohé z týchto predajov by taktiež bob možné

označit‘ za tzv. „holandské dražby“, jednalo sa však o rovnaký model predaja, aký je

využívaný v súčasnosti, t.j. verejná obchodná sút‘až.

Ing. Urbanovič — čo sa týka bytov v správe mesta, informoval, že členovia komisie 1nančriej,

rnajetkovo-právncj a cestovného ruchu vykonali obhliadku týchto bytov — z jeho pohl‘adu sú

tieto byty v dobrorn stave a žiadatelia sa do nich móžu kedykol‘vck nast‘ahovat‘. V tcjto

súvislosti poukázal na skutočnosť, že mesto má veľa neplatičov a kým za všetky ostatné

nájornné byty musí splácaf úvery, SFRB, atd‘., za tieto byty nemusí platit‘, pretože sú

vlastníctvom mesta, t.zn., že aj ich prenajímanie móže byt‘ operatívnejšie — prípadného

neplatiča móže mesto vyst‘ahovat‘ a pridelit‘ byt d‘alšiemu záujerncovi.

Mgr. Kultán — požiadal poslanca Ing. Blcháča, aby Zo svojho pohl‘adu uviedol predpokladanú

trhová hodnotu Domu služieb. Pokial‘ ide o pozemky, podl‘a jeho vedorností sa v meste Lipt.

Mikuláš zatial‘ nepredal žiadny pozemok za viac ako cca 80 eur/m2. Co sa týka nájomných

bytov, poznamenal, že vzhľadom na štruktúru žiadateľov nemožno hovorit‘ o určitej sociálnej

po]itike. Pokial‘ bude byt pridelený žiadateľovi, ktorý následne nebude platit‘ nájomné, mestu

zostane pohl‘adávka a nájomcovi ďalšie dlhy, príp. exekúcia. t.j. týmto spósobom sa situácia

s počtorn žiadostí o byty nevyricši.

1nz. arch. P. Bobák, CSc. — poznamenal, že pri prvých sút‘ažných podmienkach. na ktorých

sám pracoval, sa zdržal hlasovania. pretože nesťihlasil s cenou a s postupným znižovaním

vyvolávacej ceny.
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ln. Blcháč, PhD. — pripúšťa, že niektoré budovy z množstva majetku, ktorý sa v minulom

období predával zváčša za cenu znaleckého posudku sa cca v 3. kole súfaže predali možno

s 20 — 30%-ným rozdielom, tento rozdiel však vo ínančnom vyjadrení predstavuje celkom do

0.5 mil. CUľ. Na druhej strane upozornil na rozdiely, ktoré sú pri predaji majetku v tomto

období: Liptov Aréna — rozdiel 3,2 mil. eur, Dom služieb 2 mil. eur, technológia tepla I mil.

eur -— len nu tomto majetku je rozdiel cca 6 mil. eur. K otázke Mgr. Kultána poznamenal, že sa

nebude vyjadrovať k trhovej hodnote Domu služieb, lebo k nemu patrí aj parkovisko

u trhovisko — v tcjto ‘eci je potrebné obrátit‘ sa na odhorníkov. Pokiaľ má poslanec názor, že

sociálna politika resp. VZN o bytoch sú nedostatočné, kedykol‘vek ich móžu zmenit‘ (počet

hlasov v MsZ to zaručuje) ‚ pripomenul však, že aj poslankyňa MUDr. Smiešna potvrdila, že

všetky žiadosti o byty sú relcvantné.

Mgr. Krajčí — vyjadril presvedčenie, že MsZ sa už minirnálne v tomto volebnom období

nebude k tejto problematike vracat‘. Pokial‘ ide o nastavenie podmienok, vyjadroval sa

odborne na zasadnutí komisie i poslaneckého klubu hlavne k tornu, ako sú nastavené právne

podmienky tohto predaja — oceňuje, že z viacerých pripomienok si mestská rada osvojila

aspoň právo spátnej kúpy, ktoré garantuje, aby tento rnajetok nezostal nevyužitý, ak by

investor nezrealizoval svoj zámer. Podl‘a jeho názoru táto podmienka samotná nie je

dostatočná, aj ked‘ predstavuje gro z hľadiska právnej ochrany mesta, čo požadoval do

podmienok Ovs doplnit‘, aby sa mohol priklonit‘ k podpore tohto projektu. Pokial‘ ide o

etapovitost‘, podporuje názor, že ide o riziko z hľadiska času, pretože nie sú stanovené

podmienky pre obdobie po roku 2020. Právo spátnej kúpy rieši situáciu aspoň v tom, že mesto

by sa mohlo dostat‘ spát‘ k pozernkorn, ktoré by mohli byt‘ ešte zobchodovatel‘né. Co sa týka

etapovitosti, odporúča, aby sút‘ažné návrhy boli vel‘mi precízne posúdené (v tomto apeluje aj

na výberovú komisiu, ktorá bude zriadená) a aby bol vybraný taký návrh, ktorý bude

realizovateľný v určitom reálnom čase a aby mesto mohlo dat‘ občanom odpoved‘ na otázku,

kedy sa toto územie vyrieši ako celok. Na zasadnutí kornisie finančnej, majetkovo-právnej a

cestovného ruchu požadoval zápisnicu z rokovania komisie územného plánovania, výstavby a

regionálneho rozvoja, doteraz však nebola predložená — poslanci dostali len stanovisko, že

komisia odsúhlasila tieto podmienky. Súhlasí s vyjadrením Ing. Blcháča, že poslanci sa k tejto

problernatike d‘alej nedostanú, t.zn., že nastavenie podmienok je pravdepodobne už jediné, čo

móžu ešte prerokovat‘ a svojím hlasovaním reálne ovplyvnit‘. Predpokladá, že ak sa prihlásia

určití sút‘ažiaci a ak sa vyberie určitý návrh, že bude ešte priestor po odbornej stránke

komunikovat‘ s mestom a pornóct‘ mu, aby dojednalo čo najlepšie zmluvné podmicnky. Co sa

týka formy predaja, podmienky sú všeobecné a v súčasnosti nemožno limitovať budúcich

investorov k podmienkam, ktoré bolí určené predtým (boli pornerne zvázujúce) — nakoniec sa

preukázalo, že pri takýchto podmienkach nebol už 5x o kúpu záujem. Mesto tým zrejmc

stratilo čas, verí však, že nové podmienky sú nastavené tak, aby sa reálny záujemca prihlásil a

zámer zrealizoval — to považuje za hlavnú motiváciu. Súčasný stav ohl‘adom Domu služieb je

absolútne nevyhovujúci a akákoľvek možnost‘ zmeny bude prijateľná — aj preto sa už pred

niekol‘kými rokmi rozhodlo o realizácii predaja Domu služieb. Pokial‘ by za týchto

podmienok mal byt‘ vykonaný priamy predaj, pravdepodobne by ho nepodporil, ked‘že sa

však jedná o obchodnú verejnú sút‘až, je určitá nádej, že v rámci sút‘aže sa prihtási viac

subjektov, ktoré si dokážu konkurovat‘, čo móže pre mesto priniest‘ vyjednanie lepších

zmluvných podmienok. Ven, že tomu tak bude a pokial‘ budú určité informácie z priebehu

alebo výsledkov tejto sút‘aže, požiadal, aby poslanci ako aj obyvatclia mesta boli s nimi

oboznámení. V tejto súvislosti apeloval na výberovú komisiu. aby prihliadala aj na

pripomienky odbornej verejnosti, ktorá sa bude móct‘ vyjadriť k sút‘ažným návrhom a aby sa

tieto pripomienky zakomponovali do zmluvných podmienok. Na záver vyjadril presvedčenie,

že realizácia predaja Domu služieb, jeho rekonštrukcia alebo postavenie nového objektu móže
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priniest‘ oživenie centrálnej časti, může priniest‘ aj nové pracovné príležitosti. ale najrnä
zlepšit‘ kvalitu nájomných priestorov, resp. nešit‘ aj f‘unkciu bývania. Pnipomenul, že
navrhnuté podmienky sú vel‘mi otvorené a verí tornu, že investor bude natoľko rozumný, že
ich nezneužije, ale použije v prospech všetkých.

MUDr. Slafkovský — prvá etapa projektu by podľa jeho názoru mala priniesť určitý
zmysluplný zámer — predovšetkým na to bude zamerané celé hodnotenie (nebráni sa tornu,
aby napr. poslanec Ing.arch. P. Bobák bol účastný vo výberovej komisii). Co sa týka
podmienok, na zasadnutí rnestskej rady bola riešená aj možnost‘ zvýšenia pokuty v tom
zrnysle, že pokiaľ by investor nesplnil prvú etapu, cena, za ktorú by mesto od neho odkúpilo
nehnutel‘nost‘ späť, by sa ešte znížila o zostatkovú hodnotu súčasnej stavby, pokial‘ by bola
asanovaná. Co sa týka možnosti vyj adrit‘ sa k sút‘ažnýrn návrhom, pripomenul, že v materiáli
je to uvedené na str. 5 s tým, že sút‘ažné urbanisticko-architektonické návrhy budú vystavené
na verejnosti v termíne od 22.5.2014 do 6.6.2014, t.j. hlas poslancov i vcrenosti bude
vypočutý — až po tomto termíne bude zasadat‘ komisia, ktorá rozhodne.

JUDr. Trnovský — vyj adril sa k otázke zloženia výberovej komisie — jej členom může byt‘ aj
ktorýkol‘vek poslanec MsZ.

Inu. arch. P. Bobák, Csc. — poslanca Mgr. Krajčího označil na naivného idealistu, pokial‘ si
myslí, že po všetkých doteraz neúspešných kolách sút‘aže bude doručený viac ako jeden návrh
— dokonca aj tento návrh může nešit‘ 1. etapu takým spósobom, ktorý po vyhodnotení nebude
prijatel‘ný. Pripomenul, že jedinou možnost‘ou ako získat‘ odborný návrh, je verejná
urbanistická súťaž.

Ing. Blcháč. PhD. — pre potenciálneho investora bude rozhodujúcim kritériom cena: druhé
kritérium bude, aby čo najrýchlejšie a najjednoduchšie zrealizoval I. etapu (ďalšie dve etapy
nic sú nikde záväzne podchytené) — následne po dobu 6 rokov bude inkasovat‘ za 150 — 200
parkovacích miest, prípadne za trhovisko to, čo v súčasnosti inkasujú Verejnoprospešné
služby. Oceňuje, že Mgr. Kraj čí upozornil na niziká, pnipomenul však, že sa nemožno
spoliehat‘ na to, že budúci investor bude poskytovat‘ určité služby bez toho, aby mu mesto
vopred stanovilo knitériá — je potrebné počkat‘, kol‘ko záujemcov sa prihlási a čo mestu
ponúknu. Upozornil, že d‘alej sa poslanci nebudú móct‘ k tejto veci vyjadrovat‘ — budúcnost‘
Domu služieb, parkoviska, trhoviska, resp. celého Námestia micru bude len v rukách
primátora mesta a jeho mediálnej prezentácie.

Mur. Krajči — odniietol označenie za naivného; pripomenul, že pokial‘ chce niečo dokázat‘, je
potrebné často aj riskovat‘.

Ing. Vinčur — čo sa týka bytov vo vlastníctve mesta. finančná komisia spočiatku neodporúčala
ich predaj, preto navrh]a ich obhliadku — na základe nej bob zistcné, že byty sú v dobrom
stave aje možné prenajať ich novým nájomcom. Pokial‘ by sa však mesto rozhodlo tieto byty
prenajímat‘. bob by nutné ich zariadit‘ (montáž kuchynských liniek a pod.) - za týmto účebom
je potrebné vykonat‘ prepočet nákladov a predpokladaných príjmov. V tomto prípade hrozí
riziko, že ak niektorí nájomcovia nebudú platif nájomné. takisto sa nebudú podieľať ani na
nákladoch, ktoré mesto vložilo do vybavenia. Pokiaľ takýto nájomca bude užívat‘ byt iba
krátku dobu, je predpoklad, že nebude mat‘ žiadny vzt‘ah k tomuto majetku a zdevastuje ho
natoľko, že byt nebude spůsobilý na d‘alšie prenajímanie. Okrem toho je potrebné si
uvedomit‘, že tieto byty sú v správcovstve mých správcov, t.zn., že mesto musí aj za prázdny
byt platit‘ správcovský poplatok a navyše príspevok do fondu opráv. Z tohto hl‘adiska komisia
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odporučila pokusne prenajat‘ napr. 2 byty s tým, že budú prepočítané náklady a stanovené

možné riziká. Co sa týka Domu služieb, pripomenul, že prvýkrát táto problematika

zarezonovala v roku 2006 — ciel‘om bob skultúrniť zastaralý a neestetický objekt v centre

mesta, o.i. aj v súvislosti So vznikom nových obchodných centier. Predstavy, že o tento objekt

prejavia záujem viacerí investori a budú chcieť vybudovat‘ moderné centrum (napr. typu

Aupark, Polus a pod.), sa však nenaplnili, ale v nasledujúcich rokoch začali vznikat‘ obchodné

centrá v mých lokalitách (Kamenné pole, STOP-SI-IOP, Jasná). Tieto centrá mali od začiatku

dostatok zákazníkov. čo je prvoradé kritérium, ktoré zvažuje každý investor. Aj preto

považuje za správne. že mesto svoje póvodné rozhodnutia a podmienky koriguje. Je potrebné

brat‘ do úvahy, že súčasná situácia je má — zmenila sa spoločenská klíma v štáte, celosvetová

ekonomika a v neposlednorn rade aj právne a Finančné podinienky. Podl‘a jeho názoru nic je

dobrý obchodník ten, ktorý nevie zareagovat‘ na danú situáciu. Poznamenal, že prvotná

myšlienka vybudovat‘ v centre určitý architektonický skvost, sa posunula do ekonornickej

roviny a v súčasnosti ide pravdepodobne už o poslednú možnosť ako oživit‘ centrum, aby či

už domáci obyvatel‘ alebo turista mal dóvod prísť do mesta, resp. aby mal určitú základňu,

odkial‘ si móže íst‘ prezriet‘ samotné centrum. Z tohto hl‘adiska k tomuto zámeru aj pristupuje

a nesúhlasí s vyj adreniami niektorých poslancov o drancovaní majetku a pod. Co sa týka ceny

nehriuteľnosti, pripomenul, že ani v predchádzajúcorn kole za cenu I 437 000 eur (aj ked‘ bob

mesto obvinené, že predáva za polovičnú cenu oproti znaleckému posudku) sa neprihlásil

žiadny záujemca — na základe toho možno konštatovat‘, že cena nebola postavená reálne, keď

na ňu zákazník nereaguje. Ak by cena bola výhodná, má možnost‘ kúpit‘ si tieto nehnutel‘nosti

ktokol‘vek, príp. aj samotní nájomcovia. Zdóraznil však, že v tomto prípade sa nejedná len

o kúpu. ale najmä o budúcnost‘ objektu. Obviňovania, že mesto necháva tento rnajetok pre

určitého konkrétneho záujerncu, nic sú pravdivé — móže sa prihlásiť ktokol‘vek. V súvislosti

s výhradami k nedostatočnej propagácii, ktoré sa objavovali pri prvých kolách sút‘aže,

pripomenul, že rninimálne posledné kolá už boli spropagované v takej miere a v takých

médiách, že každý sa rnohol dozvediet‘ o tejto ponuke, t.j. médiá oslovili väčší okruh

potenciálnych zákazníkov. Na rozdiel od toho v prvých kolách mesto čiastočne podcenilo

propagáciu, nakol‘ko predpokladalo, že záujem prejavia investori z Lipt. Mikuláša resp.

z blízkeho okolia, preto postačí spropagovat‘ ponuku v regionálnych médiách. Mesto však aj

v tomto zmenilo názor a zámer sa opát‘ posunul dopredu. Co sa týka predloženého návrhu,

pripomenul, že do časti „osobitné dojednania“ bol doplnený bod č. 2 — oceňuje aj doplnenie

poslednej vety v znení: „Ak by bol objekt Domu služieb v čase spitnej kúpy zasanovaný.

kúpna cena sa zníži o hodnotu zasanovaného objektu, t.j. 40l 782,05 eur‘. K vyjadreniu Mgr.

Kraj čího, že poslanci sa k informáciám napr. o priebehu sút‘aže nedostanú, poznamenal. že je

rnnožstvo sút‘aží, pri ktorých sú členmi komisií aj poslanci — ich pósobenie v týchto

komisiách nikdy nespochybnil. Osobne bol napr. členom komisie pri ostatnom kole sút‘aže, do

ktorého sa nikto neprihlásil a táto komisia mala prirnerané zboženie (cca 5 poslanci a cca 5

architekti), podobne ako aj d‘alšie kornisie — myslí si, že nic je dóvod niektorú z týchto

korni sií spochybňovat‘ resp. jej nedóverovat‘.

1n. Repaský — potvrdil vyjadrenie Ing. Vinčura, že história zámeru d‘alšej eXistencie Domu

služicb siaha už do roku 2006, ked‘ mesto prernárnilo šancu dat‘ určitú tvár tomuto priestoru

tým, že zamietlo zámer výstavby Auparku, čo podl‘a jeho názoru hola seriózria ponuka

(sprostredkovatel‘om bol právnik z Lipt. Mikuláša — Zdenko Kučera) — myslí si, že sajednalo

o veľmi Úprimný úmysel, ktorý žial‘ ncprešiel. Ked‘ sa v nasledujúcom období (t.j. hned‘ na

začiatku r. 2007) zaujímal, aké budú d‘alšie zámery s Domom služicb, ako poslancovi MsZ

mu holo odpovedané, že bude spracovaná určitá štúdia, avšak za 4 roky sa nič neudialo. Až

koncom r. 2010 dostali poslanci od primátora určité memorandum, z ktorého nebol jasný

konkrétny zámer, uvádzali sa len zahmlené informácie o určitom investorovi. ktorý zaplatí
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mestu I mil. eur. Myslí si, že je nevyhnutné tento problém vyriešiť, pričom akýkoľvek variant
bude podľa jeho názoru piijateľnejší ako momentálny stav. Nic je účelné obviňovat‘ vedenie

mesta z neschopnosti manažmentu a pod. — súčasný stav je vizitkou všctkých, klon za ostatné
roky mesto zastupovali. Na závcr v mene poslaneckého klubu požiadal o prestávku pred
hlasovaním o tomto hode programu.

JUDr. Droppa — potvrdil, že členovia fnančnej kornisie vykonali obhliadku mestských

nájomných bytov. Faktom je. že zaniadenie bytov je možné doplnit‘ resp,. opravit‘, analýzou
však bob zistené, že medzi žiadatermi nie sú také subjekty, ktoré by boli predpokladom
plnenia stanovených podmienok (t.j. platenia nájomného). Preto sa členovia komisie zhodli na
tom, že výhodnejšie bude tieto byty predať, čo prinesie mestu určitý efekt a navyše nebude
strácat‘ na správe, fonde údržby a pod. Pokial‘ by sa byty nepodanilo odpredat‘, bude potrebné
vybrat‘ z portfólia žiadatel‘ov takú zostavu, ktorá bude schopná platit‘ nájorn, resp. dat‘ tieto
byty do správy určitým právnickým osobám. Co sa týka Domu služieb, otázkou je aj účel
použitia finančných prostriedkov, ktoré mesto získa z prípadnébo predaja — požiadal
o odpoved‘. Na záver poznamenal, že v každom volebnom období holi plány s Domom
služieb mé, až sa situácia dostala do súčasného stavu, t.zn., že každý má určitú micru

zavinenia za určité obdobie.

p. Gonda — nadviazal na slová Ing. Vinčura o zmene celospoločenskej klímy a svetovej

ekonomiky — v tejto súvislosti pripomenui, že aj mesto sa musí prispósobit‘ tornu, čo prináša

trh, t.j. nemožno stagnovat‘. Poukázal na dva aspekty, a to ceny pozemkov, ktoré sa menia

a územný plán, ktorý vo svojich regulatívoch umožňuje zástavbu maximálne do výšky 4 — 5

poschodí — z tohto hl‘adiska je problém postaviť určitú budovu na drahom pozemku do určitej

výšky. Čo sa týka parkovacích miest, poukázal na lokalitu Kameimé pole, kde bob možné
regulatívami stanovit‘ vybudovanie pozemných parkovísk na rovnej ploche — tieto mohli byt‘

omnoho lacnejšie a účelnejšie než budovanie podzemného parkovania.

Mgr. Kraj čí — podporil Ing. Vinčura v tom, že hlavnýrn ciel‘om je vrátit‘ l‘udi do centra mesta;

aj podl‘a jeho názoru každé riešenie bude lepšíc ako súčasný stav.

Ing. Blcháč, PhD. — oponoval názoru Ing.Vinčura, že poslanci sa ešte dostanú k rozhodovaniu

o tejto veci. Pripornenul, že pokial‘ MsZ na tomto rokovaní schváli obchodnú verejnú sút‘až,

d‘alšie rozhodovanie bude už na primátorovi — takú má aktuálnu kompetenciu. S Ing.
Vinčurom súhlasí v tom, že ide o obchod, ale považuje za nepochopitel‘né, prečo sa má

uskutočnit‘ za takýchto nevýhodných podrnienok pre mesto. Pokial‘ je trh momentálne slabý,
odporučil počkat‘ na jeho oživenie — nic je nevyhnutné uskutočňovat‘ predaj za takýchto

podmienok. Čo sa týka propagácie, ak sa aj v posledných kolách zlepšila, je potom otázne,

prečo sa neprihlásil žiadny záujemca. Na druhej strane primátor mesta už pred cca pol rokom
informoval, že investor je pripravený — v súčasnosti je zrejme potrebné už iba pripravit‘

podrnienky tak, aby holi v súlade s jeho predstavarni.

Ini,. Vinčur — vrátil sa do r. 2010 — jedna vec bob odovzdávanic funkcií po voľbách (tohto
aktu sa nezúčastnil), druhá vec však holo zasadnutie MsZ, kde všetci poslanci dostali na stoly
memorandum. ktoré má odložené a bude zverejnené. K vyjadreniam, ktoré zaznievajú takmer

pni každom kole sút‘aže. že mesto už má istého investora, upozornil na fakt. že tento rnajetok
zatiaľ nik nekúpil. t.zn., že žiadny investor nejestvuje. Pokiaľ ide o nevýhodne nastavené
podrnienky pre mesto, pripomenul, že ešte cca pred rokom sa rnenili podmienky z dóvodu,

aby bola možnost‘ odpredaja cez sprostredkovatel‘ov (t.j. realitné kancelánie) — šancu na

odkúpenie má každý záujemca.
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MUDr. Slalkovský — požiadal vedúcu právneho oddclenia o odpoveď, či mesto niekedy
predalo pozemok drahšie ako za 83 eur/rn2,okrem prípadu, že sa cena vyhlťisila, ale nakoniec
zaplatená nehoki.

J Ii Dr.] lliničanovťi — v minulosti sa prcdali pozemky v meste rnaXimúlne za cenu 2 500 Sk/ni2.

MU Dr. Slalkovský — nemá vedomost o Lom, že by sa zásadne zmenili kompetencie primátora
mesta s tým. aby sa obchádzalo MsZ — princíp je stále rovnaký, t.zn. je daná cena, sú dané
podmienky a návrh musí ísť cez MsZ; detaily stavby musí stanovit‘ komisia. Podstatné je, že
spolu s Ing. Blcháčom podpisoval protokol o odovzdaní a prevzatí majetku mesta a MsIJ —

nenašiel v ňom žiadny údaj o tom, že mestu niekto ponúka 2 mil. eur za pozemky a objekt
Domu služieb. t.j. nikdy takáto reálna ponuka nehola. Mestu bol prcdložený len návrh
rekonštrukcie Domu služieb (od. p. Kondróta) cca vo fehruári 2011 a núsledne bol doručený
návrh rekonštrukcie komplexu objektu Bytového podniku. Vzhl‘adorn na to, že tento návrh
bol považovaný za architektonický zámer, bol požiadaný ojeho nezverejňovanie, preto ho
doteraz nezverejnil. Teraz predkladá túto informáciu na základe obvinenia, že v súčasnosti
prijal takú[o ponuku, pričom návrh bol doručený vo februári 2011, t.zn., že musel byt‘
spracovaný už v r. 2010 (uvádza sa na ňom termín schválenia august 2010). Na základe tohto
návrhu malo mesto údajne dostat‘ 1 mil. eur a toto bob aj predmetorn spomínaného
memoranda. Vyj adrenia Ing. Blcháča ako vtedajšieho primátora sú teda nepravdivé, čo je
nepríjemná záležitost‘ zvlášt‘ pre verejne činnú osobu, takáto je však skutočnost‘. Pokial‘ ide
o plánované použitie príjrnov z predaja týchto nehnutel‘ností, možno predpokladat‘, že tieto
prostriedky sa dostanú na účet mesta najskór v mesiaci júli resp. začiatkom augusta — vtedy
bude jediné rozumné využitie váčšej časti týchto finančných prostriedkov na splatenie
nevýhodných úverov, ktoré mesto má, t.j. oživit‘ centrum mesta a splatit‘ nevýhodné úvery je
hlavný zámer celej tejto operácie. Ukončil rozpravu k tomuto bodu programu a pred
hlasovaním vyhlásil prestávku v trvaní 20 minút.
Po prestávke primátor mesta vyhlásil, že pokial‘ sa najde investor na Dom služieb.
rozhodovanie o všetkých fnanciách pójde jednoznačne cez mestské zastupitel‘stvo.

Inu. Čefo — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— prvý pozmeňovací návrh Ing. arch. P. Bobáka, CSc. — str. 5 čast‘ IV. ods. I — zmena
termínu na 30.6.2018 — návrh neschválený (10 poslancov za, 4 proti. 9 sa zdržalo
hlasovania);

— druhý pozmeňovací návrh Ing. arch. P. Bobáka, CSc. — str. 5 čast‘ IV. ods. 2 — zmena
výmery 40 m2 na „minimálne 120 m2 — návrh schválený (12 poslancov za, 2 proti, 9 sa
zdržalo hlasovania);

— pozmeňovací návrh Ing. Urbanoviča — str. 5 čast‘ III. ods. 1 — ponechat‘ iha 1 hod — cena
vo výške 100 % — návrh neschválený (7 poslancov za, 8 proti, 5 sa zdržalo hlasovania, 3
nehlasovali);

— konštatačná čast‘ ako celok — bez zmeny — návrh schválený (14 poslancov za, 6 sa zdržalo
hlasovania, 3 nehlasovali);

— bod II/l — bez zmeny (potrebná 3/5 váčšina hlasov) — návrh schválený (21 poslancov za,
3 nehlasovali);

— bod 11/2 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseYne (23 hlasov);
— bod 11/3 — bez zmcny — návrh schválený (21 poslancov za. 2 nehlasovali),
— bod 11/4 — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za. 3 nehlasovali);
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— bod I I/S s po/meňovacím núvrhom (9 poslincov za, 6 proti, 8 nehlasovalo) — neplatné

hlusovanie (neľunkčná hlasovLleia jednotka jedného poslanca);
— bod II/S opakované h isovanie — w.ivrh schválený (1 3 poslancov za, 9 proti, I sa zdržal

hl isoani a)
— body 11/6 — 13 — bez zmeny — spoločné hlasovanie — návrh schválený (15 poslancov za, 3

proti, 3 sa zdržali hlasovania, 2 nehlasovali).

Uznesenie bob pri jaté pod číslom 23/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

10/ NÁVRH NA ZARA[)ENI[ 1)0 SlETE ŠKÓL A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ - SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA, UL. J.ŽUFFU 5,
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

Správu predložil PaedDr. Ján Jurkovič, vedci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu

a kul[úry MsIJ. lnfoimoval, že mesto Lipt. Mikuláš obdržalo žiadost‘ o vydanie súhlasu na

zriadenie súkromnej materskej školy od spoločnosti CARBON CASES, s.r.o., zastúpenej

konatel‘om Maiiinom Rusekom. Z uvcdencj žiadosti vyplýva pre mesto Liptovský Mikuláš

povinnost‘ v zmysle zákona vydat‘ sáhlas na zriadenie rnaterskej školy — v prípade, že MS SR

zaradí uvedenú materskú školu do siete škál a školských zariadení, vzniká obci povinnost‘

financovat‘ činnost‘ tohto školského zariadenia. V rámci originálnej kompetencie mesto

poskytne finančné prostriedky z podielových daní ‚ a to vo výške 88 % dotácie, ktorú dostáva

na I diet‘a. Poznamenal, že v zmysle platného VZN mesto na diet‘a vo svojich MS ročne

dostáva sumu 1 714 eur — v prípade, že táto MS bude zaradená do siete škál a školských

zariadení, podľa platného VZN dotácia na I diet‘a v tejto súkromnej MS by bola 508 eur.

Uvedená MS bude fnaiicovaná v rámci podielových daní s tým, že dotácie prichádzajú na

kalendárny rok a z uvedeného dóvodu je k správe priložená príloha Č. 3, kde sa konatel‘

spoločnosti zaväzuje, že nebude požadovat‘ na preklenovacie obdobie september — december

2015 finančné prostriedky od mesta, nakoľko mesto ich dostane až od 1.1.2016.

In. J. Bobák — ocenil, že do návrhu bob doplnené súpisné číslo objektu. Na základe

osobných skúseností poznamenal, že práve oproti domu č. 5 na Zuffovej ulici je umiestnený

stlp elektrického vedenia, ktorý odporučil do budúcnosti zlikvidovat‘ a realizovat‘ elektrické

prepojenie podzemným vedením. Toto riešenie navrhuje z hl‘adiska bezpečnosti, dopravy

a parkovania, aby nevznikali prípadné problémy budúcemu investorovi. Požiadal tiež

o zabezpečenie dostatku parkovacích miest pre zabezpečenie bezpečnosti, aby sa mesto

nestretávalo s podobným problémom ako v m.č. Demánová, t.j. s parkovaním pred materskou

školou.

Ing. arch. P. Bobák. CSc. — podporil návrh Ing. J. Bobáka ako prcdsedu komisie dopravy

a verejného poriadku — zdórazni[, že ide skutočnc o závažnú vec.

MUDr. Slafkovský — pripomenul, že predmetom tohto bodu je zaradenie MŠ do siete škál

a školských zariadeni; detaily týkajúcc sa parkovania, elektrického vedenia a pod. bude

potrebné riešiF v rámci stavebného povolenia.

Ing. Čcfo — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia s doplnením adresy o súpisné číslo 5.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (14 poslancov za, 4 sa zdržali hlasovania. 5

nehlasovali). Uznesenie holo prijaté pod číslom 24/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto

zápisnice.
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11/ ZAHRANIČNÉ VZŤAI-IY MESTA V ROKU 2013,
NÁVRH AKCIÍ NA ROK 2014

Správu predložil Mgr. Miroslav Parobek, vedúci oddelenia stratégie a marketingu
Msti. liviedol, že správa bola prerokovaná v komisii a v mes[skej rade, ktoré ju odporučili
prerokovať v MsZ. Všetky navrhované aktivity sú kryté v rozpočte. Upozornil, že v tomto
roku je výročie 50 rokov partnerských vzťahov s mestom Opava — aj na toto výročie boli
zamerané niektoré konkrétne aktivity.

lnu. Čelb — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (20 poslancov za, 3 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 25/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

12/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. MUDr. Jaroslav Barok: a) Podbreziny — detské ihriská — požiadavka na opravy
preliezačiek a poškodeného oplotenia (najrnä v časti horných Podbrezín).

b) Poďakoval mestu za realizáciu prechodu na most ponad Smrečianku na sídlisku
Podbreziny, ktorý interpeloval vjeseni minulého roka — problémom bol vstup na most najrnä
pre mamičky s kočíkmi, cyklistov, atd‘. — prísl‘ub realizácie vjarnom období bol dodržaný.

c) Podbreziny — chodník pred COOP-marketom na Gaštanovej ulici — napriek oprave bol
v krátkom čase opát zničený — obyvatelia žiadajú uviest‘ chodník do póvodného stavu.

d) Dal do pozornosti chodníky na sídlisku Podbreziny — mnohé sú v dezolátnom stave — pri
plánovaní ťinančných prostriedkov zaradit‘ do rozpočtu aj výdavky na rekonštrukciu
chodníkov.

2. Jozef Gonda: a) Na základe poverenia, ktoré vyplynulo zo spoločného stretnutia klubu
mestskej časti Lipt. Ondrašová a Pozemkového spoločenstva, komposesorát L. Ondrašová,
požiadal o zrušenie autobusovej zastávky na Revolučnej ulici, ktorá je osadená na pozemku
Poz. spoločenstva (oproti budove bývalých Kožiarskych závodov) a V súčasnosti už neplní
svoju f‘unkciu.

b) Lipt. Ondrašová — požiadavka klubu seniorov zabezpečit‘ autobusový spoj do lokality
Kamenné pole a spät‘ — možnost‘ nákupov v obchodných centrách.

c) Lipt.Ondrašová — požiadavka vyčistit‘ protipovodňový kanál a chodníky prerastené
trávou po l‘avej strane ulice Ondrašovskej.

d) Lipt. Ondrašová — po čistení kanála na odvod povrchovej vody, ktoré v októbri mr.
vykonávali občania zarnestnaní prostredníctvom Uradu práce, zostali na viacerých miestach
zostali kópky odpadu — požiadavka o ich odvezenie.
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3. Inu. Štetin Canoczy, Plil).: a) Kuhúrny dom Deminovi — toalety v clezolátnom stave
Požilclavk1 mi ich renovťiciu.

b) Bodice — dlhodobo ncriešený pioblém umiestnenia veľkoobjemového kontajnera, ktorý
bol tradične umiestňovaný pľi autobusovej otočke (vedľa predajne potravin) — ked‘že ide
o súkromný pozemok a už v minulorn roku žiadal o urniestňovanie kontajnera ďalej od
uvedenej plochy (smerom severným), opakovane požaduje doriešenie tejto záležitosti.

4. Inu. Jozef Bobák: a) Cintorín Andice — požiadavka o odstránenie 4 vyschnutých
stromov (smreky).

b) Palúdzka — horná lavička cez Deminovku (na rohu Parkovej ul. a Ulice športovcov) —

cez lavičku prerástla baza, ktorá znemožňuje sedenie na lavičke — požiadavka odstránit‘ tento
ker, lavičku čiastočne zdvihnúť a opravit‘.

c) Ul. Palúčanská — za oplotenírn materskej školy (cca 3 m od plota) je odstráneriý
kanalizačný poklop — vzhľadom na riziko úrazu požiadal o nápravu. Zároveň požiadal
o vyčistenie priestoru pod pril‘ahlými schodmi.

d) Starý cintorín za dial‘nicou na Demiinovskej ceste — požiadavka zamedzit‘ prechodu
pomedzi hrobové rniesta občanom, ktorí si tadial‘ skracujú cestu za nákupmi do lokality
Kamenné pole. Zvážit‘ možnost‘ exhumácie hrobových micst v tejto časti cintorína.

MUDr. Slafkovský — v súvislosti s cintorínom na Demänovskej ceste je už 2 roky zverejnený
oznam, že tieto hroby budú exhumované; v tomto roku by celý cintorín mal byt‘ prenesený
s tým, že hroby, o ktoré je záujem, budú exhumované a premiestnené a ostatné budú
zlikvidované — cintorín by mal do jesene t.r. zaniknút‘. Mesto pripravuje ešte samostatné
stretnutie so všetkými podnikatel‘skými subjektmi, ktoré pósobia v lokalite Kamenné pole,
aby sa vyriešil určitý bezbariérový prístup z mosta smerom na chodník, ktorý je v prevádzke
aje v pomerne zlom stave (povrch chodníka je nekvalitný) — aj týmito otázkami sa mesto
bude musiet‘ zaoberat‘.

e) Využívajúc 25 ods. 3d) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov poukázal
na článok uvcrejnený v spravodajskom občasníku Ľud‘om Mikuláša na str. 9 pod názvom
„Knižka o Palúdzke“ — problémom je skutočnost‘, že údaje uvcrcjnené v článku sa nezhodujú
s textom. ktorý poskytol redakcii autor článku (p. Anna Smelková), a to minimálne v tom. že
v článku sa uvádza zásluha jedriému človeku, kým na vydaní celej publikácie sa podieľalo cca

20 ľudí — takéto konanieje neetické — žiada vysvetlenie od vedenia redakcie.

5. Inn. Dušan Vinčur — komisia športu a mládeže — prehodnotit‘ podrnienky pre udel‘ovanie
occnení mesta — možnost‘ zahmút‘ do oceňovania športovcov, ktorí dosiahnu úspechy na
významných športových podujatiach (olympiády, majstrovstvá a pod.) a majú trvalý pobyt
v meste Liptovský Mikuláš, pričom však sút‘ažia za kluby, ktoré nemajú sídlo na území mesta
Liptovský Mikuláš.
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13/ INFORMÁCIE

MUDr. Alexander S]aflwvský, priniátor mesta, pripomenul, že najbližšie zasadnutie
MsZ sa uskutoční v zmysle schváleného plánu rokovaní dňa 3.4.20 14.

Dalej informovat, že na zasadnutí mestskej rady bola vznesená požiadavka určitej
konkrétnej spolupráce medzi mestskými zastupiteľstvami miest Opava a Liptovský Mikuláš.
Po konzultácii s primátorom Opavy, ktorý v súčasnosti nevidí vhodnosf času na takúto
aktivitu (vzht‘adom na blížiace sa voľby). sa rozhodol nepokračovat‘ v tejto iniciatíve.
Spo[očne sa zhodli na možnosti stretnutia v menšom rozsahu, t.j. nic na určitej vel‘kej
oflciálnej úrovni.

V súvislosti s pripomienkami, že mesto Liptovský Mikuláš údajne nepodporilo
Majstrovstvá sveta juniorov v lyžovaní, uviedol, že prostredníctvom 00CR a Krajskej
organizácie cestovného ruchu boto na tento účel poskytnutých 20 tis. eur a ďalších 10 tis. eur
boli riepriame vstupy v rámci reklamriých plóch, práce Domu kultúry, atd‘. Celkovo teda bob
pod gesciou mesta poskytnutých cca 30 tis. eur, čo je vzhl‘adom na možnosti mesta Liptovský
Mikuláš primeraná suma. nakoľko podujatie sa nekonalo ani v jeho katastri.

14/ ZÁVER

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, pod‘akoval všetkým prítomným za
účast‘ a zasadnutie mcstského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Anna Rašiová MUDr.A1exandcr1aovský
prednostka MsU primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Bobák / L

ing. Lucia Cukerová

Zapísala: Anežka Drbiaková

V Lipt. Mikuláši 2.4.2014 /
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