
ZÁPISNICA Č. 3/2019

zVIJI. zasadnutia mcstskúho zastupitePstva v Lipiovskom Mikuláši. ktoré sa uskutočnilo dňa
11. fcbruára 20190 15.00 hod v malci zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

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

POSLANCI MsZ:
1/ MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3/ MUDr. Miroslav Bod‘a
4/ Ing. Jaroslav Cefo
5/ Soňa Cupková
6/ Mgr. Anna Dvorščáková
7/ Ing. Matej Géci

8/ Marta Jančušová
9/ Mgr. Vincent Kultan
10/ MUDr. Michal Luníček

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

OSPRAVEDLNENÍ:

1/ Peter Cibák
2/ Ing. Lucia Cukerová

PRIZVANÍ:
1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka Mstí
2/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník MsP
4/ Ing. Lenka Debnárová, PhD.. vedúca finančného odboru NisU
5/ PhDr. Miroslava Alrnanová, vedúca odboru vnútornej správy MsU
6/ Mgr. Anna I1‘anovská, vedúca odboru právnehoMsU
7/ Ing. Miloš Berník, vcdúci odboru výstavby Msti ‚

8/ Ing. Katarína Suveríková, vedúca odboru URa SP MsU
9/ Ing. Gabriel Lengyeh vedúci odboru ZP a dopwvy MsU
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10! doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.. vedúci odboru školstva MsÚ
11! Mgr. Erika Sabaková. vedúca odboru sociálneho MsU ‚

12! Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
13! Ing. Soňa Višňovská. vedúca oddelenia marketingu a podnikaniaMsU
14! Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsU ‚

15! Bc. Ľubomír Kandera. vedúci oddelenia správy bytov a nebytových priestorov MsU
16! Ing. arch. Tatiana Bachtíková. hlavná architektka mesta ‚

17! PhDr. Dana Guráňová. vedúca oddelenia mládeže. športu a kultúry MsU
18! RNDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia ZPa poľnohospodárstva MsU ‚

19! PhDr. Marcela Jašková. vedúca oddelenia rozpočtu. účtovníctva a majetku MsU
20! Mgr. Jaroslav 1-Inc. riaditeľ Múzea Janka Kráfa. Liptovský Mikuláš
21! Ing. Dušan Gvešo, riaditef Verejnoprospešných služicb Liptovský Mikuláš
22! Bc. Jana Piatková, niaditefka lnformačného centra Liptovský Mikuláš
23! Mgr. Zuzana Slauková, riaditeľka Zaniadenia pre seniorov a DSS, Lipt. Mikuláš
24! Ing. Ľubomír Klobušiak, predscda Závodného výboru SLOVES

MÉDIÁ:

1/ Milan Velecký, RTVS

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor
mesta. Na úvod informoval, že s účinnosťou od 1. februára 2019 bol do funkcie 1. zústupcu
primátora mesta menovaný Luboš Tnizna.

Pripomenul, že ešte 18. decembra 2018 sa uskutočnilo neformálne stretnutie, na ktorom
bol prezentovaný návrh rozpočtu mesta a mestských organizácií. Tohto stretnutia sa za
najpočetnejši poslanecký klub zúčastnil iba jeho predseda Mgr. Vincent Kultan, aj to iba jeho
časti. Považuje preto za škodu, že ostatní poslanci z tohto klubu nevyužili možnosť diskutovať
o pripravovanom rozpočte. Na nasledujúcom zasadnuti mestského zastupiteľstva 20. decembra
2018 nebol návrh rozpočtu prijatý. hoci predtým boli prijaté pozmeňujúce návrhy zo strany
najpočetnejšieho poslaneckého klubu. V dósledku toho boli zvolané ďalšie dve zasadnutia na
27. decembra 2018 a neskór aj 30. decembra 2018. ktorých sa však zástupcovia
najpočetnejšieho klubu tvoreného zástupcami strán SaS, OĽANO. KDH. Nova a Sanca
nezúčastnili a preto nebolo rnestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Dalšie zastupiteFstvo su
uskutočnilo 14. januára 2019 a predchádzali mu strctnutia poslaneckého grémia. avšak bez
výsledku. Na zasadnutí 14.junuára 2019 boli prezentované pozmeňujúee návrhy Ing. Jaroslava
Cefa. ktoré sú kompletne premietnuté do aktuálneho návrhu rozpočtu a pozmeňujúce návrhy
Mgr. Kultana. Dalej pripomenul. že na ďalšom zasadnuti konanom 24. januára 2019
vysvetľoval dóvody, prečo nepodpísal návrh rozpočtu prijatého poslancami 14. januára 2019
a pozastavil dané uznesenie.

Podotkol, že vjanuári sa zároveň uskutočnil seminár určený pre poslancov mestského
zastupiteľstva. na ktorom JUDr. Jozef Sotolář podrobne vysvetlil problematiku chodu
samosprávy. Zdöraznil, že podľa zákona je povinnosťou poslanca okrem mého aj prehlbovať
si vedomosti potrebné na výkon funkcie a že poslanci nesú aj trestnoprávnu zodpovednost‘ za
svoje konanie.

Priblížil. že vedenie mesta zvolalo ďalšie sretnutie s poslancami na 8. februára 2018.
keď sa mohli vyjadriť k aktualizovanej verzii návrhu rozpočtu. v ktorej sú zapracované aj
všetky pozmeňujúce návrhy Ing. Cefa a časť návrhov Mgr. Kultana. Návrhy Mgr. Kultana
tÝkajúce sa neprijatia úveru na opätovné uzatvorenie skládky tuhého komunálneho odpadu vo

2



Veternej Porube a vyňatia rekonštrukcie miestnych komunikácií zapracované byť nemohli.
Zdóraznil, že pokiaľ by sa poslanci opať rozhodli neprijať úver na opUtovné uzatvorenie
skládky, nemohol by takýto návrh rozpočtu podpisať. Taktiež uviedol, že vyňatie rckonštrukcie
rniestnych kornunikácií z návrhu rozpočtu je možné iba v prípade, pokiaľ by bol predložený
a schválený návrh na zrušenie uznesenia Č. 92 zo 14. decembra 2017, ktorým vtcdy mestské
zastupiteVstvo prijalo plán rekonštrukcií miestnych komunikácif na roky 2018 až 2023.
Avizoval, že bez dodržania tohto kroku by nemohol uznesenie o rozpočte podpisať a boto by
opatovne pozastavené. Podotkol. že zároveň by musel byť predložený a schválený návrh na
umorenie sumy 35 820,53 E. ktorá bola vynaložená na spracovanie projektovej dokurnentácie
na rekonštrukciu miestnych komunikácii v roku 2019.

Uviedol. že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnili Peter Cibák a Ing. Lucia Cukerovú.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovateľku primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú a za overovateľov
zápisnice poslancov Martu Jančušová a Ing. Jozefa Repaského.

3/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta. predložil návrh na voľbu návrhovej komisie,
do ktorej odporučil zvolif poslaiwov Ing. Mateja Géciho. Mgr. Miroslava Neseta a MUDr.
Alžbetu Smicšnu. Návrhová komisia v tomto zložení bola jednomvscfne schválená (22
posiancov za).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupitel‘stva tak, ako bol uvedený v pozvánke. Otvoru rozpravu k tomuto bodu programu, do
rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

lna. Matei Géci. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie program rokovania —

bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo program rokovaniajednomysel‘ne (22 hlasmi) schválilo.

PROGRAM:

1/ Otvorcnic zasadnutia

2/ Určenic zapisovatel‘a a ovcrovatel‘ov zápisnice

3/ Vol‘ba návrhovej komisie

4/ Schválenie programu rokovania

5/ Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisic mestského zastupitel‘st‘ni sociálnej
a bytovcj, vol‘ba prcdsedu a členov

6/ Návrh na prerokovanie pozastaveného návrhu uznesenia rnestského zastupitel‘stva
Liptovský Mikuláš č. 2/2019 zo dňa 14. 01. 2019 k návrhu rozpočtu na rok
2019 a roky 2020— 2021
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7/ Odbornú stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu
rozpočtu na rok 2019 a roky 2020— 2021

8/ Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020—2021

9/ Návrh VLN, ktorým sa mení a doplňa VLN mesta Liptovský Mikuláš Č.
8/2016/VZN o nakladani s komunňlnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskoršicli zmien a doplnkov

10/ Informáeia o ekonomickom prehodnotení príjmov a výdavkov za nakladanie
s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš, počnúc rokom 2(115

Iii Návrh VLN, ktorým sa mení a dopÍňa VLN mesta Liptovský Mikuláš č.
13/2015/VLN o vyhradení plůeh na umicstňovanie volebnýeh plagátov na
verejných priestranstvách

12/ lnterpeláeie poslancov

13/ Informácie

14/ Záver

5/ PERSONÁLNE OTÁZKY; NÁVRh NA ZRIADENIE KOMISIE MESI‘SKÉIIO
ZASTUPITEĽSTVA SOCIÁLNEJ A BYTOVE.J, VOĽBA JEJ PREI)SEDU
A ČLENOV

Správu predložil Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. Podotkol. že doposial‘ hola
z mestských komisií zriadená len komisia na ochranu verejnúho záujmu. Uviedot, že v prípade
nezriadenia sociálnej a bytovej komisie hrozí únik nájomného pri obsadzovaní uvoFnených
bytov. Sociálna a bytová komisia totiž zabezpečovala žrebovania alebo pridelenia
bezprostredne po uvol‘není bytov. Dalej uviedol, že pokiaľ komisia zriadená nebude, bude
potrebné zmeniť Všeobecne záväzné nariadenie Č. 3/2018/VZN o podmienkach pridcľovania
bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. Následne predložil pozmeňujúci návrh, aby
miesto póvodne navrhovanej členky PhDr. Katy Piačkovej obsadil Mgr. Miroslav Neset.

Mar. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteFstva — nesúhlasí s predloženm návrhom.
Podľa jeho názoru je lepšie zriadiť všetky komisie mestského zastupiteľstva naraz. aby mohli
plniť svoje úlohy ako poradný orgán rnestského zastupitefstva. Mysli si preto. že by bob
vhodné. aby bol na nasledujúcom zasadnuti mestského zaswpiteľstva predložený návrh
na zriadenie všetkých komisií. Z tohto dövodu bude hlasovat‘ proti návrhu na zriadenie
sociálnej a bytovej komisie.

Ľuboš Trizna. zástupca primátora mesta — vyzval poslancov, aby zahlasovali za zriadcnie
sociálnej a bytovej komisie, keďže momentálne je k dispozícii sedem voFných bytov a tie
nemóžu byť pridelené žiadateľorn bez toho, aby komisia zasadla. Podotkol, že ostatným
komisiám je možné sa venovať v blízkej budúcnosti. keď móže byť návrh na ich zriadenie
prezentovaný na marcovom zasadnutí rnestského zastupiteľstva.

Mer. Ku]tan — odmieta návrh C. Triznu, pričom poukázal nu to, že primátor mesta nepodpíše
žiadny návrh. s ktorým nesúhbasí. Pokiab‘ komisie nebudú zriadené v takej podobe. ako si to
predstavuje vedenie mesta. tak radšej nebudú zriadené vóbec.
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míz. Blcháč. PhD. — uviedol, že najbližšie zasadnutie mestského zastupiteFstvaje naplánované
na 21. marca 2019. Upozornil Mgr. Kultana, že podľa zákona je povinnosťou poslanca okrem
mého aj prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie a že poslanci nesú aj trestnoprávnu
zodpovednosť za svoje konanie. Nevylučuje preto, že pokiaľ komisia sociálna a bytová nebude
zriadená a mestu vzniknú škody, móžu byť daní poslanci. ktorí zahlasujú proti jej zriadeniu,
posuhovanĹ

Inu. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:
— body 1. a 11.— bez zmeny — návrh neschválený (11 za, 11 sa zdržali. I nehlasoval).

Kcďže body 1. a II. neboli schválené. v hlasovaniach o ďalšich častiach uznesenia sa už
nepokračovalo. Mestské zastupiteFstvo predložený návrh neschválilo. Uznesenie k tomuto
bodu nebolo prijaté.

6/ NÁVRH NA PREROKOVANIE POZASTAVENÉhO NÁVRhU UZNESEMA
MESTSKÉIIO ZASTUPITEĽSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Č. 2/2019 ZO DŇA
14. 1. 24)19 K NÁVRhU IwzpoČTu NA ROK 2019 A ROKY 2020— 21)21

Správu predložil ing. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta. Skonšwtoval. že 14,
januára 2019 schválilo mestské zastupitefstvo návrh rozpočtu mesta. pričom primátor mesta
následne v sůladc so zúkonom o obecnom zriadení využil svoje právo pozastaviť výkon
uznesenia. nakoFko sa domnievah že bob pre mesto zjavne nevýhodné. Mestské zastupitcFstvo
zároveň 24. januára 2019 prijalo uznesenim .‚Informativnu správu o významných rizikách
v schválenom rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 —2021

Mcstské zastupiteľstvo tcraz stoji pred rozhodnutím, či schválený návrh rozpočtu zo 14.
januára potvrdí trojphtinovou vüčšinou, alebo ho nepotvrdí a bude tak móct‘ rokovať o novom
aktualizovanom návrhu rozpočtu na rok 2019.

Mtzr. Kultan —je presvedčený, že rozpočet schválený poslancami 14. januára 2019, mohol byť
prirnátorom podpísaný, keďže predložené návrhy boli opodstatnené. Dókazom je aj
zapracovanie niektorých z nich do aktualizovaného návrhu rozpočtu. Odmieta argument. že
návrh rozpočtu nemohol byť primátorom mesta podpísaný preto, že z neho bol vyňatý bod
týkajúci sa prijatia úveru na opätovné uzatvorenie skládky odpadu. pretože (tver je možné
schváliť aj dodatočne. Zároveň si nemyslí. že je nevyhnutné, ab‘ bol prcdbožený a schválený
návrh na zrušenie uznesenia č. 92 zo 14. decembra 2017. ktorým mestské zastupitel‘stvo vtedy
prijalo plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 až 2023. Poukázal tiež na to, že
niektoré presuny na položkách rozpočtu mohol primátor urobit‘ aj po schváleni rozpočtu. keďže
má kompetencie na presun flnancií do výšky 20 0006.

L. Trizna — nic je podľa neho správne, že do návrhu rozpočtu s pozmcňujůcimi návrhmi Mgr.
Kultana boli v otázke rekonštrukce miestnych komunikácií zahrnuté projektové dokumentácie
z roku 2006 a že poslanci nekomunikovali s gestorom programu o tom, ktoré komunikácie sú
už pripravcné na realizáciu. Nesúhlasí tiež s poznámkou Mgr. Kultana, ktorú povedal na
stretnutí poslancov k rozpočtu, že flnancie vynaložené na spracovanie projektovcj
dokumentáeie na rekonštrukciu miestnych komunikácií v roku 2019 sa móžu hodiť do koša.

lnu. Blcháč. PhD. — podľa neho je dobré, že Mgr. Kultan otvoril diskusiu ohl‘adom skládky
odpadu. ktorá boba v roku 2014 predčasne uzle uzatvorená. keďže inak by sa verejnosť zrejme
ani nedozvedela. aká boba pravda. Zdóraznil. že plán rekonštrukcie miestnych komunikácii je
jednou z koncepcií mesta, ktoráje záväzná.
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ln2. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo prediožený návrh neschválilo (H za, 9 proti, 3 nehlasovali). Uznesenie
k tomuto bodu nebolo prijaté.

7/ ODBORNÉ STANOVISKO lILAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2019 A ROKY 2020
—2021

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolér mesta. Uviedol, že pri spracovani
stanoviska vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu na rok 2019
a roky 2020 — 2021 v rozsahu ako bol zvercjnený 5. decembra 2018. Z pohľadu metodickcj
správnosti je spracovaný podľa druhovej, organizačncj a ekonomickej rozpočtovej klasiflkácie
až do najnižšej úrovne funkčnej klasi%kácie. Skonštatoval, že v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v spojení s ustanovením zákona o rozpočtovej
zodpovednostije súčasťou rozpočtu jednak schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje

o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za
predchádzajúce dva rozpočtové roky. Viacročný rozpočet na roky 2019 — 2021 sa vnútorne
člení na bežné prijmy a bežné výdavky, kapitálové prijnw a kapitálové výdavky a flnančné
operácie. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú prijmy ti výdavky
bežného a kapitálového rozpočtu na rok 2019 závüzné a prijmv a výdavky rozpočtov na
nasledujúce dva rozpočtové roky záväzné nic sú. Súčasťou návrhu je programový rozpočet
mesta a jeho rozpočtových organizácií. ktorÝ obsahuje 18 programov. Programový rozpočet
mesta sa členi na programy. podprogramy a prvky, kde je určený zárner programu resp.
podprogramu a prvku, zodpovednosť, cieľ a výstup.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 719 191 E. kapitálový rozpočet
je navrhnutý ako schodkový vo výške -2 816068€. Bilancia finančných operácií predstavuje
prcbytok 2 096 877 E. Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 splňa podmienky ust. 10 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko je navrhnutý aiw vyrovnaný
po zapojení flnančných operách v celkovej výške 32 697 856 E. V oblasti príjmov je výnos

z prijmov poukázaných územnej samospráve vo výške 70% z celkového výnosu a pretrváva
pozitívny vývoj v medziročnom raste výnosu uvedenej dane a táto položka je rozpočtovaná
s opatrnosťou a rezervou. Uviedol. že riziká vidí v nižšom ako plánovanom výbere miestnvch
dani a poplatkov a najrnä v tom, že náklady odpadového hospodárstva sa nebudú kryť s výnosmi
tohto poplatku a zvyšuje sa závislost‘ na financovaní mestom z mých zdrojov. keď výdavky na
odpadové hospodárstvo sú len čiastočne kryté výnosmi z poplatkov. Riziko mĎžu predstavovať
a kapitálové prijmy. pokiaľ by‘ sa nenaplnili plánované predaje nepotrehnébo majetku mesta.
Uviedol, že od 1. januára 2019 bude účinný zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorÝ
upravuje platenie poplatkov za uložcnie odpadov na skládku odpadov, ktorý ricši novú cenová
stratégiu s odpadmi a reagovať naň bude aj mestská Legislativa.

Skonštatoval. že celková odhadovaná suma dlhu podľa návrhu rozpočtu k 31. deccmbru
2019 by mala predstavovať 31,59% odhadovaných skutočnýeh bežných príjmov rozpočtového
roka 2018, čo je oproti očakávancj skutočnosti nárast o 3,22 pcrcentuálnych bodov. Suma
ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov v tomto prípade
predstavuje 12.99 % odhadovaných skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2018
znižené o granty a transfery ‘ roku 2019. čoje oproti očakávanej skutočnosti 2018 nárast o 4.89
percentuálnvch bodov. Z uvedenÝch údajov vvplýva, že mesto by‘ podľa návrhu rozpočtu
nemalo dosahovať zákonom regulovanú hranicu sumy dlhu. ktorá predstavuje 50% až 60%

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Suma ročných splátok
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návratných zdrojov flnancovunia, vrátane úhrady výnosov nedosahuje hranicu 25% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Na záver skonštutoval, že hola
dodržaná povinnosť zverejniť návrh rozpočtu vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadeni,
návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtové roky 2020—202] je spracovaný v súlade s príslušnými
všeobecne závüznýrni právnymi predpismi a zohľadňuje príslušné ustanovenia požadovaných
zákonov. rozpočet je spracovaný metodicky správne. Odporúča rnestskému zastupiteľstvu
schváliť programovú štruktúru programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019
a roky 2020— 2021 a predložený návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019. ktorý
je podFa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhnutý ako vyrovnaný vo
výške 32 697 586 E, vrátane návrhu rozpočwv na roky 2020 a 2021.

Mpr. Anna Dvorščáková. poslankyňa mestského zastupiteFstva — rada by poznala stanovisko
hlavného kontrolóra k využivaniu externých zdrojov na rckonštrukciu micstnych komunikácií.
Primátor uviedot, že mesto musí využiť tieto externě zdroje, pretožc sa k tomu mestské
zastupiteľstvo zaviazalo v spomínanom uznesení z decembra 2017. Z uznesenia zacitovala, že
ideo .‚výhradový rozpočet na roky 2019 a2020 bez závüznosti“. Zaujímaju teda, či mestské
zastupiteFstvo musí zrušiť toto uznescnie, aby mohlo byť z návrhu rozpočtu na rok 2019 vyňaté
cxterné finLlncovanie na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

PhDr. Jozef Fiedor. hlavn‘ kontrolér mesta — v danom uznesení je zadeflnovaná postupnosf
určitých krokov s tým, že mestské zastupiteľstvo zobralo daná uznesenie na vedomie. KecU
mestské zastupiterstvo toto uznesenie teraz zruší, tak bude dané uznesenie z roku 2017 nulitně.

Mur. Dvorščáková v uznesení z roku 2017 sa uvádza. žeje bez závUznosti. preto sa pÝta. či
je nutné toto uznesenie zrušit‘.

PhDr. Fiedor— skonštatoval, že keď je uznescnie bez záväznosti, tak je bez záváznosti. Niektoré
záväzky ako napríklad projektová dokumentácia už boli vykonané tak, že v roku 2019 sa tieto
flnancie premietnu do rekonštrukcie miestnych komunikáeií. Ak sa tak nestane, pójde
o zmarený výdaj.

L. Trizna — plán rekonštrukcie miestnych komunikácii vníma ako koncepciu mesta, podľa
ktorcj postupujú zamestnanci mestského úradu a pripravujú na jej základe konkrétne kroky.
Niektoré rekonštrukcie sú už pripravené na realizáciu na jar 2019. pričom návrhy predložené
klubom. ktorého členkou je Mgr. Dvorščáková. ešte nemajú pripravcnú projektovú
dokumentáciu. ůzemné rozhodnutie a stavebné po\‘olenie. čo sú procesy. ktoré trvajú určitý čas.

Mur. Dvorščáková — plán rekonštrukcie miesuych komunikácii taktiež vníma ako koneepciu
a víziu. ktorá sa má odvíjať od toho, aké prostriedky má mesto k dispozícii. Podporuje
rekonštrukeiu micstnych konnLnikácií. záleží jej však predovšetkým na tom, aby na tieto
rekonštrukčné práce holi využité í5nancie z vlastných zdrojov mesta.

N1r. Kultan — zacitoval zdaného uznesenia z decembra 2017. v ktorom sav bode I. uvádza
..Mestské zastupiteľstvo bene na vedomie Plán rekonštrukeií miestnych komunikácií na roky
2018—2023“. Nic je teda možné. aby takéto uznesenie bob záväzné pre mestské zastupiteFstvo.
Po minulotýždňovom stretnutí. na ktorom primátor uviedol, že vyňatie rekonštrukcie miestnvch
komunikácií je možné iba v prípade. pokial‘ by bol predložený a schválený návrh na zrušenie
uznesenia z decembra 2017. požiadal o stanovisko odbor dopravy a životného prostrcdia MsU.
odpoved‘ však nedostal. Zároveň si nemyslí. žeje namieste. ked‘ primátor zastrašuje poslancov
tým, že budú niesť za svoje rozhodnutie trestnoprávnu zodpovednosť.
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Inu, Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — porovnal si plán rekonštrukcií miestnych

komunikáeií a návrh rozpočtu na rok 2019. V tejto súvislosti poukázal na príklad ehodníka pri
ceste 1/18, ktorého projektová dokumentáeia bola urobená v roku 2018 ajeho rekonštrukcia sa
má realizovať v roku 2019. V návrhu rozpočtu však tento projekt uvedený nieje.

lni,. BIcháč. PhD. — podotkol. že tím vedený Ing. Lengyelom v období rokov 2016 a 2017

vykonal rozsiahlu pasportizáciu miestnych kornunikácií a mesto Liptovský Mikuláš ju má
vóbec ako jedno z mála slovenských miest. Je presvedčený. že pokial‘ mestské zastupitel‘stvo

prijme uznesenie. tak bud‘ platí. alebo je potrebné ho zrušit‘. Prelo je vyňatie rekonštrukcie

miestnych komunikáeií možné iba v prípade, ak bude predložený a schválený návrh na zrušenie

uznesenia z decembra 2017 a zároveň by musel byť predložený a schválený návrh na umorenie

sumy 35 820,53 E, ktorá bota vynaložená na spracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukeiu miestnvch komunikácií v roku 2019.

lnu. Gabriel Lenuvel. vedúci odboru dopravy a životného prostredia MsÚ — uviedol. že
rekonštrukcia ehodníka pri eeste 1/18 nieje uvedená ako samostatná položka v bežnom rozpočte

na rok 2019. pretože sa tam nachádza položka transfer VPS na vefkoplošné opravy miestnych

komunikácii v sume zhruba 160 000 € a rekonštrukcia ehodníka sa bude íinancovaC práve

z týchw zdrojov.

L Trizna — zopakoval, že v roku 2018 boli v rámci príprav na rekonštrukciu micstnyeh

komunikácií vynaložené flnancie vo výške približne 34 000 E, pričom po prijatí návrhu Mgr.

KLlitana b bolí tie(o ínancie vynaložené zbj(očne. Podotkol. že Mgr. Kultan na stretnutí

poslancov k rozpočtu povedal, že tieto flnancie sa móžu hodit‘ do koša.

Mur. Kultan — uviedol. že na danom stretnuti nepovedal to, čo tvrdí p. Trizna. preto ho vyzval.

aby prestal klamat‘.

Inu. Jozef Repaský. poslanec mestského zastupiteľstva — nepamJtá si. že by Mgr. Kultan
povedal, že sa vynaložené flnancie móžu hodiť do koša.

lnu. Blchňč. PhD. — obvinil z klumstva poslancov Mgr. Kultana a Ing. Repaského.

lnu. Repask — sptal sa hlavného kontrolóra. či formulácia „bene na vedomie“ v návrhu na
uznesenie kjeho správe značí záväznosť tohto návrhu. Myslí si. že závĹiznosť sa vyjadruje skór

thrmuláciou .‚sclwal‘uje“.

PhDr. Fiedor — uviedol, že správa hlavného kontrolóra sa vždy „bene na vedomie“.

lnLz. Blcháč. PhD. — zdöraznil. že odborné stanovisko hlavného kontrolóra sa aj v minulosti

vždy bralo na vedomie. Každé uznesenie mestského zastupiteFstva podpísané prirnútorom. teda

aj s Ibrmuláciou „bene na vedomie“,je záväzné.

Inu. Rudo]fUrhanovič. zústupca primátora mesta—uviedol, že Jag. Repaský klame, keďhovorí.

že výrok Mgr. Kultana o vyhodení fnancii do koša na stretnutí poslancov nezaznel. Sám to
totiž počnI .Je zhrozený z toho, že Ing. Repaský, ktorý bol v minulosti zástupcom primátora

dvanásť rokov, nemá vedomosť o tom, že správu hlavného kontrolóra mestské zastupiteľstvo

vždy len bene na vedomie a neschval‘uje ju.
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Ján Grendel. občan — poukázal na to, že poslanecký klub, ktorého je Mgr. Kultan prcdsedom.
avizoval vo svojom volehnom programe odfahčenie dopravy a zlepšcnie fungovania MUD. Na
to je však potrcbné, aby bolí miestne komunikácie v dobrom technickom stave. Poukázal tiež
na to, že bob zrušená dotácia na fungovanie lyžiarskemu vleku v mestskej časti 1l‘anovo.

Inu. Bicháč. PhD. — pripomenu!. že vjúni 2017 bolu vtedajším mestskQm zastupheľstvom
prerokovaná .‚Správa o stavebno—technickom stave miestnvch komunikácii mesta Liptovský
Mikuláš. pričorn všetci prítomni poslanci vrátane Mgr. Kultana. Mur. Dvorščákovej. či MUDr.
Slalkovského hlasovali ..za“. Poukázal nato, že .‚Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na
roky 2018 — 2023“ hol vtedajším mcstským zastupiteFstvom prerokovan v dccembri 2017

a Mur. Dvorščáková hlasovala Mgr. Kultan .sa zdržal“ a MUDr. Slalkovský nebol
pritomný. Plán rekonštrukcií sa LIŽ začal realizoval‘, pričom mesto to robí z vlastných zdrojov,
nic z externých. Práce sa totiž budú postupne splácať z podielových daní. V roku 2019 je
napríklad naplánovaná rekonštrukcia chodníka od hotela Jánošík po diaľničný privádzač,
obnova parkoviska a chodníka na Vrbickcj ulici, oprava chodníka na Podbrezinách popri ceste
111. triedy, pokračovanie rekonštrukcie chodníka na Ulici 1. mája. oprava a výstavbu
parkovacích plóch na uliciach Jilemnického, Majcrskej., Borbisovej, Hradišskej, Lesníckcj
a d‘alších. ZdĎraznil. že obyvatelia sa už tešia na realizáciu daných pro jektov. ktoré chce terr
najpočetnejši poslanecký klub zastuviť.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznescnia — bez zmcnv.

Mcstské zastupiteľstvo návrh schválilo (17 za. 6 sa zdržali). Uznescnic holo prijaté pod číslom
7/2019. Obsah uzncsenia je prílohou tcjto zápisnice.

8/ NÁVRH ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2019 A ROKY
2020 - 2021

Správu predložila Ing. Lenka Debnárová. PhD., vcdúca linančného odboru MsÚ.
Uviedla, že návrh rozpočtu je predložený v súlade so zákonom o obccnom zriadcní, zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.

Pripornenula. že návrh rozpočtu bol prvýkrát predložený na zasadnutie mestského
zastupiteľstva 20. dccembra 2018. Predložený návrh však nebol na spominanom zastupheľstvc
schválený a bol opätovne predložen na rokovanie mestského zastupiteFstva 27. deccmhra 2013
a 30. dccembra 2013. Od 1. januára 2019 mesto hospodári podFa rozpočtového provizória.
Návrh rozpočtu bol znovu prerokovaný a schválenÝ dňa 14. januára 2019. dané uzncsenie však
nebolo podpísané primáwrom z dövodu rozporu medzi predloženm pozmcňujúcim návrhom
a plynúcimi závazkamí mesta. V predloženom upravenom návrhu rozpočtu sú okrem mého
zapracované aj pozmeňujúce návrhy niektorých poslancov ato v celkovej výškc 116 000 E.

Pozmcňujúci návrh Ing. CeFa bol zapracovaný v plnej micre, pričom ide o znížcnic
objemu inancií na položkách „Prezentácia mesta v rádiu Liptov“ o 10 000 E, „Partnerské
vzťahy - cattering“ o 3 000 € a „Participatívny rozpočet“ o 50 000 E. Celkové zníženie bcžných
výdavkov predstavuje 63 000 E. Tieto 5nančné prostriedky holi zapojené do položiuk
..Projektová dokumentácia Jcfrcmovská ul.“ v sume 3 000 E a „Rekonštrukcia a modernizácia
parkovacích 1,lóch na JcFrcmovskcj ul:‘ v sume 60 000 E.

Z pozmeňLLjúceho návrhu Mgr. Kuhana boll do aktualizovaného návrhu rozpočtu
zapracované nasledujúce zmeny: znížcnie výdavkov na nájom pozemkov o 5 000 E. znížcnic
odmicn a príspevkov o 20 000 E, zníženie výdavkov na plyn o 6 000 E, zníženic výdavkov na
plivá, mazivá ti špeciálne kvapaliny o 7 000 € zníženie výdavkov na verejné obstarávanie
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o 15 000€. Celkové zníženie predstavuje 53 000€. Tieto Íinančné prostricdky boll zapojené do
navýšenia výdavkov na položky „Propagácia, reklama a inzercia podujatia Do práce na bicykli“
v surnc I 000 E, „Modernizácia objektov v areáli vodného slalomu“ v sume 12 000 E, .Nákup
pozemkov a budov — Okružná ul.. Palúdzka“ v sume 20 000 E, „Rekonštrukcia a modernizácia
soeiálnvch zariadení a izbv FC 34 Palúdzka“ v sume 20 000 E.

Do návrhu rozpočtu boll takticž zapracované zmcnv z důvodu rekonštrukcic zimného
štadióna, pričom k 3!. decembru 2018 ncbolo možné uhradit‘ niektoré položky. keďže práce
ešte neboli ukončené. Finančné prosiriedky pľešli do rezervného Fondu. odkiaľ sa teraz zupoja
kapitálové výdavky v sume 115 480 E na položky autorský dozor. zemné práce. oceľové
konštrukcie, dobudovanie bezpečnosných prvkov a zabezpečovací systém. Zdůraznila. že tieto
položky bolí schválené už v roku 2018, neboli však v tomto roku vyčerpané. Pripomenula
zapojenie dotácie v celkovej výške 1 mil. E. ktorá bola rozložená na roky 2019 a 2020, pnčom
spolulinancovanie mesta predstavuje 50 000€ v roku 2019 a 50 000€ v roku 2020. Došlo tiež
k zmene vo výške 267 E na opravu výdavku na účasť na majetku v Prvej slovenskej úsporovcj,

a. s. Verí, že predložený návrh rozpočtuje v prospech mesta ajeho obyvatel‘ov.

lnu. Blcháč. PhD. — zdůraznil, že mestu neboli od zverejnenia návrhu ľozpočtu predložené
žiadne pozmeňujúce návrhy a bude teda predložený v takej Forme. v akcj bol zvercjnený.

Mur. Táňa Šufliarská. yoslankvňa mestského zaswpiteFstva — zdůraznila, že v otázke
rekonštrukcic rniestnych komunikáeií je najväčším problémom spůsob linancovania. Pod
pojmom “Dobre spravované mesto sa v skutočnosti skrýva dodávateFský úver súkromnej
spoločnosti. Spoločnosť Cestné stavby, s.r.o. si berle kornerčný úver v banke, z pohľadu mesta
sa však tento úver nezapočítava do dlhovej služby mesta a nepremietne sa tak v celkovej
zadlženosti mesta. Uviedla, že vo februári 2018 Sa zúčastnila zasadnutia mestského
zastupiteľstva. na ktorom vtedajšia vedůcu rnančného odboru Ing. Alena Vlčková uviedla. že
mesto si víc zobrať úver za vÝhodnÝch podmienok s nízkym úrokom. Nerozumie teda tornu.
prečo si mesto na rekonštrukciu miestnych komunikúcií nezoberie úver samo tak. aby
zabezpečilo časť potrebnch flnancií. pričom zvyšnú čast‘ vykryje z vlastných zdrojov. Uver si
pritom může zobrať aj v niektorcj z nekomerčných bánk. Uviedla. že rozpočet prijat
poslaneami 14. januára 2019 nebol podl‘a jej názoru rizikový na rozdiel od rozpočtu
prezentovaného 20. decembra 2018. keďže v ňom boli nadhodnotené výdavky a podhodnotené

príjmy. Poclotkla tiež. že Cestné stavby. s.r.o. majú k 7. junuáru 2019 dlIi na sociálnom poktení.
ktorý predstavuje 121 901,20 E. Je prcto zvláštne, že s firmou. ktorá si neplní zákonné
povinnosti, uzatvára mesto zmluvu.

Ľ. Trizna — spýtal sa Mgr. Šufliarskej. či s Ing. Lengvelom konzultovala otázku koncepcie

rozvoja miestnych kornunikácií. Poslanecký klub. ktorého je členkou. navrhol vyškrtnút‘
pripravené projekty a nahradit‘ ich takými. ktoré sú bez územného rozhodnuda či stavebného
povolenia. Zdůraznil, že mesto nemá důvod zisfovať. odkiaľ súkromná spoločnosť získava
flnaneie. Pokiaľ sa zapojila do verejného obstarávania a prešla elektronickou aukciou. mesto sa
musí tÝehto Ýsledkov držať.

lnu. Urhanovič — uviedol, že Mgr. Šllfliaľská len robí politiku. Spýal sa jcj. či víc prcdložiF
nejakú konkrétnu konccpciu rekonštrukcie miestnyeh komunikácií, čo by považoval za
konštruktívne ricšenie a možno by potom za takúto koncepciu aj zahlasoval. Poslanecký klub.
ktorého je Mgr. Sufliarská členkou, však nepredkladá žiadne konštruktívne riešenia.

Mur. Šufliarská— zdůraznila, že pointoujej vvstúpenia bola kritika spůsobu íinancovania týchto
rekonštrukcií. Keď sa mesw darí. tak by malo byť schopné zaflnaneovať aspoň čast‘ týclflo prác
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z vlastných zdrojov. Nerozumie tomu, ako sa mohla spotočnosť Cestné stavby, s.r.o. zúčastniť
vercjného obstarávania, keď má podlžnosti voči Sociálnej poisťovni.

MUDr. Jaroslav l3arok. poslanec mcstského zastuiteľstva — na úvod svojho vystúpcnia
zacitoval výrok z knihy Uvahv na každý dei: ..Po]itika je vraj umením kompromisu. A také sú
aj v‘sIedky. Kompromisy sů časované miny, kompromisy odsúvajú riešenia problému do
budúcnosti. Musíme sa teda usilovať o hradanie riešení typu výhra — výhra, kompromis je
prehra — prehra. Je to náročnejšie. trvá to dlhšie. vyžaduje si to váčšiu trpezlivosť a úsilie. Ale
vsledkom je riešenie. ktoré je stabilné a prináša viičší úžitok. A nielen úžitok. ale aj radosť
z výsledku. Kompromisy, ktoré sme museli urobíť. v nás hlodajú. konflikty a protirečenie. ktoré
sme dokázali vyriešiť, nás oslobodzujú. Je to jedna zo skúsenostf, ktorú majú určite mnohí —

v práci či živote. Co můžeme vyriešiť dnes, neodkladajme na zajtra. Robme všetko tak. ako by
sme to robili poslednýkrát v živote. To nás učili už i naši stan rodičia a mali pľavdu.“

Podotkol, že v poslednej dobe rezonovala v spoločnosti problematika skládky odpadu.
Prehlásil, že chce hlasovat‘ za zakrytie a rekultiváciu skládky. Preštudoval si všetky dostupné
materiály. Nemá žiadne námietkv voči opiitovnému prekrvtiu skládky na miestach. kde je
prckrtie ncclostatočné. Spýtal sa však. čije potrebné prekrtie aj na miestach. kde je původně
prekrvtie dostatočné. Rozhodnutie však nechá na odbornikov. Zacitoval zo stanoviska
spoločnosti AEG. s.r.o.. Bratislava. v ktorom sa okrem mého uvádni. že ..najnižšie hodnoty
rekultivačnej vrstvy s minerálnvm tesnením bolí namerané na okrajoch rekultivovanej plochy
ako aj v miestach prepJcniLL niekoľkých etúp uzatvorenia skládk. Ked‘že uzavrctie skládky
zrejme pi‘ebiehalo po etapách, za kritické miesta okrem okrajov skládky považujeme aj niiesta
vzájomného napojenia jednotlivých rekultivačných culp. Z uvedeného důvodu odporúčame

konzultácie s projektantom, nakoľko je vhodné skontrolovať aj spůsob odvodnenia dažďovej
vody z drcnážneho geokompozitu“. Firma AEG mala zabezpečit posúdenie. či cróziou
podložia alebo zosuvom svahu pod skládkou odpadov nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky.
ktoré holo vyhotovené pri jej budovaní, aby v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu
podzemných ‘ůd do uzatvoreného skládkového telesa. K tomuto záveru sa však nedostal. Vie
však. že sa pracuje na tom. aby holo možné odlišit‘ množstvo pretckajúccj dažďovej
a podzenincj vody. Ak sa opiiwvne prekrvje skládka, avšak príčina je v podzemnej vode.

problém sa nevyrieši. Odvodncnie podvianím je málo účinné kvůli slabo pniepLlstným Horn.
Predložil pozmeňujúci návrh, aby sa v návrhu rozpočtu na str. 192 v riadkoch 6 a 21 zmenu
názov položky podľa projektovej dokumcntácie na ‚.Zakrytie a rekultivácia skládky“ bez zmeny
sumy. ktorú akceptuje. Zdá si, aby bota otázka skládky vyriešená důkladne a nebolo potrebné
hrať si nasledujúci rok novů půžičku na riešenie vytekania podzcmnej vody.

Následne adresoval primátorovi mesta tri požiadavky. Po prvé. aby boji k priprave
budúeoročného rozpočtu prizvaní zástupcovia z každého poslaneckého klubu, ktorých si určí
klub. Po druhé. aby sa v hudúcoročnom rozpočte znížilo zadlžovanie mesta. Po tretie.
ustanovenic a zvolanie mestskej i‘adv pred najhližším riadnvm zasadnutím rnestského
zastupiteľstva. Požiadal primátora o vjadrenie pred hlasovaním. či sú jeho požiadavkv
akcepiovate fné.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol, že akceptovateľné můžu byť len požiadavky. ktoré sú reálnc.
Nereálnou požiadavkou je zvolanie mestskej rady pred konaním mestského zastupitcľstva.

keďže nic je zvolená. Ostatně dve požiadavky sú akceptovateľné, pričom vedenic mesta
zadlžovanie znižuje už aj v súčasnosti.

L. Tnizna — súhlasi s vjadrením MUDr. Baroka, že politika je o kompromisoch a mysli si. že
aj predlo1en rozpočet so zapracovanými zmcnami je o kompromise. K témc zadlžcnosti mesta
uviedol. že v roku 2014 bola zadlženosť asi 3$ % na obyvateľa. kým v roku 201$ hola 29 %.
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Mur. 1(ultan — zdůraznil, že poslanecký klub, ktorého je preclscdom, nikdy nebol proti tornu.
aby sa odstránili technické nedostatky a vyčlenili sa na to flnančné prostriedky. Uviedol. že na
minulotýždňovom stretnutí primátor potvrdil, že pred reálnym vyčlenením flnancií prebehne
debata poslancov s odborníkmi. Pripomenul, že ked‘že mestským zastupitefstvom nebol prijatý
plán zasadnutí mestských zastupitel‘stiev na rok 2019. tak všetky zasadnutia můžu byť ibLI
ne I Jirn ané.

NIUDľ. Barok — zdůraznil, že svoje hlasovanie nepodmieňuje trn. ako sa primátor vyjadri
k jeho požiadavkárn. I llasovaf bude podľa vlastného vedomia a svedomia. V pláne zasadnuti.
ktorý má k dispozieii. je uvedené, že naibližšie zasudnutie sa uskutočni 21. marea 2019
a predehádzaf mu bude zasadnuue mestskej rady 14. marca 2019.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol. že k tejto téme sa bližšie vyjadrí v bode lnformúcie.

lnu. Bobák — podotkol. že C. Trizna by mal vo svojom porovnávaní spomenúť napriklad aj rok

2010, keď bula zadlženosť zhruba 56 % až 5$ %. V návrhu rozpočtu sa uvádza, že príjmy za

rok 2019 sú naplánované vo výške 32697856€, kým v roku 2014 boli na úrovni 26602205
E. Nárast v prúmoeh predstavuje 6 095 651 E, čo naznačuje, že by sa rekonštrukeia miestnyeh
komunikáeií mohla realizovat‘ aj z vlastnýeh zdrojov, Kapitálové výdavky v roku 2019 sú
naplánované naS 726 167€. kým v roku 2014 boli 5715 5$7 E. Nárast predstavuje len IQ 508
€ a výdavkové finančné operácie v roku 2019 sú naplánované na 2 138 477 E. V pricbehu rokov
2014 až 201$ s výnimkou jedného roka sa pohybovali na úrovni 1 200 000— I 400000€. Mestu
teda vÝrazným spósobom narastú výdavkové flnančné operácie.

Pod‘akoval sa za opravu na str. 210 tkajúcu sa spoločnosti FIN.M.O.S.. a.s. Zaujali ho
výdavkové uinančné operácie naplánované na rok 2019 vo výške 2 138 477 Un spýtal sa, či je
V tejto sime započítaný aj dodávateFský úver pre Cestné stavby, s.r.o.

lna. Lenka Debnárová, PhD.. vedúca Iinančného odboru MsU — vzhl‘adom na to. že nebol
klasifikovaný ako úver, nezapočítava sa do flnančných operácií.

lnu. Bobák — poukázal na to, že spoločnosť FIN.M.O.S., as. je v danom prehľade uvedená.
Poprosil o opravu na str. 229. kde sa v prehľade plánovanej skutočnosti úvcrovej zadlženosti
pre rok 2018 uvádza stav úverov k 31. decembru 2019. Nemvslf si. že v slušnej spoločnosti by
Sa mala vcrejnch súťažf zúčastňovat‘ spoločnost‘. ktorá nemá odvedené odvody.

lnu. Matej Géci. poslanec mestského zastupitel‘stva — podotkol. že dlh spoločnosti mohu!
vzniknúf až po podpise zmluvy a v čase schvaFovania elektronickej aukcic tak ešte podlžnost‘
nemusela existovat‘,

MUDr. Marta Voštináková. poslankvňa mestského zastupiteľstva — požiudala poslancov. aby
podporili plán rekonštrukcií miestnych komunikúcii. keďže je už rozpracovaný a rudia čakajú
na tieto opravy už veľmi dlhý čas. Dané komunikáeie sú navyše v katastrofálnom stave.

lnu. Jaroslav Čefo. poslanec mestského zastupiteľstva — uviedol. že okolo pruatiu, respektive
neprijatia návrhu rozpočtu vznikla v meste hystéria. ktorá ešte vine polarizuje spoločnost‘
a ohyvatel‘ov. Myslí si. žeju skůr vyvoláva vedenie mesta. Uviedol, že různe stretnutia. na ktoré
sa primátor často odvoláva. nedopadli podl‘a plúnov. Rokovania holi krátke. jednostranné a zo
strany mesta v pripade mého názoru zablokované. Niektoré prisFúhené iníbrmácie neboli
poslaneom doeraz poskytnuté — vjeho pripade to hola napriklad odpoveď na otázku týkajúcu
sa platov zástupcov primátora mesta.
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Zdöraznil, že nemá žiadny problém s rekonštrukciou miestnych komunikúcií, ale
prckáža mu spósob flnancovania týchto prde. Nikdy nebol proti oprave či stavbe nových ciest,
chodníkov aleho parkovacích plóch a na predošlom zastupitcľstve Sa nnpríklad zasadil za
modernizáciu parkovacích plöch na Jefrcmovskej ulici. Pokiaľ niekto tvrdí, že je potrebné
zrušil‘ uznesenie z deeembra 2017, aby mohlo dójsť k zmene Inancovania rekonštrukcií. tak
podsúva klamlivé informácie. Koncepcia rekonštrukcií bola totiž prijatá s l‘ormuláciou „bene
na vedomie“ a nemá teda závázný charakter. Forma flnancovania rekonštrukcií miestnych
komunikácii navrhovaná vedením mesta je menej transparentrá ako kehy si mesto na
zabezpečenie časti tejto rekonštrukcie zobralo štandardný bankový úver. keďže si vie
vvrokovať lepšie podmienky ako nejuká súkromná spoločnost‘. Netvrdí, že mesto postupuje
nczúkonne. ale daný spůsob financovania nic je tak. akým by‘ mal postupovat‘ dobrý hospodár.
Poukázal tiež na to, že spoločnosť Cestné stavb. s.r.o. sa möže napríklad dostat‘ clo konkurzu.
čo by mestu spůsobilo veľké problémy.

Pokiaľ poslanci chcú schváliť rozpočet. lak určité ústupky musia urob« obe strany
s tým. že k nieklorým bodom je možné sa ešte dodatočne vrátit‘. Následne priznal, že
prehodnotil svoj postoj k opUtovnému prekrytiu skládky odpadu, respektive aspoň k danej
položke, ktorá musí byť súčasťou rozpočtu bez ohFadu na to, aká suma je pri nej uvedená.

Predložil pozmeňujúce návrhy, ato: znížiC sumu na položke ‚.Prezentúeia mesta v rádiu
Liptov“ oS 000 E, „Vvsielacie služby v TV Liptov“ o 13 000 E, ‚.Vydávanie mesačníka
Mikuláš. Echo, Storin“ o 5 000 E, ‚.Propagácia, reklama a inzercia promo akcií“ o 2 000 E,
pričom tieto flnančné prostriedky v celkovej sume 25 000 € navrhuje prerozdeliť na položky
‚.Kanoe Tatra Klub - Majstrovstvá sveta juniorova U23“ vo výške 5 000 E, ‚Realizúcia nových
stuvieb — výbehy pre psov‘ vo výške 12 000 € a %‚Nákup prevádzkových strojov a zariadení —

detské ihriská“ vo výške 8 000 E.

Ľ. Tnizna — spýtal sa Ing. Čefa. prečo nepredložil svoje pozmeňujúce návrhy v období. keď boIn
možné pripomienkovať rozpočet a zmenv mohli byť pripadne zapracované do návrhu rozpočtu.

lnu. Bobák — zacitoval zo správy tvorcu technickcj dokumeniácie na opttovné uzatvorenie
skládky odpadu. v ktorej sa okrem mého uvádzu. že “dctekciu sa realizovala geohzikálnvm
meraním metódou odporovej monografle. Zo záverov vyplýva. že v reze pod profllom p1 a tiež
pod pwfllom p2 nebola identiflkovaná vysokoodporová anomália, ktorá by reprezentovala
príkmnosť tesniaccj fólie na okraji podložia skládky. Rovnako nebola v modelových rczoch
identiflkovaná súvislá línia, ktorá by predstavovala sůvislú polohu tesniacej Ulic na okraji
podložia skládky. Poznámka spracovateľa: profily pi a p2 sú vedené na okraji východnej strany
skládky, cca po piatich metroch od jej okraja“. Pripomenul, že autor tejto správy v čase
rcalizácie uzatvárania skládky robil autorský dozor na jej stavbe — II. kazeta. Existovali
lotograÍie z realizácie, kde sú viditeľné klie spolu s drenážnym š(rkom pnit‘ažené
pneumatikami, pneto rozporuje tieto výsledky.

lnu. Bleháč. PhD. — je rád, že niektorí poslanci konečne pochopili, že opátovné uzatvorenie
skládky je nevyhnutné a úver na to určený musí byť zahrnutý v návrhu rozpočtu. Informoval
Ing. Uefa. že suma 195 000 € určená na dlhodobo uvoľnených poslancov a primátora mesta je
skoro identická s reálnou situáciou. ktorá nastala od 1. januára 2019 kvůli zvvšovaniu miezd.
Na platy zástupcov primátora mesta musí byť v rozpočte určená položka, napriek tomu, že Ing.
!rbanovič nedostáva plat. Teoreticky však může kedvkol‘vek skončit‘ ako štátny tajomník

ministerstva vnútra a byť iba zástupcom primátoru, čo by znamenalo, žc plat hude poberať.
PodotknI. že suma bola napokon vypočítaná na 187 884 E. čo je len približne o 7 000 € mcnej
ako sa póvodne predpokladalo. V čase tvorby návrhu rozpočtu však ešte nebola známa
priemerná mzda v národnom hospodárstve, od ktorej sa dané platy odvíjajú.
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lnu. Čefn — poukázal na to, že daný odhad 195 000 E bol prezentovaný ešte pred samotnou

novelou zákona o zvyšovaní miezd. K pripomienke L. Triznu. že mal svoje pozmeňuJúce

návrhy predložiť skór, podotkol. že radšej nebude na verujnosti hovorit‘ o tom, aký priebeh
malo minulotýždňové neformálne stretnutie.

lnu. Géci — uviedol. že z dvoch sporných těm bola jedna v zásade vyriešená. L j. skládka
odpadu. ku ktorej sa MsZ ešte vráti. Co sa týka druhcj spornej záležitosti. e všeobecne známe.

že mesto má určitý technický dlh na miestnvch komunikáciáeh. preto by malo dójsť k spoločnej
dohocle. ako tento technický dlh riešiť. Akceptuje každý názor a chápe. že opoziční poslanci

po:idtuu. aby mesto použilo vlastně zdroje a zároveň hankový úver a nesúhlasia

s navrhovaným spúsobom lmancovania. Podotkol však, že na jednej strane sa boja 200—
tisícovej ročnej splátky pri takomto spůsobe flnancovania, ale na druhej strane sa nchoja
vyčlenif z rozpočtu mesta až 1 mil. € v rámci jedného roka. Zároveň je potrebné si uvcdomit‘,

že uvedený technický dlh nic je možné riešiť z klasického bankového úveru. Suma
v tohtoročnom rozpočte je na úrovni 600—700 tis. E a už terazje zrejmé. že cesty nebude možné
rekonštruovuť z bankového úvcru. ale jedine z vlastných zdrojov. Preto posudzovať tůto \ec

tak, že 200 tis. E na ročnú splátku je vet‘a. ale nájsť 700 tis. E v tohtoročnom rozpočte je málo.
považuje za iracionálne. Na základe pripomienok opozičných poslancov očakáva. že predložia
alternatívnv návrh. o ktorom bude možné diskutovať. pripadne ho podporit‘. avšak dotera,.
takýto návrh nezaznel. Qsobne si nemyslí, že mesto by malo míňať svoje hotové pcEL
prostnedky. ktoré má na rezervnom fonde, na rekonštrukcie ciest. keď eXistujú aj altcrnatívne

Formy flnancovania.

Mur. Šufliarská — v súvislosti s tvrdením. že mesto nedokáže vyriešit‘ údržbu miestnych

komunikácií z hankového úveru. sa pozastavila nad tým. či mesto nemá ani len nu údržbu
dostaiok vlastných zdrojov. čo považuje za prekvapuúce. Co sa týka ročnej splátky 200 tis. C,
zauj íma ju. koRo rokov sa bude takátu sumu z rozpočtu mesta platit. Zároveň upozornila. že
\ sLime tučných sptátok sú určite započítané nemalé úrok‘. kcďže sa jedná o komerčnú banku
OlP. Keby mesto požiadalo o úver v nekomerčnej banke. úroková sadzba bv bolu určite má.

lne. Bobák — pripomenul. že v roku 2017 bola v tlači uvedená mediúlna kampaň s tým, že mesto
plánuje investovat‘ výše 13 mi!. E do opravy dest. Podotkol, že ak pri úveroch 6 mil. E má mesto
30 %—nťt zudlženosť. po preinvestovaní 13 mil. € len na opravy ciest (t. j. nič koncupčné) sa
dostane na úroveň 90 % zadlženosti, prot zákon určuje maximálnu hranicu 60 %. Co sa týka
jednotlivých zámerov, takisto je za to, aby sa cesty budovali, ale odporučil uvedomiť si tiež to.

že bude potrehné vybudovanie ciest aj po prekládke železnice. odkúpenie železničného

zvršku. prcpojenie Podbrezín. prepojenie medzi cestou č. 1/18 a Deminovou. na čo hutlů takisto
porehné finančné prostricdky. To znamená, že jde aj o mnohé d‘alšie ved. kwré bude pouhné
v blízkej budůcnosti riešiť.

Mur. Kultan — vyjadrenie Ing. Géciho pokladá za veľmi neférové voči občanom. pretože nejde
len o tohtoročnú 200-tisícovú splátku. ale z minulého roka je ďalších 200 tisk a v nasledujúcich
rokoch to budú d‘alšie splátky, k tomu je potrebné pripočitať splácanie prc FIN.M.O.S., as..
atd‘. Porovnal to so splátkami v rodine — tak ako rodina. aj mesto má svoj limit. Je však neférové
klamat‘ sa tým. že tieto splátky sa nezahiňujú do dlhu mesta, pričom mesto je na tom tak, že ani

údržbu miestnyeh komunikácií už nechce Ínancovať z vlastnýeh prostriedkov a chce si na tento
účel požičat.

lnu. Géci — myslí si, že ak má mesto zobrať bankový ůver, ktorý opozícia odporúča. aj na jeho

splácanie si bude musicC vyčleniť finančné prostriedky. rovnako ako pri tejto alternativnej
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fbrme financovania. Za najdóležitejšie považuje to, že víťazom každej aukcie nic je ten. koho
by si mesto želalo, ale jeden z tých. ktorí sa do aukcie prihlásia. Mesto pritom nemá istotu. že
dodávateľ, ktorý je za takýchto podmienok linancovania ochotný prihlás;t sado sút‘aže. dokáže
urohiť rozsah požadovaných prác tak. aby mesto na tom ešte viac ušetrilo.

(nu. Vrhanovič — uviedol. že na zasadnutí inestského zastupite]‘stva 14. 1. 2019 bol sklamaný
návrhom poslanca Mgr. Kultana na zmenv rozpočtu. ktor ohmedzoval všetkv športové.

kuttúrne i historické udalosti v Liptovskom Mikuláši — toto má byť podľa opozičnÝch
poslancov spósob ako flnaneovať investičně akcie z vlastných zdwjov. To znamená. že na úkor
rozvoja šponu, rozvoja kultúry a pripomínania si vážnych historických udalostí mesta by sa
mali začat‘ budovať miestne komunikácie, a to približne v polovičnej výške než sa navrhuje
Zdóraznil, že na akcie, ktoré navrhujú opoziční poslanci. nemajú vypracované žiadne pľojekty.
l‘ožactujú len vyčlenenie 800 — 900 tis. € a pritom cheú obmedziC napr. volejbalistov.
haskethalistov a cľalšie športové kluby, chcú zrušíť oslavy SNP. Fašiangy v meste. atď.
Pripomenul. že podFa zákona o obecnom zriadení mesto je povinné zabezpečovať rozvoj
v ohlas(iach športovej, kultúrncj ‚ zdravotnej, sociálnej a d‘alších, zabezpečovat‘ rozvoj
cestovného ruchu, marketingu, atď.. nic však krátiť, alcbo dokonca nedávať na niektoré položky
žiadne zdroje. Toto podfa jeho názoru nic je cesta. nic je to žiadna tilozoíia. ale doslova
kaIastroíi. Poukázal na rok 1992, ked‘ mestské zaswpiteľstvo schvaľovalo úver 10 mil. Sk na
výstavbu skládky TKO vo Veterncj Porube. pričom rozpočet mesta bol vkdy 80 mil. Sk.
V súčasnos(i je rozpočet mesta 32 mil. E a má sa splácať 200 tis. E ročne na rekonštrukciu ciest.
Zdůraznil, že tak ako vtedy mesto potrehovalo budovať skládku. aj teraz potrebuje budovať
cesty a chodníky. Podotkol, že na vedení mesta je riešiť požiadavky občanov. peticie i sťažnosti
na zV stav ciest a chodníkov a hľadať možnosti a spósohv ako opravy zreulizovať. Pred!ožený
matcrial ponúka spůsoh. ktorý navrhlo toto vedenie mesta. Opoziční poslanci můžu navrhnút‘
iný spůsob. preto ich vyzvat, aby navrhli realizúciu toho. čo nasFuhovali voličom
prostredníct‘om tlačoviny ..Nový Mikuláš“ (nové parkoviská na Podbrezinách, parkovacie
domy, mestskú pláž. atd‘.). Pokiaľ to bude lepšia alternatíva oproti tej, ktorú predkladá vcdenie
mesta. nebude mat‘ problém za ňu zahlasovať. Upozornil však, že ak predložený návrh rozpočtu
ncschvália, projde do inej pozície a bude im to neustále pripomínať. Bude sa ich verejne pýtať.
kedy prcdložia konkrétny návrh investičných akcií. ktoré sľubovali a kedy ich chcú realizovať,
Bude od nich požadovať koncepciu u 4 roky bude tvrdo nástojiť, aby to. čo sľubovali občanom,
aj zreai izovalh Na margo toho, že mesto si v roku I 992 zohralo úver 11 O mil ‚Sk. pripomenul.
že občania to nepocítili. pretože mesto ho priebežne splácalo a žilo d‘atej aj s takýmto, na
dobu obrovským úverom.

Z pozície poslanca za volebný obvod Podbreziny sa prihovoril za rekonštrukciu ulice
I lradišskej. pwtože situácia s parkovaním je tam neúnosná. Opozíeia navrhuje vyčlenit‘ na tito
ulicu 120 tis. U. pričom rozpočtový náklad je 190 tis. U. preto považuje za ncpochopiteFné.
odkíal‘ ehcú vziať ďalšíeh 70 tis. E. l‘odotkol, že pre Hradišskú ulicu sa robito 2 roky
majetkovoprávne vysporiadanie a v súčasnosti sa pripravuje stavebné povolcnie, t. j. o 2 — 3
mesiaee bude možné začať s realizáciou.

Vyzval všetkých poslancov. aby zahlasovali za predložený návrh rozpočtu. pretože je
dobrý a kvalitne spracovaný. Osobnc si nedokáže predstaviť ako by pokračoval život v mesle,
ak by sa tento rozpočet neschválil, pretože tým by hrozil zánik mnohých športovch.
kultúrnyeh. charitatívnych organizácií. atd‘. V rozpočtovom provizóriu možno zotrvať
niekoľko týždňov, nic však dlhšiu dobu. preto zodpovednosť budú niesť tí poslanci. ktori za
rozpočet nezahlasujú. V pripade. že s týmto rozpočtom nesúhlasia. mali predložiť vlastnú
koncepciu, čo a akým spůsobom chcú v meste zrealizovat‘. Namiesto toho však robia len
politiku a zaťahujú clo toho aj občanov — dóchodeov. ktorí praeujú pit šport. kultúru a ině
oblasti často na úkor svojieh peňazí a svojho času a pritom aj z mála prostriedkov, ktoré
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jednoiiivé organizácie majú. im chcú zobrať. Myslí si, že takÝto prístupje vefmi zlý. proto ich
požiadal. aby hlavnc kyčli občanom a občianskym združeniam. ktoré budú najviac ohľOzenč.

za tento rozpočet zahlasovali,

Inu. Čefo — reagoval na Ing. Urbanoviča tým, že raz hovorí k poslancom klubu Nový Mikuláš.

raz ku všetkým poslancom a niektorých obviňuje z toho, že berú Íinančné prostriedky športu.

Totu tvrdenie je nepravdivé. prctože napr. on vo svojom pozmcňujúcom návrhu navrhuje znížiť

výdavky pro propagandistické médiá a presunúť ich na šport. na zriadenie výbehov pre psov na
sídliskách. na zariadenia detských ihrísk apod. Vyzval všetkÝch. aby tleto pozmeňujůcc núvrhv

podporili a v tom prípado je možné na tomto zasadnutí schvúliť rozpočet.

lnu. Ĺfrhanovič — aj kod‘ Ing. ČeIb je nezávislý poslanec a pred vofbami mal svoj vlastný

program, pripomenul mu, že dňa 20. 12. 2018 zahlasoval za ‘šctky pozrneňujúce návrhy
predložené poslancom Mgr. Kultanom. Tukisto ako pozmeňujúce návrhy Ing. Cefa, aj návrhy

Mgr. Ku]tana mestské zastupitefstvo schválilo. preto aj lnu. Cefo je spoluzodpovedný za to, že
sa majú zobrať ínančné prostriedkv napr. šponovÝni klubom. aj keď sám takÝto návrh

nepredkladal.

Mur. Kul(an — tvrdo odmietol slová Ing. Urbanovíča. že navrhujú zobrať flnancie športu.

kultúre, atd‘. Pripomcnul. že navrhovaná presuny bolí robená tak. aby všctky kluby mali svoju

činnosť riadne zahezpečenú. Rozpočet, ktorý hol schválený 14. 1. 2019. holo možné

primátorom riadne podpísať a dnes by ticto občiunske združenia. kluby. atd‘. neboli

rukojcmníkmi vedenia mesta. nic však opozície.
Co sa Lýka ná\‘rhLI rozpočtu. ohfadom skládky odpadu balo zo strany ieh poslaneckého

klubu navrhnuté kompromisně riešenie. že nehudú rozporovať túto položku. Dalším úswpkom

z icb strany je to, že napriek nesúhlasu s mnohými drobnými položkami. ktorá by mohli byť
nvefa nižšie. resp. niekwrá sú celkom nezmyselné. nehudú do nich zasahovaf. Co sa týka

spoľncho bodu. ktorým je oprava cíest a chodníkov. nic sú v žiadnom pripacle proti tornu. aby

sa cesty a chodníky, ktorá sů y predloženom zozname. opravovali. Naopak, podporujú to. ale

ncsúhlasia So spčsobom flnancovania. ktorý zvolilo mesto. Tento ich názor však vedcnie mesta

neakceptuje a odmieta O ňom diskutovať.
Pokiaí ide o celkovú fllozofiu rozpočtu, myslí si, že v časoch, kod‘ sa európskcj

a slovenskcj ekonomíke výnimočne dan. ako je tomu v súčasnos(i. darí sa aj mestu. Do

rozpočtu mesta pribúdajú každým rokom podielové dano. čo je hlavná zložka príjrnov mesta.

z ktorej sa flnaneujú jednak hcžné výdavk ajednak rozvoj infraštruktúrv a projektov. ktoré sú
pro mesto výhodná. Predložil graf‘ zostavcný na základe tahul‘ky. ktorú dostali poslanci na

ostatnom stretnutí k rozpočtu a ktorá uvádza realitu, t.j. pridel podielových daní. V nadva,nosti

na to je v grafe spracovaný vÝvoj podielovýeh daní s tým, že od roku 2007 do roku 2009 klesali

pnbltžne z 8 mil. C na 6 mil. C. L. j. o 2 mil. C. následne v rokoch 2010, 2011, 2012 bula určitá

sLgnácia aud roku 2013 až po rok 2018 je zaznamenávaný výrazný ras(, pnčom každý rok
prihúda do mestskej pokladnice o I mil. E viac v porovnaní s predošlým rokom. V d‘alšcj
tabuľke spracovanej mestom je odhad vývoja podielovch dani. s ktorÝm osobnc nesúh[asi.

Ncpredpokladá. že dano sa budú takýrnto spösobom doslova násobiť. Mesto odhaduje. že ak
v roku 2018 holi podielové dane 13 mil. C. v roku 2031 to bude 155 mil. C. Zdůraznil. že napr.
Nemecko už znižilo svoj odhad vývoja ekonomiky a Furópska komisia varovala pred prudkým

zníženim rastu ekonomiky v Európe. Mesto Liptovský Mikuláš však napriek tomu pnedpokladá.

že nehude rásf lincárne. ale exponeneiálne. Pokiaľ by sa mestské flaancie vvvíjali tým(o

spósobom. mesto by si mohlo dovohť zobrať d‘alšic úvery. Je však vel‘ký predpnklad, že takýto

vývoj nebude, proto nic je namieste dávať si nesplnitefná cide. ale reálne zhodnotiť. aký je
očakávaný vÝvoj ekonomiky.
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Upozornil aj na ďatšie rizikú, s ktorými je jotrehné počítať, napr. že v roku 2024 si
mesto bude musieť odkúpiť verejné osvctlenie, atd‘. Opäť zdöraznil, že nic je proti tomu, aby
sa opravovali cesty, ale lrekáža mu systém, akým mesto pracuje. Prekáža mu to, že v časoch.
keď sa ekonomike výnimočne darí, všetky príjmv. ktoré prídu do mesta. sú použité na hežné
výdavky. ktoré rapídne stúpajú a clo opráv dest a chodníkov sa investuje veFmi málo
z vlastných zdľojov. Prostriedky. ktoré mesto chce vloživ do týchto opráv. sú z určitých kvázi
pöžičiek. resp. clodávatcFských úvcrov, ktoré sa sícc nczapočítavajú do reálneho dlhu mesta.
ale je potrehné ich splácať. Kcďže sa predpoklaclá šesfročné splátkové ohclohie. hucle potrebné
zubrať celkovo šesť [akýchtu púžičick a tieto bude potrebné splatiť.

Zopakoval, že sú za to. aby sa všetkv navrhované miestne komunikácie realizovali, ale
nesúhlasia so spósohom. akým sa to má realizovat‘. lebo ho pokladajú za vcEnil rizikový a za
nevvhovujúci. Z tohto důvodu chce pľedložiť niekofko návrhov. Prvým je návrh. aby sa
vedenie mesta a poslanci strctli so zástupcami šponových kluhov (hlane futbalu a hokcja)
a stanovili kEúč. podl‘a ktorého budú šponové kluby hnancované. Osobne si myslí, že by mali
byť financované ako perccnto z podielových daní. aby kopírovali vývoj ekonomiky. Fo
znamená, že ked‘ sa mestu bude darit‘ lepšie, bude mať zdroje na to. aby viac podporilo šponové
kluby a naopak, kecl‘ sa mestu nebude dariť, musia aj kluby počítLIí 5 Nm. k dostanú nižšie
príspevky. PocIFa ticho by takýw systém bol férový jednak vuči športovým kluhom. lebo huclú
vedief. 5 čím můžu počítať a jednak voči poslancom, lebo budú veclicť, koEko hucle mesto stáf
daná položka. Bol by rád. keby sa v priebehu roka také pravicllá dohodli, aby nenastala situácia,
že bude nutné ticto kluby každým rokom oddlžovať.

balej pľedložil konkrétne pozmeňujúce návrhy, okrem mého aj na základe požiadavky
poslanca P. Cibáka, ktorÝ sa nemohol zúčastnit‘ tohto zusadnutia. Poznamenal. že ide o drobné
linančné presuny, ktoré sú výraznc pod kompetenciu priiátora mesta. Navrhol na str. 12$,
v podprograme .propagácia. reklama a inzcrcia“ znížif výdavky na položkách ..prezcntácia
mesta v rádiu Liptov“ o 3 000 C. ..Mikulášskv kotlílc u I 500 C. ..Deň otvorených dverh
u 3 000 E. ..rcklamné predmeh u 1 000 E. na str. 129 na položke ..promo akcií“ o 2 500 E. tj.

zníženie spolu o II 000 C a tieto prostriedkv pwsnúL na str. 159 na položku ..Kanoe fatra
Klub — Majstrovstvá Európy juniorov a U 23 (technicko-organizačné zahezpečcnie)“ vo výške
5 000 E ana str. 196 na položku ..Prípravná a projektová dokumentácia — uL Pod Stráňami.
chodník“ vo výške 3 000 E LI na položku „Transfer VPS kapitálový — tcrénne úpravy detské
ihrisko na ul. Komenského“ vo výške 3 000 E. Zároveň odporučil. aby všetky prípravv na
jednotlivé akcie prešli najprv komisiami — tic posúdia. ktoré z nich sa budú realizovať, aby sa
zhvtočne nespracovalo množstvo projektov. ktoré nakonicc nehude možné rcalizovať. Druhým
poztneňujúcin návrhom odporučil na str. 197 znižif výdavky na položkc ..Rekonštrukeia
a modernizácia miestnych komunikácií ‚ roku 2019“ o 150 000 E a na str. 211 vypustif
l‘abufku Č. 5 „Externé tinancovanie rekonštrukcic miestnych komunikácii na rok 2019“.

Opäť zdůraznil, že poslanci klubu Nový Mikuláš by uvítali, keby sa uvedené miestne
komunikácie zrealizovali. nesúhlasia však so spůsobom í3nancovania. Myslia si, že tieto
výdavky by sa mali financovaf sčasti z vlastných zdrojov, minimálne čo sa týka údržby, pretože
na tú si mesto nemůže zobrať úvcr v bankc. Na zvyšnú časť odporúčnjú vzLiť štandardný
hankový úver, ktorý sa započíta do dlhovcj služby, t ‘ j. navrhujú zvoliť riadny postup. aký má
v tukÝehto prílLlocli byf. V\jadril pres\‘eLlčcliic, že sa nájde doslatok dohrej vůle na to. aby sa
neblokovali žiaclne ďalšie nwstské organi,ácie. ab mesto mohlo riaclne linguvať a že na
uvedenÝ sporný bod. ktorÝm je Iinancovanic rekonštrukcie miestn ch komunikácií. sa nájde
mé ricšenic. ktoré bude prijatcfné pre všetkých. aby sa v rámci mesta prezentovali pravdivé
informácie a aby sa mesto prestalo takýmto tempom zadlžovať.

Za poslanecký klub požiadal pred hlasovaním o tomto bode o desaťminútovú prestávku.
Zároveň požiadal vedcnic mcsta. aby zvážilo navrhovaný model flnancovLmia. O čom je možné
vzájomnc diskutovať.
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lnu. Blcháč. PhD. — z vystúpenia poslanca Mgr. Kultana vyplýva, že by mohol navrhnúť
zrušenie pláiti rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018— 2023 a umorenie 35 tis. F.
Dalšie jeho vyjadrenia za poslanecký klub považuje za úplne scestné, keď na jednej strane chcú
zrekonštruovať cesty a na druhej strane ich chcú z rozpočtu vypustit‘.

ľ. Trizna—takisto ho zaujima. ako si Mgr. Kultan predstavuje zabezpcčenie rekonštrukcie ciest.
kcď zároveň chce položky na to určené z rozpočtu vymazat. V suvislosti s podielovými daňami
poukázal na video. ktoré Mgr. Kultan zverejnil na tbcehooku. kde napr. tvrdil, že podľa odhadu
mesta v roku 2024 podielové dana stúpnu na dvojnásobok. Zdůraznil. že tieto vvjadrenia nic sťi
pravdivé, to znamená, že Mgr. Kultan zavúdzal verejnosť. Dalej sa Mgr. Kultan vvjadroval
o efekte baby-boom — v tajte súvislosti mu odporučil porovnať si výšku podielových daní napr.

za rok 201 I. kedy mesto evidovalo 31 921 obyvateľov a za rok 2018, kecly malo o cca I 000
obyvatel‘ov menej.

lm. [Jrbanovič — vystúpenie poslanca Mgr. Kultana považuje za katastroÍilne a nelogické.
Gcstori programov určite potvrditi, že návrhy predložené Mgr. Kultanom sú nezmyselné a může
ich podávať iha človek, ktorý nemá žiadnu vedernost‘ o rozpočte, o nadvĹiznostiach. o celorn
procese. ani o zákone o rozpočtových pravidlách. Poukázal tiež na jedno zo stretnutí
R rozpočtu. ktoré inicioval Ing. Mikušiak. prezident N1FK Liptovský Mikuláš a Mur. Kultan
odtiaf donútil odísť MUDr. Boďu. p. Triznu a Mgr. Vavroviča. šponového manažéra Ml-IK 32
— tým prcukázal svoju aroganeiu a pritom chce diskutovať o rozpočte.

Mur. Dvorščáková — pnpomenula. že najvážnejším spornÝm bodom v rozpočte sú externé
idro;e. Podporilu názor \:lgr. Kultjna a podotkla, že mesto vynakladá stovky tisíc eur nu
reklamu a propagáciu. Poslanci ich klubu si dovolili v rámci pozmeňujúeieh návrhov zníži(
výdavky na niektorýeh položkách kvůli tornu, aby mesto malo aj vlastné zdroje na opravy eiest.
za čo boli kritizovaní v mestských rnédiáeh. ZdůrazniLa, že aj vzhFadom na to, že množstvo
špor(ových klubov a různyeh organizácií je závislých na mestskom rozpočte, mohlo byť
uznesenie o rozpočte už podpísané. Následne by nebol problém vrátit‘ sa R niektorým sporným
položkám. Je takisto za to, aby rekonštrukcia rniestnych komunikúcií bela financovaná
z vlastných zdrojov. Pripomenula, že ekonomika v súčasnosti dosiahla svoj vrchol a postupne
nustáva recesia. Všctkým. klon podporujú spůsob flnancovania opráv cicst a chodníkov
navrhovaný nwstom. položila otázku, či chcú zadlžovaí svoje deti a vnúčatá. které budO mať
problém so splúeunim týchto dlhov.

lnu. Blcháč. PhD. — sptal sa Mgr. Dvorščákovej. či má vedomosť o tom. z čoho pochúdzajú
podielové Jane.

Inu. Bobák — citoval z brožúry. ktorú dostali poslanci. aby vysvetlil, prečo mu zásadne prekáža
flnaneovanie navrhovanou formou. Uvádza sa v nej, že „obecné zastupiteľstvo rozhoduje
O prijatí úveru alebo půžičky“, to znamená, že aj v tomto pripade rozhoduje mestské
zustupitcľstvo a nic primátor. V zákone o majetku obcí sa uvádza, že ‚.ohecné zastupiteľstvo
sehval‘uje koneesné zmluvy na uskutočnenie stavebných práe alebo koncesné zmluv)‘ na
poskytnutie služby uzatvorené podfa osobitného predpisu trojpátinovou vUčšinou všetkých
poslancov“. Poukázal najeden zásadný problém, že napr. v roku 2017 sa schval‘ovali 2 mil. C.
a to pozmeňovacím návrhom Ing. Bonka v rámci diskusie k rozpočtu. Poslanci k tomu
nedostali žiadne pisomné podklady. len následne si cez internet museli hl‘adať zmluvv, ktoré sa
priehežne každé 3 mesiace menia.
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Inn. Géci — za návrhovú komisiu vyzval poslaneov, aby všetky pozrneňujúee návrhy predkladali
tak ako sa uvádza v rokovacorn poriadku, t. j. že „uznesenie mestského zastupiteľstva sa
formuluje vecne, stručne, zrozumiteľne. s mcnovitým určením nositeľov úloh z nich
vyplývajúcich, s termínmi ieh splnenia“. Návrhová komisia si chce svoju povmosť
vyplývajúeu z časti III. Čt. 9 ods. 2 rokovacieho poriadku plniť s najlcpším vedomím
a svedomfm, preto požiadal, aby tieto návrhy nicka predkladali písomne, ale hlavne aby ich
formulovali vecnc. Z dóvodu. aby nedošlo k určitému nedorozumeniu. požiadal poslancov.
ktori dali pozmeňovacie návrhy, aby leh doručiti návrhovej komisii.

Mar. Kultan — primátor mesta tvrdí, že mestské zaswpiteľstvo musí niečo rušiť a prijimaf. aby
holo možné schváliť rozpočet. kÝm hlavný kontrotórjasne uviedot. že nieje potrebné nič rušiť.
K otázke p. Triznu. ako je možné prijať návrh opozičných poslancov na zmenu spósohu
Hnancovania rekonštrukcií miestnvch komunikácií. keď zároveň chcú túto položku z rozpočtu
vypustit‘. podotkol, že rozpočtovú zmenu móže mestské zastupitel‘stvo urobit‘ kedykofvek. Je
možné zvolať mestské zasÉupitcľslvo napríklad o týždeň a schvátíť zmenu rozpočtu. kde bude
uvedená časť íinancovania rekonštrukcií miestnych komunikácií z vlastných zdrojov a časť
prostredníctvom bankového úveru — möže garantovať, že poslanci ich klubu za takýto návrh
zahlasujú. K stretnutiu. ktoré spomínal Ing. Urbanovič, poznamenal, že Ing. Mikušiak ho
osobne informoval o tom, že pójde o stretnutie 6 fudí. Zdóraznil, že nikoho z tohto stretnutia
nevykazoval, iba sa spolu s Ing. Cefom pýtali, či Ing. Mikušiak pozýval aj d‘alšich l‘udí, ktorí

boli na rokovaní prítomní. na čo dostali zápornú odpoved‘. V tejto súvislosti pripomenul Ing.
Urbanovičovi, že pokiaľ si niekto chce priviesf nepozvaných hostí, slušnost‘ou je vopred sa na
to spýtať hostitcľa.

L. Trizna — reagoval na Mgr. Kultana v súvislosti s podielovými daňami a tzv. baby-boomom.
Uvicdol, že mu móže poskytnúť vzorec na výpočet podielových daní a pripomenul. že sa do
nich započitava aj nominálna mzda. Zároveň vyjadrit nádej. že mu Mgr. Kuttan dokáže
vvsvctliťto. čo prezentoval vo videu na facebooku. tj. akoje možné, že v roku 2019 má mesto

o I 000 obyvateľov menej (žiadnv baby—boom nenastal) a pritom sú podiclové dane vyššie
oproti roku 2011. PokiLlľ ide o vysúpenie Mgr. Sufliarskej. požiadal ju o vysvetlenie. ako by
sa malo docietiť zabezpeůenie rekonštrukcie miestnych komunikácií. keď sa v rozpočte zruší
nu to určená položka. K vyjadreniu poslanca Ing. Bobáka, že wto mestské zastupitcfstvo nerieši
nič konccpčné. ale kn rekonštrukcie ckst. pripornenul. že v roku 2017 zamesWanci mesta
ľyzicky prešli jednotlivé ulice a navrhli, ktoré cesty a chodníky sa majú rckonštruovať — toto
on osobne považuje za koncepeiu. Co sa týka Évrdení opozičných poslancov ohl‘adom úveru,
zaujíma ho, aká by bola ich reakcia v prípade, keby vyhrala firma, ktorá si na uvedené
iekonštrukeie úver nezobrala. Ak by si malo zobrať úver mesto, požiadal ieh o písomné
doloženic toho, či niektorá banka je ochotná poskytnúť mestu bezúročný úvcr na 10 rokov.
K poslancovi za volebný obvod Nábrežie podotkol, že obyvateliaNáhrežia už zvažujú podanie
petície proti tornu, že sa nebudú realizovať akcie. ktoré im boll prisVúbené. Co sa týka
koncepcie, pripomenul, že v roku 2018 bob v mcsačníku Mikuláš zverejnené ako mesto
plánuje robiť rekonštrukcie ciest v nasledujúcich štyroch rokoch, L zn., že občanom to bob
prcdostreté. Opoziční poslanci na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva tieto
rekonštrukcie zrušili a doteraz nikto nevysvettit, ako je možné, že odsúhlasili napr.
rckonštrukciu ulice I-Iodžovej, na ktorú zatiaľ nic je vydané stavebné povolcnie. ani územně
rozhodnutie. Pritom je prcdpoklad, že táto rekonštrukcia nemusí stáť cca 180 tis. € ako bob
naprojektované v roku 2006, ale v dnešnej dohe (o móže byť okolo 300 tis. E. Požiadal preto
o vvsvetlenie. z akého dóvodu prcdtožili opoziční poslanci uvedené návrhy na rckonštrukcie.
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Mgr. Šufliarská — pripomcnula, že pozmcňujúci návrh na spósob financovania rekonštrukcií už

nickoľkokrát odznel, preto opakovanie tejto otázky p. Triznom považuje za prekvapujúce. Ich
poslanecký klub navrhoval, aby sa v situácii, ked‘ je rozpočet mesta na príjmovej strane viac

ako 32 miliónov E, našlo na rekonštrukcie miestnych komunikácií cca 800 tisíc C z vlastných
zdrojov. Myslí si, že občania si zaslúžia, aby cesty a chodníky v meste boli opravené. Na druhú
časť v rovnakej sume by si mesto vzalo bankový úver, a to aj v nekomerčnej banke. Odporučila
uvedorniť si, že súkromná spoločnosť Cestné stavby bene úver v komerčnej OTP banke. kde je
úľoková sadzha určite vyššia. ako keby si mesto, pre které platí úplne in bankový režim, vzalo
úver napr. z nekomerčnej banky.

lnu. Blcháč. PhD. — požiadal Mgr. Šufliarsku. aby vo svojej najbližšej reakcii vysvetlila
uvádzaný pojem ‚.nekomerčná banka“.

Mgr. Kultan — k vjadreniu p. Triznu. že nerozumie návrhu na vx‘radenie položiek z rozpočtu.
priponienul, že leh bude možné kedykofvek do rozpočtu zaradiť, ale prcdmetom ich návrhu je
iný spösob finaneovania rekonštrukcií miestnych komunikácií. Vyslovil želanie. aby vedenie
mesta prejavilo trochu dohrej völe a skonštatovalo, že nakofko poslaneckú vüčšina nesúhlasí
s navrhovaným spösobom, pre tento rok sa zvolí iný spósob.

Ing. Blcháč. PhD. — pripomenul, že dobrá vóľa zo strany mesta je modifikovaný rozpočet, který
je predložený.

lnu. Urbanovič — potvrdil vyjadrenie p. Triznu a pnipomenul, že momentálne lepší model na
rekonštrukciu cicst a chodníkov ako predložilo mesto. neexistuje. Keby existoval. osobne by
zaň určite zahlasoval. Navyše tento model musí byť elektronicky vysúťažený, vít‘azn
dodávutef musí stavby zaplatiť a musí sa 10 rokov o tieto stavby starat‘. PokiaF sa niekto zaľuči.
že niektorá nekomerčná banka ponúkne bezúročný ťLver a 10 rukov bude garantovať kvalitu
ciest. nebude mať problém za to zahlasovať. Mysli si však, že snahou opozičných poslaneov je
iba robiť politiku.

L. Trizna — k vystúpeniu Mgr. Šufliarskej pripomenul. že mesto nemöže hodnotiť súkromné
firmy z hfadiska toho. odkiaľ si zabezpečili finančně prostrkdky. Zdóraznil. že mesto na
rekonštrukciách týchto ciest ušetrilo cca 17 % za 10 rokov, čo je pomerne veľká úspora.
Pužiadal opozičných poslancov, aby p‘cclložili návľh, že určitá banka poskytne mestu (tver a dá
garanciu, že za IQ rokov ho mesto nepreplatí.

lnu. Repaský — upriarnil pozornosť na d‘alšiu otázku života v moste — upozornil, že v rozpočte
nic sú plánované žiadne íinančné prostriedky na protipovodňové opatrenia. Dotýka sa to hlavne
prímestských častí Iľanovo, Ploštín, Demänová. Bodice, Liptovská Ondrašová, kde sa
v minulosti takéto opatrenia robili, ale v predloženom návrhu sa neobjavujú. Co sa týka úveru
na rekonštrukciu miestnych komunikáeií. mesto si ho möže vziať aj v komerčnej hanke. Záruku
10 rukov na kvalitu ciest však nebude poskytovať banka, ale dodávatef stavby —túto je možné
dohodnút‘ v zmluve. V závere poukázal na rušenie jeho vvstúpenia niektorými účastníkmi
zasadnuLia. čo je predovšetkm chyba vcdenia schódze.

lnu. Urhanovič — uviedol. že poslanec Ing. Repaský robí len politiku, pretože keby ehcel reálne
pracovať. predložil by reálny návrh. o ktorom by sa mohlo diskutovať a v pripade, že by hol
lepší ako model predložený rnestom, mohol by sa aj schváliť. Pripomenul. že opoziční poslanci
mali dva mesiace na to. aby predložili konkrétny návrh. K stretnutiu zvolanému Ing.
Mikušiakom poznamenal. že osobne sa ing. Mikušiaka pýtal. či sa rokovania móže zúčastníť
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aj poslanec MUDr. Bod‘a, preto si mysli, že zo strany opozičných poslancov opäť ide len
o klamstvá a vnášanie politiky.

lnu. Bobák — konštatoval. že zo zákona sú záručné podmienky na stavbu 3 roky, v súčasných
podmienkacb je však možné po dohodc s reulizátorom stanovit‘ akúkorvck záručnú dobu na
stavbu. t. j. doba 10 rokov nic je problém. Podstatou ich pripomienokje to. aby sa schvaVovala

koncesná zmluva. aby sa štandardne schval‘oval úver. aby celá operácia bola transpaľentná

a aby sa tento úver doslal do dlhovej služby mesta. aby sa budúce generácie nemuseli zamýšFať

nad iým. v ktorej položke sú zahrnuté tieto peniaze. Co sa týka koneepcie rekonštrukeie

miestnych komunikúcií. chýbajú v nej viaceré dóležité akcie ako je križovatka Podbľeziny.
križovatka Závažná Poruba, križovatka Glejárska ulica, prepojcnie ciest 1/18 a 11/584,
železničný zvršok, atd‘. Pokiaľ ide o výstavbu parkovacích miest, tieo sa móžu realizovať

núsledne v rámci parkovacej politiky, kde budú samostatre vyčlenené flnančné prostriedky.

L. Trizna — čo sa lýka zúručnej doby 10 rokov spominanej Ing. Bobúkom. otázkou je, či sa
potom nenavýši cena. Pripomenul. že doteraz niklo z opozičných poslancov neodpovedal. či
rnajú pripravenú určitú koncepciu. Už dva mesiace kritizujú návrh. ktorý predkladá vedenie
mesta. ale sami nepredložili žiadny alternativny návrh flnancovania. Vyjadril nesúhlas najmä
S postupom Mgr. Kultana. ktorÝ mal svoje návrhy na zmeny konzultovať s gestormi programov
ešw pri príprave rozpočtu v minulom roku a nic vvškrtávaf jednotlivé položky pri samotnom
schvaľovani rozpočtu.

Inu. Repaský — Ing. Urbanovičovi pripornentl, že hovoril o dvoch veciach — jednou je úver,
druhou je dodávatef stavby, ktorý möže dať záruku aj 10 rokov.

lnu. Blcháč. PhD. — udelil slovo prítomným občanom. ktori sa prihlťksili do diskusie.

Ján Grendel. občan mesta Liptovský Mikuláš — ocenil graf. ktorý prcdložil poslanec Mgr.
Kultan. pnpornenul však, že k tornu je potrebné schválit‘ komisie. aby holo možné pridcľovať
byty. aby došlo k nárnstu počtu obvvatefov. atd‘, Vyjndrenia o komcrčných a nekomcrčných
bankách považuje Ion za slovné dohadovanie sa, pretože v súčasnosti už neeXistujú štútne
banky. Jadrom ved je potreba rekonštrukcie ciest a chodnikov a nezáleží na tom. odkiaF si
mesto vezme póžičku — podstatný je výsledok.

Mur. Milan Blaha, občan mesta Liptovský Mikuláš — upozornil, že poslanci sú zodpovední za
to. o čom sa rokuje na zasadnutiach mestského zaslupiteľstva. pretože neznalost‘ zákona
neospravedlňuje. Opozičným poslancom odporučil, aby sa nevenovali len cestám a chodníkom.
ale hlavne skládko odpadu vo Veternej Porube. pre(ože sa už objavil problém prenikania
kontaminovunej vody zo skládky do studni v mestskej časti Stošice. z čoho sú ohyvatclia veFmi
rozhorčení. Na adresu poslanca Mgr. Kultana pnpomcnul. že bývalÝ primátor MUDr.
Slalkovský sa vyjadril, že už nebude pósobiť v politike. napriek tornu to však vyzerá tak, že
Mgr. Kultan je jeho pravou rukou a odmieta všetky názory druhej strany. Občania sú na Mgr.
Kulana nahnevaní, a to okrem mého aj preto, že z rozpočtu navrhol vyškrtnúť príspevky na
šport, atd‘,

Peter Vrlik. občan mesta Liptovský Mikuláš — svoje vystúpenie začal citátom: ‚ Poučení
rninulost‘ou pracujme pre budúcnosť!“. V súvislosti s hudúcoročným 190. výročím hrania
prvého slovenského divadla, kedy sa hrala divadclná lira „Kocúrkovo“. pripomcnul. že
..Kocúrkovo“je svnonymom hlúpostí, obmedzenosti a všetkého zlého. čov spoločnostije. Toto
rokovanie mu tiež pnpomína „Kocúrkovo“. pretože poslanci sa nevedia dohodnúť na určitÝch
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vor iuch. Odporučil im proto postupovať nu základe ‚.sedliackeho rozumu“. Problém spůsohu

hnancovania rekonštrukcie miestnych komunikácií prirovnal k oprave rodinného domu. Ak
jeho majiteľ nebude mať na opravu peniaze. bude si musieť požičať. atebo 10—20 rokov sporiť.
aby si dom obnovil zo svojich zdrojov, kde však hrozí, že za uvedený čas stavba sehátra. Vyzval

preto opozičnýeh poslancov. ak vedla o zdrojoch abbo vedla ako ich ušetrit‘. aby o tom

informovali, ale netraumatizovati mesto. Pripomenul. že všetei čakajú na to, aby rozpočet bol
schválený, proto apeluje na to, aby nerobiti z mesta „Kocúrkovo“.

Pcter Kramarčík. občan mesta Lirnovský Mikuláš — pripomenul. že Plán rekonštrukcii

micstnvch komunikúcii hol schválený eštc v roku 2018 a uskutočnili sa hovor s občanmi vo

všetkých mestských častiach. Všetci občania očakávujú, ako realizácia tohto plánu bude

postupne prebiehať. Zdöraznil. že vystupuje za všetky kluby seniorov v meste, pričom on sám
je predsedom najväčšieho, vyše 400-členného klubu. Dósledne si pročítal celé vvdanie Nového

Mikuláša. v ktororn ho zaujala najmä myšlienka Mgr. Kultana, že občania můžu rozhodnúf

o hudúcnosti. či Liptovský Mikuláš půjde zlým. aleho novým smerom. Po vtastných

skúsenostiach. ked‘že je tO rokov predsedom klubu seniorov a od roku 1984 domovým

důverníkom. vie ako prebiehalo dianie V meste za jednotlivých primátorov. Myslí si. že to. čo
V súčusnosu zústupcovia opozície prezeittijú. svedčí o tom. že si vvbnUi vel‘mi zlú cestu.

pretože tým sa traumatizuje celé mesto. Spósob ich konania uviedol na príklade troch
športovcov, z korých hol jeden „náš“ a obsadil druhé miesto. Všade belo zverejnené, že „náš

športovec obsadil pekné druhé miesto“, ale v opozičnýeh novinách sa zverejnilo. že „náš

športovce skončil na predposlednom mieste“.
Dalej poukázat na otázku poplatkov za odpad, ktoré súčasné vedenie nezvyšovalo, kým

za roky 2012— 2014 sa zvýšili o 9.57 E, čo pri vyše 30000 obyvateFoch predstavova!o ročnc

300 tis. E. t. j. za tri roky to holo 900 tis. E. V tejto súvislosti sa pýta. na čo boll tieto peniaze

potižité. Pripomenul. že aj v uvedenom období bol Mgr. Kultun poslancom mestského

Čo sa týka opravy cicst, uviedol. že v rokoch 20 II —2014. kod‘ bol primátorom MUDr.

Slaíkovský, žiadal ho na Rade starších o zabezpečenie opravy a rozšírenia parkoviska na

Brezovej ulici č. 488, pritom za štyri roky sa zrealizovala len polovica tarkoviska. Dalej bot
uzatvorený a odpredaný Posádkový dom armády, ktorý mohlo získať mesto. ale nezískalo ho.

Takisto štyri roky žiadal primátora o miestnosť pro klub seniorov, ktorá sa nenašla, pritom

mesto vlastnilo a vtastní množstvo nebytových priestorov.
Pokiaľ ide o priebeh rokovania mestského zastupiteľstva. ubezpečil. že členovia ich

klubu budú odteraz dósledne sledovať všetky‘ zasadnutia mestského zaswpiteľstva a najmä

hlasovania. Mgr. Kultanovi pripomenul. že ked‘ klubu seniorov hol v roku 2015 pridclen

nebytový priestor a bole hlasovanie o zmene VZN o tom, či prideliť prostricdky aj tomuto

ktubu. poslanci Mgr. Kuttan a MUDr. Slalkovský sa zdržali hlasovania, ostatní prítomní

hlasovali za. Vzhľadom na vyjadrenia Mgr. Kultana, že spolu so svojím poslaneckým klubom

chce pracovať v prospech občanov, zdůraznil, že členovia klubu seniorov hudú odtcruz

sledovať všetky vystúpenia Mgr. Kultana a budú sa pýtať, ako chcú realizovať jednotlivé voci.

prewže prázdne reči a ktamstvá nemóžu akceptovať.

lnu. Blchúč. PhD. — nerozumie tornu, že členovia najpočetnejšieho poslaneckého klubu

argumenw;ú, že nic sú proti rekonštrukcii miestnvch komtmikúcií. no zúrovei svojimi núvrhmi

sa snažia túto koncepeiu zlikvidovať. Zdůraznil, že v prípade neschvúlenia rozpočtu buclú mať
vel‘ké existenčně problémy mnohé organizácie, od rybárov, eez športové kluby až po Spišská

katolícku charitu, ked‘že sú závisté od príspevkov zo strany mesta. Dalej uviedol, že nebol

Jredložený návrh na zrušenie uznesenia č. 92 zo 14. decembra 2017, ktorým vtedy mestské

zaswpiteľstvo prijalo plán rekonštrukeií miestnych komunikácií na roky 2018 až 2023 a nebol
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predložený ani návrh na umorenie sumy 35 820,53 E. ktorá bola vynaložená na spracovanie

pro ektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií v roku 2019.
Uviedol. že návrh rozpočtu, ktorý poslanci prijali 14. januára aj s prispením

zlomysefnosti Zo strany tzv. „paraletnej elity“, nemohol podpísať. protože v sebe nezuhMal

položku týkujúcu sa prijatia úveru na opütovné uzatvorenie skládky tuhého komunálneho

odpadu vo \‘cterneJ Porube. čím by sám riskovat trcstnoprávnu zodpovcdnost.
Dalcj podotkol. že nerozumie tomu. prečo poslanci najpočetncjšicho poslancckého

klubu odmietajú elegantně riešenie v podobe koncepcie rekonštrukcie micstnych komunikácií.
ktoľú vymyslelo mesto Liptovský Mikuláš a kopírujú ju aj ině mestá.

Ku grafu, ktorý prezentoval Mgr. Kultan, uviedol, že zrejme nepochopil. čo chcelo
mesto tabuFou predloženou na stretnutí k rozpočtu povedať. Pripomenut. že v roku 2008 malo
mesto prijem z podielových daní vo výške 8 320 000 E, kým v roku 2019 tento prijem

PredstavtUe 13 171 000 E. Za desať rokov tak príjem z podielových daní stúpol zhruba o 50%.
PodFa koeficientu 1.1 ročne je možné predpokladať. že v roku 2027 móže byť tento príjem
reálnc zvýšený na 18 500 000 E. Podiclové dané sa nezvvšujú kvóli nárastu HDP. ale ich
zdrojom je okrem mého aj zvyšovanie odvodov. ktoré za svojich zumestnancov platia
zamestnávatelia vrátanc samospráv. Daným grafom chceto mesto poukázať na to. že aj vďaka
narastajůcim podielovým daniam nic je problémom zaľnancovať rckonštrukciu micstnych

komunikácií. V rokoch 2023 - 2024. keď sa bude splácať úver a ešte aj doplácať za verejné
osvetlenie. tak bude mesto dokop splácať I 916 000€, čo predstavuje pri koeficiente Ii ročne
stále menej ako 10 ‘V0 z podielových dani. Pri koeficiente 1,04 ročne půjde o zhrLlba 12 %
z podielových daní.

Náslcdne poukázal na to, Že Mgr. Kultan vo svojom pozmeňujúeom návrhu navrhuje
urobit‘ projektovú dokumcntúciu na nIku Pod strúňami. na ktorej sám býva. Podotkol. že nickto
chce presunúť podporu mesta určenú pro jednu súkromnú Firmu, ktorou je Rádio Liptov na
podporu inej súkromnej Frmv, ktorou je Kanoe Tatra Klub. Rádio má pritom podl‘ajeho názoru
určitÝ podiel na rozvoji regiónu. pričom si nie je istÝ, či Kairne Tatra Klub má porovnatel‘nÝ

dosah ako Rádio Liptov.
Zdůraznil, že mesto sa snaží všetky problémy riešiť pragmaticky a prosí poslancov. aby

nevnášali clo zasadnutí ideológiu. Stále ncrozumie tomu. prečo poslanci neschválili na zasadnutí
meského zLlstupiteľstva 20. decembra 2018 návrh rozpočtu. hoci predtÝm holi prijaté

pozmcňtuůcc návrhy zo strany najpočetncjšieho poslaneckého klubu.
Pripomenul, že každého obvvateFa mesta prirodzene najviac zaujíma prostredie

a okolie. v ktorom žije a preto sa mestu snažilo do plánu rekonštrukcii miestnych komunikácií

zahrnúť všetky mestské časti. Zároveň poukázal na to, že práce můžu byť o niekoľko rokuv

výrazne drahšie ako v súčasnosti. Podotkol. že s financiami by nemusel byť teraz žiadny
problém. kcby sa predošlé vedenie mesta správato zodpovednejšie a neprišlo o 10%-iný podiel
v aquaparku Tatralandia. o Liptov arénu, na ktorú bude mesto ůver splácat‘ do roku 2020
a nepreclalo teplo s vysokou stratou. Všctky tieto finančně stratv vyčíslil na zhruba 16 mil. E

a vd‘aka nim by boto možné obrazne povedané ..vvdláždiť celé mesto.

Zdůraznil. že v pripade rekonštrukcie miestnych komunikácii nejde o žiadnv
dodávateľský úver alebo o linancovanie z externÝch zdrojov. ale o vlastně financie. ktoré mesto
v budúenosti získa zdaní. V roku 2019 mesto urobí dlelo za 1,8 mil. E. pričom toto dlelo hude
splácaně desať rokov bezúročne v ročných splátkach vo výške 180 000 E. Finaneie budú
zakaždým použité Z podietových daní, ktoré mesto v danom roku ziska. Mesto je na tom

Fnančne dobre. pričom len za minulý rok získalo do svojho vlastnictva majetok v hodnote 7
mit. E.

lnu. Gěci — uviedol. že návrhová komisia vníma návrh rozpočtu aIw jeden kompaktnÝ celok.

ktorý nic je možné trieštiF. Poukázal na to, že konštatačná a schval‘ovaeia časť návľhu na
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uznesenie obsahujú presné číselná vjadreniajednotlivých častí rozpočtu a Iinančnch operáeií.
V pnpade priiĹitizI pozmcňtúcieli návrhov je však pouetné všetky pruatť zmcny vyčísliť

a návrh na uzncscnic natormulovať nanovo. Podotkol, že druhý z návrhov Mgr. Kultana

ncobsahuje inlbrmáeie O tam, z ktorej konkrétnej rozpočtovej položky a kam navrhuje ínancie

presunúť.

Náslcdne primátor mesta vyhlásil desaťminúwvú prestávku. Po prestúvke vyzval
návrhovú komisiu na predloženie návrhu na uznesenie.

lnu. Géci — prcdložil na hlasovanie predložené pozmeňujúee návrhy s tým, že v zmvsle
platného rokovacieho portadku sa o nich bude hlasovat‘ v opačnom poradí.

K druhému pozmeňujúcemu návrhu poslanca Mgr. Kultana uviedol, že členovia

návrhovcj komisie nepovažujú tento materiál za technicky správne predložcný aje do značncj

micry mátúci. Nemyslí si. že v prípade schválenia bude možné tento návrh zapracovat‘ do

rozpočtu.

lni.. Bleháč. PhD. — spýtal sa Mgr. Kultana. či nechce svoj druhÝ pozmeňujúci návrh stiahnuť.

Mgr. Kultan odmietol svoj pozmcňuj úci návrh stiahnuť.

lnu. Géci — upozornil, že tento návrh je spochybnitefnÝ.

lnu. Blcháč. PhD. — dal hlasovať o druhom pozmeňujůcom návrhu poslanca Mgr. Kultana.

— druhý pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — na str. 197 ..Rckonštrukcia a modernizácia

miestnch komunikácií — rekonštrukcia v roku 2019“ vvpustiť sumu 150 000 E a na str

21 vvpustiť tabuľku 5 ..Externá flnancovanie rekonštrukeie micstnvch kornunikácií na
rok 2019‘‘ — navľh nebol schválenÝ (11 za. II proU.

Ing. Géci — precllož;l na hlasovanie d‘alšie pozmeňujúce návrhy:

— prvý pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — na s. 128 znížiť položky „Propagúcia. reklama

a inzercia“ — prezentúcia mesta v rádiu Liptov o 3 000 E. Mikulášsky kotlík o I 500 E.

Deň otvorených dverí o 3 000 E. rektamné predmetv o I 000 E. promo akcie o 2 500 E
a tiew prostriedkv presunúť na str. 196 ..Prípravná a PD — ul. Pod Stráňarni. chodník“ v

stirne 3 000 E..Transfer VPS kapitálový — terénne úpravy detské ihrisko ul.
Komenského“ v sumc 3 000 E a ‚.Kanoe Tatra Klub — Majstrovstvá Európy juniorov a

U 23 (tech.—org. zahczpečcnier v sume 5 000 E — návrh bol schválený (21 za, 2
nehlasoval i),

— pozmeňujúci návrh Ing. ČeFa—na s. 128 znížiť položky „Propagúeia. reklama a inzerci«‘

— prezentácia mesta v rádiu Liptov o 5 000 E. vysielacie služby v TV Liptov o 13 000

E. vydávanie mesačnika Mikuláš. Echo. Storin o 5 000 E. promo akcie o 2 000 € a tieto

prostriedky presunúť na s. 147 ..KTK - MEJ a U23“ v sume 5 000 E a na s. 198

..Rea)izúcia nových siavieb — výbehv pre psov“ v stirne J 2 000 E a „Nákup prev. strojov

a znriadeni — Dl v sumc 8 000 E návrh bol schválený (22 za. proti).

— pozmeňujúci návrh MUDr. Baroka— nas. 92. riadky 6 a 21 zmeniť názov položky na

nový názov „Zakrytie a rekuhivácia skládky“ — návrh bol jcdnomyseľne schválený (23

za).
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lnu. Géei — vzhFadom na to, že boll schválená rozpočtové zmeny, je potrebné zmeniť
konštatačnú a schvaľovaciu čusť návrhu na uznesenie, keďže obsahujú presné číselné
vyjadrenia jednotlivých častí rozpočtu a fnančných operácií.

lnu. Blchúč. PhD. — navrhol najskór odhlasovať póvodné uznesenie a následne druhÝm
uznesením prijaté zmenv. Keďže to nieje kompatibilné. nemožno hlasovať o návrhu uznesenia
spolu.

lnu. Géci — zdóraznil. že v konštawčnej a schvaFovucej časti sú presné číselné vjadrenia. ktoré
sa prijatými rozpočtovÝmi zmenami výrazne zmenul. Uviedol. že je najskór potrebné
odhlasovat‘ póvodné uznesenie a následne druhým uznesením odhlasovať pri jaté zmeny.

Mir. Dvorščáková — mimo zvukového záznamu navrhla iný spósob hlasovania o návrhu na
uznesenie.

lnu. Géci — upozornil, že v zmyslc rokovacieho poriadku Čl. 8 ods. 22 je možné návrhy na
uzncsenie pľedkladať len v rozprave.

lnu. ČeIb — keďže boll schválené 4 pozmeňujúee návrhy v opačnom poradí. každý z nich
jednotlivo by sa mal zapracovať do rozpočtu. čo by však bob problematické. pretože
zapraeovaním každého z návrhov by sa negoval predchúdzajúei.

lnu. Géci — uviedol. že boll schválené pozmeňujúce návrhy. kwré by sa mali odzrkadliť
v matcriúli ako celku. To však nic je možné. Návrhy by mali byť predbožené komplctne, teda

s navrhovanou úpravou sehvaľovacej časti uznesenia. Uviedol, že rokovací poriadok takéo
zmeny neupravuje a preto sav minulosti poslanci stretávali v predstihu. aby si odkomunikovali
všctky potrebné ved.

lnu. Čefo — spýlal sa, aiw móže predkladateľ pozmeňujúceho návrhu vedieť, ako má upraviť
sehvaľovaciu časť uznesenia, kcd‘ ďalšie pozmeňujťicc návrhy móžu predložiť aj lni poslanci.

lnu. Géci — pozmeňujúci návrh b‘ mal byť predložený v takej Formc. že v ňom bude uvedené.
ktorých konkrétnych poiožiek v sehvaľovacej časti uznesenia sa dotkne.

lnu. Blcháč. Phl). — uviedol. že najskór sa hude odhlasovať o pó‘ochýcIi bodoch uzncsenia
a núsledne sa druhým uznesením odhlasujú prijaté zrncnv, ktoré modiflkujú rozpočet.

— póvodný návrh uznesenia — body I. a II. — bez zmeny — návrh schválený (12 za, 7 sa
zdržali, 3 nehlasovali),
— póvodný návrh uznesenia — bod 111./l — bez zmeny — návrh schválený (12 za, 6 sa
zdržali. 5 nehlasovali),
— póvodný návrh uznesenia — bod 111./2 — bez zmeny — návrh schválený (12 za, 6 sa
zdržali. 5 nehlasovali).
— původný návrh uznesenia — bod 111./3 — bet zmeny — návrh schválený (12 za, 6 sa
zdržali. 5 nehlasovali),

póvodný návrh uznesenia — bod 111.14 — bez zmeny — návrh schválený (12 za.5 sa
zdržali. 6 nehlasovali).
— póvodný návrh uznesenia — bod III/S — bez zmeny — návrh schválený (U za. 4 sa
zdržali. 6 nehlasovali),
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— póvodný návrh uznesenia — bod 111.16 — bez zmeny — návrh schválený (12 za, 4 sa
zdržali, 6 nehlasovali).
— póvodný návrh uznesenia — bod 111.17 — bez zmeny — návrh schválený (12 za, 5 sa
zclržal I. 6 nchlaso val i).

lne. l3lcháč. PhD. — navrhol. aby sa hlasovalo o d‘alších núvrhoch aiw o ďalšom uzncsení.

lne. Géei — uviedol. že sa bude hlasovať o schváleni samostatného uznesenia. v ktorom sa
prijmu pozmeňujúce návrhy.

lnu. Bkháč. PhD. — konštatoval. že uznesenie k rozpočtu už bob schválené. Spýtal sa, či je
Leda všeobecný súhlas s ukončením hlasovania. Následne uviedol. že mestské zastupiteFstvo
skončilo 5 hlasovanim, rozpočet je prijatý a hned‘ zajtra ho podpíše.

Uznesenie k tomuto bodu holo prijaté pod číslom 8/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

9/ NÁVRh VlN, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ Č. 8120161VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLYYMI OI)PAI)NIl
A l)ROBNÝMI STAVEBNÝMI OI)PAI)MI NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ V ZNENÍ NESKORŠÍCII ZMIEN A l)OPLNKOV

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengvel. vedúci odboru dopravy MsÚ. Uviedol. že zmenu
VZN vyplvnula z viaeerÝch dóvodov. Jedným z nich bola kontrola zo strany Najvyššieho
kontrolného úradu. ktorá mestu odporučila za účelom zmžovanta záťaže občanov úpravu
povinností predkladat‘ potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad pri vstupe do zherného dvora. Drobný stavebný odpad a komunálny odpad bude můcť
po prijatí tohto VZN odovzdať v zbernom dvore každý poplatník, ktorý je občanom mesta.

Dalším dóvodom boIn zmena zákona o odpadoeh. na základe ktorého sa mení micra
priu5tnáh0 znečistenia odpadov v nádobách na tricdený zher odpadov. Na záver požiadul
o doplnenic dútumu zasadnutia mestského zastupiteľstva do spoločných ustanovení VZN.

lne. Géci — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestské zastupiteFstvo návrh jednomyseľne schválilo (23 za). Všeobecne závüzné nariadenie
boto pri jaté pod čislom 1/2019/VZN.

10/ INF‘ORMÁCIA O EIKONOMICKONI PREIIOI)NOTENÍ PRÍJMOV
A VÝDAVKOV ZA NAKLAI)ANIE S Ol)PAI)M1 V MESI‘E LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ, POČNÚC ROKOM 2015

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy MsÚ. Uviedol, že správa
nadvazuje na kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu. Skonštatoval, že príjmy z poplatkov za
odpady majú v posledných rokoch kbesajúeu tendenciu, pričorn rozdiel medzi príjmami
a výdavkami mesto doluje z vlasných prosriedkov. V správeje podrohne opísanÝ medziročný
vývoj za roky 2014 až 2018 v prijmoch a tiež v bežných a kapitálových výdavkoch. Mesto
potrebuje v roku 2019 prijať opatrenia zamerané na zniženie roz.dielov mcdzi prijmami
a výdavkami v odpadovom hospodárstve.
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Ing. Bobák — uviedol. že minulý rok sa zelený odpad odvážal raz za dva týždne, čoje príliš dlhá
doba a preto zazneli požiadavky zo strany obyvateľov. aby bol v mesiueoch máj ajůn vývoz
realizovaný častejšie — raz za týždeň. Spýtal sa preto predkladateFa. či dójde k tejto zmene.

lwi._Lencve) — uvieclol. že mesto bude na tleLo požiadavkv reauovat operalívne a je preto možné
zelený odpad vyvážuť častejšie.

lnu. Géci — prcdložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmenv.

Mestské zaswpiteľstvo návrh schválilo (21 za, 2 nehlasovali). Uznesenie bob prijaté pod
čislom 9/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

III NAVRII VZN, KTORYM SA MENI A l)OPLNA VZN MESTA LIPTOVSKY
MIKULÁŠ Č. 13/2015/VZN O VYIIRAI)ENÍ iXcii NA UMIESTŇOVANIE
VOLEBNÝCh PLÁGÁTOV NA VEREJNÝCII PRIESTRANSTVÁCII

Správu predložila PhDr. Miroslava A]manová, vedúca odboru vnútornej srávy.
Uviedla. že v sůvislosti s novelou zákona o volebnej kampani u zákona o politických stranách
a politickÝch hnutiach. ktorá nadobudla účinnosť . januára 2019. je potrebné upraviť
prostredníctvom VZN vvhradenie plagátovaeíeh plóeh na vercjnýeh priestranstvách v mes(e

PčLi5 vo!ebnej kainpane flj pre vol‘bv prezidenta Slovenskej republiky. Podotkla, že uvedené
počty pi-enosn‘‘ch plagátovacíeh plöch pre jednotlivé lokality. ktoré stanovuje \‘ZN. sú PočtY
minimúlne a můžu byť v prípade potreby zvýšené. \ásledne požiadala o doplncnie dátumu
zusadnutia mestského zastupiteľstva do spoločnýeh ustanovení VZN.

lne. Géei — pľedložil na hlasovanie návrh VZN — s doplnením dátumu zasadnutia.

Mestské zustupiteFstvo návrh schválilo (22 poslaneov za, 1 nehlasoval). Všeobecne záväzné
nuriadenie holo prijaté pod číslom 2/2019/VZN.

12/ INTERPELÁCIE h‘OSLANCOV

I. Mur. Vincent Kultan

Interpeloval primátora mesta:

Poukázal na skutočnosť. že Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta Liptovský Mikuláš je
V ohchodnom registri uvedený ako pľedseda Mestského I bokejového klubu 32 Liptovský
Mikuláš, as. bez toho, aby o jeho nominácii hlasovalo mestské zastupiteľstvo. Myslí si. že
schvaľovanie kandidátov do štatutárnych orgánov je výlučnou kompetenciou mestského
zastupiteľstva. Pripomenul, že pred cca 2 rokmi sa schvaFovalo oddlženie. resp. zvýšenie
majetku hokejového klubu, a to tým. že mesto clo obchodného imania spoločnosti MFIK 32
Liptovský Mikuláš. a.s. vložilo pozemok v Okoličnom v hodnote 600 000 E. \‘tedy
upozorňoval, že takéto konanie nemusí byť správne. ale správne by holo vložíť majeÉok do
základného imunia jedine túto možnost‘ povoľuje zákon). čo mu potvrdilo aj Ministerstvo
hnanci SR vo svojom stanovisku. V tejto súvislosti sa zaujímal. či preclmetný pozemok je stále
vlastníctvom NIl-1k 32 a či je alebo nieje zaťažený.
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2. Mur. Anna Dvorščákovú

I nterpc lov uta primátora ni esta

Odporučila primátorovi mestu zvážit‘ úpravu Rokovaeieho poriadku mestskáho
zastupiteľstva vzhl‘adom nato, že je v ňom vytvorený priestor, aby predsedajúci udclil slovo aj
prítomnej verejnosti. Navrhla do článku S odseku 14 doplnil‘ možnost‘, aby sa aj posianci mohli
vjudriť k občanom. ktorí vystupujú na zasadnutí mestského zastupiteľstva — aby im mohli
odpovedať na položené otázky.

Qdpoi‘edwzL na zascahn,rí MsZ: lne. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — pripomenul. že
rokovací poriadok navrhuje a mení mestské zastupilel‘stvo. Primátor nemá s rokovacím
poríadkom nič spoločná. okrem toho, že ho dodržiava a mali by ho dodržiavuC aj poslanci.
Z toho dóvodu považuje predmetnú interpelúctu za nesprávne adresovaná. Podotkol. že
členovia najväčšieho poslaneckého klubu už dvakrát prcdkladali návrh na zmenu rokovacieho
poriadku, ktorou chceli primátorovi obmedzit‘ všetky kompetencie, čo Sa im však nepodarilo.
Pokiaľ požadujú zmenu rokovacieho poriadku, majú možnosť opätovne prcdložiť návrh na
rokovanie MsZ.

3 . laii:i Iiiičtišoá

Interpelovala primátora mesta:

Puipomenula. že \‘ZN Č. 9/2008 o micstnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje tri okruhy dane zo stavieb: a) Bcnice. IVanovo.
Ploštín. Sv. Stefan. b) Bodice. Demänová. Liptovská Ondrašová. Okoličné. Palúdzka. Ráztoky.
e) LiptovskÝ Mikuláš, prom v porovnaní s prvou skupinou ostatně platia o cca 50 94 vyššiu

daň zo stavieb. Požiadala o informúciu, na základe čoho boji stanovené tieto tri okruhy. ked‘ ani
prímestské časti sa nedostali do jednej spoločnej kategórie.

interpelovala primátora mesta:

Poukázala na to, že mestské časti Demiinová a Bodice sú oblasťou. kde sa pohybuje najviac
turistov. Pritom predajňa JEDNOTA v DemĹinovej jejediná, ktorá slúži pre potreby obyvateVov
aj návštevníkov a kapacitne i z hl‘adiska technického stavu už nevyhovuje. V Bodiciach je
prevádzkovaná jedna súkromná predajňa. krnrá ukonči svoju činnost‘ koncom marca. resp.

začiatkom apríla tohto roku. Z týchto dóvodov dochádz2 k nepriaznivcj situáeii v ztsobovaní
obvvatel‘stva. Aj ked‘ podVa informácií je v Demänovej pripravovaná určitá súkromná aktivita

(Ing. Szabú). požiadala primátora mesta o vvvolanie rokovania a riešenie tejto situácie. pretože

ide ‘kutočnc o neúnosný stav.

Požiadala o vysvctlenie riaditeľa VPS:

Upozornila na nepriaznivú situáciu s odvodom dažd‘ovej vody v mestskcj časti Demünová

— potreba čistenia kanála. Pripomcnula, že sídlisko Pod Sitieňom (smerom k vysokej škole) ako

aj trasa popri hiavnej ceste sú úseky, kde kanál úplne zanikol (je Zasypaný) — v prípade vhčšieho
dažd‘a alebo topenia sa snehu hrozí riziko záplavy.

In terpe lovu) a pi mútora ni esta:

Upozornila na neúnosnú dopravná situúciu V mestskej častí Demünovú (problém prejsť eez

cestu alebo odbočiť autom). Odporučila vvvolau rokovania 5 maji(cVmi TMR. kuxi
prevádzkujú Jasná. vo veci riešenia dopravnej situácie v ni. č. Demänová hlavne počas
turistickcj sezóny.
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Qdpoveclcmú na zasciclnz;Ií MvZ: tnz. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — uviedol. že
dlhodobcjšie eviduje tento problém, ktorý už bol s predstaviteľmi TMR na predstavenstve
00CR nešený. Pre túto sezónu prijali opatrenia, že vylúčia zo Skipasov aspoň niektoré kritické
dni (napr. okolo Silvestra a pod.). Pokiaľ sa neosvedčí prijaté opatrenie, tj. obmedzenie počtu
návštevnikov iasnej tak. aby to nerušilo mestskú čast‘ Demänová. bude nutné navrhnút‘ iný
reguiačnÝ systém. Zdstupcovia TMR tentoraz predložili eXperiment. ktorý sa ukazuje oko
ncdostatočne účinný. preto mesto hude musiet‘ s nimi ďalej rokovať.

4. Ini. .haoslav Čefo
Interpeloval primáLora mesta:

V súvislosti s medializovanou správou o plánovaiej ťažbe a úprave nevyheraného nerasu
štrkopieskov pre stavebné účely v susednom katastri obce Liptovský Ján položil primátorovi
mesta otázku, či má bližšie inFoľmácie. kadiaľ sa tento materiál bude vozit‘, aký vplyv to bude
mat, atd‘.

Odpovedcmé Ut! ztiscttbitiií MvZ: 1n lán Blchúč. PhD.. primátor mesta — ide o aktuálnu tému.
ktorú mesto rieši. Na 12. 2. 2019 o g30 hod. pozvalo relevantnýeh partnerov. vrátane aktivistov

i zástupcov médií na prerokovanie tejto veci. pretože ide o problém. ktorý mesto nechce
podcenit‘. Do 18. 2. 2019 je možné podať námietky voči ElA. preto dúfa. že podaiie mes[a
Liptovský Mikuláš bude dostatočne razantně. aby sa s týmto problémom vvsporiadalo. Osohne
má s tÝm vážn problém. lebo znehodnotiť 100 ha najúrodnejšej pód na Liptove a v Ĺlósledku
toho cšte trpicť dopravou sa mu nezdá oko rozumné. Závisí to však aj úd záverov uvedeného
stittnuLia. ktoré iniciovalo mesto Lipwvský Mikuláš a na kwré sú prizvaní aj ochninári. Dúai.
že sa ho ticž zúčastní čo najviac starostov zo susedných obcí, ktorých sa to týka a takisto budú
vítaní poslanci mcstského zastupiteFstva. ktorí sa o riešenie tohto problému zaujímajú.

5. lnu. Jozef Repaský

Interpeloval primátora mesta:

Nadviazal na interpeláciu poslanca Inz. Ceťa. pretože táto téma sa bezprostredne tku

inestskej časti Okoličné. kde je poslancom. Prisľúbil, že uvedeného stretnutia sa určite zúčastni.
je však škoda. že inFormácia o tom nehola nikde prczentovaná. Myslí si. že táto téma zaujima
veľa Fudí. prctože ide o 100 ha medzi Uhorskou Vsou a Závažnou Porubou a dotýka sa to obcí

Závažná Poruba. Uhorská Ves. Beňadiková a mesta Liptovský Mikuláš čo sa tÝka dopravy.
Druhá strano síce uvádza. že sa bude t‘ažiť cca 200 tisíc ton. mysli si však, že to bude minimálnc
600 tisíc ton. ktoré sa budú prevážať 7 dní v týždni. pripadne aj v nočných hodinách. čo bude
určite zaujímat‘ mnohých občanov z tejto časti. Podľa jeho názoru by sa muli informácie o tejto
aktivite objaviť aj na webe.

fflpovedané ;za zasut/nití! MsZ: lnu.Ján Blcháč. PhD.. irimú(or mesta — mesto Liptovský
Mikuláš je iniciátorom spomínaného stretnutia. pretože do každého problému ide razantne
o snaží sa ho vvriešiť. O tomto probléme sa mesto dozvedelo minulý týždeň, hedy to holo
zverĽjnené v týždenníku LIPTOV. preto hľadá všetkých zainteresovaných. aby sa zúčastnili
spoločného stretnutia a vvjadrili sa k danému problému. Nevylučuje možnost‘ zorganizovania
petície v m. Č. Okoličné a Stošice —je to vec iniciativy ich občanov. Vjadril poľtmtovanie. že
neFunuje mcstské zastupiteľstvo a následne neFunguje ani komunikácia, ale vedenie mesta
pokračuje v práci d‘alej a hude hájiť záujmy mesta Liptovský Mikuláš aj v tejto veci.
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lnu. Gabriel Lczyel. vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ — upresnil, že 12. 2. 2019 sa nebude
konať verejnú prerokovanie posudzovania vplyvov na životné pwstredie — to sú kroky, ktorá
budu vykonávaf ministerstvo životného prostredia. resp. obec Liptovský Ján, pretožc
prudmetné pozemky sa nacbúdzajú vjej katastn. Mesto na 12. 2. 2019 zvolalo len pracovná
rokovanie, kde pozvalo x‘šetky dotknuté štátne orgány — Slovenskú Správu ciest i ochľanúľske
organizácie NAPANT a TANAP. aby združilo núzon‘ proti Iejto vstavbe a aby spoločne konali
v rámci tohto zámeru. ktorý bol ešte ten predložen. Dokonca mesto ešte neohdržalo ani
oliciálnv list z ministerstva v tejto veci. takže v podstate ide len o iniciativu a dohodu o ďalšcj
spolupráci medzi subjektmi, ktorých salo bytostne dotýka.

131 INFGRMÁCIE

Ing. Ján B Icháč. PhD., primúlor mesta. informoval, že nasleduj úcc zasadnutie mesského
zastupiteľstva sa uskutoční dňa 21. marea 2019.

14/ ZÁVER

Ing. Ján BIcháč. PhD.. primátor mesta. poďakoval všeÉkm prítomnvm za účasť
a zasudnutie mestského zastupttekt\‘a ukončil.

Znp jsa!

Ing. \‘1arta Gutraiová

prednostku MsU

Ovcrovatelia zápisnice:

Marta Jančušová

Ing. .Iozef Repas

Anežka Drbiaková

Mgr. Jůn Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 22. 02. 2019

Ing. .Ján Bleháč, PhI).

primátor mesta
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