
ZÁPISNICÁ Č. 7/2019
z Xii. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo dňa
II. apríla 2019 o 10.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskorn Mikuláši

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

POSLANCI MsZ:
1/ MUDr. Miroslav Boďa
2/ Ing. Lucia Cukerová
3/ Soňa Cupková
4/ Ing. Matej Géei
5/ Marta Jančušová
6/ Mgr. Vincent Kultan
7! Bc. Marek Nemec
8! Mgr. Miroslav Neset
9/ Michal Paška

10! Ľuboš Trizna
11/ Ing. Rudolf Urbanovič
12! MUDr. Marta Voštináková
13/ MUDr. Andrea Zideková

OSPRAVEDLNENÍ:
1! MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3! Peter Cibák
4/ ing. Jaroslav Čefo
5/ Mgr. Anna Dvorščáková
6/ MUDr. Michal Luníček
7! Bc. Ľubomír Raši
8! Ing. Jozef Repaský
9/ Mgr. Ján Smieško

10/ MUDr. Alžbeta Smiešna
11/ Mgr. Ľubica Staroňová
12! Mgr. Táňa Sufliarská

PRIZVANÍ:
1/ Ing. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník MsP
4! Ing. Lenka Debnárová, PhD.. vedúca finančného odboru Msti
5! PhDr. Miroslava Alrnanová, vedúca odboru vnútornej správy MsU

1



6/ Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právnehoMsÚ
7/ Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsU ‚

8/ Gabriela Borsíková. referentka odboru školstva MsU
9/ Ing. Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky MsU ‚

10/ PhDr. Marcela Jašková. vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a majetku MsU
11/ Branislav Duboš. konateľ spoločnosti JL aréna, 5. r. o.
2/ Ján Laco. konateľ spoločnosti JL aréna, s. r. o.

13/ Ing. Jozef Kasanický. zástupca Hokejové talenty MI-tK 32 Liptovský Mikuláš. o. z.

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestskúbo zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor
mesta. Na úvod uviedol. že na tomto zasadnutí je potrebné vvriešif otázku dofinancovania
rekonštrukcie futbalováho štadióna. V tejto súvislosti podotkol. že póvodné uznescnic
s pozmeňujúcimi návrhmi niektorých poslancov zo zasadnutia z 1. apríla 2019 nepodpísal.
Nepodpísal ani uznesenie o analýze stavu vercjného osvetlenia, ktoré bob v rozpore so
zákonorn a rovnako tak nepodpísal ani uznesenie o zložení komisií mestského zastupiteľstva,
keďže toto uznesenie bob schválené v rozpore s prerokovávaným bodom „Návrh na zriadenie
komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov“. Materiály
o do%nancovaní rekonštrukeie futbalového štadióna a zriadení komisie sociálnej a bytovej budú
preto opätovne predložené.

Uviedol, že z ťičasti na zasadnutí sa ospravedlnili všetci poslanci klubu „Nový Mikuláš“
s výnimkou jeho predsedu Mgr. Vincenta Kultana. Z klubu „Skutočne nezávislí poslanci“ sa
ospravedlnil Ing. Jozef Bobák. Ing. Jaroslav Cefo ohlásil neskorší príchod. Prítomných je 13
poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovateľku primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú a za overovateľov
zápisnice poslaneov Ing. Mateja Géciho a MUDr. Andreu Zidekovú.

3/ VOĽBA NÁVRIIOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie. do
ktorej odporučil zvolíť poslancov Mgr. Miroslava Neseta, Mgr. Vincenta Kultana a Ing. Luciu
Cukerovú. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená (12 poslancov za, I nehlasoval).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. predložil návrh programu rokovania mestského
zastupiteľstva tak. ako bol uvedený v pozvánke s doplnenim o nový bod ‚.Personálne otázky:
Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bvtovej, voľba predsedu
a členov“ ako v poradí piaty bod.

M2r. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva — vystúpil v mene poslaneckého klubu
‚Nový Mikuláš“. Uviedol. že do zastupiteľstva sa opfltovne predkladá bod tkajůci sa
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doflnancovania mestského Futbalového štadióna. pričom na predošlom zasadnutí bol už
schválený poslaneckou väčšinou. Upozornil, že mestské zastupiteľstvo má právo do troch
mesiacov prelomiť veto primátora v prípade, že nepodpísal uznesenie. Preto si myslí. že
rnestské zastupiteľstvo by malo najskór hlasovať o tom. či sa toto veto prelomi a až následne
hlasovať o alternatívnom bode. Móže sa totiž teoreticky stať, že budú schválené dva
protichodné návrhy. Co sa týka hokeja, zdĎrazni]. že poslaneckému klubu „Nový Mikuláš“
záleží na tom, aby sa hokej posunul vpred. Uviedol, že zusadnutie bob zvolané narýchlo.
pričom obsahovo obsiahle materiály mali poslanci k dispozícii len deň predtm
v popoludňajších hodinách. PokiaF sa chcú zodpovedne postaviť k térne hokcja, potrebujú
dostatočný čas na ich našwdovanie. Navvše. krátko pred zverejnením programu zasadnutia
prišiel poslancorn od hokejového klubu MI-1K32. a. s. e-mail, ktorý je obsahovo protichodný
tomu, čo sa teraz predkladá na zasadnutí. Nemysli si preto, že v stave, ked‘ sa množstvo
poslancov nemöže z objektivnych dövodov uvoľniť z práce v dopoludňajších hodinách, by sa
mulo o danom materiáli rozhodovať.

PoprosH primátora mesta. aby sa dané materiály dopracovali. stretli sa poslanecké
kluby, vystúpila dozorná rada hokejového kLubu a svoj projekt odprezentovali JL aréna, s. r. o.
s Hokejovými talentami MHK32 Liptovský Mikuláš, o. z.. Podotkol, že súčasťou prcdkladanej
správy jc okrem memoranda o spolupráci medzi mestom a JL arénou, s. r. o. a Hokejovými
talentami MHK32 Liptovský Mikuláš, o. z. aj zrušenie predkupnélo práva na niektoré
nehnuteľnosti. Zároveň deklaroval vóľu, že pokiaľ sa zastupiteľstvo zvolá a materiály budú
predložené niekoľko dní vopred, tak poslanci klubu „Nový Mikuláš“ sú pripravení o tom
diskutovať. Poprosil primátora. aby sa zasadnutia s malým počtom bodov konali
v poobedňajších hodinách. pretože poslanci si vcdia lepšie upraviť pracovné povinnosti.

lna. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — myslí si, že vedenie mesta pristupuje
k záležitostiam seriózne a analyticky. Uviedol. že primátor ako predseda predstavenstva
hokejového klubu sám vie. aké sú v klube problémy u akáje vízia do budúcnosti, Zástupcovia
mesta rokujú s ľuďmi, ktorí majú záujem prevziať klub, komunikujú spolu asi dva roky.
Podotkol, že súčasná dozorná rada hokejového klubu. ktorá funguje už niekoľko rokov.
predstavila svoju koncepciu práve v čase. ked‘ sa niekto iný snaží prevziať zodpovednosť za
hokej. Poukázal tiež na to. že Mgr. Kultan na jednom z predošlých zasadnutí predbožil sedem
bodov programu krátko pred začiatkom zasadnutia a vtedv mu nevadilo, že poslanci nemali
dostatok času na oboznámenie sa s rnateriálmi.

Luboš Trizna. zástupca primátora mesta — poukázal na okolnosti zo zasadnutia z 20. decemhra
2018. keď Mgr. Kultan prcdbožil sedem materiálov napriek tomu, že pittltým avizoval, že
žiadne materiály predkladať nebude. K listu od členov dozornej rady hokejového klubu uviedol,
že sa zrazu. deň pred zasadnutím, našiel sponzor, o ktorom hovorili už asi tri roky.

Mur. Kultan — nespochybňuje, že ľudia okolo Jána Laca majú záujem o hokej. Upozornil však.
že materiál sa netýka iba memoranda o spolupráci. ale de facto aj predaja bytu a predaja
pozemku. ked‘že sa mesto vzdáva predkupného práva.

lnu. Lucia Cukerová. poslankvňa mestského zaswpitel‘stva— nízkv počet prítomnch poslancov
je dókazom toho, že messké zastupiteľstvo bob zvolané nurýchlo. Mestskí poslanci majú svoje
pracovné povinnosti a nic každý si ich móže zo dňa na deň prispósobiť — napríklad učitelia.
lekán. Hokej je takou dóležitou témou. že by sa k ncj malo vyjadriť gro poslaneckého zboru,
pretože v pnipade, že prítomnýchje len 13 poslancov, také dóležité rozhodnutie móže prejsť len
vďaka 7 hlasom. čo je podfa nej zo strany poslancov nezodpovedné. Mrzí ju. že súčasťou
uznesenia je aj nakladanie s majetkom mesta. pričom táto tému je potrebné dókladne
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zanalyzovat‘, keďže sú tam aj určité závázkové vzťahy z minulosti. V odporúčaní dozorncj rady
hokejového klubu sa uvádza, že nič sa meniť nebude a aj v materiáli, ktorý poslanci dostali. sa
spornína len jedna koncepcia, takisto z vyjadrení zástupcov primátora ing. Urbanoviča a p.
Triznu je zrejmé. že v tomto bode Sa všetci vedla zhodnúť. čo považuje za veľmi potešujúce.
K bodu „Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálncj a bytovcj, voFba
predsedu a členov“ sa sptala, prečo sa nercšpektuje názor váčšiny poslancov a nepredk]adá sa
návrh na zriadenie všetkých komisii. Požiadala, aby sana nasledujúcom zasadnutí nešila otázka
zriadenia všetkých ostatných komisii mestského zastupiteFstva a vofba ich čtenov.

lnu. Urbanovič — nic je tornu tak, že by vedenie mesta chcelo odsúhlasiť niečo narýchlo a bez
pnipravy. Poukázal na prípad z minulosti. ked‘ zo strany predošlého vedenia mesta bob zvolané
zasadnutie na pondelok, pričom ínformácia o jeho konaní bola poslancom doručená v nedefu
na obed. Zopakoval, že so skupinou. ktorá má záujem prevziať hokej. komunikuje vedenie
mesta dva roky. Keby súčasní činovníci robili hokej dobre, tak daný bod ani nic je na programe
zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Ľ. Trizna — uviedol. že primátor chcel na konci predošlého zasadnutia podať informáciu
o aktuálnom stave v hokejovom klube, avšak vel‘ká časť poslancov predtým zo zasadnutia
odišla. Priporncnul. že poslanci. ktorí vstúpili do komunálnej politiky, si mali uvedomit‘. že
neplánované zasadnutie je možné zvolat‘ aj 24 hodín pred jeho konanírn. On sám bol od roku
20W na všetkch zasadnutiach, pričom podľa zákona je zamestnávatcf povinný poslanca
z práce uvoľniť. Aj zasadnutia VUC sa konajú v dopoludňajších hodinách a poslanci
z Liptovského Mikuláša ho ešte ani raz nevynechali.

lnu. Matej Géci. poslanec mestského zastupiteľstva — nepodporuje založenie ostatných
mestských komisií, pretože si nemyslí, že by to kvůli veľkým názorovým rozdielom medzi
poslaneckými klubmi k niečomu viedlo. Zriadenie komisie sociálnej a bytovej považuje za
povinnosť mesta voči jeho obyvateFom, aby mohli byť pridelené nájomné byty.

lnu. Cukerová — k otázke zástupcov v dozornej rade hokejového klubu uviedla, že ich menovali
poslanci mestského zastupiteľstva. Na rozdiel od L. Triznu si nedovolí hodnotiť. prečo sa
niektorí poslanci nemohli uvoľniť z práce.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol. že na predošlom zasadnuti bob prijaté uznesenie R doÍ‘inancovaniu
rekonštrukcie futbalového štadióna. Avšak poslanci schválili pozmeňujúci návrh. aby toto
dolinancovanie bob pokryté z rezervného ťondu a nie z úveru. ako navrhovalo mesto. Toto
uznesenie holo prijaté. Avšak v súčasnosti sa navrhuje mé uznesenie. takže neexistuje žiadna
zákonná prekážka, prečo by sa o danom uznesení nemohlo hlasovať. Zo strany poslaneckého
klubu „Nový Mikuláš“ by zvážil opUtovné predloženie pozmeneného uznescnia na hlasovanie.

Uviedol. že súčasťou navrhovaného programu je aj ‚.lnformatívna správa o postupoch
pri riešení zachovania a rozvíjania tradície hokeja v meste Liptovský Mikuláš“, kcdy sa hudů
móeť vyjadniť súčasní zástupcovia hokejového klubu aj zástupcovia JL arény, Hokejových
talentov, ale aj poslanci MsZ. K vystúpeniu Ing. Cukerovej uviedol, že záležitosti, na ktoré
poukázala, sa musia vyriešiť z pohľadu eXistujúcej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32
Liptovský Mikuláš. a.s. a mesto má zbilancované, že v pripade, že sa uskutoční presun hokcja
na partnerov mesta a mesto bude chcieť póvodnú spobočnost‘ vyrovnať, má na to zodpovedajúctt
metódu. Vie. aké sú závázkv. pohľadávkv a možnosti klubu. vrátane predaja majetku. ktorý
klub vlastní a nebude ho potrebovať. ide teda o absolútne vyvážený dokument. ktorÝ zároveň
v rozpočtových zmenách navrhtije aj schválenie závázku. aby mesto malo R dispozicii pomernCi
čiastku podpory na novovzniknutý subjekt na sezónu 2019/2020.
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K téme zriadenia komisie sociálnej a bytovej zopakoval, že schválené uznesenie
nemohol podpísať, ked‘že holo v rozpore s legislatívou a išto o nekompetentný návrh. Poukázal
na to, že žiadosti o nájomné byty pribúdajú, atc mesto s tým v súčasnej situácii nemůže nič
robiť. Vedenie mesta sa viackrát pokúsilo o vyvolanie diskusie medzi poslaneckými klubmi.
ale o komunikáciu nieje zúujent Záujemje iba o presadenie nátlakových nošení.

Primátor mesta dal hlasovať o návrhu programu rokovania. Mestské zastupiteľstvo
návrh schválilo (12 poslancov za, sa zdržal hlasovania).

PROCIUM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ Určenie zapisovatera ti overovatel‘ov zápisnice

3/ Vol‘ha návrhovej komisie

4/ Schválenie programu rokovania

5/ Informatívna správa o postupocli Mestských športových zariadcní, s. r. o. pri
rekonšt rukcii Cu tbalovúho štadiúna M F K Tat nin v Liptovskoin Mikuláši ti o
potrebe doíinaneovania konečných úprav fl vybavenia vybudovaných priestorov

6/ Informatívna správa o postupoch pri riešení zaehovania ti rozvíjania tradície
hokeja v meste L. Mikuláš

7/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

8/ Inibrniácia o spůsobe vybavenia podnetu mesta Liptovský Mikuláš na
preskúmanie zákonnosti priebchu rokovania mestského zastupitcľstva
v Liptovskoni Mikuláši dňa 20.12.2018

9/ Interpelácie poslancov

10/ lnformácie

11/ Záver

Po schválení programu rokovania opustili rokovaciu sálu Mgr. Kuttan a Ing. Cukerovú,
čím klesol počet poslancov na 11 a mestské zastupiteľstvo nebolo uznášaniasehopné.

lnu. Blcháč. PhD. — vyjactril poľutovanie nad tým, ŽC sa nepodarí vyriešiť problematiku hokeja.
Futbalu či pridelenia voľných nájomných bytov. Uviedol, že najbližšie zasadnutie Sa bude konať
20.júna 2019. Podolko], že v niektorých mých slovenských mestách sa poslanci plánujú vzdať
svojich mandátov v pripade. že sú pnacovne príliš vyfažení a nemůžu sa zúčastňovať zasadnutí
mestského zastupiterstva. Dalšou otázkou je. či netneba zvážiť žaloby na Fudí. ktorí mestu
spůsobujú škodu.

V pnipade. že hokej neprevezme nový subjekt. bude sa musieť pokračovať v póvodnej
Iormc Fungovania. čo zaťažuje mesto a bude musieľ hFadať ině riešenia. Ticž nerozumie Wiiiu.
prečo poslanci vvjadrujú nadšenic z toho. ako dobre prebieha rekonštrukcia hitbalového
štadióna. ale dané predložené uznesenie neprijmů.

Na záver poukázal na to, že od začMia funkčného obdobia súčasného mestského
zastupitefstva v decembri 2018 sa uskutočnilo už dvanásť zasadnutí. pričom pUť z nich poslanci
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„Nového Mikuláša“ a .‚Skutočne nezávislí poslanci“ ignorovali, preto by mali zvážiť svoje
pósobenie vo funkcii poslancov.

Pod‘akoval za účasť a toto zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončii.

Plil).

primátor mesta

Ing. Gutraiová Ing. J

prednostka MsÚ

Oveťovatclia zápisnice:

Ing. Matej Céci

MUDr. Andrea Židekovú

Zapisali: Anežka Drbiakovú

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 03. 05. 2019
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