
ZÁPISNICA Č. 12/2019
zo XVII. zasadnutia mcstského zasiupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši. ktoré sa uskutočnilo
dňa 11. júla 2019 o 12.00 hod v malej 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 Boďa
4/ Ing. Lucia Cukerová
5/ Ing. Jaroslav Cefo
6! Soňa Cupková
7! Mgr. Anna Dvorščáková
8! Ing. Motej Géci
9/ Marta Jančušovú

10! Mgr. Vinccnt Kultan
lil MUDr. Michal Luníček
12! Bc. Marek Nemec
13! Mgr. Miroslav Neset
14! Michal Paška
15/ Bc. Ľubomír Raši
16! Ing. Jozef Repaský
17/ Mgr. Ján Smieško
1 8/ MUDr. Alžheta Smiešna
19/ Mgr. Ľubica Staroňová
20/ Mgr. Táňa SuHiarská
21/ Ĺuboš Trizna

22! Ing. Rudolf Urbanovič
23/ MUDr. Marta Voštináková
24/ MUDr. Andrea Zideková

OSPRAVEI)LNENÝ:

1/ Peter Cibák

PltI ZVA NÍ:

1/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
2! JUDr. Marián Jančuška. náčelník MsP ‚

3/ Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca flnančného odboru MsU
4/ PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnútornej správy MsU
5/ Mgr. Anna Iľanovská. vedúea odboru právnehoMsU
6! Ing. Miloš l3ernik. vedúci odboru výstavby MsU
7/ Mgr. Miroslav Kašák. referent odboru UR a SP MsU
8/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU
9! doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsU
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10/ Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ ‚

11 / Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
12/ Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsU
13/ Ing. Anežka Makovická, vedůca oddelenia dani a poplatkov MsU
14/ PhDr. Marcela Jašková. vedúca oddelenia rozpočtu. účtovníctva a majetku Msti
15/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta ‚

16/ PhDr. Dana Guráňová. vedúea oddelenia mládeže. športu a kultúry Msti
17/ RNDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia ZP a poľnohospodárstva Msti
18/ Mgr. Zuzana Slauková. riaditefka Zuriadenia prc seniomv a DSS. Liptovský Mikuláš

19/ Mgr. Jaroslav Hric, riadíteF Múzca Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
20/ Ing. Milan Kögel, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

MÉDIÁ:

1/ Milan Velecký, RTVS

1/ OTVORENIl ZASADNUTIA

Zasadnutie rnestského zastupitcfstva otvoru a vicdol Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor
mesta. Na úvod informoval, že toto pokračujúce zasadnutie zo 4.júla 2019 bob na dnešnýdeň

zvolané na základe požiadavky predsedov dvoeh poslaneckých ktubov Ing . Jaroslava Cefa

a Mgr. Vincenta Kultana. Podotkol. že v úvode zasadnutia nic je v rokovacej sále dostatočný

počet poslancov na to, aby bob zastupiteFstvo uznášaniaschopné a na základe rokovacieho

poriadku je potrebné počkať 30 minút, či sa táto situácia nezmení. Uviedol, že z účasti na
zasadnutí sa ospravedlnil Peter Cibák a viaeerí poslanci z klubov „Nový Mikuláš“ u „Skutočne
nezávislí poslanci“ ohlásili neskorší príchod. Priblížil. že Mgr. Kultan sa obrátil na hlavného

koi«rolóra so žiadosťou o vysvetlcnic. či schvaFovanie programu zo zasadnutia 20. úna 2019
prebehlo v súlade s rokovacím poriadkom. Hlavný kontrolór skonštatoval. že program bol
schválený správne.

Dalej podotkol. že s uvoľňovaním poslaneov zo zamestnania na zasadnutia mcstského
zastupitei‘stvu súhlasia všetci zamestnávatelia poslancov. ktorých mesto oslovilo. V tejto
súvislosti tiež uviedol, že pokiaľ by bol schválený rozpočet už na prvom zasadnutí, na ktorú bol
predložený, nemuselo by sa konať ďalších šesť zasadnutí a pokiaľ by bol na prvom zasadnutí,

na ktoré bol prcdložcný, schválený aj závcrečný účet mesta. nemuseli by sa konať ďalšie tri
zasadnutia.

Následne konštatoval. žeje rozpracovaných až 58 projektov financovaných z externých
zdrojov. ktorých realizácia si vyžaduje dlhý čas. Priblížil, že členovia ohčianskeho združenia

..Verejnó“ vykonali interncwvý prieskum o tom. ktoré problémy považujú obvvarclia mesu za
najvážnejšic a ako prioritu občania uviedli práve rekonštrukciu micstnyeh komunikácii.

Uviedol. že pri schvaľovani rozpočtu mesta na rok 209 došlo nedopatrenim k tomu. ŽC ZO

schval‘ovacej časti uznesenia vypadlo ustanovenie o schválení rekonštrukcie miestnych
komunikácií. Pokinľ nebude táto agendu na tomto Zasadnuti schválená, musí byť zrušená
napriek tornu, že súťaž na clodávateľa už prcbchla. Poďakoval sa Ing. Rudolfovi LIľbanovičovi

zajeho zaangažovanosf pri sprostrcdkovani projektu ľozširenia kamerového systému v meste.

Ina. Rudolf Urbanovi« zástupca primátora mesta — uviedol, že pred tromi dňami sa stretli

predsedovia poslaneckých klubov a vedenie mesta vyhovelo požiadnvke, aby sa zasndnutie

mestského zastupiteľstva uskutočnibo v čase požadovanom Ing. Ccfo a Mgr. Kultanom.

Následne počet poslancov v rokovacej sále stúpol na nadpolovičnú väčšinu a mestské
zastupitelstvo holo uznášaniaschopné.
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2/ PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA ZRIADENIE KOMISIE SOCIÁLNU
A BYTOVEJ, VOĽBA JEJ PREDSEDU A ČLENOV

Spľávu predložil Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. Uviedol, že k dnešnému dňu je
volných 15 mestskÝeh nájomnÝch bytov. pnčom bez zriadenia komisie nieje možné tieto bt
prideľovať záujemcom.

Mur. Vincent Kultan. poslance mestského zastupiteľstva — nerozumie tvrdohlavosti vedenia
mesta. ktoré opakovane predkladá tento bod programu. hoci vUčšina poslancov deklarovala
názor. že požaduje zriadenie všetkých mestskýeh komisií a nic iba jednej z nich. leh zrindenie
poslanci požadujú prew, že od vedenia mesta dostávajú len veFmi málo informúcií, ktorá by
inak mohli získať práve počas zasadnutí komisií. V prípade, že koniisie nic sú zriadené.
dochádza k veľkým zdržaniam počas zasadnutí mestského zastupiteľstva, ked‘že poslanci sa
musia na všetko dodatočne pýtať. Nemá problém so zriadením či s pcľsonálnym obsadením
komisie sociálnej a bytovej. ale má problém s tým, že primátor mesta nepodpísal uznesenia
týkajúce sa zriadenia všetkých mcstských komisií. Požiadal primátora mesta, aby na najbližšie
zasadnutie predložil návrh na zriadenie všetkých mestskýeh komisií. Požiadal o 30—minútovú
prestávku.

lnu. Ján BIchúč. PhD.. primátor mesta — zopakoval, že vedenie mesta prisÉúpilo na kompromis.
kcd‘ bob zasadnutie zvolané na dnešný deň na základe požiadavkv predsedov dvoch
poslaneckých kluhov Ing. Cefa a Mgr. Kultana. Následne vyhlásil 30—minútovú prcstávku.

jjg. Urbanovič — mysli si. že poslanci sa zriadením komisii dökladne zaoberali v predošlých
mesiacoch, avšak nenašli zbodu. Podľa zákona o obecnom zriadení pritom komisie móžu. ale
aj nemusia byť zriadené.

Mtr. Kultan — podlotkol, že oveľa clóležitejšie ako to, či komisie móžu, ale aj nemusia byť
zriadené, je to, že samotné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom. že zriadenie mestských komisií
požaduje.

Inu. Jaroslav Čet‘o. poslanec mestského zastupitel‘stva — nesúhlasí s predloženým návrhom.
keďže nevyhnutné je zriadenie všetkch mestských komisii. nic iba jednej z nich. Ak aj
v minulosti vyslovil odlišný názor ako teraz. doteľajšie fungovanie či skór neiungovanie
mestského zastupiteFstva ho presvedčibo o nevyhnutnosti ich zriadenia. Zdčraznil, že poslanci
ich zriadenie viackrát na predošlých zasadnutiach väčšinovým počtom hbasov odsúhlasili. takže
únik z nájomného ide podfa jeho názoru na vrub primátora mesta. ktorý z róznych dóvodov
dané uzncsenia nepodpisal. Zdóraznil. že messké komisie sú poradným. inicia(ívnvm
a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. S predloženým návrhom na zriadenie
komisie sociálncj a bytovej členovia poslaneckého klubu „Skutočnc nezávislí poslanci“
nesúhlasia a preto sa zdržia hlasovania. Požiaclab primátora mesta, aby na najbližšie zasadnuiic
predbožil návrh na zriadenie všetkých mestských komisií.

Inu. Urbanovič — poslanci nechcú podporiť návrh na zriadenie komisie soeiálnej a bytovej.
kvóli čomu vzniká únik na nájomnom. Sám napríklad nesúhlasí s návrhom. aby sa stal

predsedom komisie tnančnej a majckovo—právnej pri (cm zložení, kwré navrhla opozíeia.

Luboš Trizna. zástupca primátora mesta — verí. že Ing. Čeío \T budúcnosti podporí vznik

mestských komisií a bude v niektorej z nich aj sám zastúpenÝ.
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lnu. Lucia Cukerová. poslankvňa mestského zastupitcľstva — uviedla, že za zriadenie komisií
mestského zastupiteľstva na zasadnutí 20. decembra 2018 hlasovalo 7 z 23 prítomnýcb
poslancov a to menovite: MUDr. Barok, Ing. l3obúk. P. Cibák. Ing. Cukerová, Ing. Cefo, Mgr.
Dvorščáková. Ing. Géci, M. Jančušovú. Mgr. Kultan, MUDr. Luníček. M. Paška. Bc. Raši. Ing.
Repaský. Ing. Smieško. MUDr. Smiešna. Mar. Staroňová. Mgr. Šufliarskú.

Mur. Kultan — pripomenul, že v predošlorn volebnom období sa opozičných poslancov nikto
nepta1 na to, v ktorých kornisiáeh majú záujem pracovaf a pracovali v tých komisiách. do
ktorých boli zarudení.

Inu. Če Ib — zopakoval, že si stojí za svojím názomm. že za únik nájomnáho z mestských bytov
je zodpovedný primátor. Ing. Urbanovič má legitímne právo vzdať Sa OZCIC predsedu komisic
flnančnej a majetkovo—právncj.

Inu. Blcháč. PhD. — poukázal na vyjadrenia z okresnej a krajskej prokuratúry, na základe
ktorého bob napríklad uznesenie o zriadeni mcstskej rady pozastavené. Pričom poslanci mali
možnost‘ do troch mesiacoeh opátovne predložiť návrh uznesenia a schváliť ho 15—timi hlasmi.
ČO sa však nestalo. Odmietol obvinenia Ing. Cef‘a o tom. žeje zoclpovedn za únik na nújomnom
z mestsk‘ch nújomnÝch bvtov. čoho důkazomje aj tento predloženÝ návrh na zriadenie komisie
sociálncj a hvtovcj.

Michal Paška. predseda návrhovej kornisie — predložil na hlasovaniejednotlivé body‘ návrhu na
uznesenic:

— časť I. — bez zrnenv — návrh neschválený (11 za. 12 sa zdržalo);
— čast‘ II. — bez zmeny — návrh neschválený (11 za, 12 sa zdržalo).

Uznesenie k tomuto bodu nebolo pri jaté.

3/ NÁVRH NA ZMENY ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK
21)19

Správu predložila Ing. Lenka Dehnárová. PhD.. vedúca Iinančného odboru MsC.
Uvicdla. že zmenv sa tÝkajú najmü Íinancovania rekonštrukcií školskÝch jedální. a to
v súvislosti so zmenou zákona. Aby holo mesw schopné pokryť ‘šetky požiadavky vvplývajúce
zo zákona a zvýšenÝ dopvt žiakov na stravovanie. je rekonštrukcia jcdálni nevyhnutná. Mesto
s týmito výdavkami počítalo pri tvorhe rozpočtu na rok 2019. ale vzhľadom na nedostatočné
naplncnie pt mov zpredaja (momentálne nic sú vyhlásené žiudne OVS). je potrebnd predložiľ
rozpočtové zmcny. Ciastočne sú inancované z rezervnúho Fondu. pričom icli schválenie by sa

bez schvúlenia záverečného účtu stalo bezpredmetným. Posledný z predbožených bodov sa týka
Inancovania projektu ..Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu“. ide
o rozpočtový rok 2020, avšak kyčli podpísaniu zmluvy o poskytnutí nenávratného rinančného
príspevkuje potrebné mat‘ túto zúležitosť upravenú už teraz.

Mur. Kultan — podotkol, že procedurálne sa zrcjme nepokračuje sprúvnc. keďže najskĎr je
podl‘a programu zasadnutia predložený návrh na zmeny rozpočtu mesta. v ktorÝch sa počíta So
zapojením rezervného Fondu a až následnt. sú v proarame zaradené bod‘ o 2áverečnom účte

mesta. po schválení ktorÝch bude tento Fond naplnený. Následne predložil pozmeňujúci návrh.

aby bob ako siedmy bod schvaľovacej časti návrhu na uznesenie doplnené nasledovné znenie:
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„mestské zasupitel‘stvo schvaFuje povolené prekročenie prijmových finančných operúcií na
položke 45400 — Prevod prostriedkov z peňažných Fondov — rezcrvný Fond v stirne 140 000 E
a povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke 723001 — TľansFery nel]nančnýrn
subjektom — Mestské športové zariudenia, S. ľ. O. — doflnancovanie rekonštrukcie futbalového
štadióna MPK Tatran v Liptovskom Mikuláši“ surne 140 000 €“. Pozmeňujúci návrh zdóvodnil
tým, že má úprimnú snahu pomócť MPK Tatran pri dofinancovaní chÝhajúcej časti investície.
Rekonštrukcia prebchla zodpovcdne a zaslúži si pochvalu. Vedenie mesta však navrhuje jej
dotinancovanie z úveru. nic Z vlastných zclrnjov. Podľa jeho názoru je tento model
ohchádzanírn zákona a ide o skrytú Formu zadlžovania mesta. Podl‘a zákona o mzpočtovÝch
pravidlách úzcmnej samosprávy „obec nesrnie prevziut‘ závazok z úveru. póžičky alebo mého
d]hu fvzickej osoby alebo právnickej osoby okrem prevzatia zúväzku právnickej osoby
v zriad‘ovateískej pósobnosti obce a vyššieho úzernného celku, ani záruku za úver, póžičku,
alebo iný Wh Fyzickej osoby alebo právnickej osoby, okrem záruky prevzatej obcou za
poskytnutie návratnej flnančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.“ Mesto podľa neho porušuje
tieto zákonné ustanovcnia. Bene si úver p‘ spoločnost‘ Mestské špor[ové zariadenia, s.r. o.,
pničom ručí majetkom, ktorý je len sčasti mestský. Mesto pláiue zadlžiť spoločnosť V čase.
kecl‘ primátor tvrdí, že mesto má dostatok financi Í. Nerozumie tomu. prečo projekt nic je
financovaný z vlastných zdrojov u prečo by sa mali platit‘ úroky z úveru. Principiálne preto
nemóže hlasovaf za uznesenic, ktoré považuje za protizákonné, boci by chcel pomócC MFK
Tatran. Z tohto dóvodu predkladá svoj pozrneňujúci návrh. [3odotkol. že rovnaký návrh mala
svojho času vypracovanÝ aj prednostka mesského úradu. hoci vedenic mesta tvrdilo, že
v rezervnom fonde nic je dosatok finančných zdrojov. Spýtal sa predkladateFkv. či je tento
postup schval‘ovania správnv vzhl adom na to. žeje predloženÝ návrh na zmcnv rozpočtu mesta.
v ktorom sa počíti so zapojením rczervného Fondu. pričom terno Fond bude naplnený až

nusledne.

lnu. Urbanovič — Mgr. Kultan teraz akohy prezentoval názor, že yedenie mesta na rozdicl od
neho nechce projekt zrealizovaf. Poukázal na to, že Mgr. Kultan bot viackrát proti tejtu
rekonštrukcii, či založeniu spoločnosti Mestské športové zaniadenia, s. r. o., a dokonca podal aj
protest na okresnú prokuratúru.

Ľ. Trizna —je prekapený vystúpcním Mgr. Kultana, nakoľko mal od nebo inFormácie. že tento
bod programu projde bez vážncjších pripomienok.

)lur. Kultan — zd3raznil. že na stretnuti predscdov poslaneckveh kluhov usne uviedol. že k
bodom prezentovaným v predloženom uznescní nemá žiadne pripomienky, čo aj teraz potvrdil.

Mur. Táňa Šulliarská. poslankvňa mestského zastupitefstva — spýtala sa predkladLteFky na
rcálnu výšku finančných prostricdkov v rezervnom fonde.

Bc. Ľubomír Raši. poslanec mestského zastupiteľstva — takisto ho zaujíma zostatok rezervného
Fondu po zapojení všetkých rozpočtových zmien.

Mur. Kultan — zaujíma ho rovnaká vec a zároveň požiadal hlavného kontrolóra, aby dohliadol
na proces scbval‘ovania jeho pozmeňujúceho návrhu.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol. že kvóli návrhu Mgr. Kultana hol 7áverečný účet vvraden
z programu zasadnutia 20. júna 2019, pričom za jeho neprerokovanie do koncajúna teraz hrozí
mestu pokuta až do výšky 33 000 E. V prípade, že nebude záverečný účet prerokovan ani na
dnešnom zasaclnuti. bude ohrozcnú zákonná povinnosť mesta zriadiF k 1. septembru 2019
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školské jedálne. K pozmeňujúcemu návrhu Mgr Kultana podotkol, že plánuje 100% formou

dofinancovat‘ spoločnosť Mestské šponové zariadenia, s. r. o., v ktorej má však mesto 90%-tný

podiel, čo on považuje za zlé ricšenie. Z rezervného Fondu mesta by sa tak zaplatilo aj 10% za
MFK Tatran. Na základe podnetov Mgr. Kultana na okresnú a krajskú prokuratúru. bude zrcjme
podaný protcsí prokurátora a bude možno potrebné zrušit‘ uznesenie. ktoré Mgr. Kultan
napudol. Tým púdom bude zrejme potrebné dokoncu vrútiť dotúciu Slovenskému hitbalovému
zvhzu vo vške 750 000 E. Nic je pravdou. že mesto si má zobrať úvcr za spoločnosť Mestské
športové zariadenia. s. r. o. Mesto má len udeliť sáhlas. aby si tento úver mohla zobrať
spoločnosf Mestské športové zariadenia. s. r. o.

lnu. Lenka Debnúrová. PhD.. vedúca fjnančného odboru MsU — stav na rezervnom účLe k 8.
júlu 2019 je 82 658 C, pričom v júli sú na základe schváleného rozpočtu naplánované mesačné
splátky vo výške 75 882,66 E. čo bude znamenaf. že K 3!. júlu 2019 bude stav na rezervnom
účte cca 6 700 C. Po schválení závcrečného účtu je možné previesf prehytok z rozpočtu za rok
2018 vo výške I 606 272, 38€. Následne uviedla, že na zasudnutí mestského zastupitel‘stva 1,
apríla 2019 boli schválené rozpočtové zmeny vo výške 125 93 E, pnčom d‘alších 95 000 C
mčže byť schválených Formou zmien v pripravenom uznesení predloženom na dnešné
zasadnutie. Stav rczervného účtu v rámci zapojených výdavkov (disponihilné zdroje) bude vo
výške 165 000 E.

Nl. Paška prcdložil na hlasovanic ednotlivc návrh:
— pozmeňuj úd návrh Mgr. Ku!tana doplnit‘ do časti III. bod č. 7 — návrh schválený (12

zui. IQ proti. nehlasoval):
— časti I. a II. — bez zmeny — návrh jcdnomvsel‘iie schválený (23 za);
— bod III/l — bez zmenv — návrh jednomvseFnc schválen‘ (24 za):
— bod 111/2 — bez zmcnv — návrh jednomvsefne schválený (24 za);
— bod 111/3 — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (24 za):
— bod 111/4 — bez zmeny — návrh jednomysel‘ne schválený (24 za);
— bod III/S — bez zmeny — návrh jednomyseFnc schválený (24 za);
— bod 111/6 •— bez zmeny — návrh jednomyscľne schválený (24 za);

bod 111/7 — bez zmeny — návrh schválený (13 za. O proti, I nehlasoval).

K tomuto bodu bolu pruaté uzncsenie 18/2019, Obsah uzneseniu je prulohou tejto zápisnice.

4/ OPRAVY A REKONSTRUKCIE MIESTNYCII KOMUNIKÁCIÍ NA ROK 2019

Správu predložil Ing. Miloš Berník. vedúci odboru výstavy MsÚ. Uviedol. že na rok
20 I 9 je navrhnutý spósob rekonštrukcie, opráv a splácania podobný ako v roku 201 8. keď sa
zrealizovali a skolauclovu!i mies[ne komunikacie ako ‚je uvedené v duvodovej správe.

lnu. Urbanovič — skonštatoval. že v predošlých dňoch sa uskutočnila .‚PcUcia za schválenic
uznescnia k správe mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši — Opravy a rekonštrukcie
miestnych komunikácií na rok 2019“. Uviedol, že petícii inicioval petičný výbor na čele

s primátorom mesta a následnc prečítal znenie petície. v ktorom sa uvádza: .‚pe[ičný výbor
predkladá v zmvsle Čl. 27 ods. I Ustavy SR a zákona Č. 859 990 o pctičnom práve v platnom
zncní táto peuciu: Mv. nišie podpísuní ob‘vatclia mesta Lip(o;‘ský Mikuláš. adresujeme
poslancom mestského zaswpikFstva v Ltptovskom Mikuláši petíciu. ktorou žiadame. aby
poslanci na najbližšom zasadnuti mestského zaswpiteFstva sehváli Ii opravy a rekonštrukcic
miestnych komunikácii na rok 2019 v celkovom objeme 2 097 663.87 E spósobom ročného
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splácania po dobu desiatich rokov formou verejného obstarávania zhotoviteľa. Konečná cena
diola bude výslcdkom verejného obstarávania.“ Následnc pročítal zoznam projektov vyhraných
na rok 2019; rekonštrukcia a modernizúcia odstavná plochy iilemnickáho ul.. rokonštrukcia

a modernizácia Ul. Zgútha Vrbickáho. chodník križovatka Jánošík — privádzač. obnova
parkoviska a chodníkov Vrbická UL, chodník pri cesto tretej triody na Podbrezinách. chodník
11.18 (11. etapa). chodníky ul. Pod dielom. regenerácia (výstavba nových parkovacích mjosO
sídliska Podbrezinv — l-lradišská ul.. rekonštrukcia a modernizácia — odstavné plochy Borhisova

ul.. rekonštrukcia a modernizácia — park pred Kultúrnym domom lľanovo. odstavná plochy
Vrlíkova ul.. rekonštrukcia a modernizácia — Majorská ul. (II. etapa). Skonštatoval. že počas
troch dní pctíciu podpísalo 1 532 ohčanov. z toho platných bolu 1 352 podpisov. Považuje to
za silný argument v prospcch toho. aby sa naplánovaná opravy a rckonštrukcic micstnvch
komunikácií na rok 2019 uskutočnili.

lnĽ. Cukerová — uviedla, že všotci poslanci sú za rekonštrukciu miosti ych komunikácii. avšak
trcba preverit‘ podmienky, za akých by mala byť realizovaná. Poprosila o stanovisko hlavnáho
kontrolám, či mestské zastupiteľstvo skutočne hlasovalo v rozporo So zákonom pri schvaľovaní

pozmcňujúceho návrhu Mgr. Kultana k rozpočtovÝm zmenám.

Mur. Šufliarská — spýtala sa prcdklIĹlzltcfa. či holo vyhlásená vercjná obstarúvanie na
rckonštrukcie miestnvch komunikácii. za akých podmicnok a na základe akáhn uzncsenia
mcs(skáho zastupitelstva. Pozastavila sa nad tým. že podl‘a jej iníbrmácií sa na zhieraní
podpisov pod petíciu spominanťi ing. Urbanovičom podieľala aj mestská policajtka počas svo jej
pracovnej doby.

lnu. Miloš Borník. vedúci odboru výstavy mestskáho úradu — súťaž už bola vyhlásená. avšak
zmluva nic je podpísaná. Súťaž vyhralu hrma Tubau, a. s. V rozpočte na rok 2019 holi
schválená prostriedky na rekonširukciu micstnvch komunikácií. Prebehla sút‘až. avšak

nedorozumcnim sa do návrhu uznosenia nedostala schvaľovacia časť v znení ..mcstská
zastupiteľstvo schvafuje opravy a rckonštrukcic miestnych komunikácií na rok 2019
v cclkovom objeme 2 097 663.87 C spósobom ročnáho splácania po dobu 10 rokov. Formou
verejného obstarávnnia zhotoviteľa. Konečná cena diola bude vsledkom verejnáho

ohstarávania“.

Ľ. Trizna — uviedol, že Mgr. Šufliarská má skreslené iníbrmáeie a priblížil. že v rámci rozpočtu

na rok 2019 už bola vytvorená rozpočtová položka a že na základe tcjto položky prchehlo
vcrcjná obstarávanie. Tvrdonic Mgr. Sufliarskej o tom, že podpisy pod petíciu zbierala mestská
policajtka l30 5\‘Ojej pracovnqj doby. považuje za obvinenie bez akýchkol‘vek dckuzov.

lnu. Cukerová — pozastavila sa nad eUektivnosťou sút‘aží. pokiaF tieto ncmajú flnančná krvtie.
Uvieclla, že pokiaľ by Fungovali mestské komisie, možno by si niekto z členov komisie všimol
pochybenie v predmetnom návrhu uznescnia.

Mur. Šufliarská — ohradila sa voči tomu, že by sa medzi poslancami šírili klebcty
a dezinlbrmácie.

Mur. Kultan — nikto nespochybňuje. čije možná vyhlásit‘ sút‘až. ale problámom je. že nic je
hinančno krytá. Spýtal sa predlladatel‘LI na predpokladinú cenu zákazky pri vyhláscní súťaže.

Mur. Borník — uvicdol. že náklady holi odhadovaná na sumu 2 097 663.87 E. Vvsút‘aženú cena
bola približne o 300 000 G nižšia.
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Mgr. Kultan — spýtal Sa, Či bol výherca súťaže dopytovaný na cenotvorbu a Či má mesto od
neho odpoveď. Takýto spósob linancovania odmieta podporiť proto, že ho považqje
z dlhodobého hľadiska za nezmysel. Mesto skrýva svoj dlh a platí za rekonštrukcic viac ako by
malo. Súkromná firma si berle úver s určitým úrokom. pričom mesto musí tento úrok preplatiť.
Mesto nehl‘adá vlastně zdroje a so svojím majetkom nakladú nehospodúrne. Podl‘ajeho názoru
ide o dodávateVský úver. ktorÝ by sa mul započítat do dlhovej sluýhv mesta. Umelo sa tak
znižuje celkovÝ Jih mesta. Tieto Jihy bude musieť v budůcnosti napokon niekto splatit‘.

MUDr. Andrea Žideková. poslankyňa mestského zusttipitel‘stva — chceia sa prihlásif do
rozpravy stým, že vyzve poslancov. aby hlasovali za predložen návrh rekonštrukcie miestnveh
komunikácií, nakoľko niektoré komuníkácie napríkíad v mestskej časti Vrbica—Nábrcžie sú
v katastrofálnom stave. Novic však. či to má v súčasnej situácii zmysci.

Mur. Kultan — uvicdol. že Ing. Blcháč. PhD. občanov zavádzal. kod‘ im sFúbil niečo. čo nemal
linanČne kryté. Nemá problém 5 podporou rekonštrukeie miestnych komunikácií. avšak má
problém s predložonou formou jej flnaneovania.

Mur. Anna Dvorščúková. poslankvňa n,estského zastupitefstva— súhlasí s názorom. že v mesto
je vel‘kÝ problém s parkovacími miestami. pričom poukázala na to. že pri schvaFovaní rozpočtu
bol ponúknutý kompromisný návrh. aby bola časť financií použitá z vlastných zdrojov Avšak
niektorí poslanci boli proti tomu. Je podFa ncj vhodné. aby sa poslanci začali vážne zaoberať
parkovacou politikou v mesto.

lnu. Cukeľová — prillížila. že v prípade. že si súkromná spoločnosí zobeiie úver vo vÝške
2 000 000 E. tak úrok predstavuje 40 000 C.

Mur. Šufliarská — uviedla, že spůsob flnancovania je nastavený tak, že půjde o 120 mosačných
splátok v rovnakej výške aje presvedčená o tom, že mesto to bude cítif aj v budúcnosti.

Inu. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — uviedol. že pokus o prcsadonie
parkovacej politiky prebehol v roku 2013, avšak nepodporili ju vtedajší opoziční poslanci.
ChÝbal k tomu jediný hlas.

MUDr. Žideková — uviedla. že spůsob Rnancovia cez verejnú súťaž je často využívaný a pokiaľ
poslanci zahtasujú za toto uznescnic. tak projekt bude mať aj finančné krytic.

L. Trizna — požiadal poslancov. aby zahlasovali za predloženÝ návrh. \ř minulom roku mesto
ušetrilo verejnými súťažami 17% v porovnaní s projektovými dokumeniáciami. Ohradil sa voči
tvrdcniu Mgr. Kultana. že mesto bude prepláeaC úľok z úveru súkromnej firmy. keď firma

vykoná práce za 1.7 mil. E a mesto za tieto práce zaplatí 1,7 mil. C. Parkovacia politika je témou
na dlhšie časové obdobie. nedá sa zvládnuť za niekoFko mesiaeov. V tejto súvislosti poukázal
na to, že nedávno spustilo svoj program parkovaeej politiky mesto Trenčín a sÍLU 6 mil. E.
Ohradil sa voči tvrdeniu. že parkovaciu politiku sa v joku 2013 nepodarilo zrealizovať kv6li
hlasom vtedajšej opozície. keďže koaliční poslanci mali v zastupiteľstve váčšinu.

lnu. Cukerová — uviedla. že poldal‘ chcú poslanci kontaktovat‘ pracovníka mestského úradu.
musia ho oslovit‘ cez prednostku úradu. Pripomenula. že rozpočtová cena vypracovaná
projektantom sa může v niektorch pripadoch výrazne odchýliť od reálnej ceny.
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Mur. Dvorščáková — zclóraznila, že poslanci pri schvaľovaní rozpočtu ponúkli viacero
kompromisných návrhov, avšak niektorí poslanci boll proti nim. S ďulšími návrhmi by mohli
prísť na zasadnutiaeh mestských komisií, tiež však zriadené nic sú.

MUDr. Miroslav Boďn. poslanec mestského zastupiteľstva — žiadna banku neponúkne
bezúročný úver. Nerozumie tornu, prečo niektorí poslanci vystupujú proti tukejto Forme
linancovunia. Uverom sa napríklad iinancovala aj rekonštrukcia Námestia osloboditel‘ov.

Mur. Kultan — pokiaF si úver zoberie mesto. platí úrok na úrovni 0,5 — 1.5 %. km súkromná
hrma platí úrok 2.5 %. Tento úrok si následne firma z2počíta do cen. za ktcrú dané práce
vkonú.

Inu. Bobák — uviedol. že pri snahe o získanie niektoreh inUormúcií z mestského úradu s tým
mul vefkÝ problém. nakol‘ko prednostka úradu u ďalší pracovníci boli na dovolenke.

L. Trizna — pripomeiuil. že Ing. Cukerová v minulom roku hlasovala za rovnakú fbrmu spósobu
rekonštrukcie miestnvch komunikáeií, aků predkladá vedenie mesta aj teraz. K poznúmke Mgr.
Kultana uviedol. že súkromná spoločnosť musí pri bankovom úvere ručiť ncjakým majetkom.

lnu. Čefh — poukázal na to. že viacero ľudí, ktorí sa podpísuli pod petíciu. si nevšimli, že jej
súčasťou je aj požiadavka O hnuncovania. s ktorou však nesúhlasia. Pozastavil sa nad
niektorými tvrdeniami L. Triznu s tým. že nerozumie danej problemutike.

E. Trizna — uviedol. že nehude útočiť na Ing. Čefa. tak ako to robí on. Banka nedá úver firme.
pokiaf zaň nemá čím ručiť. Firma. ktorá si je schopná zobrať 2 mil. E úver, musí byť dobre
Funguj úeou firmou.

Inu. ČeFo — poukázal na to. že Ľ. Trizna osočuje poslancov na sociálnyeh sieťach.

I nu. Bobák — uviedol. že v mestskom spravocluj i bol i prezentované inlormucic o tom. že mesto
si počas šics(ich rokov zoherie dodávatefský úver vo vške 12 mil. C na opiuvv miestnvch
komunikácií. Pozastavil sa nud tým. v akej zadlženosti su potom mesto ocitne. Noci ideo skrvý
úver, splácat‘ ho aj tak musí mesto a teda jeho občania. Poukázal na potrcbu vybudovania
miestnej komunikáeie medzi obchodným domom Tesco a areálom vodného slalomu.
vybudovania križovatky na sidlisko Podbreziny. križovatky medzi Demänovskou a Glejárskou
ulicou a tiež spojnice mestskej časti Demänová a cesty 1/18. Skonštatoval tiež. že podľa jeho
inf ormúeii má firma Cestné stavby, a. s. nesplatené záväzky voči Sociálnej poisťovni. Pokiul‘
súkromný subjekt skrachuje. úver sa stúva okamžite splatným a mesto nemá odkiaF zobrať tieto
fin LlC ie.

L. Trizna — ohradil sa voči niekwrým tvrdeninm Ing. Bobáka, v ktorýeh prezento‘aI skreslené
informúcie. Poukázal napríklad na to, že mesto nemĎže investovat‘ financie do realizácie
križovatky na Podbrezinv. či clo miestrej komunikácie medzi obchodnÝm domom Tesco
a areálom vodného slalomu. keďže nic sú majetkom mesta.

Mgr. Kultun verí. že niektori poslanci sa nic hovajú podľa svojho najlepšieho svedomia
LI nepodpona veei. kioré sči protizakonic ti nevýhodné pre mesto.
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Mur. Šufiiarská — uviedla, že minulý rok zákazku na rekonštrukciu miestnych komunikáeií
ľealizovala firma Cestné stavby, a. s., pričom má inFormácie, že k 24. júnu 2019 má firma dlh
‘oči Daňovému úradu vo výške 130 981 E.

]n. Bobák — v súvislosti s prekládkou železničnej trate a železničncj stanice čaká mesto
závüzok vo výške mimrnálne 5 mil. € súvislosti s celkovým presunom doprav v meste.

lnu. Miloš Berník. vedúci odboru výstavby MsÚ — uviedol. že v rámci III. etapy bola súťažená
cena 636000€ a najvyššia cena bola 953400€. Náklady na III. etapu predstavovali 731 907
E. S vít‘aznou firmou sa Podpíše zmluva. ostatré etap) p6 jdu priamym rokovacím konaním.

PhDr. Jozef Fiedor. hlavn‘ kontrolór mesta — podotkol, že daný postup pri rekonštrukci
miestnyeh komunikáeii je zaužívaný aj v mých slovenských mestách. Ako príklad uviedol Svit.
Prešov. Michalovce a Spišská Novů Ves. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územncj
samosprávy sa .,celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územndbo celku na účely tohto
zákona rozumie súhrn závazkov vyplývajůcich zo spláeania istíii návratných zdrojov
Íinaneovania, závazkov z mnvestičných dodávateFských úverov a ručiteľských závüzkov obec
alebo vyššieho územnáhu celku“. Stanovisko ministerstva flnancií z roku 2017 uvádza, že „za
investičné dodávateFské úvery sa považujú závJzky. pi ktorýeh sa na základe dohody
s dodávateľom začne uplatňovať splátkový kalcndár a zároveň úročenie aleho sa pohFadávka
postúpi flnaneujúeemu subjektu. Ak je finaneujúcim subjektom banka. závázok sa ďalej
klasifikuje ako bankový úver a v súlade 5 postupmi účtovania ire rozpočtové a príspevkové
organizáeie, obec a VUC sa pohľadávka postúpená banka účtuje a vykazuje ako bankový úver
aj v prípade, keď nic je dohodnuté úročenie“. Mesto v tomto konkrétnom navrhnutom modeli
splúca. neúwčí. Tieto Iinancie nic sú započítané do dlhovej služby, nakoFko nejde o prípad
čerpania návratných zdrojov financovania. ktorých podmienkv preveruje hlavný kontrolér. Je
však pravdou. že mesto musí Iieto flnancie splácaf počas obdohia desiatich rukov. Ide
o záväzok mesta. ktorý sa uvádza v účtovníctve mesta. záverečnom účte mesta a V poznámkach
k účtovej závierkc. Nůsledne uviedol, že pokiaľ sa clo návrhu na uznescnie nedostala časť
.schval‘uje“. bez neho nemůže byť úver podpisaný ani schválenÝ.

lnu. Gabriel Lcnuvel. vedúei odboru životného prostredia a dopravy invcsticia vo výške
2 000 000€ nic je leno parkovacích plochách, ale aj o budovaní eiest a ehodnikov. V roku 2017
bol mestskému zaswpiteľstvu predložený strategický materiál o stave iuiestnych komunikáeií
a potrebáeh investíeií. lnvestičný dlh do miestnych komunikúcií predstavuje približne 12— 14
mil. E, vzhFadom na to. že životnosť ehodníkov a parkovacích miest sa kráti. Takúto investíciu
nic je možné realizovat‘ počas jeclného roka. V minulom roku bol lJrezentovan‘ model. ktorý
Sa osvcdčil a došlo k veľkým úsporám voči rozpočtovaným nákladom. Prdu sa plánovalo jeho
uplatnenie aj pre rok 2019. Do rozpočtu mesta prc dotknuté trojročné ohdobie sú už zahrnuté
jednotlivé splátky, čo odsúhlasilo aj mestské zastupiteľstvo. Pri sút‘ažení medzi bankami
o poskytnutie najvýhodnejšicho úveru ide o pohyb na úrovni 0.5 %‚ konkurenčný boj medzi
stavebnými firmami je však oveľa väčší. K vystúpeniu Ing. Bobáka uviedol, že projektantské
ceny sú presne stanovené podl‘a jednotlivých položiek na základe cien vypracovaných
štatistickým úradom. Cestné spojenie súvisiace s preklúdkou železničnej trate bude financované
z eurofondov ako vyvolaná investicia. mesto to linancovať nebude. Z eurofondov. respektíve
zo štůtneho rozpočtu sa hude ínancovať aj obchvat mesta.

Mur. Kultan — aj v prípade. ak by si mesto zobralo v banke komerčný úver, tak b medzi
stavebnými firmami prebehol silný konkurenčný boj. V navrhovanom modeli si však do ceny‘
můžu započitať aj úrok z úvcru, ktorÝ si sami zoberú.
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lnu. Bobák — vysúťažila sa cena, ktorá tvorí približne jednu tretinu celkových nákladov
a zvyšok bude realizovaný na základe výpočtu projektantov. V prípade prekládky žclczničnej
Uite bude realizovaný bud‘ most alebo cestná komunikácia.

1112. Lenuvel — uviedol. že zhotovitel‘ sa může v ďalších etapách realizácie projektu hbať len
podFa jednotkových cien jednottivch položick. Tieto vvsúťažcné ceny musia zosta(
zachované.

Inu. Urbanovič — poďakoval sa všetkým ľud‘om. korí sa podpisali pod petíeiu. pričom nečakal
takú vysoká odozvu. Uviedol. že rovnaké oiázkv a problémy v súvislosti s rekonštrukciou
micstnych komunikácii sa nešili už počas siedmich zastupiteístiev pri procese scllvaľovania
rozpočtu. PodoUol, že pni sehval‘ovani rozpočtu bula v kapitálových výdavkoch schválená
suma 2 000 000 €. avšak nedopatrenini nebola zahrnutá do samotného uznesenia. Veľí preto.
že poslanci, kíorí vtcdy zahlasovali za schválcnie rozpočtu, zahlasujú aj teraz za doplnenie
daného uznesenia. Požiadal preto poslaneov. aby nezastavili rozvoj mesta.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé hody návrhu na uznesenie:

— časť L — bez zmeny — návrh schválený (12 za. I sa zdržalo):
— časť II. — bez zmenv — návrh neschválený (II za. 12 sa zdržalo):
— časÍ 11. — bez zmenv — návrh neschválený (11 za. 12 sa zdržalo).

Uznesenie k tomuto bodu nebolo pni jaté.

5/ NÁVRH NA PREI)AJ PRERYTOČNÉIIO MAJETKU, PRENECIIANIE
MAJETKU DO NÁ.JMU A NAKLAI)ANIE S MA.JETKOVÝMI PRÁVAMI
MESTA

Správu predložila Mgr. Anna lľanovská, vedúea právneho odboru MsÚ. Uviedla. že
návrh na uznescnie pozostáva zo štyroch častí: konštatučnej časti. schvaľovacej časti. časti.
laurou sa navrhuje zmena platných uzneseni tI časti. v ktorej sa predkhidá informácia
o uskutočnení obehodncj verejnej sút‘aže. Z důvodu dodatočného doručenia žiadosti
spoločnosti Prima Slovakia. s. r. o. na stiahnutie žiadosti o zmenu uzavrctej zmluvv o budťicej
zmluve o zriudeni vecného bremena. poprosila z návrhu na uznescnie vvnadiÍ body: 1./S a III/S.
Pripomenula. že v bodoch 1. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11.1 - 11.2 schval‘ovaeej časti a v bode 111./4 ide
o návrhy z důvodu hodného osobitného zreteľa a na schválenie jc potrebn súhlas troch pátín
všctkých poslancov.

Mur. Dvorščáková — mestské zastupieľstvo by v tomto bode programu malo ricšiť situáciu.
ktorá nastala medzi mestom a VUC, keďžc jeho predscdníčka Erika Jurinová poslala poslancom
a primátorovi mesta list vo veci riešenia zmluvy O pronájme pneom‘ Galérie Kolomana
Sokola. Pani Jurinová ju požiadala o tlmočeniejej žiadosti. Priestory Galérie Kolomana Sokola
patria mestu. avšak od roku 2014 ich prenajíma VUC ako zriad‘ovatel‘ovi Galérie P. M. Bohúňa.
Bývala riaditeľka galérie Mgr. Chebeňová tri dni pred uvoľncním z Funkeie podpísala s mestom
dodatok ku zmluve. v rámci ktorej holo dohodnuté, že VUC bude mócť vvužívať pniestory
Galérie Kolomana Sokola. Na základe dodatku sa približne na polovicu zmcnšujú pniestorv.
ktoré majú byť k dispozícii pne VUC. Dodatok bol podpísaný bez vedomia VUC ako oj nového
vedenia galérie. Spolupráca medzi mestorn a VUC boIn doposiaF korektná a je namieste otázka.
aký zámer má mesto 5 týmito priestormi. V pnípade. že by Mi chcelo mesto pw\‘zw, hude
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musieť niektoré záležitosti (prevádzka, zamestnanci) hradíť z vlastných zdrojov. VUC má
eminentný záujem d‘alej pokračovat v poskytovaní kultúrneho vyžitia V priestoroch celej
budovy za poclmienok stanovených v póvodnej zmluve. Predložila preto pozmeňujúci návrh
doplniť do prvcj časti uznesenia nasledovný bod v znení: „mestské zastupiteľstvo konštatuc.
že mesto Liptovský Mikuláš má záujem dalej pokračovat v spolupráci s VUC a poskytovaní
kultúrneho vyžitia v priestoroch udej budovy Galérie Kolomana Sokola za podmienok. aké boji
stanovené v pövodnej zmluve Č. 15012019/BaNP“ a doplniť ako piatu Čast‘ uznescnia
nasledovné znenie: .‚odporúča primátorovi mesta zahezpečiť formou pisomného dodatku
k zmluve o výpožičke nebytových priestorov Č. 150/2019!BaNP zo dňa 28. 2. 2019 medii
Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a inestom Liptovský
Mikuláš pokračovanie spolupráce zmluvných strán v prevádzke Galérie Kolomana Sokola ‘O

všctkch jej priestorocl v zmvsle plaĹných zmlův v termíne clo 19. 7. 201 9.“

MUDr. Jaroslav Barok. ioslanee mestskélrn zastuii[eFstva — uviedol. že pokiaľ rokovania
prcbehli bez vedomia zriaďovatcfa galérie, je potrebné daf táto zálcžitosf do poriadku.

Ľ. Trizna — predložil pozmeňujúci návrh. aby v hode 11.711.1 bola znížcná odporúčaná cena na
50 C/m2 a zmena kúpnej ceny na 14 950 € z dĎvodu. že znalecký posudok je 34 Eím a tiež
pre[o. že investor vyhuduje osem parkovacích micst pre občanov mesta. ktoré odovzdá za I E.

Nlw‘, Kul tun — už na strewutí prcdsedov poslaneckých lJubov avizoval, že k prcdložencmu
materiálu má clvc výhrady. Prvou je, že materiál neprcšiel cez príslušnú komisi ii, kde by‘ bulo
možné vvsve(liC bližšie okolnosti a špeciUiká jednoflivých bodov. V súčasnej siwácii by mali
poslanci kontaktovať prednostku mestského úradu s prislušnými otázkami, avšak prednostkaje
momentálnc na dovolenkc a preto im ani nemá kto odporuČif, na koho sa majú so svojimi
otázkami obrátiť. Druhá pripomienka sa Lýka bodu 11./12 o prevode vlastiiíckeho práva
k nehnuteľnosti v k. ú. Iľanovo. Ide o zmluvu medzi eirkevným zborom ECAV a mestom,
pričoni celá situáciu mu podrobne vysvetlil zborový farár p. Bochnička. Mesto má na základe
dohody zrušit‘ predkupné právo, SCAV dotknutá budovu ako prebytočný majetok predá
a získané linaneie opütovne investuje LIC) majetku v mestskej časti I Fanovo. ktorý hudú múcf
využívat‘ občania. S týmto návrhom súhlasí. ide o Uormu pomoci cirkvi. Tá v meste plní
funkciu. ktorú je niekcdy ťažké vyčísliť pcniazmi. V tejto súvislosti požiadal. aby na pĎde
mcstského zastupiteľstva zazneli p uskutočnení prcdaja informácie o podrobnostiach tohto
predza vrátanc ceny. Požiadal o pátminútovú prestávku pred hlasovaním.

Inu. Urhanovič — myslí si, že by holo dobré. kuby požiadavka predsedníčky VÚC tlmočená cez
Mgr. Dvorščúkovú bob predložená ako informatívna správa. aby holo možné danú
prohlcmutiku prediskLitovat‘. a to \‘ dos(atočnom predstiliu.

L. lrizna — požiadal Mgr. Dvorščákovů O stiahnutic pozmeňujúceho návrhu. kcďže na
najbližšie dni je naplánovaná veľká porada za účasti všetkých dotknutých strán týkajúca sa
práve riešenia tohto problému.

Mur. Dvorščáková — trvá na svojom pozmcňujúcom návrhu.

M ‚ Pušku — predložil na hlasovanie jednot] ivé návrhy:

— pozmeňujúci návrh Ľ. Triznu zmcnif kúpnu cenu v bode 11/1 1.) — návrh chválcný
(20 za. 3 sa zdržuli);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Dvorščákovej doplnit‘ text do konštatačnej Časti — návrh
schválený (12 za, 8 sa zdržali, 3 nehlasovali);
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— hlasovanie o všeobecnej zhode, či sa o časti I. bude hlasovať ako o cetku — návrh
jednomyseľne schválený (23 za);
— časť I. ako celok — návrh schválený (22 za. I nehlasovat);
— hlasovanie o všeobecnej zhode, či sa o časti 11. bude hlasovat‘ aiw o celku vrátane
schváleného pozmeňujúceho návrhu Ľ. Triznu — návrh jednomysel‘ne schválený (23 za);
— časť ti. ako celok — návrh jednomyseľne schválený (23 za);
— časť Iii — bez zmcny — návrh jednornyseľne schválený (23 za);
— časť IV — bez zmeny — návrh schválený (22 za, nehlasoval);
— čast‘ V — v zmysle pozmeňujůceho návrhu Mgr. Dvorščákovej — návrh schválený (12
za, 0 sa zdržal i. I nehlasoval).

K tomuto bodu bob pri Lité uzncscnie č. 49/2019. Obsah uzncsenia je prílohou tejto pisnicc.

6/ INFORMATÍVNA SPRÁVA O POSTUPOCII MESTSKÝCI i šowrovÝci i
ZARIADENÍ, S. R. O. PRI REKONŠTRUKCII FUTRALOVÉHO Ši‘AI)IÓNA
MFK TATRAN V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI A O POTREBE
1)011 NANCOVANIA KONEČNÝCI i ÚPRAV A VYBAVENIA
VYBUI)OVANÝCII PRI[STOROV

Správu prcdložil tng. Matcj Géci. konatcl‘ spoločnosti Mcstské športové zariadenia.
s. r. o. Podotkoi. že materiál bol predtožcný už na viaccrÝch predošlch zasadnutiach inestského
zastupiteľstva. si mysli, že nic je potrebné ho obšírnym spösobom opdtovnc uvádzať.

lna. Cukerová — sptala sa hlavného kontrolóra, či má význam rokovať O tomto materiáli
vzhľadom na schválenic poziieňujťiccho návrhu Mgr. Kultana k rozpočtovým zmcnám.
Zároveň opitovnc požiadala hlavného kontrotóra o stanovisko, či mestské zastupitel‘stvo
hlasovalo pn schvLiľovaní tohto pozmcňujúccho návrhu v súlade so zákonom.

PhDr. Fiedor — uviedol. že mcstské zastupitcľstvo pri schvafovaní pozmeňujúccho návrhu
Mgr. Kultana postupovalo správne a pri zmene rozpočtu holo odsúhlasené krytie
doflnancovania rckonštrukcie Futbalového štadióna vo výške 140 000 € z rezcrvného fondu
mesta. Uznesenie je mestským zastupitet‘stvom schvátené. ůčinnosť nadobúda až po podpise
primátorom mesta.

lnu. Oéci — dal do zomostL že mesto má ba 90%-tný podiet v spoločnosti Mcstské športové
zuriadenia, 5. r. o., pričom mcstské zastupiteľstvo chce schváliť 100%—mé Iinancovanic
požadovaných nákladov. V pripade dohody všctkých poslancckch klubov móže prcdložiľ
pozmeňujúci návrh. ktor hude rcllcktovaf skutočný majetkovÝ podiel. Požiadal
o páťminútovů prestávlw prcd hlasovaním.

[nu. Cukcrová — na doflnancovanie daných aktivit je potrebných 140 000 €. Keďžc však má
mesto v spoločnosti 90%—tuý podiel. mala byť táto čiastka k tomu alikvotná. Z toho vvplýva.
že zncnie, ktoré mestské zastupitcFstvo schvátilo v bode „Návrh na zmeny rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš na rok 2019“. je ncsprávne. Právc z tohto dóvodu sa prcdtým obrátila
s otázkou na hlavného kontrolóra. či bol schvaľovací proces správny. Mcstské zastupitefstvo
teda schválilo vyššiu sumu ako mulo. V nadváznosti na tieto skutočnosti poprosita hlavného
kontrolóra o odpoveď na otázku, či má význam rokovať o tomto hode programu, nakofko
dolnancovanie aktivít v súvisbosti s hitbalovým štadiónom už holo schválené.
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lnu. Urbanovič — pokial‘ bol bod programu schválený, mestské zastupiteľstvo musí o ňom
hlasovať. Následne vyhlásil pflťminútovú prestávku, aby mohli kompetentní k tomuto
problému zaujať stanovisko.

lnu. Géci — predložil pozmeňujúci návrh, aby bol celý materiál stiahnutý z rokovania.

Mur. Kultan — oceňuje krok Ing. Gáciho. Od začiatku hovori. že materiál je pripravený zle
a poukázal napríklad na formulúeiu: „navýšenie dotňeie pre MPK zo strany mesta aRo garanta
realizúcie projektu vo výške nájmu za areál hitbalového štadióna vo výške 19 000 eur ročne...“

Nájom je stanovený bez akýchkol‘vek pravidiel a tým(o spósobom bude vlastne zaplatcná
splátka cudzcj spoločnosti. Preto je rád, že predtým prešiel jeho pozmeňujúci návľh a za celou
záležitosťou sa urobí hrubá čiara. Zdóraznil, že zástupcovia mesta Ing. Gutraiová a Ing. Géci
podpísali objednávku a nechali zhotoviť práce. ktoré nemali kryté flnančnými prostriedkami.

lnu. Géci — uviedol, že jeho podpis sa nenachúdza na žiadnej zmluve. objednávke či dodacom
liste. čo h‘ naznačovalo, že súhlasí s použitím čo i len jedného eura na veci. ktorá sú predložené
na tomto zasadnuti. Predložené ved vznikli aRo objektívny náklad vvnútený pri rekonštrukcii.
ktorÝ podpísal stavebný dozor a stavbyvedúci. Nemá inUormácie. že by‘ sa na takýchto
dokumentoch nachádzal podpis niektorého z d‘alšíeh dvoch konatefov. Nic je podl‘a neho t‘ár.
ak Mgr. Kultan hovori o cudzej spoločnosti. nakol‘ko v nej má mesto 90%-tný podiel. Poukázal
na to. že v troch pi‘edošlých prípadoch. kecl‘ bol materiál na programe zasadnutia. nenamietal
proti zneniu uznesenia a tiež si spomínanú formulúciu vtedy nevšimol.

U. Trizna — iiesúhlasí s označením Mestských športových zariadení. s. r. o. za cudziu
spoIočiosu. Myslí si. že predložený návrh Mgr. Kultana zrejme nic je úplne správny.

Ini. ČeFo — poukázal na Formuláciu „navýšenie dotáeie pre MPK zo strany mesta aRo garanta
realizúcie projektu vo výške nájmu za areál Futbalového štadióna vo výške 19 000 eur ročne,
t. j. 72 000 ročne s mesačnou splatnosťou po dobu do splatnosti úverov v 06/2028.“ Vo
formulácii sú teda uvedené dve navzájom si odporujúce sumy.

Mur. Kultan — poukázal na to, že neskúmal, koho podpisy sa kde naehádzajú, avšak Ing. Géei
je konatel‘om spoločnosti a mal by vedieC. čo sa v nej deje.

Inu. Géci — zdóruznil, že pokiaľ nejaká zmluva či objednávka nic je podpísaná všetkými tromi
konatermi. tak nic je platná.

Mur. Kultun — z toho mu teda vvplýva. že žiadne práce naviac neboli a nic sú objednaná.
Zdóľaznil. že v minulosti vždy rozporoval spösob doGnancovania rekonštrukčných prác. čo je
ešte vážnejšia vee ako nesprávna formulácia v danej časti uznesenia. K výčitke U. Triznu
uviedol. ŽC VD svojorn pozmeňujúcom návrhu navrhol presne to. čo ako jednu z alternatív
navrhovala aj prednostka mestského úradu.

lnu. Géci — všetko to. čo bob vvnútené pri rekonštrukcii a čo je predmetom doiiiiancovania
vyehádzalo z prvotnej zmluvy. ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo a v ktorej holo uvedené,
že sa pri rekonštrukcii möžu objaviť vynúlené náklady. ktoré musí podpísat‘ stavhyvedúei
a stavebný dozor. To sav rozsahu tejto platnej zmluvy aj stalo a zodpovednosť za to. či sťi tieto
náklady oprúvnené abebo nie, nesie stavbyvedůci a stavebný dozor. Konatelia nemuseli a ani
ncmali dóvod prečo vystavovať objednávku.
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Inu. Urbanovič — vníma to tak, že viac ako záujem dokončiť rekonštrukciuje viditeľný záujem
nedokončifju. Spósob dofinancovaniaje neustále spochybňovaný, hoei sa podarilo uskutočniť
projekt s veľkým významom a získat‘ Iinancie z externýeh zdrojov vo výške 750 000 E.
V najhoršej situáci je momentálne prezident MFK Tatran, čo mu je osobne eFmi ľúto. Myslí
si. že pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana schválený v hode o zmene rozpočtu bol predložený
ne sp íávne.

M. Paška—predložil nahlasovanie pozrneňujúci návrh poslanca Ing. Géciho na stiahnutie toiuo
bodLi v pinem zneni Z mkovania.

Mestské zastupitefstvo predloženÝ návrh schválilo (15 poslance“ za. 7 nehlasovalo).

7/ ODBORNÉ STANOVISKO IlLA VNÉIIO KONTROLÓRA MESTA K NÁVRhU
ZÁVEREČNÉIIO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2018

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Uviedol. že stanovisko
holo vypracované na základe zverejneného návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš
za rok 2018 a na základe flnančných a účtovných výkazov vyhotovených mestem k 31.
decembru 2018. Skonštatoval, že pri spracovaní stanoviska vychádzal z posúdenia
predloženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2018 a platnej legislativy. a to z dvoch
hFadísk: zákonnost‘ predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2018 a metodická správnost‘
predloženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2018. Návrh záverečného účtu za rok 2018
bol spraeovaný v súlade so zákonem o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niekiorých zákonov v znení neskorších predpisov. oko aj v súlade s vnútorn‘mi
predpismi mesta. Návrh závcrečného účtu hol spristupnený na verejná diskusiu na úradnej
tabuli a webovorn sídle mesta 3. 6. 2019, L j. v zákonem stanovenej lehote. PodFa zákona
o obecnom zriadení bela dodržaná povinnosU mesta event účtovnú závierku audítorom.
Z hfadiska metodickej správnosti záverečného účtu konštatoval. že predloženÝ návrh obsahuje
všetkv povinné náležitosti uvedené v zákone o rozpočtových pravidlách úzcmnej samosprávy.
Návrh neobsahuje údaje o nákladech a výnosech z podnikatefskej činnosti a prehFad
o posky‘tinitých zárukách. pretože mesto v roku 2018 nevykonávalo podnikatekkú činnosľ
a neposkytlo žiadne záruky. Okrem povinných náležitosti návrh závcrečného účtu obsahuje
informácie o flnančnom usporiadaní hospodárenia mesta. vrátane únančných vzťuhov. Vdaje
o plnení rozpočtu v tabuľkovej časti sú spracované podľa rozpočtovej klasitikácie v súlade
s opatrením MF SR, výdavky sú spracované podFa vyhlášky štatistického úradu. Taktiež
obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky, které obsahujú d‘alšie analytické informácie
o hospoclárení mesta.

Učtovný výsledok hospodárenia mesta za rok 20 $ je po zdanení zisk ve výške
3 640 599,04 E, súhrnný výsledek rozpočtu po zapojení linančných operácií je 3 058 619.25 E.
Výsledky hospodárenia sú v súlade se zákonnou povinnosťou mesta zvel‘aďovat‘ svoj majetek
o nadit‘ rozpočet tak. aby bol aspoň vyrovnaný. Dlhová služba mesta ku koncu roka splňa
zákonem stanovené limit. keď celková suma dlhu desiahla výšku 2838% a splnená je aj druhá
zákonná podmienka. keď suma splátek dlhu za rok 2018 dosiahla výšku 8.58 %. Dlh najedného
obyvateľa mesta bol ve výške 215,82 E.

Ze záverečného účtu vyplýva. že rozpočet podprogramu 11.3 — stnavovanie v škelstve
— školské jedálne bol v bežných výdavkoch pľekročený o 7,99 % z důvodu nezapojenia do
rozpočtu Inančn ch prostriedkov súvisiacich se strLlvovanim. vrátane úhrad stravy ve výške
98 873.36 E. Novela zákona o rozpočtových pravidlách vercjnej správy zabezpečila
s účinnosťou od 1. 1. 208 zjednotenie vykazovania rozpočtoveh údajov v rozpočte
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a skutočnosti tak, že súčast‘ou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky príjmy a výdavky.
s ktorými organizácia hospodári, vrátane všetkých prostriedkov pri jatých od mých subjektov.
vrátane úhrad rodičov stravujúcich sa detí. Rozpočtové organizácie od účinnosti uvedenej
novely musia rozpočtovať príjmy a výdavky na stravovanie žiakov materských a základných
škĎi. Rozpočet programu č. 11 — vzdelávanie a mládež ako celok je k 31. 2. 2018 čerpaný vo
výške 98,65 %‚ čoje úspora 147 321 6.

Na záver konštatoval, že návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018
je spracovan v súíade s príslušnými ustanoveniami * 16 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa ustanovenia * 16 ods. 5
citovaného zákona. Návrh záverečného účtu mesta za rok 2018 bol v zmyslc ust. * 9 ods. 2
zákona o obecnom zriadení aust. 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zverejnený najmenej podobu 5 dní spósobom v meste obvyklýnt Riadna účtovná
závierka k 31. 12. 2018 a rozpočtové hospodárenie mesta boli v súlade s ust. 9 ods. 4 zákona
o obecnorn zriadení a ust. * 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
overcné audítorom.

Inc. Bobák — poukázal na vývoj čerpania bežných výdavkov v mkoch 2014 a 2018 (str. 10
pľedloženel správy). Podotkol, že v roku 2018 v porovnaní s rokom 2014 ide o rozdiel
53646406, t.j. o takmer 1/3 vyššie čerpanie. Podľa jeho názoru sa tieto Íinančné prostricdky
z bežného rozpočtu často rníňajú zbytočne a následne chýbajú na cesty, parkoviská. chodníky,
atd‘. Dalšia skutočnosť, ktorá svedčí o tom, že kondícia mesta sa zhoršuje a neprikladá sa tornu
náležitá pozornosť, je prehl‘ad o vývoji dlhu (str. 16‘), podľa ktorého sa krátkodobé závizky
v roku 2018 oproti roku 2014 zvýšili o 2 mi!. E. Pravdcpodobnc ide o splátky úverov, ktoré sa
neohjavujú v úverovej zadlženosti, Lj. v dlhodobých závLizkoch, ale objavujú sa v krátkodobej
zadlženosti. Náslcdne to bude vyvolávat‘ problém pri cash-ílow v prípadc, že dójde k zníženiu
podiclových daní z príjmu fyzických a právnických osób.

Bc. Ľubomír Raši. poslanec rnestského zastupiteľstva — požiadal hlavného kontrolóra mesta
o inUormáciu o celkovej zadlženosti mesta Liptovský Mikuláš, t. j. aká je suma. ked‘
sk závázkom z dlhovej služby mesta pripočitajú aj všetky ostatné dlhodobé záväzky (napr.
FIN. M.O.S.. a. s., eXterné Financovanie kornunikácií. rnestskÝch športovch zariacleni. atd‘.),

PhDr. Fiedor — pripomenul. že ako lUavný konirolór sleduje úverovú zadlženosť v rozsahu
vymedzenom zákonom; ostatné dlhodobé závüzky a pohľadávky sú uvedené v poznámkach
v audítorskej správe.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh jednomyserne schválilo (22 poslancov za). Pri jalo
k nemu uznesenie č. 50/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

8/ ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2013

Správu predložila Ing. Lenka Debnárová, PhD.. vedúca odboru í‘inančného MsÚ.
Uviedla, že mesto pri spracovaní záverečného účtu vychádzalo z legislatívnvch rámcov. t. j. zo
zákona o obecnom zriadeni a zákona o rozpočtových pravidlách. ako aj z interných predpisov
mesta. Splnilo si informačnú povinnosť tým, že záverečn“ účet bol v zmvsle zákona zverejnenÝ
a dodržalo aj členenie záverečnáho účtu v zmyslc 16 zákona o rozpočtových pravidlách.
Bližšie informovala o jednotlivých oblastiach hospodárenia s tým, že v bežných príjmoch
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a výdavkoch bol za rok 2018 dosiahnutý prebytok vo výške 2 019 264 E, v kapitúlovorn
rozpočte bol dosiahnutý prebytok 293 773 € a takisto vo ňnančných operúciách bol dosiahnutý
prebytok vo výške 745 582€. Celkový prebytok rozpočtu bol na úrovni 3 058619€. Učtovný
výsledok hospodárenia po zdanení taktiež v medziročnom vzrástol o 2,6 mil. E.
Výsledok hospodárenia bol vypočítaný v zmysle zákona o účtovníetve, t. L vychádzalo sa
z výkazu ziskov a strát a hol na úrovni 3 640 599,01 C. Majetok mestu k 31. 12. 2018
medziročne vzrástol o 8%, tj. o 7,3 mil. E. Prehvtok rozpočtu upravený o flnančnú prostriedky,
ktoré sú účelovo viazané a majú sa použif V nasledujúconi roku. resp. o nevyčerpané dotácie.
ktoré sa musia vrátíť príslušnému poskvtovateľovi. ktorý je určený na prevod do rczervného
Fondu. je vo výške I 606 272,38 E.

Co sa týka peňažných fondov. pripomenula. že mesto tvorí rezervný fond. fond na
udržiavanie výsledkov projektu. Fond prevádzkv. údržby a opráv nájomných bvtov a sociálny
Ihnd. Celkový zostatok na týchto účtoch k 31. 12. 2018 hol vo výške 909 612.07 E. Na
osohitnom depozitnorn účte zostávajú íinančné prostriedkv za prenesený výkon štátncj správy
(mzdy za 12. mesíac) a suma za nevysporiadaný súdny spor (ýkajúci sa sídliska Palúdzka.

Pokiaf ideo štruktúru celkových prUnov. najváčšiu položku Ĺvoria bežné prijmy mesta,
ďalšími významnými čast‘ami sú kapitálové príjmy, granty a transfery a prijmové íinančné
operácie. V rámci príjmov v roku 2018 až 37,2% tvorili podielové dane. 16,6% tvorili bežné
granty a transfery a ISA % holi príjmy z kapitálových grantov a transIrov. Podrobnejšie
informovala o medziročnom vývoji jednotlivých zložiek bežných a kapitálových príjmov,
finančných operácií a bežných a kapitálových výdavkov mesta a rozpočtových organizácií.

Zdóraznila. že mesto je úspešné v získavaní grantov a transferov. z ktorých vie pokryť
vel‘kú čast‘ investičných akcii. Poukázala tiež na vÝvoj komerčnýeh úverov od roku 2009 a na
klesajúcu knyku v oblasti úverovej zadlženosti. ktorá k 31. 12. 2018 dosiahla úroveň 28,37%.
Pripomenula, že najvýraznejšiu zložku rozpočtu tvorí oblast‘ vzdelávaniu. na ktorú sa
spotrebuje až 113 rozpočtu.

Na záver informovala o vývoji prcbvtku na rozdelenie. kde od roku 2013 do roku 2016
hola rastúca tendencia. V tcjto oblasti najúspešncjší bol rok 2018. kedy bol dosiahnutý najvyšší
výsledok hospodárenia za porovnávané obdobie.

Mur. Dvorščáková — podl‘a vvjadrenia predkladateľkv najviac peňazí ide tlo školstva.
pripomenula však, že v celkovej sume sú zahrnuté aj prenesené kompetencie. to znamená, že
jde o (bande, kwré sú školám prcsunuté zo šLítu. Požiadala o vvjadrenie. aký by bol podiel
školstva na celkovom rozpočte mesta. ak by sa odpočítala táto suma.

lnu. Debnárová. PhD. — pre tento účel spracovala tabuľku, z ktorej je zrcjmé. aký je podiel
financovania mestom a aký je podiel financovania zo štátneho rozpočtu. Mesto financuje
rozpočtové organizácie (školstvo) vo výške 7 709 542 E. štátny rozpočet vo výške 4 831 574 E.
V medziročnom porovnaní mesto zaplatilo o 520 376 E viac oproti medziročnému porovnaniu
flnancovania zo štátnych zdrojov, ktoré narástli o 303 782 C.

Inu. Bobák — poukázal na niektoré skutočnosti v predloženej správe, i keĹľ podľu jeho názoru
je spracovaná tak, aby niektoré veci zostali skryté, Upozornil na stranu 20 — kapitálová
výdavky, kde sa uvádza. že schválený a upravený rozpočet bol 8 mil. € a skutočné plnenie holo
4 763 368 E. t. j. len na 58.47 %. pričom išlo o prcdvolebný rok. Pre porovnanic uviedol. že
v roku 2014 sa kapitálový rozpočet naplnil na S 700 tis. E, nic na I 470 tis. E. ato pri ovefa
nižšom príjme do rozpočtu ako bol v roku 2018. Takéto porovnanie chýba. kým v minulosti
holo zvykom ho uvádzuF. preto tento materiál kritizuje. Ak mesto dokáže z 32 mil. E
preinvestovat‘ iba 4 700 tis. C, považuje W za disproporeiu Je potrebné zvažovat‘. uko mesto
dokáže kapitálová výdavky zhodnotiť pre občanov. Poukázal tiež na skutočnosť. že ak v roku
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2010 boli príjmy z podielových daní cca 7 mil. E. v roku 2018 to holo vyše 12 mil. E, avšak
tieto príjmy sa zrejme minuli svojmu účelu. resp. neboli zhodnotené pre občanov. Strana 30 —

poslanci sú najednej strano obviňovaní z toho, že nechcú podporiť rozpočet na cesty. na druhcj
sírane však v programe „miestne komunikácie“ boli kapitálové výdavky v roku 2018 naplnené
len na 54,38 %‚ čo pokludá za zarážajúce. Takýto prístup vyvoláva ti občanov dojem. že
komunikácie sa nebudujú z rozpočtu mesta a je potrehné zainvestovať ich různymi súkromnými
podnikateľskými subjektmi. ktoré navyše mestské zastupiteľstvo ani neschválilo. čo podía
ticho nieje správne.

L. Trizna — poukázal na nczmyselnosť tvrdení poslanca Ing. Jozefa Bobáka.

Mur. Kultan — pripomenul. že stav rezervného Fondu k 3 12. 2018 bol 730 tis. E a suma. ktorá
samá vložiť do rezervného Fondu.je I 600 tis. E. tj. spolu byv rezervnom fonde malo byť cca
2 300 tis. E. z ktorých sa už určitá čast‘ rozplánovala do rozpočtu v rámci rozpočtových zmien.
Zaujímal Sa. koRo rinančných prostriedkov zostane po týchto zmenách v rezcrvnom fonde.
Pripomenul vyjadrenie primátora mesta, že pokiat‘ záverečný účet neprerokuje a neschváli
mestské zastupiteľstvo, nemůžu byť disponibilné íinančné prostriedky. které tvoria prebytok
rozpočtu za rok 201 8 vo výške 1,6 mil. E, použité na výdavky, ktoré sú už naplánované
v schválenom rozpočte. V tejto súvislosti podotkol. že do rozpočtu už holi zapojené Iinancie.
ktoré tam ešte nemali byť, eventuálne můžu tam byť až po schválení závercčného účtu. Myslí
si, že v minulosti nebolo zvykem zapájaf clo rozpočtu takéto flnančné prostriedky.

Imz. Debnárová. PhD. — poznamenala, že vždy bob zvykom takéto Finančné prostriedky zapájať
do rozpočtu.

Mur. Kultan — v tom pripadc požiadal o uvedenie sumy. ktorá zostane v rezervnom fonde.
pretože približne pred 3 mesiacmi prednostka NIsU informovala, že v rezervnom Fonde je cca
80 tis. E. pričom za predošlého vedenia sa vždy ponechávala rezerva 400 — 500 tis. E. Dalej
pnpomenul. že ked‘ sa schvaľoval rozpočet na rok 2018. už vtedv upozorňoval. že je veľmi
podhodnotený v príjmovej časti. Zdůvodnil to tým. že ak pred koncem roka ministerstvo
I5nancií vyčlení pre mesto určitú sumu. zvčajne sa z nej odporúča zapojiť do rozpočtu cca
98 %. Mesto však zapojilo menej prostriedkov, t. j. vopred vedeto, že hucle mať prehytok. a to
vo výške cca 500 tis. E pre konkrétny rok. To. čo boto prezentované, že ekonomike Slovenska
a Európy sa darí, je síce potešiteľné. upozornil však, že ekonomika postupne spomal‘uje.
V tabuľke v predloženej správe je jasne uvedené, že od roku 2010 bol prídel pre mesto
dvojnásobný oproti preclchúdzajúcim rokom. čo znamená, že samosprávy žijú v ekonomicky
fantastických časoch .Je však na zodpovednosti poslancov upozorňovat, že do budúcnosti
takýto trend nemusí pokračovat‘. Príjniy aj v minulosti stagnovali a dokonca v niektorých
rokoeh klesali, k čomu může ‘ blízkej dobe opäť důjsť, proto je namieste obozretnosť, čo sa
týka úverov, zadlženia. atd‘. Na záver sa pripojil k otázke poslanca Bc. Rašiho. akáje skutočná
výška závázkov mesta. Požiadal hlavného kontrolóra. aby túto informáciu poslat všetkým
pos1inconi e—mailovou poštou. Osobne záverečný účet podporí, precltým by však rád poznal
informáciu. koRo únančných prostriedkov bude reálne na rezervnom fonde po zapojení
rozpočtových zmien.

lnu. Debnárovú. PhD. — čo sa t‘ka vývoja podielovch daní a ich zapojenia do rozpočtu.
považuje za samozrejmé. že pri plánovaní je potrebná ohozretnost. t. j. nemožno rozpočtovať
‘šetky zdroje prisľúbené od štátu. Pripomenula. že napriklad 18. 4. 20)9 bol mestským
zastupitel‘stvom navýšený príjem z podiebových daní o 95 137€ na transfer materským školám.
To znamená. že aj na tukéto neplánované investície musí mat‘ mesto krytie. pri
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rozpočtovaní výdavkov z podielových daní nemožno rozpočtovať maximum, ale držať sa
zásady opatrnosti.

Co sa týka rezervného fondu, k 8. 7. 2019 bol stav na tomto fonde 82 658 €. Konečný
stav k 3 L 12. 2018 bol 726 119€, prídel do rezervného fondu, t. j. výsledok hospodárenia, ktorý
bude schvarovaný v rámci tohto bodu, je cca 1,6 mi]. E. Výdavky z titulu schválených
rozpočtových zmien tvoria cca 1.5 mil. Es tým. že do nich nieje zahrnutá dnes schválená zmenu
140 tis. E. Zdroje vrátane povinnej rezervy, z ktorej nemožno čerpaC, sú teda 765 tis. E, po
odpočítaní povinnej rezervy zostáva 165 tis. E. Ak sa od tejto sumy odpočita schválená suma
140 tis. E. v rezervnom fonde zostanú disponibilně zdroje 25 tis. E.

Ina. Urbanovič — považuje za škodu. že sa záverečný účet neprijal v zákonom stunovenej lehote.
t.j. do 30.6.2019. Očakával ktornuto bodu váčšiu diskusiu, pretože ked‘ho opoziční poslanci
predtým stiahli z rokovania, daLo by sa predpokladať, že majú na to vážny dóvod. Na tomto
rokovaní však boli vznesené len niektoré poznámky, resp. otázky, ktoré neboli závažného
charakteru a v podstate nikto nehodnotil tieto výsledky hospodárenia ako zlé. Dokonca si
dovolí tvrdiť, že výsledky hospodárenia mesta za rok 2018 sú jedny z najlepších za ostatných
15 rokov, ato aj napriek tomu, že išlo o volebný rok. Za tieto výsledky je potrebné pod‘akovať
jednak všetkým zamestnancom flnančného odboru, jednak všetkým tým. ktorí jednotlivé
programy spravujú a takisto všetkým riaditeľom organizácií v zriad‘ovatefskej pósobnosii
mesta Liptovský Mikuláš. PripomenuL, že tieto výsledky bolí dosiahnué aj vd‘aka tomu. že
mesto dokázalo získat‘ veľa finančných prostriedkov z eurofondov a z dotácii .Ako príklad
uviedol zimný štadión. ktorý nebol realizovaný z úverov. resp. zo zvyšovania dani a poplatkov
pre obyvatel‘ov mesta. Další významný ukazovateľ je to, že v minulom roku bol navýšený
majetok mesta o 7 mil. E. čo svedčí o tom. že výsledky hospodárenia boli výborné aj napriek
tomu, že mesto nezvyšovalo dane, že neprijímalo vysoké úverv a nemuselo sa zadlžovať.

Co sa týka porovnania rokov 2014 a 2018. uviedoL, že v roku 2014 bol prebytok bežného
rozpočtu I 265 tis. E, za rok 2018 je prebytok 2 019 tis. E, v kapitálovorn rozpočte bob v roku
2014 strata 3 291 tis. E, za rok 2018 je prebytok 283 tis. E. V hodnotení hospodárenia
organizácie v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je hlavný práve
tento ukazovateľ, t. j. aký je výsledok bežného a kapitálového rozpočtu. Mesto Liptovský
Mikuláš malo za rok 2018 výsledok bežného a kapitálového rozpočtu 2 313 tis. E oproti roku
2014, kedy bol výsledok -2 025 tis. E. Táto strala bolu nahradená tým. že mesto prijalo veľký
úver (cca Ii — 2 mi!. E). Finančně operácie v roku 20] 8 bo!i použité vo výške I 983 tis. E, ale
v roku 2014 až vo výške 4550 tis. E. Dóležitý pre posudzovanie je však bežný a kapitálový
rozpočet, pričom v roku 2018 bol výsledok vysoko aktívny (cca 2 mil. E). kým za rok 2014 bol
stratový (cca 2 mil. E), to znamená 4-miliónový rozdiel v hospodárení. Dóvod, prečo v roku
201$ boli bežné výdavky vyššie, je ten. že vysoký podiel vý‘davkov bol použitý na školstvo
(zvyšovanie miezd. tovarov, služieb. atd‘.). Posledným porovnávacím ukazovateľomje účtovn
výsledok hospodárenia, ktorý je za rok 2018 zisk ve výške 3 840 tis. E. kým za rok 2014 bol
-681 tis. E.

Toto sú fakty, ktoré jednoznačne hovoria o tom, že rok 2018 bol jeden znajlepších. čo
sa týka rozpočtových výsledkov hospodárenia za posledných cca 15 rokov. Pozitívne hodnotí,
že rástol majelok, že mesto dokázalo rekonštruovať základné a materské školy, že sa budovali
cesty, chodníky. zrekonštruoval sa zimný štadión a futbalový štadión a nebolo to z peňazí
daňových poplatníkov. Mesto tieto Finančně prostriedky hľadalo z mých, nenávratných
zdrojov. Preto ho mrzí, že ked‘ sa na tomto zasadnutí neschválili opravy a rekonštrukcie ciest.
nebude to už možné dobehnúť. čo je tragédia pre toto mesto. Napriek tornu, že sú dobré
vÝsledky hospodárenia a mesto móže ist‘ aj do mých modulov. väčšina poslancov mestského
zastupiteľstva neprejavuje dobrá vóľu. čo považuje za politickú obštrukciu. Naopak, veľká
vd‘aka patrí všetkým, klon sa podieľali na týchto výsledkoch hospodárenia. ktoré posunuli
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mesto Liptovský Mikuláš v roku 2018 d‘alej. Skutočnosť. že v roku 2019 bude mesto stagnovať.

podl‘a toho ako MsZ na tomto zasadnutí prijímalo jednotlivé body, je vel‘mi zlý signál puc

obyvateľov, prctože toto vedenie mesta v minulosti dokázalo dobre hospodáriť bez toho, aby

zvyšovalo dane obyvateľom, dokázalo znížiť dlh, ktorý je len 28 %. zvyšoval sa majetok mesta,

atd‘. Dobre spravované mesto teda skutočne fungovalo aje škoda. že vďaka opozičnej politike

bude do ďalšieho obdobia stagnovat‘.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— časť 1.— bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (20 poslancov za);

— čnsť II. — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (20 poslancov za);

— hlasovame o všeobecnej zbode hlasovat‘ o časti III. ako o celku — návrh jednornyseľne

schválený (20 poslancov za);
— časť III. ako celok — bez zmeny — návrh jednomvseľne schválený (20 poslancov za).

K tomuto bodu bob prijaté uznesenie Č. 51/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

9/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Mur. Vincent Kultan

a) Interpeloval primátora mesta:
Staré mesto — niektoré križovatky ulic sú zarastené a neprehľadné — požiadavka

skontrolovať takéto križovatky v celom Starom rneste. Upriamil pozomosť najmä na križovatku

pri požiarnej zbrojnici — pri prechode cez trať doľava vóbec nie je vidieť a ked‘že tam chýba

chodník. situáciaje puc chodcov u cyklistov nebezpečná. Odporučil vyzvať vlastníka, aby daný

pozemok vykosil a vysekal kríky.

b) Interpeloval primátora mesta:
Tlmočil požiadavku obyvateľov Iľanova. aby sa mesto v rámci svojich možností

pokúsilo nájsť prevádzkovateľa obchodu, ktorý v tejto mestskej časti chýba.

c) interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s týmto rokovaním rnestského zastupiteľstva konštatoval. že bola prejavená

dobrá vól‘a a všetkv veci. na ktorch sa dohodli predsedovia poslaneckých klubov. holi

schválené. Toto je podi‘a nebo cesta. t. j. stretnúť sa a diskutovať. Navrhol opätovné stretnutie

napr. v auguste. kde by sa predsedovia klubov pokúsili nájsť cestu k zriadeniu komisií

a mestskej rady, ktoré sú dlhodobo požadované. Avizoval, že bude mať vážny problém

podporovať body, o ktorých má málo inĺomácií a odmieta si zisťovať čiastkové informácie na

Mestskom ůrade za takých podrnienok, aké stanoviio vedenie mesta. pretože. pretože na to rnajú

slúžiť príslušné orgány (komisie. mestská rada).

d) 1nterpelova primátora mesta:
Opakovane požiadal primátora mesta, aby zasadnutia mestského zastupitel‘stva, ktoré

nic sú dlhodobo plánované, boli zvolávané po 14-tej hodine.

e) Interpeloval primátora mesta:
Vyjadril svoj názor, že ked‘ zasadnutie mestského zastupiteľstva vedie zástupca

primátora mesta (Ing. Urbanovič), atmosféra je podstatne pokojnejšia — odporučil nad tým

pouvažovať.
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1n. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta — na interpelácie poslanca odpovie primátor
mesta písomne. K otázke stretnutia predsedov poslaneckých klubov, které sa uskutočnilo pred
niekoľkými dňami, poznamenal, že podľa neho sa nezhodli na všetkom — určite sa nezhodli
napr. na opravách a rekonštrukeiácb miestnych komunikácií. Čo sa týka bodov programu, ktoré
boJi predložené nu toto zasadnutie. osobne k nim nemaž žiadne vhradv. podobne ako nernal
výhrady k programu MsZ 20. 6. 2019, atd‘., preto považuje tvrdenie Mgr. Kultana, že na
spoločnom stretnuti sa zhodli, za jednostranně.

2. Bc. Marek Nemcc

a) Interpeloval primátora mesta:
Demänovská cesta — parkovisko pred ZS s MS je hotové, zostali tam však pozostatk

póvodného pleta (betónové základy), ktoré je potrebné odstrániť — ideálny čas je v letných
mesiacoch. kedy je frekvencia ľudí menšia.

b) Pozval všetkých na 20. 7. 2019 na futbalový štadión do mestskej časti Palúdzka.
na podujatie Palúčanský deň, které organizuje klub mestskej časti. Pripomenul. že počas celého
dňa bude program. z ktorého si určite každý vyberie.

3. Mpr. Anna Dvorščáková

a) Interpelovala primátora mesta:
Apelovala na to, aby mestskému zastupiteFstvu bol predložený návrh na zriadenie

všetkých komisií MsZ — možnosť prediskutovania materiálov týkajůcich sa hlavne financii.
majetku mesta, atd‘. s odborníkiui. Poznamenala, že napr. záverečný účet mesta nebol
schválený v termíne preto. lebo nebol odkomunikovaný s odborníkmi, aby poslanci mali
dostatečné informácie.

b) Interpelovala primátora mesta:
Vodorovné dopravné značenie na Rachmaninovom námesti v srnere z mesta na

Podbreziny (2 odbočovacie pruhy a I stredov) — v súvislosti s jeho obnovovaním požiadala
o možnosť vyznačovať ho o niekoFko metrov skór (napr. už od križovatkv pri STOP—SHOP-e.
pretože autů sa v tomto úseku neslibná radiť.

c) Interpelovala primátora mesta:
Predložila podnet — víziu, nad ktorou je potrebné zo strany mesta uvažovať —

zisťovať situáciu ohľadom možnosti vybudovania diaľničného privádzača pri Závažnej Porube.
Problémom je. že cez mesto jazdí množstvo kamiónov do priemyselnej zóny — schádzajú
z diaľnice a cez celé mesto idú s ťažkým nákladom, Okrem toho, že sú obrovské zápchy
a sťažuje to premávku, sa aj ničia cesty.

lnz. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — na interpelácie poslankyne odpovie
primátor mesta písomne. V súvíslosti s pripomíenkou k záverečnému účtu mesta, že poslanci
nemali dostatek času prediskutovať ho s odborníkmi. keďže nie je zriadená komisia. poslankyni
Mgr. Dvorščákovej pripomenul, že záverečný účet mesta musí byť podľa zákona
o rozpočtových pravidlách zverejnený minimálne 15 dni. t. j. mali dostatok času na jeho
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preštudovanie. Zároveň pripomenul, že aj v prípade, že by bola zriadená flnančná komisia, na

záverečnom účte by nič nezmenila, pretože sú v ňom uvedené fakty, ktoré sú nemenné.
Argument, že poslanci nemali dostatok času na preštudovanie materiálu, považuje len za
politické alibi. Upozornil však, že z titulu nedodržania zákonnej povinnosti schválif záverečný
účet do 30. 6. hrozí mestu pokuta z Ministerstva financií SR až do výšky 33 000 E, ktorú by si
mali brať na zodpovednosť práve If poslanci. ktorí dodržanie uvedenej povinnosti zmanu.

4. Inn. Jozef Bobák

ti) Interpeloval primátora mesta: -

Demänovská cesta — parkovisko pred ZS s MS — odporučil zachovat‘ časť základov
póvodného plota na zriadenie sedenia (namontovať dosky a pod.).

b) Interpeloval primátora mesta:
Vyj adrii pobúrenie nad vyjadrením primátora mesta na ostatnorn zasadnutí MsZ, keď

tvrdil, že orezanie stromov na Demänovskej ceste holo zrejme zrealizované. Zdóraznil, že táto
požiadavka nebola zrealizovaná napriek tornu, že občania, ktorí tam bývajú roky, sadlhodobo
sťažujú na to, že javon‘ sú neopílené. pričom kompetentný zarnestnanec MsU na jeho
opakované pripomienkv nereaguje.

c) Interpeloval primátora mesta:
Na podnet občianky mesta upozornil, že na ceste č. I/l 8. na 4-prúdovej kornunikácii

v nočných hodinách nic sú viditel‘né deliace čiary. čo pri prechode do jazdných pwhov móže
spósobiť kolízie. Odporučil požiadať správcu cesty o riešenie tohto problému.

5. Marta Jančušová

ti) Interpelovala primátora mesta:
Informovala o podnete obyvateľov ulice Michalovskej v m. Č. Demánová, ktorí sa

sťažujú na niekoľko rokov pretrvávajúci problém neznesiteľného hluku z nelegáinej
mowrkárskej dráhy nachádzajúcej sa oproti vysokej škole (za vodou), \‘ec hola v riešení úradu
ZP cca pred 2 rokmi a aj keď vtedy čiastočne došlo k obmedzeniu jázd motocyklov.
momentálne je stav neúnosný. V mene obyvateľov žiada zvýšiť kontroly v tomto úseku
a vykonať opatrenia tak, ab sa táto nelegáina motoristická dráha zrušila.

b) InterpeLovala primátora mesta:
Poukázala na parkovanie nákladných motorových vozidiei prevážajúcich drevo,

v okolí bývalého hospodárskeho dvora v Demänovej. Problémomje poškodzovanie životného
prostredia (neporiadok, rozliate oleje. vyhodené časti nákladných áut, pneumatiky, atďj.
Ked‘že ide o obytnú zónu, požiadala v čo najkratšom čase o riešenie tejto situácie.

c) Pozvala všetkých na stretnutie Bodičanov, ktoré sa uskutoční dňa 3.8.20190 I5.°°
hod. v mestskej časti Bodice — všeWi budú srdečne vítaní.
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10/ INFORMÁCIE

Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta, informoval, že oslavy 75. výročia
Slovenského národného povstania sa uskutočnia 28. augusta 2019 na Númestí osloboditeľov
v Liptovskom Mikuláši a všetci budú na nich vítaní. Takisto vjednotlivých rnestských častiach
sa budú konať oslavy pripomenutia si tohto významného výročia.

11/ ZÁVER

Ing. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta. poďakoval všetkým prítornným za
účast‘ a zasadnutie rnestského zastupiteľstva ukončil

Ing. Marta Gutraiuvá Ing. J‘ BI#áč, PhD.
prednostka MsÚ pr átof mesta

Overovatelia zápisnice:

J
Soňa Cupková

Ing. Rudolf Urbanovič

Znpísaii: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 29. 07. 2019
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