
ZÁPISNICA č.1O/2014
z L. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskorn Mikuláši. ktoré sa konalo dňa

11. septembra 2014 o 15,00 hod. v inalej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

MuDr. Alexander Slaíkovský, primátor mesta

Poslanci MZ:

1! MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3/ Ing. arch. Pavel Bobák. CSc.
4/ MUDr. Miroslav Boďa
5/ ing. Lucia Cukerová
6/ Ing. Jaroslav Cefo
7/ Soňa Cupková
8/ JUDr. Ján Droppa
9/ Ing. Stefan Ganoczy, Phl).

10/ Jozef Gonda
11/ Mgr. Martin Krajči
12! Ing. Milan Kružliak
13/ Mgr. Vincent Kultán
14! MUDr. Roman Mojžiš
15/ Ing. Vladimír Rengevič
16/ [ng. Jozef Repaský
17/ Ing. Vladimír Stankoviansky
18/ JUDr. Milan Trnovský
19/ Ing. Rudolf Urbanovič
20/ ing. Dušan Vinčur
21/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRA VEDLNENÍ:

1/ Ing. Ján Blcháč. PhD.
2/ Peter Cibák
3/ MuDr. Oldřich Drahovzal
4/ MUI)r. Alžbeta Smiešna

PRIZ VANÍ:

1/ JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
2! Mgr. Vladimír Bella, náčelník Mestskej policie ‚

3/ Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsU ‚

4/ JUDr. Blanka 1-Iliničanová, vcdúca oddelenia právneho MsU
5/ Ing. Miloš Berník, vedúci oddclenia investícií MsU ‚

6! Ing. Ľubomír l-lůn, vedúci oddelenia dopravy a verejných priestranstiev MsU
7/ Ing. Alena Vinčurová. vedúca oddc]cnia územ. rozhodovania a stav. poriadku
8! Mgr. Erika Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsIJ
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9! PhDr. Miroslava Almanová. vedúca oddelenia organizačného MsJ ‚

10/ Mgr. Rastislav Kudlička, vedúci odd. vzdel., mládeže. športu a kultúry Msti
11/ ing. Jaroslav Chomo. vedúci oddelenia správy majetku MsTi
12! Ing. Dušan Močarník, vedúci útvaru informatiky Msti
13/ Ing. arch. Tatiana I3achtíková, špecialista útvaru hlavného architekta mesta
14/ Ing. Iveta Klepáčová. vedúca útvaru ZP a poľnohospodárstva MsU
15! Mgr. Miroslav Kašák. útvar SFRB MsU
16! Mgr. Anna Iľanovská, vcdúca útvaru právnych služieb Msti
1 7/ PhDr. Dana Guráňová. vedúca útvaru mládeže, športu a kultúry Msti
18/ Ing. Jana Kormaníková, špecialistka útvaru koncepcií a proj. manažmentu MsU
19/ Mgr. Jana llapčová, riaditel‘ka Zariadenia pre seniorov a DSS Lipt. Mikuláš
20/ Mgr. Zdenko Blažek, riaditeľ Múzea Janka Král‘a Lipt. Mikuláš
21/ Mgr. René Devečka, riaditel‘ Domu kultúry, Lipt. Mikuláš
22/ Ing. Jozef Klepáč, riaditcľ Verejnoprospešných služieh Lipt. Mikuláš
23/ Bc. Jana Piatková, riaditeľka Informačného centra mesta Lipt. Mikuláš
24/ Mgr. Art. Mano Kermiet, TV Liptov, a.s.
25/ Ing. Peter Lehotský, predseda predstavenstva spoločriosti Teievízia Liptov, a.s.
26/ Mgr. Jerguš Bača, predseda predstavenstva M1-IK 32 Liptovský Mikuláš, a.s.
27/ Mgr. Branislav Tréger, PhD, primátor mesta Liptovský I irádok

II OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupitcl‘stva otvoril M 1J Dr. Alexander Slafkovský,
primátor mesta. Konštatoval. že na začiatku rokovania je prítomných 18 poslancov (4
poslanci požiadali o ospravedlnenie neúčasti), na základe čoho je rnestské zastupiteľstvo
uznášaniaschopné.

2/ VOL‘BA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

MUDr. Alexander Slafkovský. primátor mesta. predložil návrh na voľbu návrhovej
kornisie, do ktorej odporučil zvolit‘ poslancov Inu. Vladimíra Rengeviča, MUDr. Martu
Voštinákovú a Ing. Milana Kružliaka. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená
počtom 17 hlasov (1 poslanec nehlasoval). Primátor mesta určil za zapisovatel‘ku p. Anežku
Drhiakovú a za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Romana Mojžiša a JUDr.
Jána Droppu.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

MUDr. Alexander Slalkovský. primátor mesta, predložil návrh programu rokovania
podľa obsahu uvedeného na pozvánke. Ked‘že v rámci rozpravy k programu sa neprihlásil
žiadny z poslaneov, dal primátor o tomto návrhu hlasovat‘.

Mestské zastupiteľstvo program rokovania jednomyscľne (I 9 hlasmi) schválilo.
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PROGRAM:

1/ Ot‘vorenie zasadnutia

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

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Organizačné otázky:

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestskčho zastupiteľstva vo
volebných obvodoch pre vol‘by do orgánov samosprávy obcí na volebné
obdobie rokov 2014 — 2018 v meste Liptovský Mikuláš

5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plůch na umiestňovanie
volebných plagátov a mých nosičov informácií na verejných priestranstvách
počas kampane pred vol‘bami do Európskeho parlamentu a vol‘bami do
orgánov samosprávy obcí

6/ Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013

7/ Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.20 14

8/ Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta k 30.6.2014:

a) Informačné centrum mesta
b) Vcrcjnoprospešné služby

9/ Výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32
Liptovský Mikuláš, a.s. za rok 2013

10/ Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

lil Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák. Č. 122/2013 Z.z.
o ochrane oso bných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v kontrolovanom subjekte: mesto Liptovský Mikuláš — Mestský úrad
Liptovský Mikuláš, Adresa: Ul. Stúrova č. 1989/4 1, Liptovský Mikuláš“

12/ Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania zák. Č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám právnickými osobami zriadenými
zákonom, kde má mesto 100 % - nú účast‘ v subjektoch:

I. Televízia Liptov, a.s., Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 03101
2. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Nám. Osloboditel‘ov 73,

Liptovský Mikuláš 031 01
3. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Partizánov 14,

Liptovský Mikuláš 031 01“

13/ Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania Zák. Č. 395/2002 Z.z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
rozpočtovými organizáciami:

1. fom kultúry so sídlom Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Múzeum Janka Král‘a, so sídlorn Námestie osloboditeľov Č. 30, 031 01

Liptovský Mikuláš“
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14/ Zmluva o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabczpečenia zneškodnenia

komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš

15/ Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie

s majetkovými právami mesta

16/ Dodatok Č. 1 Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam č. 746/2014/Práv.

17/ Aktualizácia PHSR na roky 2014 —2020

18/ Správa o plnení invcstičných akcií k 30.6.20 14

19/ Návrh na zaradcnie do siete šköl a školských zariadení — Materská škola
Okoličianska 404/C — stavebné úpravy pavilónu C

20/ Správa o Činnosti Obecnej školskej rady za školský rok 2013/2014

21/ Interpelácie poslancov

22/ Informácie

23/ Záver

4/ORGANIZAČNÉ OTÁZKY:

URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV A POČTU POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTU1ITEĽSTVA VO VOLEBNÝCH OBVODOCH
PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSIRÁVY OBCÍ NA VOLEBNÉ
OBDOBIE ROKOV 2014 - 2018 V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh prcdložil MUDr. Alexander Slalkovský, primátor mesta. Informoval, že po

rokovaní poslaneck‘ch klubov došlo k predbežnej dohode na tom, že sa nebudú meniť

volebné obvody ani počty poslancov oproti doterajšiemu stavu. Vymenoval jednotlivé

volebné obvody a počet poslancov v nich a následne otvoru rozpravu k tomuto bodu.

Jozef Gonda, poslanec MZ - póvodným zámerorn bob predložif za poslanecký klub návrh na
zvýšenie počtu posluncov za volebný obvod č. 8 Lipt. Ondrašová na dvoch, avšak po
upresnení počtu obyvateľov m.č. Lipt. Ondrašová (1629) a prepočte na počet voličov došlo

k prehodnoteniu tohto návrhu a klub nebude trvať na zvýšení počtu poslancov.

Ing. Jaroslav Čefo. poslanec MZ - predložil pozmeňovací návrh týkajúci sa počtu poslancov.
V tejto súvislosti poznamenal, že sa nestotožňuje s vysokým počtom poslancov jednak
v Európskom parlamente (750), jednak v Národnej rade SR (150) a taktiež je už dlhší čas
presvedčený o tom, že kvalita uznesení resp. rozhodnutí mestského zastupitel‘stva v Lipt.

Mikuláši by určite neutrpela, ak by sa číslo 25 pri počte poslancov MsZ zmenibo na 19.
Upozornil, že v zmyslc zákona v mestách od 21 000 do 50 000 obyvatel‘ov sa určuje počet
poslancov MsZ v rozrncdzí od 15 do 25. Mesto Liptovský Mikuláš má k 3 1.8.2014 celkom 31
706 obyvatel‘ov. pričom počet poslancov MsZ bol doterz 25 a aj pre funkčné obdobie 2014 -

2018 sa navrhuje na 25. čo je maximálny počet určený zákonom. Zdóraznil, že na základe
diskusií s občanmi i s kolcgami poslancaini sa preukazuje, že v záujme všetkých je šetrit‘, ale

nic je presne deklarované, v ktorých oblastiach. Myslí si, že aj tu je priestor na to, aby

znížením počtu poslancov o 6 došlo k zefektívneniu činnosti MsZ. Pre nasledujúce volebné
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obdohie by odporúčal aj zníženie počtu odborných kornisií a tiež zníženie počtu členov
v týchto komisiách. Pri prepočte nákladov na 6 poslancov a cca 30 členov komisií by úspora
predstavovala cca 25 tis. eur ročne, pričorn do tejto sumy nic sú započítané náklady na
spotrebný materiál, kancelárske potreby, logistiku. Jeho návrh vychádza aj z porovnania
s mestami. ktoré rnajú podobný. resp. podstatnc vyšší počet obyvatel‘ov a rozhodujú v nich
poslanci v počte buď rovnakom alebo nižšom ako v Lipt. Mikuláši. Pre porovnanie uviedol,
že napr. mesto Poprad. ktoré má vyše 50 000 obyvateľov, má 19 poslancov a 4 + 1 koinjsie,
mesto Trenčín s 55 000 obyvatel‘mi má 25 poslancov, pričom tiež malo návrh na zníženie na
19 poslancov, atd‘. Druhým dóvodom na predloženie tohto návrhu, je jeho presvedčenie, že
dozrel čas na to, aby o časti rncstského rozpočtu rozhodovali aj samotní občania. Je nutné
uvažovaf nad pojmom “participatívny rozpočet“, čo znamená, že v jednotlivých mestských
častiach budú priamo občania pomáhat‘ zvoleným zástupcorn rozhodovat‘ o tom, ako bude
použitá pre danú mestskú časť suma vyčlenená z rozpočtu mesta. Myslí si, že zapojením
občanov do rozhodovania o veciach verejných sa móže vytvorit‘ priestor na zníženie počtu
poslancov z 25 na 19 a tiež prispiet‘ k zúženiu priestoru na určité súperenie politických strán
resp. určitých záujniových skupín. Konkrétne navrhol určit‘ pre jednotlivé volebné obvody
počet poslancov nasledovne: volebný obvod Č. 1 - 3 poslanci, volebný obvod Č. 2 - 5
poslancov, volebný ob\od Č. 3 - S poslancov, volebný obvod č. 4 - 1 poslanec, volebný obvod
Č. 5 - 1 poslanec. olebn obvod č. 6 - 1 poslanec. volebný obvod č. 7 - 2 poslanci, volebný
obvod Č. 8 - 1 poslanec. V návrhu uznesenia i v dóvodovej správc by sa potom zmenil počet
poslancov z 25 na 19 a prepočet počtu obyvatel‘ov na 1 poslanca by sa zmenil z 1268 na 1668.
V tomto zmysle by došlo k úprave aj v prílohe Č. 1.

MUDr. Jaroslav Barok, poslanec MZ - vyj adrii podporu pozmeňovaciernu návrhu, na základe
ktorého by došlo k zefcktívneniu práce poslancov. Dokumentoval to na príklade poslaneckého
klubu Podbrezín, zasadnutí ktorého sa niektorí poslanci zúČastňujú pravidelne, niektorí občas
resp. vóbec, čo viedlo až k vylúčcniu niektorých členov z klubu. Podl‘a jeho názoru aj komisie
by získali váčšiu vážnost‘, ak by sa napr. niektoré zlúčili, ale boli by v nich zastúpení
odborníci na príslušné oblasti.

Mgr. Martin KraiČí, poslanec MZ - súhlasí s odóvodnením poslanca Ing. Čefa v časti
zefektívnenia práce poslancov, otázkou však je, Či k načasovaniu neprišlo neskoro, t.j. krátko
pred vol‘bami. Vyj adrii však presvedčenie, že aj v prípade neschválenia tohto návrhu sa MsZ
v d‘alšom volebnom období k tejto téme vráti. Súhlasí tiež s tým, že by sa mala zef‘ektívnit‘
práca komisií, nic však ich zlučovaním, ale skór znížením počtu členov s tým, že je potrebné
zvážit‘ aj možnost‘ penalizovania neúčasti na zasadnutiach. Co sa týka zníženia počtu
poslancov, podl‘a jeho názoru je potrebné prihliadat‘ aj na počet voličov v jednotlivých
obvodoch, nic len na počet občanov.

Ing. Štefan Ganoczy, PhD.. poslanec MZ - pripomenui, že podobné návrhy rezonovali aj v
minulosti, domnieva sa však, že tento návrh bol podaný oneskorene na to, aby ho MsZ
schválilo bez odsúhlasenia v jednotlivých poslaneckých kluboch. Odporučil zvážit‘, aká je
šanca na schválenie takéhoto, pragmaticky síce správneho návrhu, ale procedurá[nc úplne
nevhodne podaného. pretože V poslaneckých kiuboch nebol prcrokovaný a mestská rada
vyjadrila všeobecný súhias so súčasným riešením.

Ing. Čefo - Čo sa týka načasovania. pripomenul, že ide o bod programu, ktorý bol plánovaný
práve na toto obdobie, t.j. pred komunálnyrni vol‘barni. preto nepredkladal pozmeňovací
návrh v skoršom období.
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ln. Dušan Vinčur, poslanec MZ — čo sa týka zníženia počtu poslancov, pripomcnul, že už vo

volebnom období 1994 — 1998, keď malo MsZ 43 poslancov, bol návrh zníženia na 25

poslancov odmietaný s že MsZ s takýmto počtom poslancov nemöže fungovat‘, čo sa

nepotvrdilo. Pripúšťa, že v nicktorých mestských častiach móžu byt‘ z tohto hľadiska určité

problémy — nemožno porovnávat‘ prácu poslancov na sídliskách a v prímestských častiuch,

kde sú určité špecifiká — práve k práci týchto poslancov osobne pristupuje s úctou. Vrátil sa

k samotnej myšlienke a odporučil prehodnotit‘, čije vóbec vhodné uvažovat‘ nad viacerými

volebnými obvodmi z hl‘adiska rozhodovania o rozpočte - v tejto súvislosti odporučil do

budúcnosti zvážit‘ možnosť vytvorenia jedného volebného obvodu. Pokial‘ ide o spomínané

načasovanie pozmeňovacicho návrhu Ing. Cefa, nepovažuje za správne rozhodovať o ňom. na

tomto zasadnutí - ide o vec. ktorú je potrebné prediskutovat‘ jednak v poslaneckých kluboch a

jednak v mestských častiach, kde kluby okrem poslancov tvoria aj občania. K tornu, aby tieto

kluby mohli riadne fungovat‘, je potrebné vybrat‘ do nich vhodných l‘udí, ktorých je potrebné

aj určitým spósobom motivovat‘. Touto myšlienkou by sa malo zaoberat‘ nové mestské

zastupitel‘stvo minimálnc rok prcd skončením svojho mandátu. Co sa týka návrhu na zníženie

počtu členov komisií, pripomenul, že ako predseda jednej z nich už od začiatku tvrdil, že

počet 12 členov je vysoký, čo sa postuporn času aj potvrdilo, keď komisia už viackrát nebola

uznášaniaschopná. Okrem toho je potrebné zarnysliet‘ sa aj nad zložením kornisií - faktom je,

že váčšinu členov tvoria tí, ktorí boli ncúspešnýrni kandidátmi na poslancov a z tohto titulu

narastá aj počet členov - na túto vccje potrebné dohliadnut‘ pri kreovaní kornisií. Podl‘a jeho

názoru je súčasný počet komisií vyhovujúci — považuje za nepredstavitel‘né, že by napr. ku

komisii Finančnej, majetkovo-právnej a cestovného ruchu bola pričlenená ešte d‘alšia oblast‘,

pretože táto komisia má rnnožstvo problémov na riešenie. K činnosti komisií neodporučil

pristupovat‘ z hl‘adiska odmeňovania členov za účast‘. ale z hľadiska konštruktívnosti — ich

práca by mala byť cfcktívnejšia a mali by z nich byt‘ odbornejšie výstupy.

MUDr. Miroslav Boďa. poslanec MZ — Ing. Čefo zatial‘ nekonkretizoval. ktoré kornisie by sa

mali zrušit‘ resp. zlúčif — o tomto návrhu je potrebné diskutovať neskór, nakoľko nic je ani

hodom tohto programu. Co sa týka počtu poslancov, túto myšlienku považuje za zaujímavú,

bob však potrcbné predložit‘ ju rninimálne pred 2-3 týždňami, pokým sa nevytvárali koalície,

resp. neboli navrhnutí kandidáti na poslancov v rámci jednotlivých volebných obvodov.

p. Gonda — k návrhu poslanca Ing. Vinčura na vytvorenie jednomandátového volebného

obvodu poznamenal, že v takorn prípade móže dójst‘ k situácii, že všetci poslanci budú

zvolení zo sídlisk a žiadny poslanec z prírnestských časti — v tejto súvislosti poukázal na

značný rozdiel v práci poslancov na sfdlisku a v prírnestských častiach. Co sa týka činnosti

komisií, osobne inóže vyzdvihnút‘ napr. komisiu územného plánovania, výstavby

a rcgionálneho rozvoja, ktorá má 11 člcnov a zatiaľ sa nestalo, aby nebola uznášaniaschopná,

resp. aby nemala takrncr I OO %-nú účast‘ na každom zasadnutí.

JUDr. Milan Trnovský, poslanec MZ — v plriej mierc sa stotožnil s vyjadrením Ing. Vinčura.

Osobne si myslí, že súčasný počet poslancov je optimálny na tie úlohy, ktoré rnajú

vykonávat‘, neodporučil však cez počet poslancov nešit‘ efektívnosf práce kornisií. Určitý

problém vidí v činnosti klubov v mestských častiach — poslanci sa vždy snažili s klubom

komunikovat‘, ale už cca po dvoch rokoch mali problém zabezpečit‘, aby sa klub vóbec zišiel.

Pripomenul, že na tomto zasadnutí je potrcbné v zmysle legislativy rozhodnút‘ o počte

poslancov a o volebných obvodoch pre nasledujúce volebné obdobie, ale o prípadných

zmenách, resp. o jednomandátovom volebnom obvode je potrcbná širšia diskusia na úrovni

novozvolených posl ancov, novovytvorených poslaneckých klubov a tiež na úrovni

zamestnancov mesta. ktorí vykonávajú ncrnalú činnost‘ v rámci samosprávy.
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JUDr. Ján Droppa, poslanec MZ - za klub nezávislých poslancov konštatoval, že návrh

poslanca Ing. Ccfh je pragmatický. je novodobý aje ricšiteľný, ale z časového hl‘adiska

nevhodne podaný, pretože je potrebný určitý priestor na profesionálnu diskusiu v tejto oblasti.

Pokial‘ ide o zriaďovanie občianskych výborov a klubov, je otázkou posúdenia, či sa jedná

o prímestskú časť alebo sídlisko — každý z nich má určité špecifiká pri zabezpečovaní úloh.

Co sa týka komisií, podľa jeho názoru boli čiastočne zdegradované tým, že do nich boli

nominovaní najmá neúspcšní kandidáti na poslancov a neprihliadalo sa na odbornost‘. Dalšia

vcc je otázka posúdenia samotného fungovania komisií — ticto boli nútené zasadat‘ ku každej

problernatike prerokovávanej v MsZ a nakoniec ich názor nebol braný do úvahy — z tohto

hl‘adiskaje potrebné štýl práce komisií zmenit‘.

Ing. Vinčur vyjadril potešenic, že kolcgov poslancov jeho slová zaujali a dúfa, že aj o cca 3

roky bude mať možnost‘ o tejto téme diskutovat‘.

Inu. Rudolf Urbanovič. poslanec MZ — upozornil, že dochádza k miešaniu pojmov, pretože

predmetom tohto prerokovania je návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov.

Diskutovat‘ o komisiách považuje za predčasné a zbytočné, pretože podl‘a zákona o obecnom

zriadení si MsZ zriad‘uje komisie ako odborné, poradné a iniciatívne orgány, t.zn., že záleží

od novozloženého MsZ. ako sa s touto situáciou vysporiada. Počet a zloženie komisif závisí

od vzájomncj dohody a predovšetkým od schváleného uznesenia MsZ. Co sa týka návrhu na

zníženie počtu poslancov na 19, osobne by s takýmto počtom nemal problém, nesúhlasí však

s názororn, že z tohto titulu sa výrazne ušetria finančné prostriedky. Ak sa počet poslancov

zníži o 6. pri priemernej ročnej odmene poslanca 1 000 — 1 200 eur by to predstavovalo cca 7

tis. eur ročne, čo nepovažuje za príliš vysokú úsporu. Zároveň poukázal na to, že na jednej

strane sú takéto populistické vyj adrenia o tom ako mesto ušetrí na poslancoch a na druhej

strane sa nikto nepozastaví nad tým. ked‘ mesto predáva majetok. ktorý má hodnotu 5 300 tis.

eur. ako napr. Lipto\ Aréna, za 670 tis. eur. resp. Dom služieb, ktorý má podl‘a znaleckého

posudku hodnotu 3 mil. eur, predáva za I mil. eur, alebo tcchnológiu tepelného hospodárstva

so znaleckým posudkom 2 600 tis. eur za 1 500 tis. eur len z titulu predaja tohto majetku

mesto za 4 roky prišlo o cca 7 mil. eur. Pripomenul, že poslanec Ing. Cefo hlasoval za všetky

tieto predaje. kým teraz sa takýmto populistickým spósobom snaží ozrejmit‘, ako by mesto

dokázalo ušetrit‘ cca 7 tis. eur na poslancoch. Taktiež považuje za nevhodné prcdkladat‘ takýto

návrh 10 dní pred tým ako sa majú odovzdat‘ kandidátne listiny na poslancov, primátorov

a starostov. V tejto súvislosti poznamenal, že Ing. Cefo kandiduje ako nezávislý kandidát na

primátora, ked‘ predtým 3x kandidoval za stranu SDKU-DS a vie, že podávanie kandidatúry

za politické strany a zvlášt‘ za ich koalície nic je jednoduchý proces — na vzájomné dohody sú

potrebné minimálne 2 mesiace pred odovzdanírn kandidátok. Z tohto hl‘adiska mal Ing. Cefo

dostatok možností, napr. vjúni, \‘júli, resp. v auguste podat‘ takýto návrh. Podl‘a zákona

o obecnom zriadení má poslanec MsZ právo iniciovat‘ a prcdkladat‘ návrhy, t.j. mohol tento

návrh predložit‘ napr. najúlovorn zasadnutí MsZ. po toru. čo ohlásil svoju kandidatúru na post

primátora mesta a MsZ mohlo o takomto návrhu diskutovat‘. Jeho predloženie na tomto

zasadnutí však považuje za maximálne populistické, najmá ked‘ ho poslanec zdóvodňuje

určitým šetrením. Informoval, že tento názor prezentoval aj za poslanecký klub, ked‘že jeho

predseda Ing. Blcháč. PhD. požiadal o ospravedlnenie svojcj neúčasti na tomto zasadnutí.

Ing. Čcfo — upozornil, že proceclurálne niejc správne, ak poslanci v rozprave reagujú na jeho

vystúpenie — mali možnost‘ reagovat‘ vo liktickej poznámke po jeho vystúpení. Udaje o výške

ročnej odmeny poslanca. uvedené Ing. Urbanovičorn. označil za nesprávne, pretože celková

cena práce 1 poslancaje 2 500 eur ročne. Pokial‘ Ing. Urbanovič spomfna „miešanie pojmov“,

upozornil ho, že práve on si rnýli pojmy, ked‘ v rámci tohto bodu hovorí o predaji majetku.
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MUDr. Slafkovský — z procedurálneho hľadiska pripomenul, že v rámci rozpravy k danému
bodu móžu poslanci diskutovat‘ o čomkoľvek v nadväznosti na to, čo hovorili ich predrečníci
— v tomto nic sú obmedzovaní.

Ing. Lucia Cukerová, poslankyňa MZ — pokial‘ ide o navrhovanú úsporu za komisic (odmena
13 eur pre člena za účast‘ na zasadnutí), zdóraznila, že uvedenou odmenou sa nehodnotí len
samotná účast‘, ale predovšetkýrn príprava na zasadnutie — pokiaľ sa člen komisie pripravuje
na zasadnutie zodpovedne, pri rninimálne 10 bodoch programu mu len prečítanie materiálu
trvá minimálne I hodinu, nehovoriac o jeho dókladnom prcštudovaní, vrátane vyhl‘adnnia
podkladov v katastrálnych mapách, atd‘, V tejto súvislosti teda nic je namieste zaoberat‘ sa
výškou odmeny resp. úspory, ale predovšctkým kvalitou práce členov komisií. Prikláňa sa
skór k nižšiernu počtu člcnov, ktorí však budú pracovať kvalitne a zodpovedne.

MUDr. Slaikovský — zdóraznil, že je v právomoci predsedu zjednat‘ poriadok v komisii —

možnosť navrhnúť niektorých členov na vylúčenie. V zmysle rokovacieho poriadkuje možné
zredukovať počty komisií i počty členov aj v priebehu roka —je to v kompetencii MsZ.

MUDr. Roman Mojžiš, poslanec MZ — poukázal na obviňovanie niektorých poslancov zo
strany Ing. Urbanoviča Z populizmu, pričom práve vystúpenie Ing. Urbanoviča bob
populistické, pretože do neho zaradil témy, ktoré nic sú predmetom tohto bodu a ktoré boli už
mnohokrát vysvetlené. Co sa týka napr. Domu služieb, pripomcnul, že cena je taká, akú si
určí kupujúci. Takisto je možné spochybnit‘ cenu tepla, ktorá bola v minulom období
odsúhlasená a žial‘, mesto Liptovský Mikuláš na to dopláca, prctože tieto finančné prostriedky
v rozpočte chýbajú. Takticž je možné polemizovat‘ o ekonomike Liptov Arény v minulom
období. atd‘.

In. Vinčur — k poznámkam Ing. Urbanoviča, že v rámci bodu ‘určenie volebných obvodov
a počtu poslancov‘ sa ricši otázku komisií, pripomenul, že práve Ing. Urbanovič sa vo svojom
vystúpení venoval téme, ktorá s týmto bodorn absolútne nesúvisí. Zdóraznil, že práve toto je
priestor, t.j. kcd‘ sa končí volebné obdobie, aby si poslanci vymcnili skúsenosti a navrhli nové
riešenia do budúcnosti. Dalšia vec je otázka technického zabezpečenia - odporučil zvážit‘, či
by z hl‘adiska úspory nákladov nebolo vhodnejšie namiesto kopírovania množstva písomných
dokumentov zabezpečit‘ pre poslancov určité elektronické zariadenia (tablety a pod.).

Mur. Vincent Kultán. poslanec MZ - na základe skúseností poznamenal. že pokial‘ dokumenty
budú prcdkladané v elektronickej f‘orme, zo strany poslancov im bude venovaná menšia
pozornost‘, než písomným materiálorn. Pokiaľ ide o vystúpenie poslanca Ing. Urbanoviča,
takticž mu prekáža, že sa úplne odklonil od témy volebných obvodov a vznáša obvinenia
ohľadom predaja majetku. V tejto súvislosti pripomenul, že napr. cena Domu služieb
s pozemkami bola určená trhom aje všeobecne známe, že hodnota nebola 3 mil. eur.

Mgr. Kraj čí - vyzval všetkých kolegov poslancov, aby sa venovali danej téme tak v rozprave,
ako aj vo faktických poznúmkach, aby rokovanie MsZ bob etktívne.

Ing. Urbanovič - priporncnul, že iba prezentoval svoj názor a vo faktickej poznámke na
vystúpenie Ing. Čefa reagoval na ‚jeho návrh znížit‘ počet poslancov z 25 na 19 a zároveň
odóvodnil, prečo poslanecký klub nesúhlasí s týmto návrhom. K pripomienke Mgr. Kultána
poznamenal, že na hodnotu Domu služieb móžu byt‘ rózne názory on spomenul cenu 3 mil.
eur, ktorá bolu určená znaleckým posudkorn.
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Inu. Vladimír Stankoviansky, ioslanec MZ — poznamenal, že ak poslanec Ing. Čefo mienil

predložit‘ návrh na zmenu uzncsenia, mal ho doložiť v zrnysle rokovacieho poriadku MsZ či.

6 ods. 4 samostatnou správou a mestské zastupitel‘stvo by holo k tornu rokovalo. Potvrdil

vyjadrenie Ing. Vinčura, že do r. 2002 malo MsZ 43 poslancov a v ineste bob 14 volebných

obvodov. Tento počet sa neskör znížil, na čo doplatili najmá prímestské časti, žial‘ bob

potrebné rcšpektovať ustanovenia zákona. V tomto čase necdporúča narábat‘ s pojmarni ako

jednomandátový volebný obvod, pretože zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí takúto

možnosf nepripúšťa (jednomandátový volebný obvod móže byť v obciach do 12 poslancov).

MUDr. SlaUovský — čo sa týka komisií, pripomenul, že ich zostavenie a zloženie bude vecou

budúceho mestského zastupiteľstva. Pokial‘ ide o distribúciu materiálov na rokovanie MsZ

poslancom. na základe osobných poznatkov či už z Národnej rady SR abebo z VUC

poznamenal. že pokiaľ sa materiály distribuujú elektronicky, skúsenosť je taká, že čím viac

materiálov je doručených elektronickou formou, úrnerne tornu klesá počet poslancov, ktorí si

ich preštudujú táto skutočnosť sa následne odráža aj v cliskusiách. Ziaľ, aj toto je jeden

z negatívnych znakov demokracie, preto sa vždy zasadzoal za to, aby v demokracii boli

stanovené jasné pravidlá. Jednýrn z jeho ciel‘ov bob napr. aj to, aby volebná kampaň bola

hradená zo štátneho rozpočtu, resp. z úveru, aby hola konirolovatel‘ná, t.j. aby nikto nebol

nútený hl‘adat‘ si zdroje mým, často aj nelegálnyrn spósobom. Zial‘, takýto zákon zatial‘ nebol

prijatý, aj ked‘ návrh osobne v minulosti parlamentu predložil. Pozitívne je, že nový volebný

zákon sa aspoň čiastočne k týmto požiadavkám približuje a je možné, že k určitému

sprehl‘adneniu v budúcnosti djde. Co sa týka počtu poslancov. konštatoval. že za dlhoročné

obdobie, ktoré v samospráve pósobil, malo najefektívnejšiu prácu práve najváčšie

zastupiteľstvo - vtcd\ sa dotvúrali, resp. kreovuli všeobecne zúvázné nariadenia a rózne d‘alšie

predpisy priamo nu rokovaniach MsZ a aj komisie tvorili zväčša poslanci. I-Ilasovania na

zasadnutiach MsZ prebiehali vecne, bez prezentovania sa oslancov za jednotlivé politické

strany alebo kluby, k čornu sa už žial‘ samospráva pravdepodobne nevráti. Pripomenul však,

že Liptovský Mikuláš je mestorn, ktoré svojou urbanistickou štruktúrou zahřňa aj mestské

časti, a preto je potrebné nájst‘ určitú proporcionalitu, aby tieto mestské časti boli vo všctkých

oblastiach života mesta zastúpené. Pokial‘ by hola možnost‘ mat‘ o 2 - 3 poslancov viac,

zabezpečila by sa vyváženost‘ napr. v mestských častiach Lipt. Ondrašová resp. Palúdzka,

ktoré vzhľadom na počet obyvatel‘ov majú mnej poslancov oproti mým mestskýrn častiam.

Avšak ani pozmeňovací ná rh poslanca Ing. Cefa nehovorí o vyváženosti - ten naopak dáva

vel‘kú váhu prímestskm častiam. Podľa tohto návrhu prímestské časti, ktoré majú spolu cca 8

900 obyvateľov, by mali 6 poslancov, kým mesto a sídliská s cca 23 300 obyvatel‘mi by mali

spolu len 13 posluncov, pričorn legislatíva požaduje rovnováhu v zastúpenosti. Myslí si, že

tieto skutočnosti je potrebné zvažovat‘ pri hlasovaní o tomto bode. Pred hlasovaním vyhlásil

5-rninútovú prestávku na poradu poslaneckých klubov. Po prestávke vyzval návrhovú komisiu

k predloženiu návrhu na uznescnie.

Inz. Vladimír Rengevič, redseda návrhovej komisie - predložil na hlasovanie pozmeňovací

návrh poslanca Ing. Cef‘a.

Pozmeňovací návrh nebol schválený (3 poslanci za, 3 proti, 14 sa zdržali hlasovania).

Ing. Rengevič - predložil na hlasovanie návrh uznesenia v póvodnorn znení.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (19 poslancov za. 1 nehlasoval). Uznesenie bob

prijaté pod číslom 71/20 14. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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5/ NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O VYHRADENÍ
PLÓCH NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV A INÝCH
NOSIČOV INFORMÁCIÍ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
POČAS KAMPANE 1‘RED VOL‘BAMI DO EURÓPSKEHO PARLA
MENTU A VOĽBAMI DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Návrh predložila PhDr. Miroslava Almanová. vedúca organizačného oddelenia MsÚ.
Na úvod pripornenula. že každé voľby. ktoré sa konajú na území SR, sú upravované

samostatným volebným zákonom, avšak zákon o vol‘bách do Európskeho parlamentu

a o komunálnych voľbách vyrnedzuje mestárn povinnost‘ vyhradit‘ tieto plagátovacie plochy

formou VZN. Preto sa predkladá návrh VZN aj napriek tornu, že mesto Lipt. Mikuláš má

takéto VZN schválené, ale niektoré jeho ustanovenia už nic sú platné a aktuálne. Upozornila,

že na odporučenie mestskej rady bol návrh čiastočne upravený a plagátovacie plochy sa

vyhradili aj na rniestach, ktoré neboli vo vlastníctve mesta. Ked‘že mesto požiadalo dotknuté

subjekty o súhlas s urniestnením týchto plagátovacích plóch, ale do doby distribúcie tohto

materiálu ich vyj adrenia neboli doručené, doplnok s úpravou návrhu VZN bol predložený

poslancorn pred týmto zasadnutím. Na základe nesúhlasného stanoviska obehodného centra

STOP-SHOP a súhlasného stanoviska COOP-JEDNOTA sa navrhuje upravif plagátovacie

plochy pre volebný obvod 1 Staré mesto na dvoch miestach, a to na Námestí micru pred

budovou Domu služieb 2 moduly a na Ul. 1. mája na autobusovej zastávke pre STOP-SHOP —

2 moduly. Zároveň upozornila na opravu vo volcbnorn obvode Lipt. Ondrašová —

pomenovanie “pri katolíckom kostole‘ odporučila upravit‘ na pomenovanie “pri evanjelickom

kostole“. Uviedla, že ďalšia zmcna sa týka či. 3. kde sa navrhuje doplnenie vymedzenia

minimálneho formátu pre politické subjekty a nezávislých kandidátov na formát A4.

MUDr. Slafkovský - doplnil, že 1 modul predstavuje 3 plochy vedl‘a seba; pokial‘ by bol

zaregistrovaný vysoký počet kandidátov. bude možné jednotlivé plochy doplnit‘ tak, aby na

každého kandidáta na primátora alebo kandidáta na poslanca pripadla jedna plocha.

Ing. Jozef‘ Bobák, poslanec MZ - v súvislosti s vyj adrenírn. že každému kandidátovi bude

najneskór 1 deň pred začiatkom volebnej kampane pridelená a označená plagátovacia plocha,

sa zaujímal, akým spósoborn bude táto plocha označená a prideiená (predná strana, zadná

strana a pod.). Z hľudiska objektívnosti navrhol možnost‘ žrebovat‘ si tieto plochy, aby

nedošlo k prípadnýrn sporom.

PhDr. Alrnanová - či. 3 ods. 3 predloženého návrhu VZN upravuje, že tieto plochy budú

označené názvom politického subjektu a menom nezávislého kandidáta. Podstatné je, že sa

nevyhradzujú plochy pre kandidujúcich jednotlivcov, ale pre politické subjekty, t.zn., že

každý politický subjekt dostane rovnakťi plochu. rovnako ako nezávislý kandidát - z tohto

hľadiska by nemal byt‘ nikto ukrátený.

Inu. Vinčur - neodporučil jednoduché a zaužívané veci komplikovat‘; pripomenul, že práve

žrebovanie plóch by mohlo vyvolať určité protesty. V doterajšej praxi sa mesto nestrctlo so

závažnejším problémom a za uspokojujúce považuje aj vyj adrenie primátora, že v prípadc

potreby je možné doplnit‘ d‘aišie moduly, t.j. každý bude mat‘ rovnakú šancu sa prezentovat‘.

MUDr. Slafkovský - pripomcnul, že na prednej i na zaclnej ploche modulu musí byť

vyhradené miesto vre každý kandidujúci subjekt alebo nezávislého kandidáta, mesto však

nczodpovedá za také javy akoje prelepovanie resp. strhávanie plagátov a pod.
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In.Renevič - predložil na hlasovanie návrh VZN so zmenami podľa návrhu predkladateľky.

Mestské zastupiteľst\o návrh jeclnomyseľne (19 hlasrni) schválilo. Všeobecne záväzné

nariadenie bob prijaté pod číslom 6/2O14JVZN.

6/ KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2013

Správu predložila Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ.

Uviedla, že materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, majetkovo-právnej a cestovného

ruchu a tiež v mestskcj radc a hol odporučený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva.

Pripomenula, že konsolidovaná výročná správa sa zostavuje v súlade so zákonom Č. 431/2002

Z.z. o účtovníctve; za rok 2013 sa zostavovala už po 5-ty krát od. r. 2009. Spracovalo ju

mesto ako materská účtovná jednotka, pričom do konsolidovaného celku bob zahrnutých 20

rozpočtových organizácií, 2 príspevkové organizácie, 3 obchodné spoločnosti so 100 %-nou

majetkovou účasfou mesta a 2 obchodné spobočnosti ako pridružené účtovné jednotky

s majetkovou účasťou od 21% do 50%. Aktíva a pasíva v konsolidovanom celku za r. 2013

dosiahli výšku 94 089 035.18 eur, z toho 96,63% tvoru majetok účtovnej jednotky mesta

Liptovský Mikuláš. Okrem konsolidácie majetku a závázkov sa konsolidovali aj náklady

a výnosy — v r. 2013 holi v konsolidovanorn celku dosiahnuté výnosy 23 928 3 15,52 eur

a náklady 23 752 45 7,90 eur. Flospodúrskym výsledkom konsolidovaného celku po zdanení

bota strata 175 907,62 eur. Konsolidovaná výročná správa bola overená audítorom a jeho

výrok je súčast‘ou konsolidovanej správy.

jpgRengevič - predbožil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny.

MUI)r. Slalkovský - vzhľadom na technický problém vyhlásil toto hlasovanie za neplatné (9

poslancov za, 2 sa zdržali hlasovaniu, 8 nehlasovali). Následne požiadal o kontrolnú

prezentáciu (15 za, 1 proti, 1 sa zdržal hlasovania, 2 nehlasovali). Opätovne dal hlasovat‘

o predboženom návrhu na uznesenie.

Mestské zastupitcľst\o návrh schválilo (13 poslancov za, 6 sa zdržalo hlasovania).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 72/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

7/ MONITOROVACIA SPRÁVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

K 30.6.2014

Správu predložila Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ.

Informovala, že taktiež tento materiál bol prerokovaný v komisii flnančnej, majetkovo

právnej a cestovného ruchu a v mestskcj rade a bol odporučený na prerokovanie MsZ.

Konštatovala. že za 1. polrok 2014 mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo prebytok bežného

rozpočtu vo výške 1 855 994,95 eur, prebytok kapitálového rozpočtu 710 096,04 eur, t.j.

spolu prebytok bežného a kapitálového rozpočtu bol 2 596 090,99 eur. Po pripočítaní zostatku

fmnančných operácií hola výška disponibilných zdrojov za 1. polrok 3 557 090,87 eur.

Konečný stav dlhovj služby k 30.6.2014 bol 13 659 198 eur; v porovnaní s 1. polrokom 2013

sa dlhová služba mesta znížila pravidelnými splátkami o ‚508 673 eur a tiež jednorazovou

splátkou preklcnovacicho úveru na projekt financovaný EU ‘Zvýšenie kvality separovaného

zberu odpadov“. Disponibilný zostatok bol vyšší oproti porovnatel‘nému obdobiu r. 2013
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o vyše 1 mil. eur, a to z dóvodu, že bežné a kapitálové príjmy sa plnili cez 50 %‚ kým bežné

a kapitálové výdavky sa čerpali na 34,6 %‚ t.zn., že vyššie plnenie bude v 2. polroku 2014

hlavne na strane kapitálových výdavkov.

MUDr. Slaovský - pripomenul, že hospodárenie za 1. polrok je dobré, hlavné Ihktúry však

začnú prichádzať až v tomto období, čo zásadnc ovplyvní hospodárenie v 2. polroku.

Jn. Rengevič - prcdložil na hlasovanie návrh uznescnia - bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (13 poslancov za, 6 sa zdržalo hlasovania, 1

nehlasoval). Uznesenie prijalo pod č. 73/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

8/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

MESTA K 30. 6. 2014

a) INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA

Správu predložila Bc. Jana Piatková, riuditel‘ka IC. Uviedla, že hospodárenie ako

aj činnosť IC v 1. polroku je v súlade s ciel‘mi, ktoré si stanovili; vyčíslená strata je Jen

prechodným ukazovatel‘om - objavuje sa každoročne na polroku a súvisí s predpísaným

spósobom účtovania.

1n. J. Bobák - pripomenul, že napriek jeho požiadavke opLitovne nebol či už na stránke mesta

alcbo IC a taktiež ani v tlačenej podobe vydaný materiál o Liptove a o meste Liptovský

Mikuláš v mad‘arskom jazyku. Pripomenul, že región Liptov budú navštevovat‘ predovšetkýrn

turisti zo susedných krajfn (Cesko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rusko), pričom na mestskej

stránke chýbajú aj informácie v ruskom jazyku. Za podstatnú však považuje najmä

maďarčinu. pretože už v minulosti chodilo na Slovensko vel‘a turistov z Mad‘arska - odporučil

do budúcnosti tento nedostatok nešit‘.

Bc. Piatková - IC sa touto otázkou zaoberalo, na základe štatistiky návštevnosti však bob

preukázané, že za celá uplynulá sezónu bob v Lipt. Mikuláši len 36 mad‘arských turistov.

V tomto smere je potrcbné robiť ciclenú propagáciu; je možnost‘ zverejnit‘ informácie

prostredníctvom internetu a výstav, vydávanie propagačných mateniálov však odporučila

odložit‘. Pripomenula. že IC v súčasnosti nemalo dostatok fnančných prostnicdkov na tento

účel - ide o pornerne nákladná záležitost‘.

Inn. Rengevič - predložil na hlusovanie návrh uznesenia - bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh jednomyseľne (20 hlasmi) schválilo. Uznesenie bob prijaté

pod číslom 74/2014. Obsah uznesenia je príbohou tejto zápisnice.

b) VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

Správu predložil Ing. Jozef Klepáč, riaditel‘ VPS. Informoval, že pri tržbách a

výnosoch 2 196 tis. eur VPS dosiahli zisk 24 591 eur. Pripomenul. že príspevková organizácia

by mula hospodánit‘ s vyrovnaným rozpočtom a vyrovnanými výsledkami, ČO sa im v tomto

roku aj podurilo.
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Ing. Vinčur - je potrebné si uvedornit‘, že VPS prechúdzajú v tomto roku obdobím, ktoré by
podl‘a jeho názoru mala problém zvládnut‘ ktorákol‘vek stabilná firma, pretožc majú za sebou
odovzdanie Liptov Arény, zimného štadióna, separačnej haly a navyše v súčasnosti prebieha
uzatváranie skládky - to všetko sú okolnosti, ktoré zásadnc ovplyvňujú chod firmy. VPS
zároveň čaká najdöležitejší problém. t.j. riešenie situácie s komunálnyrn odpadom, ktorý
predstavujc najviičšiu časť tržieb. Podmienkou je, že odteraz každá podnikateľská činnost‘
VPS musí byt‘ zisková, kým doteraz mesto tolerovalo, že niektoré menšie strediská boli
stratové - ich výpadky kompenzovalo stredisko skládka komunálneho odpadu. Na túto
skutočnosť upozorňuje vopred, aby nedošlo k situácii ako v prípade Bytového podniku
v minulorn období. tzn., že ked‘ odíde vel‘ká čast‘ tržieb, je potrebné jednozriačne rozhodnút‘,
ako s firmou naložit‘ ďulej, aby mesto nemuselo konštatovat‘, že tento proces nezvládlo.

Mgr. Krajčí - zaujímal sa, aká je situácia VPS z hľadiska cash-flow do konca roka, t.j., či
majú vykryté kornpenzácie, ktoré móžu vzniknút‘ z hl‘adiska riákladov za dopravu na novú
skládku a z hl‘adiska rezerv na odstupné pre prípadné znižovane počtu zamestnancov, ku
ktorému zrejme dójde na stredisku skládky. Požiadal o vyj adrenie. či sú VPS na túto situáciu
pripravené, alcbo budú potrebovat‘ ešte určité dotačné zdroje od mesta.

Ing. Klepáč - faktom je, že VPS prechádzajú štádiom určitého prerodu a budúcnost‘ bude
potrebné nielen z hľadiska manažeringu, ale hlavne z hl‘adiska logistiky zásadne zmenit‘ tak,
aby firma d‘alej prosperovala. Čo sa týka cash-flow, zatial‘ nemajú problémy - uzatváranie
skládky je financované z účelovej rezervy. Potvrdil, že dójdc k rozviazaniu pracovnej zmluvy
so všctkými pracovníkmi skládky a bude potrebné rokovat‘ s mestom o podiel‘aní sa na
odstupnom (cca 37 tis. eur).

MUDr. Sla1kovsk - v rámci rozpočtu má mesto viazané flnančn prostriedky vo výške cca
94 tis. eur, nakoľko naposledy ich MsZ neschválilo (na prevádzku sparačnej haly) a pokial‘ si
VPS udržia doterajší zisk, budú mat‘ dostatok prostriedkov aj na vyplatenie odstupného.

Ing. Renevič - predložil na hiasovanie návrh uznescnia - bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (12 poslancov za, 2 proti. 5 sa zdržalo hlasovania.
1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté pod čísbom 75/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

9/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.
ZA ROK 2013

Správu predložil Mgr. Jerguš Bača, predseda predstavenstva Mestského Hokejového
klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s. Informoval, že výsledky hospodárenia boli prerokované
v komisii finančnej. majetkovo-právnej a cestovného ruchu i v rnestskej rade a boli
odporučené na prerokovanie MsZ. Pripomenul, že na minulom zasadnutí sa vyjadroval ku
kladnému hospodárskemu výsledku, aj k zápornému vlastnému irnaniu, preto sa k týmto
otázkam nebude vracat‘. V súvislosti s celospoločenskou situáciou v oblasti športu vyj adrii
pod‘akovanie za to, že hlavne vd‘aka rozhodnutiam mestského zastupitel‘stva sa za toto
obdobic podarilo urobit‘ vel‘ký kus práce, pretože liptovskomikulášsky hokej by bez pomoci
mesta a hlavne bez podpory poslancov nemohol f‘ungovať a d‘alcj pokračovat‘. Ako
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poďakovanie ich pozval na prvý dornáci zápas A-mužstva s hokejovou 1 8-kou, ktorý sa bude

hrat‘ v nedel‘u tohto tždňa. Vel‘mi oceňuje spoluprácu, ktorú malo predstavenstvo spoločnosti

počas jeho pósobenia s rnestom, či už s pracovníkmi MsU alebo s poslancami. Teší sa na

ďalšiu spoluprácu a verí. že zachovajú priazeň tomuto športu aj do ďalšieho obdobia.

JUDr. Trnovský - v mene dozornej rady, vrátane všetkých jej členov, ktorí nic sú poslancami,

tiež poďakoval za to, čo sa hlasovaním dokázalo pre hokej v Liptovskom Mikuláši urobit‘, za

poskytnuté fnančné prostriedky i za pochopenie zo strany mesta. Co sa týka hospodárenia.

z výročnej správy vyplýva, že k 3 1.12.2013 je záporné vlastné imanie 72 703 eur. Dozorná

rada na svojich rokovaniach, naposledy 9.9.2014, prcrokovala hospodárske výsledky za prvé

3 mcsiace nového hospodárskeho roka, t.j. za 6. - 8. mesiac a móže potvrdit‘, že akciová

spoločnost‘je stále v zisku, ktorý jek 3 1.8.2014 vo výške 36 671 eur. Je potrebné vyhodnotit‘,

ako sa to odrazí na zúpornorn vlastnom irnaní, čo sa prejaví aj pri konsolidovanej účtovnej

závierke výsledkov mesta Lipt. Mikuláš. Pripomenul. že za 3 mesiace sa im podarilo znížit‘

záporné vlastné irnunie o 30 841 eur, t.zn., že k dnešnému dňu predstavuje záporné vlastné

irnanie 41 862 eur. Upozornil však, že zatial‘ ešte nic je zúčtované rozhodnutie MsZ a

rozhodnutic akcionárov o zlúčení BP, a.s. s MHK 32, a.s. a nic je zúčtované zvýšenie

základného imania nepeňažnýrn vkladom. K 30.9.20 14 je základné imanie už len vo výške 10

tis. eur pri tom systéme hospodárcnia, aký je v akciovej spoločnosti zavedený. Na záver

poznamenal, že v súčasnosti začína prevádzková sezóna aj z pohl‘adu nákladov - väčšina

zmlúv je smerovaná na inesiace scptcmber - november, t.zn. na obdobie, ked‘ je najväčší tlak

na športovú prevádzku akciovej spoločnosti.

Ing. Renevič - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (13 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania, 4

nehlasovali). Uznesenie prijalo pod č. 76/2014. Obsah u2neseniajc prílohou tejto zápisnice.

10/ NÁVRh ZMIEN ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2014

Návrh predložila Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ.

MUDr. Slalkovský - upozornil na doplnok k póvodne prcdloženérnu materiálu, ktorý bol

doložený z titulu schvúlenia projektu z európskeho regionálneho rozvojového fondu

“Rekonštrukcia depozitúra Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ - z toho dóvodu je

potrebné upravit‘ rozpočty tak, že 95 % prostriedkov bude tvorit‘ dotácia zo štátu a 5 % bude

fnancovanic z vlastných prostriedkov mesta.

Ing. Mikušiaková - informovala, že materiál bol prerokovaný v komisii fnančnej, majetkovo

právnej a cestovného ruchu a tiež v mestskcj rade a bol odporučený na prerokovanie do

mcstského zastupiteľstva. Prvá zmena rozpočtu sa týka presunu rozpočtových prostriedkov

v schválenorn rozpočte mesta Liptovský Mikuláš, a to z položka technická vybavenosť 12 b.j.

Hlboké II. etapa na položku prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - úprava prechodu pre

chodcov Demänovská ulica, križovatka Cl/18 vo výške 35 299 eur. Druhá zmena sa týka

projektu rekonštrukcie depozitára MJK - táto zmena vychúdza z ukladacej časti schváleného

uznesenia z apríla 2014. kedy jej MsZ uložilo vykonat‘ rozpočtovú zmenu po doručení

rozhodnutia o schválení NFP - toto rozhodnutie bob doručené 5.9.2014. Finančné navýšenic

rozpočtu na tento projekt predstavuje 847 368 eur, z toho 95 %. rnaximálnc do výšky 805 000
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eur bude financovaných z prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu mesta.
Tak ako predchádzajúce projekty. aj tento projekt bude financovaný formou zálohových
platieb a pri ukončení projektu bude mesto musiet‘ záverečnú faktúru vo výške minimálne 5%
z NFP ubradif z vlastných zdrojov a tie mu budú po zúčtovaní celého projektu vrátené.
Navrhovaná rozpočtová zmena vo vške 764 479 eur bude krytá z príspevku ERDF a štátneho
rozpočtu a v sume $2 889 eur z predaja nepotrebných kapitálových aktív a predaja pozemku.

Ing. Renevič - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (18 poslancov za, 2 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 77/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

11/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: „KONTROLA DODRŽIAVANIA
ZÁK. Č. 122/2013 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V KONTROLOVANOM
SUBJEKTE: MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - MESTSKÝ ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ADRESA: UL.ŠTÚROVA 1989/41, L.MIKULÁŠ“

Správu predložila JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. Uviedla, že
v správe je vymedzený účel kontroly, ktorým bob preveriť, či interné predpisy mesta uvedené
v časti VI. pod bodom 1.3 tejto správy (požiadala o opravu slova “záznamu“ na slovo
“správy“), ktorými sú prijaté bezpečnostné opatrenia, vydalo mesto ako prevádzkovatel‘
v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi uvedenými v VI. časti pod bodom 1 .1,
d‘alej či mesto ako prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov fyzických osób
podl‘a všeobecne závázných právnych predpisov, metodických usmernení a vzorov Uradu pre
ochranu osobných údajov a podl‘a interných predpisov mesta uvedených v časti VI. a tým
zabezpečuje ochranu práv dotknutých fyzických osób pred neoprávneným zasahovaním do
ich súkrornného života. Poznamenala, že ide o pomerne zložitú a širokú problematiku, novú
pre mestá. Na konkrétnu kontrolu boli vybraté základné veci, ktoré považovala za dóležité
preverit‘ z hl‘adiska toho. aby v prípade kontroly zo strany Uradu pre ochranu osobných
údajov malo mesto splnené najmá základné podmienky. Správa je od 9. bodu koncipovaná
tak, že je vyiriedzená konkrétna preverovaná problematika, vymedzená právna úprava
a nakoniec sú uvedené kontrolné zistenia. Správa sa venuje aj predchádzajúcej kontrole. ktorú
vykonával Urad pre ochranu osobných údajov - veci v rámci informačného systému mesta sú
riešené v bezpečnostnom projekte mesta a sú riešené správne. Po vykonaní tejto kontroly sa
domnieva, že splnila pľe\‘entívnu funkciu a mesto má všetky základné veci v poriadku.

MUDr. Slafkovsk - poďakoval hlavnej kontrolórke a celému jej tímu za to, že spolu
s pracovníkmi MsU preverili jednotlivé body súvisiace s touto oblast‘ou tak, aby sa nevyskytli
prípadné problémy v budúcnosti.

Ing. Urbanovič - napriek tomu. že v správe je konštatované, že neboli zistené žiadne
nedostatky, poukázal na list od primátora mesta, v ktorom reagoval na petíciu “Stop
drancovaniu mestského majetku“. Tento list dostalo cca 2 000 občanov na adresu svojho
trvalého bydliska. tzn., že bolí zverejnené osobné údaje z petičných hárkov. Takisto osohe,
ktorá v súlade 50 zákonom o slobodnom prístupe k inforrnáciám žiadala informáciu, ktorým
osobám bol tento list doručený, bol poskytnutý zoznarn týchto občanov, kde sa tiež
vyskytovali niektoré ich osobné údaje. Zaujímal sa, či práve v tejto súvislosti nebol porušený
zákon o ochrarie osobných údajov.
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Ing. Rengevič - na základe praktickej skúsenosti poukázal na niektoré nedostatky v tejto

oblasti, keď napr. na internetovej stránke sú zverejncné osobné údaje (mená, priezviská,

dátumy narodenia) súťažiacich v nicktorých športových disciplínach (napr. výsledky CVČ

v plaveckých pretckoch) - pri tejto priležitosti upozornil mestské organizácie na povinnost‘

dodržiavat‘ zákon.

Mgr. Krajči - poznamenal, že Zo SvOjeJ praxe má skúsenosti s týmto zákonom, keď bob

potrebné nešit‘ porušenia v rámci podnikatel‘skej obce. Prcto oceňUj e, že v rámci mesta neboli

zistené žiadne nedostatky, nakoľko táto problematika je skutočne veľmi zložitá. Za pozitívne

považuje, že zákon sa na tlak verejnosti a odborncj obce zmenu a sankcie, ktoré boli predtým

obligatórne. sú v súčasnosti už len fakultatívne.

JUDr. Kuchárová - požiadala poslanca Ing. Urbanoviča o upresncnic jeho otázky v súvisbosti

s čím sa domnieva, že malo dójst‘ k porušcniu zákona.

MUDr. Slafkovský - uviedol, že všetci občania. ktorí pocLpfsali petíciu, dostali vysvetl‘ujúci

list z MsU. leh adresa bola uvedená na petičných hárkoch a každý z nich sa pod petíciu

podpísal - svojím spósobom ide o verejnú listinu.

JUDr. Kuchárová - upozornila, že mesto má samostatný iníorrničný systém st‘ažností a petícií

a predpokladá sa, že keď občan poskytne ticto údaje, je si edomý toho, že mesto bude s nimi

pracovat‘ a že móže dostat‘ prislúchajúcu odpoved‘. Pre tento informačný systém je

spracovaný evidenčný list, kde je presne vymedzené, ni aké účely sú tieto informácie o

osobných údaj och poskytované.

Ing. Rengevič - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (12 poslancov za. 1 proti, 4 sa zdržali hlasovania).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 78/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

12/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROL: „KONTROLA DODRŽ1AVANIA

ZÁK. Č. 211/2000 Z.Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

PRÁVNICKÝMI OSOBAMI ZRIADENÝMI ZÁKONOM, KDE MÁ MESTO

100 % - NÚ ÚČASŤ V SUBJEKTOCH:

1. TELEVÍZIA LIPTOV, A.S., SÍDLO: ŠTÚROVA 1989/41, LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ 031 01
2. BYTOVÝ PODNIK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, A.S., SÍDLO: NÁMESTIE

OSLOBODITEĽOV 73, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 031 01

3. MESTSKÝ hOKEJOVÝ KLUB 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, A.S.,

SÍDLO: IARTIZÁNOV 14, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 031 01“

Správu predložila JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. Informovala,

že všetky kontroly, ktoré boli uskutočnené v spoločnostiach, kde má mesto 100 %-nú

majetkovú účast‘, boji zahrnuté do jednej správy. Jedná sa o kontrolu dodržiavania zákona

o slobodnom prístupe k informáciám v týchto právnických osobách, čo považuje za vel‘mi

závažný zákon. poclľa ktorého všetko, čo nic je vo vercjriej správe tajné podl‘a osobitného

zákona, je verejné. t.j. dostupné. Pri spracovaní wjto správy zvolila inú formu ako obvykle,

s tým, že právna úprava je uvedená v prílohe. Pni uvedených dvoch subj ektoch je vymedzené,

čo bob predmetom preverovania. skúmalo sa, či subjekt podlieha povinnostiam uvedeným
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v tomto zákone. atď. Pri poslednom subjekte je konštatované, že vzhľadorn na to. že MFIK 32
Lipt. Mikuláš, a.s. nebol založený mestom, nesplňa podrnienky pre vykonanie kontroly,
pretože tento subjekt nic je povinným subj ektom podl‘a citovaného zákona a nenaplňa ani
personálny znak z hl‘adiska dcfinície povinne zverejňovanej zrnluvy, preto kontrola bola
z týchto dóvodov ukončená.

JUDr. Trnovský - napriek tornu, že MuK nic je povimý zverejňovat‘ zmluvy, ubezpečil, že
dozorná rada a tiež štututúrny orgán ako osoba vykonávajúca pósobnost‘ jediného akcionára,
sú informovaní o všetkých zrnluvách a výsledky boli deklarované v priebehu zasadnutí MsZ
a sú uvedené vo výsledovkc. To znamenú. že v spoločnosti neeXistujú žiadne zmluvy, ktoré
by boli určitým spósobom skryté; rnajú prísnc určené stanovy, ktoré podrobila svojmu názoru

aj hlavná kontrolórka mesta pri nástupe do funkcie a jej pripomienky akceptovali. Jednýrn
z opatrení bob, že akciová spoločnost‘ nemóže prijat‘ póžičku od mci fyzickej a právnickej

osoby - v tomto smerc a.s. nemá žiadne závázky. Ubezpečil, že hoci spoločnost‘ nemá
povinnost‘ na základe informačného zákona odpovedat‘ občanorn napr. vo veci platov hráčov,
neznamená to, že by ticto výdavky neboli kontrolovateľné z úrovne mesta Liptovský Mikuláš
alebo z úrovne dozornej rady.

JUDr. Kuchárová - poznamenala, že jednotlivé kontroly vykonáva v zrnysle platnej
legislatívy; pokiaľ ide o zložitejšiu problematiku, snaží sa ju konzultovat‘ aj s gestormi
dóvodových správ a zákonov - aj v tomto prípade kontaktovala Ministerstvo spravodlivosti

SR. sekciu legislatívy. ktoré má na tento prípad rovnaký právny názor.

MUDr. Slafkovský - pripornenul, že mesto aj v mých prípadoch rešpektovalo všetky žiadosti

o zverejnenie inforrnicií. ktoré nickedy dosahovali závratné čísla. Konkrétne od jednej osoby
mesto dostalo už viac ako 1000 požiadaviek o poskytnutie informácif, čo niekedy znamená, že
na jednu otázku jeden pracovník zhromažd‘uje odpovede aj pol pracovného dňa. Ide teda
o zákon, ktorý je na jednej strane v demokracii potrebný, ale na druhej strane potrebuje určité
obmedzenia. pretožc je neprípustné, aby sa jedna osoba opakovane pýtala na rovnaké resp.
podobné veci a prcdložila cca 400 otúzok. z ktorých niektoré majú 4—10 podbodov ana každú

z týchto otázok očakáva odpoveď. Pre zamestnancov mesta je táto činiost‘ popri vykonávaní

ich bežnej agendy vcl‘mi zaťažujúca, zatiaľ však na všetky doručené otázky odpovedali.

Ing. Rencvič - predložil na hlasovanic návrh uzncsenia - bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (13 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania. 2
nehlasovali). Uzncscnie bob prijaté pod čísbom 79/2014. Obsah uznesenia je príbohou tejto
zápisnice.

13/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROL: „KONTROLA DODRŽIAVANIA
ZÁK. Č. 395/2002 Z.Z. O ARCIIÍVOCH A REGISTRATÚRACH A O
DOPLNENÍ NIEKTORÝCII ZÁKONOV V Z. N. P. ROZPOČTOVÝMI

ORGANIZÁCIAMI:
• DOľvI KULTÚRY So SÍDLOM hOLLÉhO 4,031 01 LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ
2. MÚZEUM JANKA KRÁĽA, SO SÍDLOM NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV

Č. 30, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“

Správu predložila JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. Uviedla, že
v kontrolovaných subjcktoch, t.j. Dome kultúry a Múzeu Janka Král‘a boli vykonané
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samostatné kontroly - v každom z nich boli zistené nedostatky, ktoré sú spracované do
tabuľky, vrátane prijatých opatrení, resp. inforrnácie, či plynie lehota na prijatie opatrení -

tieto budú dosledované v stanovených termínoch. Právnu úpravu oät‘ zahrnula do prílohy, aby
tieto informácie neboli zat‘užujúce v samotnej správe. Zaradenie týchto kontrol do plánu
kontrolnej činnosti považuje za prezieravé, pretože na základe informácií sú v nasledujúcom
roku plánované kontroly štátnym archívom práve v týchto zariadeniach. Myslí si, že keď
dójde k odstráneniu zistených nedostatkov, nernali by sa objavit‘ také chyby, pre ktoré by
mohli byt‘ tieto organizácie sankcionované.

MUDr. Slalkovský - táto kontrolu považuje za vel‘mi dóležitú, pretože z dlhodobého hl‘adiska
inštitúcia ako je mesto, musí mat‘ poriadok v archivníctve a oceňuje, že bola uskutočnená.

Ing. Renevič - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (13 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania, 1
nehlasoval). Uznesenie bob prijaté pod číslom 80/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

14/ ZMLUVA O INTERKOMUNÁLNEJ SPOLUPRÁCI V OBLASTI
ZABEZPEČENIA ZNEŠKODNENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU
A JEHO ZLOŽIEK Z ÚZEMIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložil MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta. Na úvod informoval,
že o účast‘ na prerokovaní tohto bodu požiadal aj primátor mesta Liptovský Hrádok Mgr.
Branislav Tréger, PhD. Pripornenul, že situácia v oblasti zneškodňovania komunálneho
odpadu nic je jednoduchá - mesto Liptovský Mikuláš sa v súčasnosti nachádza v bode, kedy
končí skládka pod Veternou Porubou, ktorá sa zriadila s vel‘kýrni t‘ažkost‘ami, ked‘ sa mesto
v r. 1993 dohodlo s obcou Veterná Poruba na tom, že na jej územie premiestni starú skládku.
Bob to za podmienky, že Veterná Poruba umožní mestu najbližších 20 rokov skládkovat‘,
resp. zavážat‘ vytvorenú kapacitu skládky napriek tornu, že takmer 50 % kapacity sa zaplnilo
už vtedy vytvoreným odpadom, ktorý bol neriadený a bol toxický. Mesto táto aktivita stála
nemalé finančné prostriedky, projekt sa však podaril a fungoval až do konca roka 2010. Dňa
2.1 .2011 vlastníci pozemkov pod Veternou Porubou zamedzili mestu vstup na skládku
(natiahli ostnaté dráty) z dávodu skončenia platnosti nájomnej zrnluvy. Následne sa odpad
vozil 3 rnesiace do Lipt. 1-Irádku - týmto zároveň pod‘akoval partnerskému mestu, že v tom
čase pomohlo nešit‘ mestu Lipt. Mikuláš vzniknutú situáciu. Medzitým došlo k dohode
s Veternou Porubou O prevádzkovaní skládky na najbližšie 4 roky s tým, že vytvorený priestor
sa bude postupne zaplňat‘. V súčasnosti je zrejmé, že na skládke zostala kapacita ešte cca 70
tis. rn3, ktorú by bob možné zaplnit‘, ale napriek rokovaniam mesta s vlastníkmi pozernkov,
ktoré trvali až do mája t.r., nedošlo k dohode o predlžení skládkovania. Hoci predstavenstvo
Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba opakovane hlasovalo o tomto bode, nakoniec sa
rozhodlo, že neumožní mestu pokračovat‘ v skládkovaní, trvá na naplnení zrnluvy podpísanej
v marci 2011 a žiada skládku uzavriet‘. Mesto Liptovský Mikuláš však bob aj na tento variant
pripravené a prostredníctvom VPS tvorilo finančné zdroje potrebné na uzatvorenie skládky.
V súčasnosti uzatváranie skládky prebieha, pničom mesto dostalo už aj vyj adrenie od
Sbovenskej inšpekcie životného prostredia, v ktorom je stanovený termín ukončenia
skládkovania do 19.9.2014. Poznamenal, že v tom čase sa otvoril proces verejného
obstarávania, do ktorého sa hlásili určití záujemcovia, ktorých podmienkou bob, že mesto
Liptovský Mikuláš sa musí rninimálne na 4 roky zaviazať na ukladanie odpadu. Ked‘že zatial‘
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nic je schválená koncepcia odpadového hospodárstva na Slovensku po r. 2015, rozhodol

o tom, že sa táto súfaž zruší a mesto sa pokúsi íst‘ cestou interkomunálnej spolupráce, ktorá sa
otvorila až tento rok na základe zmeny európskej legislativy. V rámci toho došlo k dohode

s mestom Liptovský Hrádok, že Lipt. Mikuláš využije kapacitu jeho skládky, ktorá je
dostatočná, a bude nu ňu vyvážat‘ odpad, pokial‘ cena bude prijatel‘ná. Z predloženého

materiálu je zrejmé. že cena je prijatel‘ná, dokonca o niečo nižšia ako za ukladanie odpndu

pod Veternou Porubou. ale vzhľadom na vzdialenost‘ (o 2,6 km d‘alej) vychádzajú zvýšené

náklady na dopravu. To znamená, že celková suma pri predpokladanom skládkovaní v Lipt.

Hrádku by predstaovala 66.16 eur/t, pričom dnešné náklady na ukladanie pod Veternou

Porubou sú 63,20 eur1t, tj. išlo by o zvýšenie o 2,96 eur/t, čo by pri objeme odpadu 10 500

ton ročne predstavovalo navýšenie nákladov pre mesto o 31 080 eur. Na záver upozornil na
čiastočnú zmenu návrhu na uznesenie v tom zmysle. že čast‘ ‘súhlasí“ sa presunula do časti
“schvaľuje“. Požiadal poslancov o podporu tohto návrhu. pretože od toho závisí likvidácia

odpadu mesta Lipto\ sk Mikuláš.

Inu,. Iveta Klepáčová. vedúca útvaru ŽP a poľnohospodárstva MsÚ - pripomenula, že
súčast‘ou doplneného materiálu je aj kópia návrhu zmluvy v znení, v akom bolu schválená
v Lipt. Hrádku - inlbrmovala o jednotlivých zmenách oproti póvodne doručenému návrhu. Co

sa týka nákladov (po úprave na základe požiadavky mestskej rady a fmančnej komisie),

predpokladaná cena bolu prepočítaná na priemernú cenu, ktorá vychádza za zmesový

komunálny odpad; zároveň VPS prepočítali svoje zvýšené náklady na prepruvu a vychádzali

z porovnania množstvu odpadu z r. 2013. Výpočty mesta, ktoré predpokladajú náklady do
koncu tohto roka, sa odvíjajú už od tohtoročných množstiev odpadu + prepočet podl‘a

skutočnosti minulého roka. Upozornila. že príloha, ktorá má tvorif neoddelitel‘nú súčast‘

zmluvy, uvádza róznc výšky ceny za jednotlivé druhy odpadov. Pokial‘ by sa vychádzalo zo

skutočnej produkcic m.r., celkové náklady by boli vyššic, preto sa uvažuje o obmedzení

vývozu odpadu zo zbcrných dvorov na skládku do Lipt. Hrádku - tento odpad bude potrebné

zneškodňovat‘ mým spósobom.

MUDr. Slakovský - pokiaľ ide o zmluvu. v prípade schválenia by bola podpísaná maxirnálne

na 2 roky s tým, že je v nej navrhnutá výpovedná lehota 6 rnesiacov pre prípad, že by došlo

k určitýlri zásadným zmenám (napr. schválenie zákona o odpadoch, ktorý je rnomentálne

v NR SR a bol odloženy), alebo k určitým nepredvídaným udalostiam. Upozornil, že na
schválenie zmluvy o interkornunálnej spolupráci je potrebná váčšina hlasov všetkých

poslancov MsZ. Následne udelil slovo Mgr. Trégerovi, primátorovi mesta Lipt. Hrádok.

Mgr. Branislav Tréer. PhD.. primátor mesta Liptovský llrádok - uviedol, že vo svojom

vystúpení chce upozorniť na tri zásadné veci. Jednou z nich je zmena zákona o odpadoch,

ktorá určite ovplyvní dianie v tejto oblasti aj v regióne Liptov. Druhou je, že Rnančné

prostriedky. ktoré mesto Lipt. Hrádok utíži za skládkovanie, nemóže použit‘ na mé účely, než

na oblast‘ životného prostredia. Avšak vzhl‘adom na skutočnost‘. že majú skládku

projektovanú na 11 tis. ton odpadu ročne, pričom ukladajú len necelých 6 tis. ton

a predpokladá, že mesto Lipt. Mikuláš ako dobrý hospodár sa bude snažit‘ uložiť čo najmenej,

vyzval k tornu, ab sa spoločne boto možné dostat‘ do objemu, ktorý by bol dlhodobo
udržatel‘ný v rámci regiónu. Okrem toho je potrebné naplnit‘ aj 1. bod zmluvy, t.zn. netriedený

tuhý komunálny odpad triedit‘ a v takomto prípade, ked‘ bude v rámci zákona o odpadoch

schválený program TA1 (tuhé alternatívne palivo), bude možné vyseparovat‘ až 48 %. Po
vykonaných opatreniach bude možné odpad na ich skládku ukladať 30 a viac rokov,

predpokladá však, že clo 10 rokov už hude odpad spracovávaný úplne mým spósobom. Tretia

vec je, že v rámci zmluvy bude potrebné ešte niektoré záležitosti vyrokovat‘. Súvisí to nupr. aj
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s tým, že mesto Lipt. Ilrádok si dalo detailne premerať skládku, boli spracované jej profily
a rnajú zaevidované všetkv segmenty, ktoré sú na skládku ukladané. V rámci skládky však
bude potrebné vykonat‘ aj určité úpravy, preto bola cena zvýšená z avizovaných 35 eur na
36, 8 eur/t. Predpokladá. že mesto Liptovský Mikuláš nebude ukladat‘ vel‘koobjemový odpad
ani stavebný odpad (tento sa bude recyklovat‘) a že aj 4. kategória, tj. odpad z ciest, bude
ukladaný v minimálnych množstvách. Myslí si, že kcd‘ obe mestá budú v úzkom spojení.
vytvoria sa podmienky na to. aby táto spoluprůca bola dlhodobá. Vyjadril však obavu z toho,
že aj ked‘ na jednej strane niektoré obce, od ktorÝch dovážalo odpad mesto Lipt. IIrádok

a ukladalo ho na s oj u skládku za cenu 44 eur/t (fixné a variabilné náklady boli takmer
rovnaké ako pri väčšorn objeme), budú mat‘ teraz nižšiu cenu, na druhej strane obce. z ktorých
zvážali odpad Verejnopwspešné služby, budú mat‘ tendenciu znižovat‘ objem svojho odpadu
tým. že čast‘ z neho hudú ukladať do kontajnerov na rnestských sídliskách, do priekop vedl‘a
ciest a pod.. čo sa už súčasnosti začína využívať. Odporučil vyvarovat‘ sa situácie. aby sa
Liptov stal určitým snwtiskom — toto reálne hrozí pri niektorých nízkorozpočtových obciach,
ktoré majú nízky počet obyvatel‘ov, ale vel‘ký počet chatárov. Na záver poznamenal, že mesto
Lipt. ilrádok si porovnalo náklady na likvidáciu odpadu zo všetkých dotknutých obcí ako aj

z mesta a myslí si, že navrhnutá cena je vyslovene korektná.

MUDr. Slalkovský — k otázke korektnosti pripomenul, že ustanovenie o 6-mesačnej

výpovednej lehote je vefmi ústretový krok zo strany Lipt. Hrádku, pretože akýkol‘vek
poslanecký zbor a akkoľvek primátor bude v meste Lipt. Mikuláš po vol‘bách, nebude mat‘
zviazané ruky pri Z\ ažovaní, ako v tejto oblasti postupovat‘, pokial‘ sa mesto nedostane do

situácie, že nebude mať karn vozit‘ odpad a bude sa rnusiet‘ uchádzat‘ o odvoz odpadu

súkromnými spoločnost‘ami. kde by boli náklady vyššie.

Ing. Stankoviansky — pod‘akoval mestu Liptovský Hrádok i jeho primátorovi za ústretovosť

a najmá za inforniáeiu o možnosti sklúdkovania po dobu 30 rokov. Pozitívne hodnotí aj

spracovanie prepočtov. z ktorých je jasné, kol‘ko odpadu sa vyvezie, kol‘ko prostriedkov bude

presunutých z transferu VPS, aká hude cena, atd‘. Vzniesol však výhradu voči názvu

materiálu „interkornunálna spolupráca“ — zdóraznil, že je potrebné vychádzat‘ zo zákona —

jedná sa o bežnú spoluprácu obcí alebo rniest v rámci zákona o obecnom zriadení.

MUDr. Slaflovský — na vysvetlenie dodal, že tento názov vychádza z európskej legislatívy.

Ing. Urhanovič — pripomenul, že problematiku odpadového hospodárstva a zneškodňovania

komunálneho odpadu mesto rieši v poslednej niožnej chvíli. V súvislosti so spomínaným

rokom 2010, kedy končila nájomná zmluva s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba

a vznikol uvedený pro blérn, upozornil, že v tom období malo mesto spracované dva
strategické zámery, ktoré nešili odpadové hospodárstvo. Prvý strategický zárner bol formou
PPP projektu na výber partnera VPS. Bol to dvojročný proces v rámci obchodnej verejnej

súťaže (OVS), kde Urud pre verejné obstarávanie (UVO) odporučil mestu, aby tento výber
uskutočnilo formou súťažného dialógu. Do súťaže sa prihlásilo niekol‘ko uchádzačov a pri
1nálnej časti, tj. keď komisia už mala určiť vít‘aza, UVO nepochopiteľne zastavil túto OVS

s odóvodnenírn, že mesto nepostupovalo procesne spnávne. Mesto podalo žalobu na UVO, ale
žial‘, nové vedenie mesta v r. 2011 stiahlo žalobu z Krajského súdu v Bratislave, zrejme

z obavy, že by súd rozhodol v prospech mesta. Druhý strategický zámer, kde už bob vydané

úzernné rozhodnutie. bol na rozšírenie súčasnej skládky vo Veternej Porube na smrečiansku

stranu, pričorn mesto mohlo skládkovat‘ d‘alších cca 1 5 rokov (podotkol, že dnes sa práve

o tento projekt zaujíma firma AF \Vaste, s.r.o. z Popradu. ktorá má rovnakú adresu ako firma

AF Developrnent, s.r.o., Poprad, ktorá kúpila Doin služieb v Lipt. Mikuláši). V roku 2010 boli
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teda dve možnosti ako dlhodobo vyriešit‘ situáciu s likvidáciou komunálneho odpadu.

Následne v r. 2011 MsZ dostalo ekonomickú analýzu ako podklad k k nájornnej zmluve

s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba, ktorú sa mestu podarilo predlžiť na ďalšie 4
roky. t.j. až do tohto obdobia. V predloženej analýze sa uvádzalo. že mesto bude ročne
skládkovat‘ cca 25 — 28 tis. ton odpadu, pričom získa jednak zdroje nu ukončenie

skládkovania aj cdnak ria rekultiváciu skládky. Už v r. 2012 bob zrejmé, že táto analýza bola
nadsadená, pretože množstvo ukladaného odpadu dosiahlo len 14 — 15 tis. ton. Z toho

vyplývalo, že skládka by sa mohla využívat‘ v intenciách kapacity, ktorá je v súčasnosti,

d‘alších 4 — S rokov. To znameni, že mesto už v r. 2012 malo vstúpit‘ do rokovania s Veternou
Porubou, aby sa pokúsilo o predlženie tejto nájomnej zrnluvy a nic pokúšat‘ sa o to až na jar r.
2014 a pritorn za výruzne nevýhodných podmicnok, kde mesto malo príst‘ O územie Svätý

Stefhn v prospech obce Veterná Poruba a navyše sa mah‘ zvýšit‘ súčasnč nájomné O 100 %.

Po neúspešných rokovaniach s Veternou Porubou sa vedenie mesta. podl‘a jeho názoru
chaoticky, pokúsilo \ hlásit‘ obchodnú verejnú sút‘až cestou Verejnoprospešných služieb,

pričom VPS nci-nóžu Ovs v takomto objeme realizovat‘. Vyhlásenie takejto OVS je podľa
neho výlučne v kompetcncii mesta — z tohto hl‘adiska nic je zrejrné, či išlo o zámer alebo
neschopnost‘. Vrátil a opät‘ do r. 2010. kedy bola spisovaná petícia „Nic drahším smctiarn“,

ktoré sú nakoniec aj tak drahšie, nic však preto, že by bol zle spracovaný rojekt PPP
bývalým vedením mesta. ktorý toto vedenie zrušilo, ale pre neschopnost‘ manažovat‘ jednu zo
základných kompcwncií mesta. Nakoniec prichádza riešenic, ktoré je opát‘ druhšie pre
obyvatcl‘ov tohto mesta o cca 30 tis. eur. Okrem toho, že mesto od r. 2011 do r. 2014 navýšilo

poplatky o 35 % občanom tohto mesta, toto bude d‘alšic navýšenie, čo tiež zaplatia určitou

formou obyvatelia tohto mesta. Priporncnul, že v r. 2012 určitá spoločnost‘ spracovávala pre
mesto analýzu v oblasti zabczpečovania skládkovania komunátneho odpadu — mesto zaplatilo

za túto analýzu 2 400 eur. pričom išlo o riešenic, ktoréje predložené aj na toto zasadnutie, t.j.
ide ben o predlžcnie zmluvy tam, kde už raz na 3 mesuce boba realizovaná. Pritom mesto

malo 4 roky čas nu to, aby otázku zncškodňovania komunálncho odpadu vyriešilo

z dlhodobého hl‘adiska. Za poslanecký klub vyhlásil, že túto zrnluvu podporia, pretože
v súčasnosti nic je mé východisko; s týmto problémom sa bude rnusiet‘ vysporiadat‘ nové
MsZ. Na záver požiaclal predkladateťku o vysvetlenc rozdielu cca 30 tis. eur medzi

prepočtom náklado\ na odvoz odpadu do L. 1-lrádku za 4. štvrťrok 2014 (77 050 eur, čo by za
rok predstavovalo 308 200 eur) a uvádzaným predpokladom nar. 2015 vo výške 338 340 eur.

MUDr. Mojžiš — vyjadrenia poslanca Ing. Urbanoviča považuje za vykonštruované aje na
škodu veci, že nespomenul obdobie pred rokom 2010, kedv mesto malo možnost‘ odkúpit‘ od
Veternej Poruby pozemky pod skládkou za 10 mil. Sk. Ak by vtedajšic vedenie mesta bob
využilo túto prílcžitosť. v súčasnosti by mesto ncmabo tcto problémy. Tieto zdroje by mesto

určite bob našlo, žiaľ, bývalé vedcnic bob mimo reaiity a nevcdcbo, aký móže mat‘ toto
rozhodnutie dopad.

Mgr. Kukán — potvrdil v\jadrenie MUDr. Mojžiša — bob strategickou chybou, že mesto v r.
2010 ncodkúpilo pozemky pod skládkou — v opačnorn prípade by dnes mesto rozhodovalo

o svojom majetku a nericšilo by tento problém. Vyjadrenia Ing. Urbanoviča o dlhodobých

riešeniach nepovažuje za rclevantné, pretožc problematika odpadov sa vyvíja dynamicky —je
otáznc, aký bude trend v najbližšej budúcnosti. Momcntálne sú rozpracované 2 vel‘ké projekty

v rámci EU — na monitoring a sanáciu je vydaných nicl.ol‘ko dcsiatok miliónov eur a neskór

sa má pristúpit‘ k likvidách skládok. Podl‘a jeho názoru je potrebné počkaf na to, aká politika

bude v odpadovom hospodárstve schválená — myslí si. že všetky mestá budú onedlho musief
radikálne meniť svoju konecpciu likvidácie odpadov.

21



Ing. Milan Kružliok, zástupca primátora mesta — vyjadril súhlas s predchádzajúcimi dvoma

vystúpeniami, najmá čo sa týku možnosti kúpy pozemku od Pozemkového spoločenstva

Vcterná Poruba, aRo aj otázky spósobu likvidácie odpadu do budúcnosti. Upozornil, že

verejné obstarávanic a vercjná obchodná sút‘až sú dva rózne pojmy a tiež pripomenul, že je

rozdiel medzi zámerom rozšírenia skládky na smrečiansku stranu a dotialinutírn tohto zámeru

do konca — bez sťhlasu obce Veterná Poruba a majiteľov pozemkov pod skládkou by sa

skládka nikdy nernobla rozš írit‘ na smrečiansku stranu.

Ing. Urbanovič — pripomenul. že V ľ. 2008 — 2010 bola hospodárska kríza, v dósledku čoho

boli aj nižšie podielové danc, tzn., že 10 mil. Sk bola v tom čase pre mesto nemalá suma na

to, aby ju z rozpočtu bez problémov vyčlenilo. Co sa týka potenciálnych strategických

partnerov. pripomcnul. že v niektorých prípadoch ponúkali nižšie ceny, než za aké v tom

období vyvúžali odpad VPS. To znamená, že realita bola v tom čase podstatnc rozdielna od

súčasnej, preto odporučil poslancovi MUDr. Mojžišovi i ďalším, aby si tento fakt uvedomili.

Mgr. Kraičí — svoje v‘hrady k tejto problematike prezentoval na zasadnutí fnančnej komisie

aj v poslaneckom klube — prvou bob, že mesto sa dostalo do situácie, že v podstatc nemá na

výber a až čas ukáže, či riešenie nemohlo byt‘ mé. V súčasnosti zostáva len prijat‘ alternatívu

intcrkomunálnej spolupráce — verí. že zmluvu sa podarí z 2 rokov prcdlžit‘, t.j.. že spolupráca

bude dlhodobá a prospešnú pre obc strany. Druhú výhradu mal póvodne k podmieneniu

uzavretia zmluvy súhlasom oboch zastupitel‘stiev, ale ked‘žc MsZ v Lipt. Hrádku schválilo

včera túto zmluvu jcdnomysel‘ne. je už len na meste Liptovský Mikuláš ako sa rozhodne.

Myslí si. že nikto z poslancov si za súčasnej situácie nevezme na zodpovednosť to, že mesto

po 15.9.2014 nebude mať kam vyvážuť odpad. Zároveň sa zaujímal. aký je odhad kapacity

odpadu, ktorý sa na skládku v L. I-lrádku uloží v budúcom roku, vrátane odhadu pri separácii

5 zložiek. Pokiaľ je ročná kapacita 11.5 tis. ton a L. 1-Irádok bude poviimý odoberat‘ mestu L.

Mikuláš min. 5 tis. ton. vyslovil obavu z toho. aby ročná kapacita nebola prekonaná odpadom

z mesta L. Mikuláš (primátor L. IIrádku sa vyj adril, že je možné prekročit‘ túto kapacitu.

MUDr. Slafkovský — zámerom mesta Lipt. Mikuláš je \‘yvážat‘ množstvo približujúce sa k 5

tis. tonúm, tzn. cid‘ je vyvážat‘ čo najmenej a vyseparovat‘ čo najviac, čo by zaručovalo

dostatok kapacity skládky na cca 30 rokov.

Ing. Klepáčová — prc budúci rok Sa predpokladá vyvezenie cca 10 tis. ton odpadu — toto

množstvo bude potrehné znížit‘ separáciou, pričom už dns sa vykonáva separácia 5 zložiek.

Ing. Klepáč — doplnil, že ďalšia separácia by mala byt‘ pte zbožky clrcvo a stavebný odpad, čo

by predstavovalo cca 2 tis. t ročne.

JUDr. Trnovský — poukázal na skutočnost‘, že nezodpovední občania stále ukladajú do

kontajnerov aj odpad, ktorý by mal byt‘ vyseparovaný — úlohou mesta je tento odpad cšte raz

spracovat‘ a vyseparovat‘ — zostávajúca zbožka bude skutočne vyvezená na skládku.

Ing. Vinčur — v súvislosti s rozdielmi v prcpočtc náklrdov priporncnul, že VPS zvážajú aj

odpad z obcí — potrcba brut‘ do úvahy rozdiel v cene. I)ulšia vcc sú prepravné vozidlá na

komunálny odpad — km pre mesto sa oplatí mat‘ veľkokapacitné vozidlá, pre zvážanie z obcí

by postačovali menšie. Pokiul‘ má mesto zakúpiť d‘alšie vozidlo, musí na tom zarobit‘, t.zn., že

zvoz z obcí musí byť jednoznačne ziskový. Odporučil čo najskór vypracovat kalkuláciu,

pretože aR má mesto zakúpiť d‘abšie vozidlo a zhytočne si zvýšit‘ prevádzkové a režijné

náklady, účelncjšie bude odpad z obcí nezvážat‘.
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Mgr. Krajči predmetom jeho pripomienky bob to, že mesto nemá garantované všetko, ked‘

je stanovená ročná kapacita skládky. Bol informovaný, že je možné vyvážat‘ aj viac odpadu

ako je stanovená ročná kapacita. avšak z pohl‘adu zmluvy má mesto garantované, že nemusí

odviezt‘ všetko, ale naopak, nemá garantované, že Lipt. Hrádok všetok odpad prevezme - dal

na zváženie kompetcntným. aby sa s týmto problémorn vysporiadali.

Ing. Čefo — súhlasí s Ing. Urbanovičom v tom, že táto problematika sa rieši vel‘mi neskoro

ajeho základná otázka bola, či mesto nemalo inú šancu a prečo nepokračovalo v súfaži, resp.

prečo sút‘až nebola v\hlásená správnym spósobom. t.j. zo strany mesta. V súvislosti

s informáciou primátora, že bol záujem o vývoz zo strany nicktorých privátnych vývozcov,

poznamenal, že tieto infoumácic nemá, myslí si však, že práve sút‘až by mohla vygenerovat‘

určitú cenu, z ktorej by mesto mohlo vychádzat‘. Prepočty zjcho pohl‘adu taktiež nesedia, t.j.

až skutočnost‘ ukáže. aká bude výška nákladov. Co sa týka sankcií. v bode 2 sa uvádza, že za

každé neprevzaté vozidlo bude pokuta 100 eur, má však pochybnost‘ voči uvádzaným

prevádzkovým dóvodom, za ktoré sa považujú najmLí prevádzkové problémy, ktoré zabránia

odpad prevziaf — odporučil zvážif, či by nebolo potrebné uviest‘ konkrétne príklady.

Ing. Stankoviansk — ponuka mesta Liptovský I-Irádok je veľmi seriózna a je potrebné za ňu

len pod‘akovat‘. Pokiaľ ide o vyššie náklady o cca 31tis. eur (v prepočte cca 1 mil. Sk), je to

zanedbatel‘né napr. v porovnaní s úverom 90 mil. Sk, ktorý si mesto muselo vziat‘ v r. 1994.

JUDr. Droppa — riešenie situácie v spolupráci s mestom Lipt. llrádok je v súčasnosti

nevyhnutné. Co sa tka sút‘aže. poznamenal, že aj na mestskej rade bob skonštatované, že

z hl‘adiska obchodncj politiky ncbobo príliš vhodné ju predčasne skončif, pretože mesto

mohlo získat‘ určité informácie o cenách a z toho vychádzat‘. Z historického hl‘adiska je na

strane oboch zoskupení edenia mesta určitý podiel viny na tom, že skládka vo Veternej

Porube sa nevyužila do inaximálnej kapacity, pretože pri správnom skládkovaní sa toto

stavebné dielo mohlo využívat‘ ešte ďalších 10 — 15 rokov. Chybou bývalého vedenia je, že

neodkúpilo pozemok pod skládkou, na ktorý dostalo ponuku, následne však dostalo aj žiadost‘

o odstúpenie od zmluvy pre jej neplatnost‘. Na základe toho sa rozhodlo vyhlásit‘ sút‘až,

ktorou sa mala vzniknutá situácia vyriešit‘. Následne prišlo nové vedenie, ktoré mohlo taktiež

požiadat‘ o odkúpenie, resp. mohlo pristúpit‘ k vyvlastneniu a začat‘ rokovat‘ o predlžení

zmluvy a stanovení novej ceny. V súčasnosti je však už bezpredmetné hl‘adat‘ micru

zavinenia, pretože nastala nová situácia aje potrebné prijat‘ riešenie, ktoré ponúklo v podobe

partnerstva mesto Liptovský Hrúdok.

Jri. J. Bobák — upozornil, že v súvisbosti s blížiacim sa záverom roka sa bude schval‘ovat‘

VZN o daniach a o poplatkoch za komunálny odpad — toto je príležitost‘, ako sankciami abebo

úl‘avami prinútiť štátne inštitúcie resp. podnikatel‘ov k vyššej scparácii. čím Sa zároveň zníži

množstvo komunálneho odpadu. Tiež je potrebné zaoberať sa odpadom z čistenia ulíc, ktorý

je potrebné určitým spósobom recykbovať. pretože tento druh odpadu je Rnančne náročný na

likvidáciu. Takisto je potrebné zaoberat‘ sa separáciou betónu, ktorý sa dá využit‘ ako

druhotná surovina (za podrriienky jeho oddelenia od ostatných zbožiek ako sú obkladačky,

tehly a pod.). Co sa týka spósobu zneškodňovania komunálneho odpadu, v súčasnej situácii je

podl‘a jeho názoru najlcpšíirm riešením predbožená zmluva s mestom Liptovský Hrádok.

In. Čefo — pripomeriul, že osobne víta pomoc mesta Lipt. I Irádok a súhlasí s predboženou

zmluvou; kritizoval skór doterajší postup mesta Lipt. Mikuláš.
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Ing. Klepáčová — k pripomienke Ing. Urbanoviča ohľadom prepočtu poznamenala, že 4.

štvrťrok nemožno prepočítavat‘ 4x. pretože produkcia odpadu v róznych rnesiacoch je rózna,

Lj. prepočet bol vykonaný podl‘a skutočností minulého roka. Dalej pripomenula, že prepočty

v správe sú uvedené len za mesto, t.j. nic sú za obce. Rozdielne sumy sú z dóvodu, že VPS

vykonávali prepočet podľa minulého roka a mesto podl‘a skutočnej tohtoročnej produkcie.

K požiadavke Ing. Cefa definovat‘ prevádzkové problémy, ktoré neumožnia odpad prevziat‘,

poznamenala, že nemohla naformulovat‘ presný druh problému, pretože nic je možné

vymenovaf všetky (v praxi móže dójst‘ k róznym nepredvídaným udalostiam).

MUDr. Slafkovský — poukázal nu viaccré vyj adrenia poslancov Ing. Urbanoviča a Ing.

Blcháča o zrušení sút‘aže — mali by si uvedornit‘, že v skutočnosti UVO zrušil sút‘až preto, že

súťažné podmienky boli nastavené tak, že bolí diskriminačné. To, že mesto d‘alej

nepokračovalo v súdnom spore, je evidentné, pretože podrnienky, ktoré bolí nastavené, by

viedli k tornu, že mesto by platilo ročne o 1 mil. eur za prevádzku VPS viac ako predtým.

Pokiaľ ide o otázku rozširovania skládky na smrečiansku stranu, zámer móže byt‘ dobrý,

nemožno ho však realizovaf. ked‘že mesto nemá prístup cez pozemky PS Veterná Poruba.

V kraj nom prípade by to znamenalo stavať novú cestu, nové prcvádzkové zariadenia a nové

úložisko, do ktorého by sa rnohol sypat‘ odpad len v úzkom priestore rnedzi starou skládkou

a novou stenou. pretože na územie skládky. ktoré je postavené na pozemkoch Veternej

Poruby, by mesto prístup nernalo. Preto bol tento zámer a priori vylúčený. Co sa týka napr.

súkrornnej spoločnosti Denkstat, tá odporúčala postupovat‘ pokiuľ možno v spolupráci, a to za

podmienky, že bude známa politika odpadového hospodárstva po roku 2015. Mesto sa

rozhodlo nevyhlásíť sútaž práve preto, že boli navrhované podmienky, za ktorých by sa

mesto muselo zaviuzat‘ k vývozu odpadu na konkrétnu skládku rninimálnc na 4 roky.

Pripomenul, že v súčasnosti sú poplatky za uloženie odpadu vo výške 4,98 eur/t pre obec,

v katastri ktorej sa odpad ukladá, kým napr. v Ceskej republike sú už na úrovni 13 eur, resp.

v Pol‘sku na úrovni 15 eur. Keby teda mesto uzavrelo takúto zmluvu bez toho, aby vedelo ako

sa bude vyvíjat‘ zákon o poplatkoch, bob by na 4 roky viazané poplatkarni i cenou. Preto sa

rozhodlo pre variant, ktorý mu umožňuje po 6 rnesiacoch eventuálne svoj zámer zmenit‘

a mesto Lipt. Hrádok s tým súhlasilo, za čo je potrebné mu pod‘akovat‘. K vyjadreniu JUDr.

Droppu poznamenal, že vyvlastnenie a vykúpenie pozemkov pod skládkou vo V. Porube

neprichádza do úvahy zákon nepozná pojem „vyvlastňovanie pod skládku“. K otázke, prečo

sa mesto dostalo do časovej tiesne, odporučil hl‘adat‘ odpoveď na strane Pozemkového

spoločenstva Veterná Porubu, ktoré su opakovane k tejto téme vracubo, pričom niekedy bob

predlžcnie doby skládkovania podporované, inokedy nebolo podporované; nakoniec prevážilo

hlasovanie proti tomuto zámeru. Lkonomicky najvýhodnejšie pre mesto by bob pokračovat‘

v skládkovaní vo Veternej Porube a naplnit‘ skládku do zostávajúcich 70 tis. m3 kapacity, žiaľ,

k tejto možnosti sa mesto nemohlo dostuť z titulu rozhodnutia Veterncj Poruby.

1n. Rengevič — predložil na hlasovanie návrh uznescniu — bez zmcny.

Mestské zastupiteľstvo návrh j ednoiriysel‘ne (20 hlasrni) schválilo. Uznesenie bob prijaté

pod čísbom 81/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

15/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉ1IO MAJETKU, NADOBUDNUTIE

MAJETKU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI MESTA

Návrh predbožila JUDr. Blanka l-Iliničanová, vedúca právneho oddelenia MsÚ.

Informovala o jednotlivých bodoch a zároveň pripornenulu, že väčšiu čast‘ návrhu tvoria
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prípady osobitného zreteľa, dva prípady sú OVS, pričorn v jednom prípade ide o uzatvorenie

zmluvy o budúcej zmluve a v d‘alších dvoch pripadoch ide o priamy predaj — v bode 8 predaj

prebytoČného majetku spoločnosti MIPAS, s.r.o. (ide o pozemok pod stavbou. ktorá je vo

vlastníctve spoločnosti) a v bode 10 zámer predaja pozemku v centrálnej mestskej zóne

ponukovým konaním — po jeho vyhodnotení sa navrhne MsZ schválenie predaja.

Inz. Urbanovič — k bodu 9 schval‘ovacej časti (zárnena pozemkov so spoločnosťou LIPPEK

Včela) poznamenal, že nu rokovaní komisie fnančnej, majetkovo-právnej a cestovného ruchu

boli názory k tomuto zámeru rózne; osobne si myslí, že pokiaľ by sa schválil podl‘a tohto

návrhu, nastal by do budúcnosti pornerne nepríjemný precedens. V tejto súvislosti poukázal aj

ria situovanie pozemku. ktor má byt‘ predmetom zámeny — ide o pozemok v blízkosti Domu

kultůry. kde sa uvažovalo s vybudovanírn nových parkovísk v rámci projektu „Ochrana

spoločného kultúrneho dediČstva rniest Liptovský Mikuláš a Zywiec“ pripraveného v r. 2009

— 2010. Odporučil prihliadat‘ aj na to, že v okolí Domu kultúry sú už takmer všetky

parkovacie plochy spoplatnené, preto by mesto malo dbať aj na primerané služby pre

obyvatel‘ov a nezatvorit‘ úplne rozvoj Domu kultúry aj takouto zárnenou pozemkov.

MUDr. Barok — kornisia kultúry a partnerských vzt‘ahov sa týmto bodorn nezaoberala, preto

odporučil vyzvat‘ riaditel‘a Domu kultúry, aby sa k tornu vyj adril.

p. Gonda — potvrdil, že na toto úzernie bol spracovaný projekt, problérnom však je, že váčšina

záberu plánovaných parkovísk je na súkrornných pozcrnkoch. Majitelia týchto pozemkov sa

dohodli, že v rámci územného plánu zadné trakty dostavajú a prípadne vybudujú aj podzemné

garáže. Myslí si, žeje povinnost‘ou mesta, aj s ohl‘adom na to, že v blízkosti sa nachádza Dom

kultúry, tento priestor zušľachtit‘.

lnu. IJrhanovič — jeho podnet smeroval k tomu, aby sa skvalitnili služby pre občanov, ktorí sa

chcú kultúrne vyžívuť.

MUDr. S]aíkovský — na vysvetlenie k otázke precedensu uviedol, že nejde o prvý prípad,

kedy mesto zamieňa pozemok (rovnaký princíp je napr. v prípade zárneny pozemku s p.

Hartrnaiinom). Tukúto zámenu považuje za výhodnú — na jednej strane spoločnost‘ LIPPEK

získa pozemky v tejto Časti a na druhej stranc mesto získa rovnakú výmeru na parkovisku pri

kostole, kde do budúcna bude určite parkovanie spoplatnené a bude to mestu prinášat‘

Rnančné zdroje. Pokial‘ by mesto chcelo nešit‘ parkovanie pre Dom kultúry, muselo by

postavit‘ parkovisko pne cca 100 vozidiel (8—9 parkovacích miest nenieši problém DK), avšak

v súčasnosti je v okolí DK najmá vo večerných hodinách dostatoČný počet parkovacích miest.

Mur. RenČ Devečka, riaditel‘ DK — faktom je, že pozemky, ktoré sú predmetom tohto návrhu,

bob súčasťou projektu, ktorý mesto pripruvovalo pred cca 5 rokmi s mestom Zywiec, tento

projekt však nebol schválený. Vtedy bola snaha vykúpit‘ všetky tieto pozemky + niektoré

d‘alšie (jednalo sa najiná o dva pozemky, ato pozemok p. llološa a pozemok LIPPEK-u,

zasahujúcich do štúdie. ktorou sa v podstate pripravovul projekt na rekultiváciu celého okolia

Domu kultúry a Posádkového domu armády. Pnipomenul, že všetky pozemky (okrem

jedného, kde je vchod so železnou bránou), sú vo vlastníctve mesta — boli vykúpené práve na

tento projekt.

Ing. Urbanovič — uvedený projekt nebol sice v tom čase schválený, jedná sa však o dlhodobú

záležitost‘ a ak chce mesto v tejto oblasti skvalitnit‘ infraštruktúru pre občanov, malo by sa

snažit‘ tieto podmienky vytvůirat‘ a nic ich obmedzovat‘.

25



Inn. Vinčur — čo sa týka bodov 9 a 10, flnančná komisia ich mala 2x zaradené v programe,

nezaoberala sa však nimi z ekonomického hl‘adiska, pokial‘ nepoznala stanovisko komisie

územnčho plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja z hFadiska súladu s koncepciou

rozvoja CMZ. Aj kcď komisia návrh odporučila, myslí si. že problémom pre niektorých

poskmcov sú mcnú kupujúcich resp. zamieňajúcich. Zdóraznil, že bez ohľadu na to, kto bude

partncrom mesta, princíp je v posúdení, v akom stave je pešia zóna a zadné trakty. Záujinom

všetkých je vrátit‘ do pcšej zóny život, prcto by sa mali sprejazdnit‘ podchody (brány). Dalšia

vec je, že vlastníci nehnutel‘ností v tejto časti platia najvyššie dane a na druhej strane chcú

mať z toho určitý prínos. Z tohto hľadiska je potrebné umožnit‘ parkovanie aj vlastníkom

nehnutcľnoslí. prevťidzkovatel‘om obchodných priestorov a taktiež návštevníkom DK, PDA

alebo Synagógy a dobudovat‘ zadné trakty na slušnú úroveň. Pripomenul, že pred 10 rokmi

nebola vól‘a MsZ tento stav vyriešit‘, myslí si však, že ak mesto nechce. aby zásobovacie

vozidlá jazdili po pešej zóue, ind možnost‘, než dohodnút‘ sa s vlastníkmi nehnutel‘ností, že

predajú mestu pozemky napr. za 1 euro a mesto vybuduje komunikácie, nic je. Podľa jeho

názoru týmto ožijú pasáže, zciktívni sa zásohovunie a CMZ bude vyzeraf a fungovat‘ tak ako

sa od CMZ očakáva. Predovšetkým však vcdenie mesta musí hľadat‘ dohodu s majitel‘mi

pozemkov, ktoré sú v tejto časti.

Mr. Kraj čí — potvrdil vyj adrenie Ing. Vinčura, žeje potrebné zamerat‘ sa na to. aby CMZ žila

a či už v tejto časti niekto býva alebo prevádzkuje určitú prevádzku, platí mestu dane, tzn., že

pre mesto to predstavujc dvojitý efekt, než len vybudovanic samotného parkoviska. Z týchto

dóvodov s predloženým zámerom súhlasí, otázne však bude, či sa ho skutočne podarí

v priebehu cca 1 roka zrealizovat‘.

Ing. UrhanoviČ — takticž nepovažuje za dóležité mená, ale ide hlavne o princíp. PripomenuL

že pozernok, ktorý si chce odkúpit‘ p. 1-Iološ, je mimo tohto projektu, pokial‘ by si však p.

Moravčík rovnako odkúpil čast‘ pozemku, prvý spomínaný problém, t.j. otázka precedensu,

by sa odbúral. Vo svojom vystúpení dával na zvážcnie. či mesto chce DK určitým spósohom

rozvíjat‘ a vytvárať pre občanov podmienky, alebo nechce.

JUDr. Trnovský — problematika bodu 9 bola v komisii ÚPVaRR prerokovávaná 4x, z toho 3x

komisia nesúhlasila, kým tento návrh považovala za prijateľný, vrátane výmeny parkoviska.

Inu. Stankovianskv — pripomenul. že ünančná komisia hlasovala v pomere 5 : 5 (zápis č.

11/2014) — podl‘a rokovacieho poriadku komisií v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas

predsedu, t.zn., že v zápise nemalo byt‘ uvedené, že komisia návrh neodporúča, ale napr. že

neprijala stanovisko, s príslušným zdóvodnením. Zdóraznil, že úlohou mesta je v prvom rade

dbat‘ na to, aby pri stavbách, ktoré vlastní, vlastnilo aj pozemky.

1n.z. Cukerová — pripomenula, že Finančná komisia rozhodla o tom. že počká na stanovisko

komisie UP — po jeho doručení sa uskutočnilo d‘alšie zasadnutie, na ktororn už kornisia

rozhodla. Ocenila upozornenie poslanca Ing. Stankovianskeho na povinnost‘ rešpektovania

rokovaci cho poriadku komisi í MsZ.

Ing. Vinčur — vyj adril súhlas s Ing. Stankovianskym k otázke fungovania komisií.

Poznamenal však, že v praxi často dochádza k problémom jednak so zvolávaním zasadnutí

(pri posúvaní zasadnutí MsZ je problém zosúladit‘ termíny komisia si musí prispósobit‘

termín z časového hľadiska. aj z hl‘adiska prípravy materiálov) ajednak s overovaním zápisov

predsedorn komisie z hľadiska časových možností (vo vičšinc prípadov mu tajomníčka

komisie pošle zápis na preštidovanie v elektronickej forrne).
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MUDr. SlafkovskÝ upozornil na to, že pokiaľ sa jedná o pozemky pod cestami, mesto má

možnost‘ využit‘ ustanovenie zákona, ktorý je platný 2 roky a podl‘a ktorého nic je možné

cestu napr. prehradit‘ a neumožnit‘ vstup. Toto sa nevzt‘ahujc na parkoviská, preto je pre mesto

dóležité, pokial‘ možno. parkovisko vysporiadať. Co sa týka obáv z nedostatku parkovacích

miest pre rozvoj Domu kultúry, zdóraznil, že uvedených $ micst nic je rozhodujúcich;

dóležitéje, či sa mesto do budúcna rozhodne budovat‘ d‘alšie parkoviská v okolí Synagógy.

Ing. Rcngevič- predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu:

— čast‘ I. — ako celok — bez zmeny návrh schválený (19 poslancov za. 1 nehlasoval);

— bod II/l bez zmenv — návrh schválený (19 poslancov za, 1 nehlasoval)

— bod 11/2 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (20 hlasov);

— bod 11/3 — bez zmcny — návrh schválený (19 poslancov za, 1 nehlasoval);

— bod 11/4 — bez zmcny — návrh schválený jcdnornysel‘ne (20 hlasov);

— bod IIĺS — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (20 hlasov);

— bod 11/6 — bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (20 hlasov);

bod 11/7 — bez zrneny — návrh neschválený (13 poslancov za, 7 sa zdržalo hlasovania);

— bod 11/8 - bez zmcny -— návrh schválený (19 poslancov za. 1 nehlasoval);

— bod 11/9 — bez zmcny — návrh schválený (16 poslancov za. 3 sa zdržali hl..1 nehlasoval);

— bod 11/10 — bez znwny — návrh schválený (17 poslancov za, 3 nehlasovali);

— bod II/l I — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, 5 sa zdrž. hl., 2 nehlasovali);

— bod 11/12 — bez zmeny — návrh schválený (16 poslancov za. 2 sa zdrž. hl., 2 nehlasovali);

— bod 11/13 — bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (20 hlasov);

— čast‘ III. — bez zmeny —návrh schválený (13 poslancov za, 5 sa zdrž. hl., 2 nehlasovali).

K návrhu bob prijaté uznesenie Č. 82/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

16/ DODATOK Č. 1 KÚPNEJ ZMLUVY K NEHNUTEĽNOSTIAM

Č. 746/2014/PRÁV.

Návrh v zastúpení Mgr. Il‘anovskej predložila JUDr. I3lanka HliniČanová, vedúca

právncho oddelenia MsU. Pripornenula. že tento návrh bol predkladaný už na predchádzajúce

zasadnutic MsZ, keďže však mestské zastupiteľstvo pri hlasovaní o tomto bode bob

nefůnkčné, návrh sa predkladá opátovne. Pripomenula, že sa jedná o zmenu v zmluve len

z dövodu zmeny čísla listu vlastníctva.

Ing. Rengevič — prcdbožil na hlasovanic návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitcľstvo návrh schválilo (12 poslancov za, 7 sa zdržalo hlasovania).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 83/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tcjto zápisnice.

17/ AKTUALIZÁCIA P 11 S R NA ROKY 2014 - 2020

Správu predložil MUDr. Alexander Slafkovský. primátor mesta. Pripomenul, že

mesto Liptovský Mikuláš má schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý

priehežne plní. Hoci ‘ zrnysle zákona nemá povinnosf do konca roka prijat‘ nový Pl-ISR,

v zmysle uzncsenia MsZ má za úlohu pripravit‘ jeho aktualizáciu. Ked‘že v súčasnosti je

v procese legislatívneho schval‘ovania v NR SR nový zákon o regionálnom rozvoji a PHSR
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ŽSK na r. 2014 — 2020 zatial‘ nic je spracovaný, navrhuje prijat‘ uznesenie, ktorým sa posunie

aktualizácia a schválenie nového P1ISR mesta do konca budúceho roka.

Inu. Renevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (14 poslancov za, 3 nehlasovali). Uznesenie bob

prijaté pod číslom 84/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

18/ SPRÁVA O PLNENÍ INVESTIČNÝCH AKCIÍ K 30.6.2014

Správu predložil Ing. Miloš I3erník, vedúci oddelenia investícií MsÚ. Informoval

o jednotlivých programoch. na ktorých sa realizujú investičné akcie. Upozornil, že

v priloženej tabul‘ke sú uvedené všetky akcie, z ktorých niektoré sú už zrealizované a na

niektoré prebiehaj Ú kolaudácie.

MUDr. Slafkovský — upozornil, že v tomto roku je zaradených viac ako 110 investičných

akcií, do ktorých je zahrnutá aj príprava projektovej dokumentácie a pod. Vzhl‘adom na vel‘ký

rozsah práce na investičnom oddelení sa mesto rozhodlo využit‘ aj pomoc externých

spolupracovníkov, aby sa všelky práce stihli, ked‘že finančné prostriedky sa do rozpočtu

dostávali len postupne.

Ing. Stankoviansky — považuje za chvályhodné, koľko 1nančných prostriedkov mesto

vyčlenilo na rekonštrukcie ciest a chodníkov. Konkrétne sa vyjadril k programu 5 —

poznamenal, že 184 tis. eurje vysoká suma, je však potrebné ju do protipovodňových opatrení

investovat‘. Poukázal napr. na poslednú povodeň na Váhu, kde na prehradení na prívod do

kanála KTK umiestnil vrecia v dlžke cca 25 m (na celé záplavové územie by boli potrebné

reem v dlžke cca 70 m). Kedže pri povodni bol zatopený priestor aj za hrádzou. upozornil

vedúceho oddelenia investícií tiež v súvislosti s budovaním chodníka na potrebu preverit‘ stav

a prijať príslušné opatrenia.

MUDr.Slafkovský — informoval, že v rámci protipovodňových opatrení na Váhu je pripravené

a na jeseň bude zrealizované navýšenie pravostrannej hrádze Váhu v dlžke cca 300 m

z Únančných prostriedkov, ktoré sú na to vyčlenené. Projektová dokumentácia už bola dodaná

a po klesnutí hladiny vody döjde aj k prebagrovaniu nánosu. Co sa týka hrozby povodne.

okrem vriec s picskom je využívané aj zariadenie UDS. ktoré však doteraz vždy porušilo

hrádzu. Z dlhodobého hľadiskaje potrebné vybudovat‘ riadnu protipovodňovú hrádzu.

Ing. Stankovianskv — zaujímal sa, či protipovodňová hrádza bude budovaná z prostriedkov

mesta alebo Povodia Váhu.

MtJDr. Slalkovský — bude realizovaná z prostriedkov mesta, nakol‘ko štát nemá na tento účel

Rnančné prostriedky.

1ti. Stank oviansky — 1nancovanie takýchto projektov nic je v kompetencii mesta — v každom

prípade je potrebné žiadat‘ prostriedky od štátu.

Ing. Urbanovič — inlbrmoval o požiadavke občana z ulice Partizánov (pri zimnorn štadióne),

kde sa v súčasnosti rekonštruuje miestna komunikácia — obyvatel‘om tejto ulice bol doručený

list z MsU, oddelenia investícií. že v dňoch 28.7. — 18.8. 2014 sa vykoná táto rekonštrukcia
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v dvoch etapách a počas každej etapy bude prejazdný jeden jazdný pruh ulice. Žial‘,
obyvatclia sú nespokoj ní, pretože počas oboch etáp nebol sprej azdnený ani jeden jazdný pruh.
čiže boli kvázi zablokovaní z titulu prevádzky osobných autornobilov a takisto z hľadiska
vývozu odpadu, ktorý bol obmedzený, resp. úplne pozastavený. Ešte ani v tomto čase nie je
rekonštrukcia dokončená napriek tornu, že bob rnedializované (mesačník Mikuláš + ECHO),

že do konca augusta bude táto rekonštrukcia zrealizovaná. Požiadal o vysvetlenie, prečo sa tak
dodnes neudialo a navyše sa práce realizovali s dopravnými ohmedzeniarni, aj kecl‘ v liste boli
obyvatelia j ednoznačne ubezpečení, že cbopravne nebudú obrnedzení.

Ing. Berník — na vysvetlenie uviedol, že pri rekonštrukcii ul. Partizánov sa zistilo, že je tam
hlavný kanalizačný zberač dažd‘ovej vody, kde mali byt‘ položené panely. Namiesto panelov

tam však hol monolitický betón. ktorý sa musel prácne rozoberat‘, t.j. nebobo možné pristúpit‘

k spojazdneniu ulice na 2 etapy a doprava sa musela odstaviť celkovo. Dnes bol položený
živičný povrch, t.zn., že ulicaje už spoj azdnená a po dobudovaní vstupov do obytných domov

bude celé dielo ukončené. Realizátor stavebných prác sa zaviazal, že do 15.9.2014 dokončí

všetky práce súvisiace s rekonštrukciou ulice Partizánov.

Ing. Rengevič — z vlastnej skúsenosti uviedol, že v mieste jeho bydliska tiež prebiehala

rekonštrukcia komunikácie, ktorá trvala dlhšie uko bob plánované. Obyvatelia napriek tornu,

že cca 2 týždne parkovali o 50 m d‘alej a 2 — 3 týžclne im nevyviezli odpad, túto situáciu
pochopili a v konečnorn dósledku sú vd‘ační, že komunikácia bota zrekonštruovaná.

Inu. Urhanovič — vo s ojorn vystúpení nekomentoval rekonštrukciu ulice, na ktorej býva Ing.
Rengevič. ale skutočnosf. o ktorú bol požiadaný občanom mesta a požadoval na ňu odpoved‘.

Ing. Cukerová — podľu jej názoru nebol problém rozoslaf 9-tim občanorn, ktorí bývajú na

tejto ulici, list s oznámením, že bob nutné zmenit‘ technotógiu výstavby z dóvodu, že

v predmetnom území bol nájdený kanalizačný zberač odporučila v budúcnosti postupovat‘

ýmto spósobom. V súvislosti s názvom správy. ktorá má informovat‘ o plnení investičných
akcií k 30.6.2014. požiadala o zdóvodnenie doplnenia stlpca o stave k 1.9.2014, ktorý
skresFuje skutočné plnenie k 30.6. Zároveň pripornenula, že táto správa mala byt‘ prerokovaná

aj v komisii 1nančnej, rnajetkovo-právnej a cestovného ruchu, v ktorej bola prerokovávaná aj
v predchádzajúcich rokoch.

MUDr. Slaikovsk — pokial‘ si kornisia tento materiál vyžiada. bude jej predbožený na
prerokovanie. Čo sa týka doplnenia stlpca o stave k 30.9.. poznamenal, že aj ked‘ v programe

rokovaní MsZ boba povinnosť predložit‘ správu o stave investičných akcií k 30.6.2014,

požiadal vedúceho oddelenia investícií o doplnenie posledného stlpca, aby poslanci boli
informovaní o reálnom stave, čím sa predíde dbhýrn diskusiám o jednotlivých akciách.

Ing. Cukerová — zdóraznila, že nic je úlohou predsedu komisie žiadat‘ si materiál (komisia ani

nemá vedornost‘ o tom, aké materiály sa pripravujú) — mal by byt‘ zaslaný z mestského úradu.

MUDr. Slafkovský — pripomenul, že Iinančná komisia sa zaoberá predovšetkým vecami

súvisiacimi s prípravou rozpočtu — jeho plnenie je skér záležitost‘ou komisie územného

plánovania, výstavby a regionábneho rozvoja.

Soňa Čupková. posbankyňa MZ — v súvislosti s dopÍňaním aparatúry mestského rozhlasu do
jednotlivých rnestských častí sa zaujímala, kde sa nachádza aparatúra určená pre rn.č. Ploštín,

ktorú si v čase montáže nemohla prevziať.
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In. Štefan Ganoczy, PhD., poslanec MZ — poukázal na podobný prípad v m.č. Demänová,

kde aparatúra takisto nebola odovzdaná. Zároveň upozornil nu pripomienky občanov

k rozmiestneniu reproduktorov v Demänovej — požadujú ich asi na dvoch rniestach zmenit‘.

V rámci rozpravy sa pozastavil pri programe č. 5 v súvislosti so schválením fnančných

prostriedkov na projekty protipovodňových opatrení pre m.č. Ploštín, Bodice, Lipt. Ondrašová

opakovane poukázal na problematický bod v Bodiciach, ktorým je druhý kanálový vpust pod

kultúrnym domom — zaujímal sa, či bolu vykonaná obhliadka projektantom z Povodia Váhu.

In. Berník — informoval poslancov za mestské časti Il‘anovo, Ploštín a Demánová, Bodice, že

na budúci týždeň je dohodnutý termín s projektantom na vykonanie obhliadky v jednotlivých

častiach. Pripomenul, že ide o niekol‘komesačnú záležitost‘ — potreba zapracovat‘ do projektu

všetky podklady, vrátane vjadrenia zo SHMU.

ln. Ganoczy. PhD. — program 8, položka 36 — prípravná projektová dokumentácia

parkovacie plochy Demänová ZS — zaujímal sa o súčasný stav.

Inz. Berník — projektová dokumentácia je spracovaná — v súčasnosti sa pripravuje stavebné

povolenie na realizáciu parkovacích plóch pred ZS J. Kernu.

Ing. Ganoczy, PhD. — program č. 10 verejné osvetlenie prepojenie chodníka medzi ul.

Obchodnou a ul. Kernovou.

Inu. Berník — taktiež je vypracovaná projektová dokumcntácia — vyberá sa dodávateľ

realizácie stavebných prác.

In.(ianoczy,PhD. — na záver sa zaujímal o stav vo veci kanalizačnej prípojky KD Demánová.

In. Berník — na túto akciu je tiež spracovaná projektová dokumentácia — pracuje sa na tom,

aby sa ešte do konca októbra práce zrealizovali. Mesto je v súčasnosti v rokovaní s ObU ZP

na vyhlásenie havarijného stavu.

p. Gonda — pokiaľ ide o projektovú dokumentáciu pre Lipt. Ondrašovú, pripomenul. že

protipovodňové opatrenia boli realizované pred 10 rokmi — v súčasnosti ide o predlženie

protipovodňového kanála, ktorý už na niektorých rniestach podmýva voda (potreba urobit‘ cca

10 rn nábeh), t.j. v tomto prípade nejde o projektovú dokumentáciu, ale o finančné prostriedky

na realizáciu.

Ing. Repaský — čo sa týka mestského rozhlasu, jednalo sa len o opravu póvodných zariadení,

alebo doplnenie chýbajúcich v niektorých mestských čustiach — tam. kde nedošlo

k odovzdaniu, prcbehne ďalšie preberacie konanie. V rámci požiadaviek z verejných hovorov

mesto vykonalo maximum, aby rozhlas v prímestských častiach bol funkčný.

Mgr. Kraj čí — poďakoval mestu a realizátorom akcií, ktoré sa podarilo vykonat‘ na sídlisku

Podbreziny. Vyj adril presvedčenie, že ťinančné prostriedky, ktoré zvýšili z realizácie ul.

Opavskej, budú použité opát‘ pre Podbreziny, taktiež po realizácii odstavných plóch na

Agátovej ulici je potrebné dokončit‘ ešte ]3rezovú ulicu, Čím Sa čiastočne zlepší parkovanie na

sídlisku. V súvislosti s programorn 9 sa zaujímal o položku 56 — realizovanie nových stavieb

— detské ihriská, kde je plán 30 tis. eur na nákup zariadení — zaujímal sa, pre ktoré ihriská sa

tieto zariadenia nakúpili a kedy budú inštalované.
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Ing. Klepáčová — informovala, že bola vykonaná zmena rozpočtu z investičnej akcie

vybudovanie detských ihrísk na nákup detských zariadení. k čomu nic je potrebné vybavovat‘

stavebné povolenia. Zaiiadenia boli nainštalované v týchto dňoch. a to na ul. Alexyho vo

vnútrobloku a v m.č. Benice, Lipt. Ondrašová, Okoličné a funes-prvky sa doplňali na Nábreží

a Podbrezinách. V prípade, že sa do konca roka podarí ušctrit‘ cšte určité funančné prostriedky,

budú doplncné aj d‘alšie zariadenia.

Mgr. Krčí — program 12 šport — zaujímal sa, či položka 86 (nákup budov. obj ektov alebo ich

častí — ihrisko TJ Tatran) zahuňa šatne.

MUDr. Slalkovský — ide o nové tréningové ihrisko MFK Tatran, ktoré mestu odovzdá MFK

za 1 euro.

Ing. J. Bobák — program 8, položka 45 rekonštrukciLl a modernizácia ul. Švermova — ušctrené

funančné prostriedky vo výške 12 850 eur odporučil prcsunút‘ na rekonštrukciu Parkovej ulice,

ktoráje v zlom stave aje najfrckventovanejšia po Palúčanskej ulici. Položka 51 transfer VPS

na cyklochodník Nábrežie. ktorý by mal viest‘ od okružnej križovatky v Palúdzke až na

Nábrežic — pripomienky od občanov na chýbajúce odpadkové koše — požiadal o ich

rozmiestnenie v určitých úsekoch. Pokial‘ ide o realizáciu detských ihrísk, upozornil na

pomcrne zdevastované detské ihrisko v časti HBV; nakol‘ko nic je ohradené ihrisko pri FC 34,

odporučil umiestnit‘ tam aspoň určité detské zariadenie. ‚

MUDr. Slafkovský — v m.č. Palúdzka sú rozdielne názory občanov na zriaďovanie detských

ihrísk čus z nich žiada zriadenie ihi-iska a približne rovnaká čast‘ ho odmieta. Mesto sa

touto otázkou bude zaoberat‘ a bude sa snažit‘ riájst‘ určitý kompromis.

Mgr. Krajči — nadviazal na Ing. J. Bobáka s tým, že pokiaľ by sa dopÍňali nové zariadcnia na

detské ihriská a boli by použiteľné staršie. odporučil ich presunút‘ na Vrbickú ulicu, kde sa

zriadilo nové ihrisko —jeho kapacita je nedostatočná, v d6sledku čohoje preťažené ibrisko pri

bytovkách „]‘ a neustále dochádza ku konfliktným situáciám.

Ing. Rengevič — predložil na hlasovanie návrh uzneseniu — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (18 poslancov za, 2 nehlasovali). Uznesenie bob

prijaté pod číslom 85/2014. Obsah uzneseniajc prílohou tejto zápisnice.

19/ NÁVRH NA ZARADENIE DO SlETE ŠKÓL A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ - MATERSKÁ ŠKOLA OKOLIČIANSKA 404/C
- STAVEBNÉ ÚPRAVY PAVILÓNU C

Návrh predložil Mgr. Rastislav Kudlička, vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže,

športu a kultúry MsTi. Uviedol, že správa je zameraná na kroky, ktoré sú potrebné pre začatie

činnosti novej materskej školy pri ZS Okoličianska ul. aje posudzovaná z dvoch hľadísk —

jedným sú legislatívne kroky, druhým je stavebná čast‘. Podstatou je zosúladit‘ oba tieto kroky

— hlavným terrnínom je koniec marca 2015, kedy by mali byt‘ ukončené stavebné úpravy

a zároveň bude priestor, aby sa splnili všetky legislatívne kroky, s ciel‘om začatia činnosti MS

od 21.9.2015. Predrnetom ďalšieho schvaľovania by malo byť zlúčenie ZS Okoličianska

a novovzniknutej MS Okoličianska ul. do jedného subjektu.
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Ing. Stankoviansky — súhlasí s predloženým návrhom. zároveň však pripomenul, že sa

schval‘uje zaradenie do rozpočtu roku 2015. Pokiaľ má MS fůngovat‘, detské ihrisko je

potrebné, ale považuje za nepochopiteľné, na aký účel sú potrebné spevnené plochy

a odvodncnie. ak ich ZS doteraz nepotrebovaki. Porovnal to napr. so ZS Cs. brigády, ktorá už

má 60 rokov a doteraz nemá spevnené plochy. Upozornil, že akcie je potrebné zarad‘ovat‘ do

rozpočtu podľa naliehavosti — v prvom rade sa musia nešit‘ havurijné stavy, ak už vlastné

prostriedky vo výške 240 tis. eur pre školstvo na budúci rok sú uzatvorené.

Ing. Repaský — čo sa týka ZŠ Okoličianska ul., v tejto časti je dopravný problém — rodičia detí

budú prichádzat‘ v smere od kostola po Mierovej ulici a následne na Pálenícku ulicu — musia

niekde odstavovat‘ autá, pretože momentálne je situácia taká, že takmer všetky automobily

zastavujú na Páleníckej ulici, kde je najmä v ranných hodinách chaos. Práve vybudovanie

odstavných plóch bola jedna z požiadaviek. ktoré sú nevyhnutné k prevádzke základnej školy

a následne aj materskej školy. Co sa týka ZS Cs. brigády, v tomto roku je podaný projekt na

jej rekonštrukciu za cca 200 tis. eur z eko-fondu — očakáva sa, či bude schválený. Aj ked‘

projekt ZS Okoličianska ul. v rn.r. nebol schválený, vyjadnil presvedčenie, že obe školy aspoň

čiastočne pocítia, že sa určité veci realizujú, pretože obe majú vel‘ký deflcit z minulosti aje

morálnou povinnosťou mesta investovaf do nich.

MUDr. Slaflovský — doplnil, že sumu 240 tis. eur je možné rozdelit‘ na dve časti —jednu čast‘

je možné použit‘ na rekonštrukciu budovy, druhú čast‘ na vybudovanic spevnených plóeh.

Pripomenul, že pokiaľ má byt‘ MS otvorená v septembri, musí byt‘ do konca marea

skolaudovaná.

Ing. J. Bobák poukázal na rozdiel medzi čiastkou 240 285 eur uvedenou v ukladaccj časti

a čiastkou 225 515 uvedenou v rozpočte projektu — požiadal o zdóvodnenie.

Ing. Berník — v rozpočte projektu sú zahrnuté len základné stavebné objekty za 225 515 eur,

ale celkové náklady sú 240 285 eur.

Ing. Rengevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (19 poslancov za, I nehlasoval). Uznesenie bob

prijaté pod číslom 86/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

20/ SPRÁVA O ČINNOSTI OBECNEJ ŠKOLSKEJ RADY
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

Správu predložil Mgr. Rastislav Kudlička, vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže,

športu a kultúry MsU. Uviedol, že správa mapuje čirrnost‘ Obecnej školskej rady v minulom

školskom roku — OSR zasadala 2x a zaoberala sa najmi problematikou novozriad‘ovaných

rnaterských šköl (na ul. J. Zuffu a Okoličianskej ul.).

1n. Renevič — predložil na hlasovanie návrh uzncsenia — bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (19 poslancov za, 1 nehlasoval). Uznesenie bob

prijaté pod číslom 87/2014. Obsah uzneseniaje pnílohou tejto zápisnice.
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21/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Mur. Vincent Kultan: a) Ul. Hurbanova — bytový dom oproti autobusovej zastávke —

v pivniciach bývajú rodiny s malými det‘rni — upozornit‘ správcu domu (INTEN-EURA) na

potrebu riešenia tejto situácie.

b) VPS — pri odstraňovaní starých zariadení (dopravné značky, preliezačky a pod.) dbal‘ na

dodržiavanie bezpcčnostných predpisov — nezanechávat‘ časti konštrukcií trčiace nad zemou.

c) Detské ibriská — zvážit‘ iný režim ich správy najmá z hl‘adiska kosenia — potreba kosit‘

ich rninimálne lx za 2 týždne, t.j. aj mimo stanoveného harmonogramu kosenia.

2. Soňa Čupková — Ploštín — na základe obhliadky vykonanej dobrovol‘ným hasičským

zborom neboli v mestskej časti nájdené žiadne hydranty, čo by v prípade požiaru

predstavovalo vážny problém požiadavka spolupracovat‘ v tomto smere s LVS, a.s.

3. 1n. Jozef Bobák: a) Benice, ul. Benická —jeden rodinný dom (p. Hazuchu)je dlhoročne

neosvetlený — požiadavka pri najbližšom plánovaní investičných akcií zaradit‘ aj realizáciu

osvetlenia tejto ulice.

b) Palúdzka — na sútoku Váhu a Dernänovky dlhodobo postavená unimobunka, ktorá

v súčasnosti už neslúži svojmu účelu (stretávajú sa v nej rózni občania za účelom požívania

alkoholu apod.) — požiadavka na jej odstránenie.

c) Palúdzka, ul. Mlvnská — požiadavka odstrániť bazu čiernu, ktorá cloní dopravné

zrkadlo, čím zabraňuje účastnfkom cestnej premávky vychádzajúcim z Mlynskej ulice výhl‘ad

na hlavnú cestu.

4. Inn. Štefan Ganoczv, PhD. — požiadal primátora mesta, aby spoločne našli vhodný

termín na prerokovanie petície ohčanov m.č. Bodice.

MUDr. Slatkovský — prisl‘úbil, že v nasledujúci deň sa skontaktuje s poslancom, aby sa

dohodli na termíne prerokovania petície.

5. MUDr. Jaroslav Barok: a) Podbreziny. ul. Jabloňová — križovatka s ulicou Pod slivkou

— rozkopaný trávnik a znečistený chodník pravdepodobne o oprave plynového potrubia —

požiadat‘ póvodcu o uvedenie terénu do póvodného stavu.

b) Podbreziny — opakovaná interpelácia v súvislosti s kosením trávy — pravidelne dochádza

k ponechaniu sena na trávniku (nebezpečenstvo pre alergikov), resp. jeho pohrabaniu na kopy,

kde po dažd‘och zahníva —- požiadavka prijat‘ opatrenia na zamedzenie tomuto stavu.

MUDr. Slutkovský — systém koseniaje taký, že tráva sa po pokosení ponechávu 3 —4 dni na

mieste za účelom presušenia, aby pri odvoze do kornpostárne obsahovala menší podiel vody —

v opačnom prípade je problém s výluhrni. Kosenie najlná v tomto roku predstavuje pre mesto

vel‘kú zát‘až z hl‘adiska nákladov — v dósledku daždivého počasia sa celé mesto kosí už štvrtý

krát a je predpoklad, že v krátkom čase prebehne už pjata kosba.

Ing. Klepáč — kosenie prebieha podl‘a harmonogramu. v tomto roku je však náročnejšie

vzhl‘adom na nadmerné zrážky — trávu rýchlo rastie a takmer vždy po pokosení zmokne.

Napriek tornu sú možné zlepšenia — možnost‘ pre budúci rok prehodnotiť celý systém kosenia.
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22/ INFORMÁCIE

MUDr. Alexander Slatkovský. primátor mesta, informoval o predpokladanorn

zvolaní zasadnutia rnestského zastupitel‘stva na 2.10.20 14 okrem plánovaného zasadnutia

23.10.2014, na ktororn by sa mal prerokovat‘ rozpočet mesta na rok 2015.
Dalej informoval, že hola ukončená sút‘až na cyklistický chodník z eurofondov - zrnluva

bola podpísaná a cyklochodník od mosta v Palúdzke po most v Okoličnom je už v realizácii.

Dodúvatel‘om je spoločnost‘ Cestné stavby. ktorá začala stavbu súčasne na 3 miestach, je teda

predpoklad, že v plánovanom termíne bude dokončená.
Informoval poslancov aj o podpísaní zmluvy so spoločnosťou AF Finance z Popradu na

predaj Domu služieb s tým, že do 7 dní by mali byt‘ fmančné prostricdky na účte mesta.

Na uprcsnenie dodal, že zo sút‘aží, ktoré mesto vykonalo na dodávatel‘ov stavieb, sa

z plánovaných 1 300 tis. eur podarilo dosiahnut‘ úsporu, tzn., že mesto nebude musiet‘

navyšovať úver.
V rámci tohto bodu udelil na požiadanie slovo hlavnej konirolórke mesta.

JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta - informovala, že dňa 13.8.2014 podala

na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši podl‘a 196 ods. 1 Trestného poriadku v

spojitosti s 18 e) zákona o obecnom zriadení a ustanovenia 13 ods. 2 písm. k) zákona o

finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie

na neznámeho páchateľa za účelom preverenia podozrenia z trestnej činnosti pri realizovaní

verej ných obstarávaní, kde boli kontrolou hospodárenia Verej noprospešných služieb

Liptovský Mikuláš za obdobie od 1.1.2012 do 3 1.12.2012 zistené nedostatky. Podrobnosti k

tomuto prípadu poslancom dvoch poslaneckých klubov, ktoré ju pozvali na svoje zasadnutie,

konkrétne klubu SMLR-SD, SNS a klubu NEKA, objasnila a prezentovala im riziká, ktoré s

tým súvisia, na základe zistení od okresného prokurátora. Okrem toho o podrobnostiach

informovala aj primátora mesta. Poznamenala, že na zasadnutie tretieho poslaneckého klubu

nebola pozvaná. preto jeho členom nemohla tieto skutočnosti vysvetlit‘.

23/ ZÁVER

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta. poďakoval prítomným za účast‘

a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

I
. / U ‚

Ing. Anna Rašiová / MUDr. ..Al4ander a kovský
prednostka MsU ritnátor mesta

Overovatelia zápisnic/

MUDr. Roman MoJiš

JUDr. Ján Dropp

Zapísala: Anežka Drbiaková

V Lipt. Mikuláši 9.10.2014 ‘
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