
ZÁPISNICÁ č.3ĺ2017
z XXXII. zasadnutia mestského zastupiíePstva v Liptovskom Mikuláši, které sa
uskutočnilo dňa 13. apríla 2017 o tO.°° hod. v rnalej zasadačke Mestského úradu

v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

Poslanci MsZ:

1/ Ing. Jozef Bobák
2! Ing. arch. Pavel Bobák. CSc.
3! MUDr. Miroslav Boďa
4! Ing. Ján Bot
5/ Miroslav Burgel
6! Ing. Lucia Cukerová
7! Ing. Sylvia Cukerová
8! Ing. Jaroslav Cefo
9! MUDr. Oldřich Drahovzal

10! Mgr.Anna Dvorščáková
11! Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
12! Ing. Matej Géci
13! Jaroslav Grešo
14! Mgr. Vincent Kultan
15! Marek Nemec
16 Bc. Miroslav Neset
17! Michal Paška
18! MUDr. Alexander Slafkovský
19! MUDr. Alžbeta Smiešna
20! Mgr. Ľubica Staroňová
21! Karol Székely
22! Ľuboš Trizna
23! Ing. Rudolf Urbanovič
24/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRA VEDLNENÍ:

1! Peter Cibák

PRIZ VÁNÍ:

1! Ing. Marta Gutrniová, prednostka MsÚ
2! PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
3! JUDr. Marián Jančuška. náčelník Mestskej policie Lipt. Mikuláš
4! Eva Okolicsányiová. vedúca finančného odboru MsU
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5/ PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
6/ Mgr. Anna IFanovská, vedúca odboru právnehoMsU
7/ Ing. Miloš Bemík, vedúci odboru výstavby MsU
8/ Ing. Alena Vinčurová, vedúca odboru UR a SP MsU ‚

9/ Ing. Gabriel Lengyel, vedůci odboru ZP a dopravy MsU
10/ doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.. vedúci odboru škoLstva. mládeže. šporu a kult. MsU
11/ Ing. Jana Kormaniková. vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
12/ Ing. Soňa Višňovská. vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsU ‚

12/ Ing. Anežka Makovická, ved. odd. dani a popI., poverená vedením fin. odboru MsU
13/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková. vedúca úwaru hlavného architekta MsU
14/ Mgr. Jaroslav Hric, riaditeľ múzea Janka Kráľa Lipt. Mikuláš
15/ Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
16/ Ing. Miroslav Uličný, ek. nám. riaditeľa Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš

17/ Bc. Jana Piatková, riaditeľka lnformačného centra mesta Liptovský Mikuláš
18/ Mgr. René Devečka, riaditeľ Domu kultúry Liptovský Mikuláš
19/ Mgr. Zuzana Slauková. riaditeľka Zariadenia pre seniorova DSS Lipt. Mikuláš

20/ Mgr. Alena Ridzoňová. riaditeľka Základnej školy M.R.Martákovej. Lipt. Mikuláš

21/ Mgr. Ľubica Revajová, riaditeľka Základnej školy Ul. čs. brigády. L. Mikuláš

22/ PhDr. Roman Králik. riaditeľ Centra voľného času, Lipt Mikuláš
23/ Magdaléna Malacká. riadiieľka Materskej školy, Nábrežie 4. apríla. Lipt. Mikuláš

24/ Katarína Devečková, riaditel‘ka Materskej školy. Palúčanská ul., Lipt. Mikuláš

25/ Mgr. Miroslava Erhardtová, riaditeľka Materskej školy, Ul. čs. brigády. Lipt. Mikuláš

26/ Mária Adlerová, riaditeľka Materskej školy, Agátová ul., Lipt. Mikuláš
27/ Mgr. Beata Grešová, riaditeľka Materskej školy, Ul. Komenského. Lipt. Mikuláš

Médiá:

Michal Jurči. SITA
Romana Buganová. TASR

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.,

primátor mesta. Konštatoval, že na začiatku rokovaniaje prítomných 21 poslancov, I poslanec
požiadal o ospravedlnenie neúčasti a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČEME ZAPISOVATEĽA

A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie,

do ktorej odporučil zvoliť poslancov Ing. Luciu Cukcrovú, Ing. Mateja Céciho a p. Karola
Székclyho. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená (20 poslancov za, I nehlasoval).

Za zapisovateľku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovateľov zápisnice

poslancov Mgr. Ľubieu Staroňovú a p. Michala Pašku.
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3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania MsZ podl‘a
pozvánky a otvoru k nemu rozpravu.

Mur. Vincent Kuhan. noslanec MsZ — navrhol vvradiť z programu rokovania body č. 7 a 8 -

upozornil, že poslancorn nebola doručená tabuľková časť záverečného účtu mesta. ktorá by
mala byt‘ súčasfou materiálu- poslanci nemali dostatok času na prípravu. Namiesto toho ako
bod č. 7 navrhol zaradiť „Návrh dodatku Č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
v platnom znení“, ktorý všetkým poslancom odoslal e-mailovou poštou. Pripomenul. že minulé
MsZjasne ukázalo, že súčasný rokovací poriadok nieje dobrý, je nefunkčný a nevykonateFný,

čo sa týka napr. zasadacieho poriadku, atď. Primátor mesta si prispósobuje rokovací poriadok
podľa potreby - niečo je dovolené, niečo nie je dovolené, čo nie je správne. Informoval

o jednotlivých navrhovaných zmenách: v Čl. 7 navrhuje vypustlť odsek Č. 3 s tým, že pbvodné
odseky 4 - 7 sa prečislujú na odseky 3 - 6. Nový ods. 4 sa nahradí novým znením: ‚.Zástupcovia
masmédii a verejnosť nesmú rušiť priebeh zasadnutia. Osobitné miesto v rokovacej sále má
vyhradené TV Liptov. a to v prednej časti rokovacej sály. Tá sníma a prenáša rokovanie MsZ.
Nasnímaný záznam je spristupnený v rozlišení...

Inu. Blcháč. PhD. - vyzval poslaica Mgr. Kultana. aby nečítal všetky zmeny; pripomenul mu.
že predložil návrh zaradiť do programu rokovania Návrh rokovacieho poriadku MsZ.

Mr. Kultan - požiada o možnosť pokračovať v rozprave s odóvodnením, že diskutuje

k prerokovávanému bodu, t.j. k návrhu programu rokovania.

In. BlcháČ. PhD. - vyzval Mgr. Kullana, pokiaľ má d‘alší návrh, aby ho predložil, v opačnom
pripade mu bude musieť odobrať slovo.

Mur. Kultan - pripomenul. že predložil pozmeňovací návrh a odövodňuje ho.

Inu. Blcháč. PhD. - odobra] Mgr. Kuhanovi slovo - požiadal, aby mu bob vypnuté hlasové
zariadenie (mikrofón). Poznamenal, že v rozprave bol póvodne prihláscný poslanec MUDr.
Slaikovský, ktorý už rnomentálne nie je prihlásený. Následne vyhlásil prestávku do doby, kým

sa upravia pomery v rokovacej sále.

V rámci tejto prestávky opustili rokovaciu miestnosť poslanci: Ing. J. Bobák, M. Burgel.
Ing. J.Cefo, Mgr. A.Dvorščáková, Mgr. V.Kultan, MUDr. A.Slalkovský, MUDr. A.Smiešna.

Inu. Blcháč. PhD. - k návrhu poslanca Mgr. Kultana na prijatie Dodatku rokovacieho poriadku
MsZ pripomenul, že: Predkladanie materiálov do MsZ sa riadi platným Rokovacím poriadkom.

v kwrom sú ustarwvené pravidlá. Z časového hradiska je návrh poslanca V. Kultana v rozpore

s tÝmito pravidlami — návrh materiálov bol zaslaný mailom dňa 11. 4. 2017022:02 hod.
Vzhľadom k tomuto rozporu nie je možné materiály zaradit‘ do programu rokovania MsZ. Jedná

sa o nasledovné dövody a ustanovenia:

Zastupitel‘stvo 13. 4. 2017 je riadnym plánovaným zastupiteľstvom, ktorého prípravu a priebeh

riadi Rokovací poriadok nasledovne:

Podľa článku 5 „Príprava zasadnutia mestského zastupitel‘stva“ prípravu zasadnutia MsZ
organizuje mestská rada v súčinnosti s primátorom mesta, so zástupcami mesta, prednostom

mestského úradu. poslancami, ostatnými orgánmi zriadenými mestským zastupitefsvorn, ako

3



aj so záujmovými združeniami občanov. Lehota na doručenie materiálov v elektronickej forme
pre rokovanie MsZ nesmie byť kratšia ako 6 dní pred stanoveným terrnínom zasadnutia.
Mestská rada si tiež musí vyžiadat‘ stanoviská od príslušných poradných orgánov MsZ.

Podl‘a článku 6 „Program zasadnutia mestského zastupiteľstva“ primátor mesta zverejní návrh
programu zasadnutia MsZ aspoň 5 dní pred zasadnutím MsZ na úradnej tabuli mesta. Toto
ustanovenie nebolo možné vzhľadom k neskorému doručeniu navrhovaných materiálov
dodržať.

Nové body programu navrhnuté poslancom musia byť podľa odseku (4) doručené písomne na
mestský úrad najneskór do 10 dní pred plánovaným zasadnutím MsZ spolu s písomným
materiálom. Toto ustanovenie nebolo možné vzhľadom k neskorému doručeniu navrhovaných
materiálov dodržat‘.

Rokovací poriadok v článku 6 uvažuje i s neskorším doručením navrhovaných bodov
nasledovne:

(5) V prípade neskoršieho doručenia můžu byť navrhnuté body prerokované na najbližšom
zasadnutí mestského zastupitel‘stva. prípadne můžu byť dodatočne zaradené do programu
samostatne pri schval‘ovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byt‘ doručené
aj písomné materiály s odóvodnenirn a návrhom na uznesenie.

(6) V priebehu rokovania rnestského zastupiteľstva může byť na rokovanie zaradený nový bod.
len ak to schváli trojpätinová väčšina prítomných poslancov, v tomto prípade neplatia
ustanovenia či. 5 ods. 3 a čI. 6 ods. 4 a ods. 5.

Zároveň informoval, že z toho, čo poslanci dostali e-mailovou poštou. vyplývu, že Mgr. Kultan
mal snahu zaradiť do programu dva body, t.j. už spomínaný Návrh dodatku Č. 5 k rokovaciemu
poriadku MsZ. druhý nestihol navrhnúť, pretože ďalej nepokračoval - týkal sa dlhodobej
zmluvy o verejnom osvetlení, kde navrhoval určité uznesenie. V tejto súvislosti primátor
informoval, že na júnové zasadnutie MsZ sa bude predkladat‘ materiál o dlhodobých
prenájmoch, ktoré mesto Lipt. Mikuláš k dnešnému dňu eviduje. Snahou je preveriť, či sa
jednotlivé zmluvy plnia podľa ich ustanovení, či nic sú potrebné určité korekcie apod. - vtom
sú aj zmluvy so spoločnosfou FIN. M.O.S., a.s., dlhodobý nájorn Liptov Arény, koncesná
zmluva s JL arénou, dlhodobý nájorn areálu vodného slalomu a nájom tepelného hospodárstva.
lnformácie o týchto prenájmoch budú riadne pripravené. prerokované v komisiách a v mestskej
rade a predložené na jánové zasadnutie MsZ - o tomto by bol informoval, kebv opoziční
a niektorí nezávislí poslanci zotn‘ali na tomto zasadnutí. Zdůraznil, že toto „divadlo“ pre
verejnosť a pre históriu vyvolal poslanec Mgr. Kultan svojou rozpravou preto. lebo v programe
sú zaradené dva body, ktoré sú kontroverzné voči konaniu všetký‘ch tých. ktorí boli v minulom
období či už v pozícii primátora alebo poslancov. následkom ktorého mesto Liptovský Mikuláš
prehralo súdny spor o zábezpeku. ktorú zaplatila spoločnosť AF Development, čo bude
predmetom d‘alšieho bodu programu. Mesto vjúni m.r. (3 dni pred ohláseným konanírn súdu)
navrhovalo mimosúdnu dohodu na základe návrhu partnerskej strany, tj. aby mesto zaplatilo
50tis. eur zo 100 tis. eur, ktoré spoločnosť dala ako zábezpeku. Dnes je zrejmé, že mesto musí
zaplatiť cca 130 tis. eur, t.zn, 80tis. eur zbytočne len preto, lebo mesto nesprávne postupovalo
pri zrušení zmluvy a pri nevrátení zábezpeky v novembri 2014. Dalšia vážna vec, ktorá je
posledným bodom rokovania, je zistenie hlavného kontrolóra, že v mesiacoch október -

december 2014. tj. tesne pred voľbami a tesne po voľbách bob použitých 37tis. eur zvláštnym
spósobom za práce na protipovodňových opatreniach oproti areálu vodného slalomu. ktoré
v tom čase nemohli byť vykonané. Preto pozmeňovacie návrhy Mgr. Kultana hodnotí tak, že
ide o .‚dymovú clonu“ - odvrátenie pozornosti práve od týchto dvoch vážnych pochybení. ktoré
spůsobilo bývalé vedenie mesta.
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Inu. Matej Géci. predseda návrhovej komisie - predložil na hlasovanie pozmeňovací návrh
poslanca Mgr. Kultana - zaradiť do programu rokovania „Návrh dodatku č. 5 Rokovacieho
poriadku mestského zastupiteľstva v platnom znení“.

Pozmeňovací návrh nebol schválený (2 poslanci za. 12 proti. 3 nehlasovali).

lnE. Géci - predložil na hlasovanie pozmeňovací návrh poslanca Mgr. Kultana — vyradiť

z programu rokovania body č. 7 a 8.

Pozmeňovací návrh nebol schválený (3 poslanci za, 9 proti, S nehlasovali).

Inu. Marta Gutraiová. prednostka MsU - stiahla z programu body č. 7 a 8 vzhľadom na to, že
technickým nedopatrením bol poslancom zaslaný len úvodný súbor s návrhom na uznesenie,
ale súbor so záverečným účtom sa nedostal na link. Tieto body budú predložené na júnové
zasadnutie MsZ.

In. Blcháč. PhD. - dal hlasovat‘ o programe rokovania ako celku po vyššie uvedenej úprave.

Mestské zastupheľswo program rokovania s vypustením bodově. 7 a 8 schválilo (16 poslancov

za, 1 proti).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ 7oľba návrhovej komisie, určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta

5/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

6/ Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský
Mikuláš a organizácií, ktorých je zriad‘ovatel‘om, ku dňu 31.12.2016

7/ Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016—
Verejnoprospešné služby

8/ Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016—
Informačně centrum mesta

9/ Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš

a ARRIVA LIORBUS, a.s. za rok 2016

Slávnostné udelenie oeenení členom MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

10/ Zahraničné vzťahy mesta za rok 2016, návrh akcií na rok 2017
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11/ Návrh na sehválenic spolufrnancovania projcktov na budovanie a zlepšenie
technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta
Liptovský Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014—2020

12/ Informativna správa o plncni Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015—2022 s výhl‘adom do roku
2030, za rok 2016

13/ Zadanie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“

14/ Správa o výsledku kontroly — Kontrola transfcrov poskytnutých Verejno
prospešným službám na rok 2014— protipovodňové opatrenia

15/ Jnterpelácie poslancov

16/ Informiieie

17/ Záver

4/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNĚHO MAJETKU, PRENECHANIE

MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI
PRÁVAMÍ MESTA

Návrh predložila Mgr. Anna Ifanovská, vedúca právneho odboru MsU. Informovala,

že návrh prerokovali komisia Rnančná a majetkovo-právna a mestská rada a odporúčajů ho

MsZ schváliť, pričom v bode 11/10 odporúčajú schválif iba návrh pod písm. a). V bode 11/4 sa
uvádza, že mesto Liptovský Mikuláš má záujem, aby sa pokračovalo v realizácii investičného

zárneru stavby ..Modernizácia železničnej trate...“, pričom prístupová komunikácía Lipt.
Hrádok - Lipt. Mikuláš, obslužná komunikácia Lipt. Mikuláš - priemvselná zóna je v súlade
s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš. schváleným uznesením MsZ Č.
115/2010 zo dňa 16.12.2010 ajeho záväzná časť bola vyhlásená VZN Č. 7/2010 s účinnost‘ou
1.1.201 1. Na stavbu „Modernizácia železniČnej trate..“ bob vydané územně rozhodnutie zo
dňa 3 1.12.2008 pre navrhovateľa ZSR Bratislava, pričom predmetná pristupová komunikácia

bola súČasťou tohto povolenia a tvori samostatný objekt; UR nadobudlo právoplatnosť dňa
4.3.2009. V bode 11/7 sa uvádza, že pozemky, ktoré sů predmetom predaja, nadobúdateľ

dlhodobo užíva na základe nájomnej zrnluvy zo dňa 6.8.1998 uzatvorenej medzi mestom
Liptovský Mikuláš ako prenajímateľom fl TJ FATRAN Liptovský Mikuláš ako nájomcom

s dobou nájmu 99 rokov. Nájomca pozemky zveľadil a zhodnotil na vlastně náklady; pozemky

sú zastavané stavbami a násypom vo vlastníctve nájomcu. Nájomná zmluva je uzatvorená

s podmienkou, že nájomca mák prenajatým pozemkorn predkupné právo v pripade ich predaja
podľa právnych predpisov platných v čase predaja. pričom by mal právo pri predaji uplatniť
zhodnotenie pozemkov svojou výhradnou činnosťou. Zároveň sa v zmluve nájomca zaviazal

k povinnosti zaistiť prístup občanov mesta Liptovský Mikuláš k pobrežiu vodného diela
Liptovská Mara aj v priestore svojho areálu. V bode II/S sa uvádza, že na základe výsledkov

OVS, predmetom ktorej bol výber najvhodnejšej ponuky na budúci predaj nehnuteľnosu v k.ú.
Lipt. Mikuláš, časť stavby kotolňa, súp. Č. 1938 s príslušným pozemkom, sa víťazom súťaže

stala spoloČnosť VITALIS. s.r.o. Lipt. Mikuláš s ponúknutou kápnou cenou vo výške 40 100
eur. V prípade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš. Co sa týka bodu 11/7. pre upresnenie odporučila na str.
14 v 2. odseku za text ‚....a to pre pripad akéhokoľvek prevodu“ doplniť text ..alebo prechodu
vlastnictva“. V poslednej vete v 2. odseku odporučila úvodnú časť vety „V prípade zániku
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združenia...“ upraviť v znenf „V prípade hrozby zániku združenia...“. Na záver pripomenula, že
v bodoch 2.1, 4.1, 6 a 9 schvaľovacej časti ide o prípady hodné osobitného zreteľa, na ktoré je
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov.

Inu. Géci - upozornil, že pri predaji pozemkov pre TJ FATRAN je menšie podozrenie, že
v minulosti tieto pozemky prešli neoprávnene do vlastníctva mesta. pričom sa navrhujú na
odpredaj. preto odporučil. aby sa vedúca právneho odboru alebo majetkovo-právneho oddelenia
vyjadrila k tornu. či do budúcnosti móže vzniknůť určitý problém. ak by si pövodný majiteľ,
ktorÝm v tomto prípade má byt‘ štát. nárokoval vrátenie týchto pozemkov. pretože sa jedná
o kultúru vodných plácli a tie nemali byť prevedené do vlas(níctva mesta, ale do vlastníctva
štátu.

Mur. Il‘anovská - vo vlastníctve štátu zostali všetky vodné plochy, ktoré nie sú knihované -

v danom prípade nejde o neknihované pozemky; tento pozemok prešiel na mesto v r. 1996
v zmysle zákona č. 278/1 995.

Inu. Géci - v pripade. že by nastal určitý problém. zaujímal sa, či sa bude anulovať zmluva
a pozemok sa bude prevádzať do vlastníctva štátu. čím sa tento právna úkon stane neplatným.
resp. mestu určite nehrozí takýto problém.

Mr. Iľanovská - tento právny úkon by nemal byť spochybnený. pretože práve štát tento
majetok previedol na mesto.

lnu. Géci - podľa právnej úpravy mal štát previesť tento majetok na Povodie Váhu, keďže sa
jedná o vodné plochy.

Mur. ll‘anovská - mesto niekol‘kokrát rokovalo aj s Povodím Váhu. ktoré však túto možnost‘
nevyužilo.

Inu. B]cháč. PhD. - pokiaľ bude schválený prevod. bude už na jednotlivých stranách. ako sa
k tejto veci budú stavať. Ak však súd rozhodne, že pozernok je potrebné vrátit‘ štátu. mesto
bude rnusieť toto rozhodnutie rešpektovať.

Inu. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec MsZ - poukázal na 3 záležitosti, ktoré sú v tomto
materiáli uvedené: v bode 2 schvaľovacej časti ide o zámenu nehnutel‘ností s VUC v areáli
Nemocnice v Lipt. Mikuláši - myslí si, že ide o vážne zámery, ktoré pre toto mesto prinesú
profit v tom zmysle, že sa otvárajú možnosti pre riešenie sociálnej oblasti, napr. možnosť
rekonštrukcie bývalej budovy psychiatrického oddelenia pre ďalšie rozšírenie mestského
zariadenia vrátane plochy pre zriadenie terasy a pod. Vyjadril potešenie, že po róznych
dohadovaniach sa podarilo dohodnúť to, čo je v návrhu uvedené a odporúča tento návrh prijať.
V súvislosti s bodom 6, týkajúcim sa zámeny pozemkov v zadných traktoch Námestia
osloboditeľov. ocenil úspešnosť rokovaní s jednotlivými majiteľmi, čo umožni zrealizovať
cestu pre zásobovanie a odbremeniť tak pešiu zónu od prejazdu zásobovacích vozidiel. Bod 4,
v ktorom ide o riešenie komunikácie v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, odporučil
takisto schválit‘, čím sa vytvoria d‘alšie podmienky pre to, aby sa táto stavba aspoň výhl‘adovo
mohla realizovať. Pripomenul, že poslanci, ktorí odišli z tohto rokovania, by sa mali zamyslieť
nad tým, aké nepravdy sa ohľadom modernizácie železnice napísali a o.i. vložili aj do úst p. R.
Sulíka. Výsledkom je. že stavba je momentálne vylúčená z prioritné]io balíka, pričom išlo
o záležitosť. ktorá mala výhľadovo riešíť veľmi dóležitú otázku dopravy v meste Liptovský‘
Mikuláš. ktorá v súčasnosti zostala veľkým otáznikom.
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MUDr. Marta Voštináková. poslankyňa MsZ - v 1. bode podporila poslanca Ing. arch. P.
Bobáka a požiadala všetkých, aby zahlasovali za to, aby predmetné pozemky boli vymenené za
bývalú budovu psychiatrického oddelenia, kde by po rekonštrukcii bob možné zriadiť rózne
sociálne služby, ktoré by slúžili pre občanov toMo mesta. Poďakovalu vedeniu mesta. že
vywinulo veľkú snahu na to, aby sa takéto služby‘ mohLi vybudovat‘.

Ina. Blcháč. PhD. - poznamenal, že zastupiteľstvo ŽSK túto jedinečnú výmenu v marci ti.

odsúhbasibo a po schválení v MsZ budú móď byť vykonané d‘alšie právne kroky, aby sa mesto
dostalo k budove bývalej psychiatrie. Informoval než, že v súvislosu s určitými pochybnosťami
o statike objektu mesto dalo táto vec odborne posúdiť - keďže obavy sa nepotvrdili, mesto bude
hľadať možnosti pre získanie flnancií na rekonštrukciu budovy na vyššie uvedené účely.

Inu. Géci - predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia;

- konštatačná časť ako celok - bez zmeny - návrh schválený (16 poslancov za.
- bod II/l - bez zmeny - návrh schválený jednomvseľne (17 hlasov):
- bod 11/2.1 - bez zmeny - návrh schválený jednomyseľne (17 hlasov);
- bod 11/2.2 - bez zmeny - návrh schválený jednomyseFne (17 hlasov);
- bod 11/2.3 - bez zmenv - návrh schválený jednomvseřne (17 hlasov);
- bod 11/3 - bez zmeny - návrh schválený jednomyseľne (17 hlasov);
- bod 11/4.1 - bez zmeny - návrh schválený jednomyserne (17 hlasov);
- bod 11/4.2 - bez zmeny - návrh schválený jednomyseľne (17 hlasov);
- bod 11/5 - bez zmeny - návrh schválený (16 poslancov za, 1 nehlasoval);
- bod 11/6 - bez zmeny - návrh schválený jednomysel‘ne (17 hlasov);
- bod 11/7 - s doplnením podľa návrhu predkladaterky - návrh schválený jednomyseľne

(1 7 hlasov);
- bod 11/8 - bez zmeny - návrh schválený jednomvseFne (17
- bod 11/9 - bez zmeny - návrh schválený jednomyseľne (17
- bod 11/10 a) - bez zmeny - návrh schválený jednornyserne
- bod 11/10 b) - bez zmenv - návrh neschválený (4 poslanci

I nehlasoval);
- bod 11/11 - bez zrneny - návrh schválený (16 poslancov za, I sa zdržal hlasovania);
- bod 11/12 - bez zmeny - návrh schválený (16 poslancov za, 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 19/2017. Obsah uzneseniaje prílohou
tejto zápisnice.

5/ NÁVRH NA ZMENY ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ NA ROK 2017

Návrh predložila p. Eva Okolicsányiová, vedúca finančného odboru MsÚ. Informovala
o jednotlivých navrhovaných zrnenách v zmysbe predloženého písomného materiálu.

Bc. Miroslav Neset, poslanec MsZ - pripomenul, že mesto prišlo o 75 tis. eur najmä kvóli
poslancom Mgr. Kultanovi a MUDr. Slaĺkovskému, ktorí pred časom na zasadnutí MsZ tvrdili,
že je potrebné sav tejto veci súdiť a mesto súdny spor zaručene vyhrá.

I nehlasoval);

hlasov);
h lasov);
(17 hlasov);
za. 12 sa zdržali hlasovania.
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Inz. Géci - myslí si, žeje to veľká ujma pre mesto, pretože prišlo o cca 70tis. eur aje to určité
ponaučenie, aby mesto preverilo všetky zmluvy, ktoré sa doteraz považujú za štandardné, aby
sa mesto ponaučilo z minulosti a odstránilo takéto problémy do budúcnosti.

lnE. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — pripomenul edů genézu s bývalým Domom
služieb. V r. 2010 vtedajši kandidát na primátora MUDr. Slafkovský ajemu spriaznení poslanci
sľubovali občanom tohto mesta. že zrekonštruujú Dom služieb za mestské Finančné zdroje.
Všetkých tých. ktorí tam boli v tom čase v nájme (DS bol prakticky pIne obsadený a prinášal
do mestskej pokladnice viac ako 100 tis. eur zisku ročne). MUDr. Slaíkovský zvolal a sľúbil
im, že ked‘ ho budú volit‘, Dom služieb im zrekonštruujc a budú mód‘ d‘alej prevádzkovať svoje
prevádzky. Hneď po voľbách, v r. 2011 bol však jedným z prvých bodov programu rokovania
MsZ predaj Domu služieb. Toto považuje za typickú politiku bývalého vedenia mesta a
oklamanie všetkých občanov mesta Liptovský Mikuláš a zvlášt‘ tých, ktorí mali v tom čase
prevádzky v Dome služieb. Bývalé vedenie sa tri roky pokúšalo predať Dom služieb, pričom
takmer na každom MsZ sa znižovala cena, ktorá podľa znaleckého posudku bola cca 3 mi]. eur.
Prevádzkovatelia logicky postupne odchádzali. pretože vedeli. že objekt je na predaj a ich
budúcnosť v objekte je neistá a hľadali si mé pdestory. Tým sa ziskový objekt stával stratovým
a náklady spojené s prevádzkovaním DS boli pre mesto zafažujúce. V r. 2014 sa nakoniec
prihlásila spoločnosť AF Development z Popradu a vložila flnančnů zábezpcku 100 tis. eur za
odkúpenie Domu služieb. Podľa podmienok OVS však spoločnosť musela do 2 týždňov
podpísať kúpnu zmluvu a doplatit‘ zvyšných 900 tis. eur. Toto sa však neuskutočnilo a ked‘ to
vtedajší poslanci opozície kritizovali, primátor MUDr. Slafkovský ich vyzýval, aby ncvznášali
kritiku, pretože aj keď kúpno-predajná zmluva nebude podpísaná, uvedených 100 tis. eur
zostane v mestskej pokladni. Takto to bob aj zverejňované v róznych regionálnych médiách,
dokonca aj celoslovenských. Týmto spósobom si mesto aj vylepšilo výslcdok hospodárenia za
r. 204, pretože 100 tis. eur bob zahrnutých do príjmov. Súčasné vedenie dalo spracovať aj
právnu analýzu - keďže bali vážne pochybnosti, či mesto uvedených 100 tis. eur nebude musieť
v plnej výške vrátit‘. pokúšalo sa dohodnúť s touto spoločnosťou tak, že by jej vyplatilo 50 Lis.
eur a 50 tis. eur by zostalo v rozpočte mesta - tieto ftnančné prostriedky by mohli byť ušetrcné
pre mé investície. MUDr. Slafkovský a jeho kolegovia z opozičného klubu vtedy vyslovili
podozrenie voči súčasnému vedeniu mesta z určitého neoprávneného konania - ich nehorázne
a ničím nepodložené obviňovanie nakoniec dopadlo tak, že bob vydané súdne rozhodnutie v
neprospeeh mesta Lipt. Mikuláš. Mesto v súčasnosti musí zaplatiť tejto spoločnosti 120 tis. eur
vrátane súdnych trov, príp. aj určitej penalizácie za omeškanie. Toto je výsledok konania, aké
opozícia predviedla aj na dnešnom zasadnutí, t.j. znevažovania, zncisťovania a deštrukcie MsZ
- myslí si, že takéto správanie do mesta Liptovský Mikuláš nepatrí, pretože tomuto vedeniu ide
o rozvoj mesta, o seriózne a korektné vzťahy 50 všetkými spoločnosCami. Z návrhu na
mimosúdne urovnanie. ktorý vedenie predložilo do MsZ, bulo jasné, že chce ušetriť tomuto
mestu niekofko desiatok tisíc eur, ale žiaF. tento návrh nebol schválený. čo opozícii zrejme
vyhovuje.

MUDr. Miroslav Boďa. poslanec MsZ - súhlasí s Ing. Urbanovičom. ktorý dostatočne podrobne
vysvetlil celú situáciu - pripomenul. že vedenie mesta v júni mr. v dobrej viere dalo MsZ na
zváženie. či bude pre mesto výhodnejšie získať s istotou 50 tis. eur, alebo dať celú vec na súd
s tým, že mesto nemusí dostať nielen uvedených 50 tis. eur, ale navyše bude platiť 20 - 30 tis.
eur za súdne trovy, úroky z omeškania, atď. Pred cca trištvrte rokom sa mohla táto vec uzavriet‘
jednoduchým spósobom, pokiaľ by mesto zvažovalo, aké sú šance, aby súd vyhrab, napriek
tomu, že právne názory sú rĎzne. Za negatívne považuje to, že poslanci MUDr. SlaÍkovský

a Mgr. Kultan začali v tom čase výrazne presadzovať myšlienku. že vcdenie mesta chce určitou
mimosúdnou dohodou získať pre seba určité zvýhodnenie apod. a že v skutočnosti nejde o to,
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aby mesto získalo 50 tis. eur. MUDr. Slafkovský s určitosťou tvrdil, že súd, ktorý bude
nasledovat‘, mesto vyhrá a že pre mesto nieje výhodné prijať 50tis. eur, keď möže získaf 100

tis. eur. Keď týmto spósobom pósobil na poslancov. zrejme niektorí tomuto jeho tvrdeniu
podl‘ahli a podľa toho aj hlasovali. Mesto nakoniec uvedených 50 tis. eur nedostalo, sůdny spor
prehralo a v konečnom dósledku úplne zbytočne prišlo o 70 - 80 tis. eur. Pokiaľ by opoziční
poslanci boli ďalej prítomní na tomto zasadnutí. podľa jeho názoru by zrejme opilť presviedča]i
MsZ, aby sa podalo určité mimoriadne dovolanie a pokračovalo sa v súdnom spore.
Predpokladá, že mesto by tým prišlo o d‘alších 30-40tis. eur, tj. spolu o cca 110 tis. eur, čo
pokladá za veľkú škodu.

Inü. Blcháč. PhD. — informoval, že mesto dostalo dňa 31.3.2017 výzvu na zaplatenie 00 600
eur s príslušenstvom od advokátskej kancelárie Beňo Partners z Popradu + úrok z omeškania
9,05 % per annum, t.j. 24,94 eur denne, t.j. za 402 dní 10 025,88 eur, ďalej trovy
prvoinštančného konania 8 730 eur a trovy odvolacieho konania, o ktorých súd doposiaľ
nerozhodol.

Inn. Géci - pred]ožil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

- častil. a II. - bez zmeny - návrh schválený (M poslancov za, 3 nehlasovali);
- bod III/I - bez zmeny - návrh schválený (15 poslancov za 2 sa zdrža[i hlasovania):
- bod 111/2 - bez zmeny - návrh schválený jednomyseľne (17 hlasov);
- bod 111/3 - bez zmeny - návrh schválený (15 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania);

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 20/2017. Obsah uzneseniaje prílohou
tejto zápisnice.

6/ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH INVENTARIZÁCIE MAJETKU
A ZÁVÁZKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ORGANIZÁCIÍ,
KTORÝCH JE zmAĎ0VATEĽOM, KU DŇU 31.12.2016

Návrh predložila p. Eva Okolicsányiová, vedúca flnančného odboru MsÚ v zmysle
predloženého písomného materiálu.

1n2. Blcháč. PhD. — poďakoval všetkým členom čiastkových inventarizačných komisií ako aj
ústrednej inventarizačnej komisii, že svoju prácu odviedli dobre; majetok mesta sa rozvíja. čo
je veľmi pozitívne.

In. Géci - predložil na hlasovanie návrh uznescnia - bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (14 poslancov za, 1 nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 21/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

7/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORCANIZÁCIE
MESTA ZA ROK 2016- VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

Správu predložil Ing. Dušan Grešo. daditeľ VPS. Informoval, že výnosy VPS boll
spolu vo výške 4 175156 eur, náklady 4 118 281 eur, výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti
bol kladný vn výške 41 709 eur, v podnikateľskej činnosti 15 164 eur. celkový výsledok
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hospodárenia bol 56 873 eur. Čo sa týka prevádzky VPS, teší jeli, že sa postupne skvalitňuje aj
vozový park a technológia — v rn.r. boli mesto a VPS úspešné v získaní dotácií z eurofondov vo
výške 719 850 eur, pričom najdóležitejšie je získanie dotácie na nákup 3 000 ks 240-litrových
kontajnerov pre rodinné domy — v súčasnom období prebieha sút‘až, tj. mali by byt‘ dodané
v priebehu mesiacov júl — august: takisto aj vozidlá Rotopress — hákový nosič kontajnerov
a traktor s prídavnými technologickými zariadeniami. V mi. spracovávali s mestom projekt na
envirofond. kde žiadali jedno zberové vozidlo na separovaný zber. vo výške cca 244 tis. eur -

projekt bol úspešný a mestu bota pridelená dotácia vo výške 200 tis. eur na I vozidlo Rotopress.

Ing. Ján Bonko. zástupca primátora mesta — v súvislosti s predloženou správou poukázal na str.
6, kde sa uvádza tzv. modifikovaný hospodársky výsledok, čo znamená, že z hospodárskych
výsledkov VPS odr. 2011 dor. 2016 boli odpočítané výkony, ktoré boll dosiahnuté na skládke
TKO vo Veternej Porube. Je to döležité z hradiska porovnania, ako by mesto v uvedených
rokoch hospodárilo, ak by tieto výkony nejestvovali. V tom prípade by v r. 2011 bol
modifikovaný výsledok — 105 tis. eur, v r. 2012 takmer — 115 tis. eur, v r. 2013 takmer —301
tis. eur, v r. 2014 je strata 81 822 eur. Po nástupe nového vedenia v rámci modifikovaného
výsledku v r. 2015 vznikol hospodársky výsledok + 7 338 eura v Ĺ 2016 vznikol zisk vo výške
49 228 eur. Pripomína to z dóvodu, že pri tomto hospodárskom výsledku je aj určitý sociálny
rozmer, ktorý spočíva vtom, že v r. 2015 došlo k navýšeniu priemernej mzdy a v r. 2016 bol
nárast o 8524 eur. tj. na 742 eur. čo je veľmi pozoruhodné a tÝmto sa VPS stáva zaujímavÝm
zamestnávateľom pre toto okolie. Za toto vedeniu VPS poďakoval a vyslovil presvedčenie. že
v týchto úspechoch budú naďalej pokračovat‘.

Michal Paška. poslanec MsZ — v súvislosti s modernizáciou techniky VPS zachytil informáciu,
že aj v súčasnosti sa chystá kúpa vozid]a za finančné prostriedky z eurofondov — riaditel‘ovi
VPS zablahoželal k tomu, že sa podarilo do mesta Lipt. Mikuláš získať 200 tis. eur. Je však
nevyhnutné, aby sa pokračovalo nielen v modernizúcii techniky z prostrledkov fondov EU,
ktorá slúži hlavne na odpadové hospodárstvo, ale aby sa investovalo aj do d‘alšej techniky — vo
veľmi zlom stave sú napr. viac ako 30-ročně multikary, ktoré plnia viaceré funkcie pre mesto a
takisto plošina, ktorú používajú elektrikári pri denných opravách porúch na verejnom osvetlení
— tieto zariadenia je skutočne potrebné obnoviť. Aj touto cestou požiadal primátora a vedenie
mesta, aby pri tvorbe rozpočtu na budúci rok bola venovaná pozornosť aj potrebám VPS.

Ing. Blcháč. PhD. - požiadal riaditeľa VPS o spracovanie prehľadu o nakúpenej technike.
pretože táto oblast‘ sa stále nedoceňuje, aj ked‘ VPS sajej venujú zodpovedne. Novej techniky
bob zabezpečené pomerne veľa v porovnaní s modifikovaným výsledkom, o ktorom
informoval Ing. Bonko. Nie je jasné, do čoho boli investované peniaze, ktoré sav rokoch 2011
- 2014 produkovali na skládke. pretože žiadny mimoriadny výsledok VPS nebol viditeFný.
V súčasnosti. napriek tomu. že mesto skládku nemá a má s ňou ešte aj zvýšené náklady
a problémy. smeruje k zisku, čoje pozitívne. Neopodstatnených kritík je veľa a nezaslúži si jeli
manažment tejto organizácie, ktorá tu funguje už viac než 20 rokov a samozrejme má aj svoje
slabé stránky, ale myslí si, že zásadné veci vykonáva zodpovedne. Móže potvrdiť, že aj na
zasadnutí Rady starších zaznelo z úst viacerých predsedov klubov a Jednoty dóchodcov
Slovenska uznanie práci VPS -je zrejmé, že sa pracuje, že sa inovujú pracovné postupy a teší
ho, že sa dokonca zvyšujú aj platy zamestnancov, čo bol vždy vo VPS problém.

Inn. Géci - predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok - bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schvátilo (14 poslancov za, 1 nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 22/2017. Obsah uznesenia je príbohou tejto zápisnice.
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8/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
MESTA ZA ROK 2016- INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA

Správu predložila Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC. Informovala, že celkový rozpočet
IC v hlavnej činnosti so schválenými úpravami bol vo výške 177 355 eur. z toho zriad‘ovateľ
poskytol 119 158 eur na prevádzkové náklady a 14 705 eur na marketing. 00CR poskytla 36
000 eur na prevádzkové náklady a 21500 eur zo štátnej dotácie na marketing. Hospodársky
výsledok v hlavnej činnosti je nula. vo vedľajšej hospodárskej činnosti 3.57 eur. Co sa týka
činnosti. okrem bežných aktivit. kwré IC vykonáva. v minulom roku prinieslo viacero noviniek
- od januára začali s budovaním tzv. smart-zóny v historickom centre, do ktorej spadá zriadenie
bezplatnej wifi-zóny v historickom centre a vytvorenie novej mobilne turistickej aplikácie
mesta; vytvorili tiež nového viacjazyčného audiosprievodcu v najstaršej stavebnej parniatke
mesta Liptovský Mikuláš - kostole Sv. Mikuláša ‚ pripravili a prezentovali dve nové tematické
prehliadkové trasy mestorn.; v rámci budovania a podpory kultúrneho cestovného ruchu
nadviazali spoluprácu s 30 kultúrnymi inštitúciami v ‘teste a vytvorili kornplexný centrálny
kalendár podujatí v meste. vydali 4 nové propagačné materiály -jeden z nich získal cenu ..druhý
najkrajší propagačný materiál na Slovensku“. V novembri mr. organizovali 2. ročník
konferencie „Mestský cestovný ruch“, kde za účasti zástupcov mesta. kultúrnych a šponových
organizácií v meste a odbornej verejnosti zhodnotili aktivity za m.r. a zároveň si stanovili nové
cide, ktoré sa o.i. týkajú hlavne inovácií a budovania produktov pre rodiny s deťmi a vytvorenie
spoločného produktového balíka za mesto Liptovský Mikuláš.

p. Paška - srdečne pod‘akoval za prácu riaditeľke IC ajej spolupracovnikom; poznamenal, že
propagačné materiály, ktoré vydávajú, sú na veľmi dobrej úrovni; leh práca je viditeľná aj na
návštevnosti mesta. Správa, ktoráje predložená do MsZ,je tiež veľmi dobre spracovaná, za čo
taktiež pod‘akoval.

lnr. Bonko - v rámci výsledkov hospodárenia poďakoval Informačnému centru za to. že za
podmienok, v ktorých pracovalo, nedosiahlo stratu. Pripomenul, že v hodnotenom období bob
IC sťahované a pracovalo vo veľmi krízových podmienkach. preto vyzdvihol jeden döležitý
moment, a taje moment určitej spolupatričnosti medzi mestskými organizácinmi - keď v období
rekonštrukcie neboli priestory IC schopné na prevádzkovanie, poskytol priestory MJK jeho
riaditeľ Mgr. Hric a činnosť IC boba odstavená len najeden deň. Aj v tejto súvislosti poďakoval
zamestnancom IC za dosiahnutý výsledok a tiež za prístup k práci.

miz. Blcháč. PhD. — aj keď podmienky, v ktorých IC počas rekonštrukcie pracovalo, boli
náročné, myslí si, že ten čas bob potrebné obetovať nato, že dnes má mesto Liptovský Mikuláš
ínformačné centrum hodné budúceho hlavného mesta turizrnu na Slovensku.

1n2. Géci - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (13 poslancov za, 3 nehlasovali).
Uznesenie bob prijaté pod čisbom 23i2017. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.

9/ INFORMÁCIA O PLNENÍ ZMLUVY O SLUŽBÁCH MEDZI MESTOM
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ARRIVA LIORBUS, A.S. ZA ROK 2016

Správu predíožil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Informoval,
že v m.r. bol počet najazdených km 504 763, čoje o takmer 1 000 km viac ako v r. 2015. počet
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prepravených cestujúcich bol 1 228 905 - bol zaznamenaný radikálny pokles, o 34 685. čo malo
vplyv aj na hospodársky výsledok a z tohto důvodu klesli aj tržby medziročne o 12 500 eur.
Vplyv na hospodársky výsledek majú aj náklady na pohonné hmoty - v rn, r. bol zavedený OPS-
systém do vozidiel mestskej autobusovej dopravy, čo sa odzrkadlilo aj na nákladech na PHM,
kde bol zaznamenaný pokles o 11 363 eur, a to aj napriek tornu, že sa najazdilo viac kit a bela
aj vyššia priememá cena nafty za m. r., čoje dosť podstatně ušetrenie ftnančných prostriedkov.
Takisto klesli aj náklady na odpisy, a to z důvodu, že 2 autobusy ukončili odpisovú dobu -

došlo k zníženiu nákladov o 18 346 eur, ale na druhej strane medziročne radikálne vzrástli
náklady na opravy a údržbu, kde aj v rámci kontrolnej činnosti zo strany mesta bela vyvedená
určitá zodpovednosť. Takisto medziročne vzrástli náklady na mzdy a odvody, a to z důvodu, že
zo zákona boli zvýšené tabul‘kové platy pre zamestnancov MAD. V m. r. mesto poskytlo zo
svojho rozpočtu dotáciu na prevádzkovanie MAD vo výške 320 tis. eur, čo bole o 30 tis. eur
menej ako v roku 2015. V januári 201 7bolo spol. ARRIVA predložené ročné vyhodnotenie
hospodárenia, na základe kterého zástupcovia mesta, poslanec MsZ a hlavný kontrolór mesta
vykonali flnančnú kontrolu zameranú na kontrolu použitia flnančných prostriedkov na
prevádzkovanie MAD. Cieľom kontroly bole hlavne dodržiavanie ustanovení zrnluvy medzi
mestom a spol. ARRIVA LIORBUS. správnost‘ vedenia flnančných prostriedkov
poskytovaných mestom. plnenie povinností vyplývaj úcich zo zmluvv zo strany dopravcu
a najmä boli kontrolované jednotlivé nákladové položky a priame využitie prostriedkov.
Kontrola sa zamerala hlavne na navýšenie nákladov na opravy a údržbu, kde belo zistené
pochybenie ze strany dopravcu v súvislosti s ustanovením ods. č. 5.6 zmlu\5r, podl‘a kterého v
prípade, keď náklady medziročne vzrastú oS% oproti dohodnutej sume,je potrebně vzájomné
rokovanie a dohodnutie sa na zvýšení preddavkových platieb. Dopravca však mesto o náraste
týchto nákladov neinformoval, preto ich mesto nemohlo schválit‘ a akceptovalo náklady z r.
2015 stanovené nar. 2016 + 5 %-né navýšenie v zmysle zmluvy. Týmto sav podstate znížili
náklady o 17 407 eur, t. ušetrili sa finančné prostriedky mestu. Další důvod je ten, že dopravca
si uplatňoval primeraný zisk vo výške 3% ekonomicky oprávnených nákladov. tj. ve výške 20
247 eur. Výsledkom hospodárenia za r. 2016 je strata ve výške 23 338 eur ± neuznané náklady
na opravy a údržbu, teda celkové náklady mesta na prevádzku MAD za r. 2016 boli ve výške
348 338 eur, čoje o cca 2000 eur menej ako v r. 2015.

p. Paška - poďakoval predsedovi komisie dopravy a VP J. Urešovi ako aj vedúcemu odboru ŽP
a dopravy za aktivitu v tomto smere, pričom aj na zasadnutiach komisie dopravy a VP túto
problematiku neraz nešili. V súvislosti s vyjadrením predkladateľa o zavedení OPS-systému do
autobusov MAD osobne ako cestujúci, ktorý často využíva MAD, může potvrdiť, že išlo o
správny krok, pretože okrem prevádzkových vecí, ked‘ si mesto ako objednávateľ služby dokáže
lepšie skontrolovať, kde a v akom čase sa autobus nachádzal, došlo aj k väčšej disciplinovanosti
vodičov. ktorí neodchádzajú skór z autobusových zastávok, čo sa v minulosti neraz stávalo a
belo to predmetom sťažností. V rámci MAD v Lipt. Mikuláši je najväčši problém s tým, že
každoročne je zaznamenávaný pokles cestujúcich a čím menej ľudí sa preváža v autobusech
MAD. tým viac áut pribúda na cestách problémom je napr. dostať sa okolo 16-tej hodiny z
centra Lipt. Mikuláša na sidlisko Podbrezinv. Mesto by malo robiť všetko pre W, aby
obyvatefov čo najviac motivovalo k tornu, aby využívali MAD, která o. i stoji mesto ročne cca
350 tis. eur. Je potrebné popracovať hlavne na tom, aby MAD bola propagovaná. Poďakoval
za to, že na základe jeho interpelácií boli už 2x uverejnené aktualizované cestovné poriadky
MAD v mesačníku mesta. Z pohľadu cestujúceho vníma ako problém, že spoje navzájom
nenadväzujú ‚ čo je však na dlhšiu diskusiu. Pri výbere nového dopravcu formou súťaže treba
určite dbať aj na to, aby sa v meste Lipt. Mikuláš zaviedla intervalová doprava, t. zn,. aby
cestujúci bol informovaný. kedv autobus odchádza. Je potrebné pracovat‘ aj na zavedeni

moderných systémov, t. j. modemých informačných panelev, aké sú zavedené už v niektorých
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mých slovenských mestách. Myslí si, že mesto Lipt. Mikuláš v tomto čiastočne zaostáva,
pretože stále využíva klasické vývesky na označovníkoch MAD, čo je už v tejto dobe prežitok.
Téme MAD by sa MsZ malo venovat‘ jednak preto, že ročne stojí mesto 350 tis. eur ajednak
že doprava enormne narastá a mesto musí urobit‘ všetko pre to, aby zastavilo pokles cestujúcich.
Vzhľadom na hustotu dopravy najmä medzi centrom a sídliskom Podbreziny je možné
uvažovať napr. aj o lacnejšom cestovnom. aby mesto ľudi motivovalo k tornu. aby namiesto
osobných motorových vozidiel využívali MAD. Na záver poznamenal, že k tejto téme sa bude
viac vyjadrovať, keď sa bude pripravovať zmluva s novým dopravcom.

Jaroslav Grešo. poslanec MsZ — vyzdvihal zavedenie GPS do autobusov MAD, ktorý znamená
prínos z hľadiska kontroly prepravy cestujúcich i poklesu nákladov. Dalšou otázkouje zastaralý
vozový park — pri výbere nového dopravcuje potrebné stanovit‘ kritériá tak, aby nové autobusy
boli efektívnejšie, rýchlejšie a menej nákladovejšie. Zároveň je potrebné presvedčiť občanov,
že rýchlejšie sa do mesta dostanú rnestskou hromadnou dopravou ako vlastným motorovým
vozidlom. K tornu sa musí pristůpiť kornplexne s tým, že prvoradá je oznamovacia činnosť —

informačné tabule na autobusových zastávkach o odchodoch spojov. Druhá vec je, aby
autobusy bali rnenšie. efektivnejšie a aby splnili podmienku nárastu prepravy cestujúcich
v špičkových ranných a popoludňaj šich spojoch. V tejto súvislosti je potrebné riešiť otázku
zastaralých autobusov, ktoré majú veľkú spotrebu PHM a nedokážu efektivne prepravit‘
cestujúcich z ]okalít ako sú Podbreziny a Okoličné do mesta. Ak nebude realizovaná prekládkv
železničnej trate a bude sa nad‘alej používat‘ súčasná cesta z Rachm. námestia na Podbreziny,
musí sa uvažovat‘ o možnosti zriadenia samostatného jazdného pruhu pre autobusy, resp.
o mom spósobe napojenia Podbrezín (napr. cez pozemky a objekty Poľnonákupu — napojenie
na cestu ešte pred mostom cez Smrečianku, tj. pred vstupom do Okoličnébo).

In. Blcháč. PhD. — ide o vážini tému. preto ocenil, že pracovná skupina mesta vyjednala
podmienky, ktoré sú dós]edkom aj týcb opatrení. ktoré dopravcovia zavódzali na základe
podnetov zo strany mesta. Pripravuje sa vyhlásenie verejného obstarávania vel‘mi zodpovedne.

aby sa podchytili všetky detaily budúcej MAD. Vyjadril presvedčenie, že všetky prípravné

práce prebehnú tak, aby mesto malo znovu inovatívnejšiu a kvalitnejšiu mestskú autobusovú

dopravu do budúcnosti.

Inn. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh jednomyseľne (16 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod číslom 24/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

Inu. Blcháč. PhD. — prerušil pracovné rokovanie a vyhlásil slávnostnú prestávku. počas ktorej

budú ocenení hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš.

SLÁVNOSTNÉ UDELENIE OCENENÍ ČLENOM MHK 32
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A.S.

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, privítal na zasadnutí hráčov MHK 32 Liptovský
Mikuláš. as., členov realizačného tímu. predsedu dozornej rady. predsedu predstavenstva,

členov dozornej rady a členov predstavenstva. Pripomenul. že len pred dvoma dňami skončili
svoje ůčinkovanie v tomto ročníku Tipsport ligy vít‘azstvom nad Skalkou s veľkým počtom
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gólov (7 : 6); z 36 bodov. ktoré v Play out boli k dispozícii, získali 27. čoje úctyhodné a žiada
si to určité ocenenie. Poznamenal, že niektorí z nich v tejto sále scdeli aj v auguste rn, r., ked‘
MsZ uvažovalo o tom, ako naložiť s ponukou získania tipsportligovej licencie od Piešťan, na

ktorej mesto Lipt. Mikuláš ešte čiastočne zarobilo (aj ked‘ bob obviňované, že túto licenciu
kupovalo a prerobilo). Nakoniec MsZ podporilo váčšinou hlasov, že mesto Liptovský Mikuláš
ako 100 %-ný majiteľ MHK, tj. so 100 %-nou zodpovednost‘ou za činnosť tohto klubu umožní.
aby hokejový klub prevzal licenciu a aby pokračoval v týchto aktivitách. V súčasnosti možno
konštatovať. že MHK sav Tipsport lige udržal a napriek tornu, že nie vždy sa darilo. výsledok
je dobrý a za to chce všetkým poďakovať. Pornenoval jednotlivé skupiny hráčov. z ktorých
každá svojim dielorn prispela k dosiahnutiu tohto výsledku. Vyjadril potešenie. že mesto spolu
s MHK mohlo naplniť myšlienku, ktorú stále hlása a dúfa. že sa potvrdí to. že hra, ktorú
predvádzajú hokejisti či už na domácom ľade alebo mimo, zaujíma veľa divákov — pripomenul,
že na štadión v priebehu sezóny prišlo pomerne veľa divákov a aj keď nie vždy bol štadión
plný. naplnili sa aj predpoklady výberu vstupného a hlavne robili radosť divákom, čo sa
prejavilo aj na poslednom domácom zápase veľkým ďakovným potleskom. Predpokladá, že aj
mladí hráči, ktorí sú teraz sústredení v I-lokejoých talentoch a pripravujú sa na svoju kariéru.
mali možnost‘ vidieť všetky osobnosti, ktoré sa v Tipsport lige pohybujú a Ml-lK bol úspešný
často aj voči týmto timom. Na záver pripomenul. že tento stav. ktorý dosiahli. je práve v roku
85. výročia začatia organizovaného hokejového života v Lipt. Mikuláši, zároveň 50. výročia od
prekrytia zimného štadióna a pokiaľ všetko bude prebiehať podl‘a plánu, čoskoro sa začne

s čiastočnou rekonštrukciou štadióna podľa spracovaného projektu. Je teda úlohou mesta, aby
podmienky pre šport zlepšovalo. Informoval, že táto slávnostná čast‘ bude pokračovať
odovzdanírn pamätných medailí a pozvanírn poslancova všetkých hokej istov na obed do hotelu

Jánošík. Následne odovzdal slovo poslancom MsZ. klon sa chcú k tejto téme vvjadriť.

MEr. Ľubica Staroňová. poslankvňa MsZ — konštatovala. že výsledok bol dobrý, ale očakáva
viac tímového ducha a výs]edok v rámci k]ubu móže byť v budúcnosti ešte lepší. Zároveň
vyjadrila pod‘akovanie všetkým členom hokejového klubu, ktorí prišli na krásnu charitatívnu
akciu v novembri m. r. do reštaurácie Mc Donaldu. Bola to akcia zameraná na zlepšenie
zdravotnej a ošetrovaterskej starostlivosti o choré deti v mikulášskej nemocnici. Poznamenala,
že mladí hokejisti celý deň pracovali v reštaurácii ako dobrovo]‘níci zadarmo a výsledok je
úžasní — vd‘aka tejto akcii má chirurgické oddelenie nemocnice krásnu detskú izbu a množstvo
nových prístrojov. Vyjadrila presvedčenie, že o rok sana takejto akcii znovu stretnú.

lnE. Urbanovič — primátor mesta uviedol to podstatné, čo sa týka priebehu rninulej sezóny, aj
to, ako poslanci v auguste m. r. rozhodovali o tom, či Lipt. Mikuláš licenciu od Piešťan odkúpi
— v tejto súvislosti možno tvrdiť, že MSK Piešťany už bol v stave, že by extraligu nebrala MHK
32 Lipt. Mikuláš by vtedy ako tretie mužstvo tak či tak postúpil. Napriek tomu, že od tohto

rozhodnutia mal klub iba 3 týždne na to, aby sa mužstvo pripravilo na najvyššiu hokejovú sút‘až,
zvládol to podľa jeho názoru veľmi dobre. Treba oceniť výkony hokejistov, pretože začali

najma prvú časť súťaže vo veľkom štýle, verejnosf bolu spokojná, aj ked‘ žiaľ. v mesiacoch
január — marec prišli zrejme z róznych objektivnych pričin aj určité výkyvy, t. j. výkony neboli
také ako si hokejová verejnosť priala po úspechoch. aké boli na začiatku sezóny. Našťastie
mužstvo zvládlo play-out excelentne; osobne sa ako divák zúčastnil niekoľkých zápasov a mal
tú česť zablahoželať hokejistom po zápasoch v Skalici a v Trenčíne, kde napr. Marek Uram
exceloval. Osobitne poďakoval tiež Martinovi Križkovi za jeho prístup a bojovnosť na ľade. čo
je pozitívny príklad aj pre mladých, ktorí získavali skúsenosti v tomto súťažnom ročníku a ven,
že mikulášsky hokej bude napredovať aj vďaka svojim odchovancom. Zaželal im, aby aj
v nasledujúcom ročníku dosiahli výborné výsledky, minimálne také ako v tomto roku, verí

však, že budú aj lepšie.
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MUDr. Oldřich Drahovzal — poďakoval hlavne za propagáciu mesta; pripomenul, že aj na
zasadnutí MsZ v auguste m. r. vyjadril myšlienku, že nie všetko, čo by malo mesto pre občanov
robiť, sú cesty, parky apod., ale aj šport má svoj význam a oceňuje, že členovia hokejového
tírnu to naplnili, za čo im aj vo svojom rnene poďakoval. V súvislosti s propagáciou mesta
poukázal na 3 fenomény. na ktoré je hrdý: MHK 32 Liptovský Mikuláš. Petra Vlhová
a Liptovská nemocnica MUDr. Ivana Stodolu. Ešte raz všetkým členom MHK srdečne
zablahoželal, pod‘akoval im a vyjadril presvedčenie. že pod týmto vedením sa im bude dariť aj
v ďalšom ročníku.

Jozef Stumnel. člen MHK 32 — poďakoval za dóveru. ktorú im mesto dalo; pripornenul. že

mnohi hráči sa presadili a verí, že budú d‘alej rást‘, svoje talenty zveraďovať a úspešne

reprezentovat‘ mesto Liptovský Mikuláš.

Ing,. Blcháč. PhD. — pripomenul, že na tomto zasadnutí sú o.i. prítomní aj traja účastníci
Majstrovstiev sveta z r. 2002 — Jozef Stumpel, Marek Uram, Ivan Droppa. i držiteľ Stanley
cupu z r. 2004. Ešte raz poďakoval za dosiahnutý výsledok v uplynulej sezóne a vyjadril
presvedčenie, že aj do budúcnosti si MHK 32 udrží účast‘ v Tipsport lige a potvrdí tak dobré
tradície mesta Liptovský Mikuláš v tomto významnom športe, akýrn hokej nepochybneje.

Pred samotným ocenením informovalo smutnej udalosti, ato úmrtí p. Pavla Uličného. ktorý

bol aj bývalým kolegom hokejistov — bol asistentom trénem, bol pri úspechu dorastencov
v sezóne 1989 1990. kedy sa umiestnili na 3. mieste a bol aj trénerom dievčenského družstva.
V poslednom čase sa už nevenoval hokeju. ale bol pracovníkom Domu kultúrv. Požiadal
všetkých prítomných, aby mu vzdali úctu minútou ticha.

Následne vyzval poslankyňu Ing. Luciu Cukerovú, aby menovite pozývala pred
predsednícky stól jednotlivých kandidátov navrhnutých na ocenenie.

Ing,. L. Cukerová — postupne vyzvala k prevzatiu pamätnej medaily mesta Liptovský Mikuláš
týchto nominovaných:

Ivan Droppa. predseda predstavenstva Mestského Hokejového klubu 32 Lipt. Mikuláš, as.,
MUDr. Oldřich Drahovzal, člen predstavenstva MHK 32 Lipt. Mikuláš. as..
Ing. Ladislav Pida, člen predstavenstva MHK 32 Lipt. Mikuláš, a.s.,
František Cenka. predseda dozomej rady MHK 32 Lipt. Mikuláš. as..
Hráči: Ivan Brezniak. Ondrej Burzala. Martin Cibák. Ing. Richard huna, Róbert Huna.

Juraj Kadlubiak, Martin Križka, Andrej Laco, Andrej Lištiak, Patrik Luža. Filip Mezovský.
Matej Moravčík, Tomáš Nádašdi. Filip Oravec, Maroš Piatka. Richard Stehlík. Jozef Stumpel.
Jakub SukeF. Matúš Sukeľ, Patrik Stevuliak, Michal Uhrík. Marek Uram (zároveň člen
predstavenstva), Vladimír Vybíral;

hlavný tréner MHK 32 Róbert Spišák, asistent trénera Ján Cibula, tréner bľankárov Peter

Lepiš a masér Jakub Martiš.

Všetkým menovaným primátor mesta odovzdal ocenenie — parnátnú medailu mesta
Liptovský Mikuláš s osobným poďakovaním. Následne všetkých ocenených i poslancov MsZ
pozval na slávnostný obed.

* ** *** *** *** $ ** * * ***** ** * **** * * ** *
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10/ ZAHRANIČNÉ VZtAHY MESTA ZA ROK 2016;
NÁVRh AKCIÍ NA ROK 2017

Správu predložila Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania

MsU. Informovala, že mesto Liptovský Mikuláš má podpísané partnerské zmluvy s S mestami.

v r. 2016 bola podpísaná dohoda o partnerskej spolupráci s mestom Michalovce. takisto si

mesto pripomenulo 10. výročie oficiálnej spolupráce s mestom Galanta. Sumár realizovaných

aktivit za r. 2016 a plán aktivit nar. 2017je uvedený v predkladanej správe.

In. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne (15 hlasmi) schválilo. Uznesenie

bob pňjaté pod čísbom 25/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

11/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTOV

NA BUDOVANIE A ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA

ODBORNÝCH UČEBNÍ V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIO
NÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU 2014 -2020

‚ Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu

MsU. Informovala o zámere modernizácie odborných učební v 5 základných školách v zmysle

predloženého písomného materiálu.

mR. Géci — oceňuje prácu oddelenia projektového manažmentu, ktorému vel‘mi fandí; vetL že

sa tieto projekty schvália a tieto peniaze do mesta prídu; zaželal celému tímu veľa úspechov aj

pre ďalšie roky.

Ina. Štefan Ganoczv. PhD.. poslanec MsZ — vyj adriI presvedčenie. že viacerí sú sympatizantmi

práce tohto oddelenia. ktoré významným spósobom prispieva k rozvoju mesta a ním riadených

organizácií. Z pozície predsedu komisie školstva informoval, že komisia tieto návrhy

prerokovala a vyjadril presvedčenie, že investícia do vzdelania, resp. do takýchto špeciálnych

učebntje naozaj vynikajúca investícia. Ven, že všetci poslanci potrebu tohto projektu pochopia

a podponia ho.

Ing. Blcháč. PhD. — pnipomenul, že práca projektového manažmentu je systémová — pravidelne

zasadá niadiaci výbor projektov, ktorých je veľké množstvo; myslí si, že mestu sav tejto oblasti

mimoriadne darí a na konci tohto volebného obdobia sa bude mať čím prezentovať pred

mikulášskou verejnosťou. V tomto prípade ocenil aj spoluprácu sjednotlivými školami,

s ktorými sa tieto projekty pripravovali.

1n. Géci — odporučil hlasovať o tom, či sa bude hlasovať o návrhu uznesenia ako celku.

Návrh Ing. Géciho bol jednomyseľne (16 hlasmi) schválený.

Ina. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne (16 hlasmi) schválilo. Uznesenie

bob pnijaté pod čísbom 26/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.
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12/ INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENI PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO

ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

NA ROKY 2015-2022 S VÝHEADOM DO ROKU 2030, ZA ROK 2016

Správu predložila Ing. Jana Kormaniková, vedúca oddelenia projektového

manažmentu MsU. Na úvod pripomenula. že nástrojem implementácie a súčast‘ou aktuálneho

PHSR mesta je Akčný plán rozvoja mesta na roky 2015 — 2017. V súlade so zákonom Č.

309/2014 o podpore regionálneho rozvoja, ktorý ukladá mestám a obciam povinnosť okrem

každoročného vyhodnocovania PHSR zaslať príslušnému VUC vždy do konca mája správu

ojeho plnení; taktiež v súlade s princíprni implementácie PHSR odborní garanti jednotlivých

strategických oblastí pod dohľadom koordinátora PHSR vyhodnotili plnenie akČného plánu za

r. 2016. Odborní garanti sú zodpovední za spracovanie obsahového plnenia jednotlivých aktivit

akčného plánu a za postupné naplňanie strategických a špeciflckých ciel‘ov konkrétnych

prioritných oblastí. Správy o plnení zajednotlivé prioritně oblasti boli prerokované v komisiách

MsZ a v MsR. Proces implementácie PHSR realizujú gestori projektov, ktorí informujú o stave

riešenia projektov na pravidelných stretnutiach riadiaceho výboru projektov. V r. 2016 bole

splnených. resp. priebežne plnených 148 projektových aktivit zcelkového počtu 161.

Nesplnených aktivít za r. 2013 bole 13— ich realizácia sa presúva na rok 2017. Návrh akčného

plánu na roky 2018— 2020 bude predložený na schválenie v súlade s návrhom rozpočtu na rok

2018 za zasadnutí MsZ v decembri 2017. Na záver poďakovala odborným garantem, gestorom

pracovných skupin a projektov za postupné naplňanie strategických cieľov stanovených PHSR;

osobitne pod‘akovala koordinátorke PHSR RNDr. M. Schlegerovej za spracovanie

predkladaného vyhodnotenia akčného plánu PHSR a všetkým, ktorí prispeli kjeho naplňaniu.

Inu. arch. P. Bobák, CSc. — zdóraznil, že úloh je v PHSR a hlavne v akčnom pláne veFmi veľa

— podľa jeho názoru by sa mali čiastočne zracionalizovať a stanoviť priority, v komplexe je

však potrebné splnit‘ všetky úlohy, ktoré sú stanovené. Nesplnené úlohy predstavujú len veľmi

nizke percento z obrovského množstva všetkých úloh — v ich plneni sa bude pokračovat‘ ‚ r.

2017. Pripojil sa k poďakovaniu všetkýzn gestorem. ktorí sa snažia úlohy plniť a ven, že aj

nasledujúce obdobie bude naplnené plnením ďalších úloh.

mR. Blcháč. PhD. — pripomenul, že PHSR za r, 2016 je splnený na cca 92 %‚ čo je veľmi

úspešné plnenie; 13 nesplnených projektov ze 161 je skutočne minimum, které zrejme

z časového resp. aj technického hľadiska nebole možné zrealizovat‘. Vzhľadom na to, že často

sa spomina otázka stavu ciest, resp. komunikácii. upriamil pozomosť na rekonštrukcie

realizované v r. 2016: začiatok Kukučínovej ulice. Dechtárska ul., Parková ul., Bodická ul.,

stavebné povolenie na predlženie Belopotockého ul. (k TESCU). koordinácia križovatiek, atď.

Taktiež je ukončovaný proces pasportizácie komunikácií, který bude urobený prvýkrát

v histórii tohto mesta a po vzore ZSK potom bude nasledovať systematický prístup

k rekonštrukciám jednotlivých komunikácii a mesto bude móct‘ verejnosť informovat‘, kedy

möže očakávať práve ve svojom okolí určitú výraznejšiu zmenu. Oblastí je však viacero —

PHSR vychádza zo zákoimých povinnosti a zahtňa všetky oblasti života mesta. Poďakoval

spracovateľom materiálu, aj realizátorom všetkých proj ektov vykonaných v r. 20 6, ktoré

možno hodnotiť ako úspešné.

InQ. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh jednomvsel‘ne (16 hlasmi) schválilo. Uznesenie

bob pnijaté pod číslom 27/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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13/ ZADANIE „ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY TRNOVECKÁ ZÁTOKA

Návrh predložila Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta.

Pripomenula, že mesto má schválený územný p]án, ktorý určuje, že pre k.ú. Ráztokyje potrebné

spracovaf podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu. ktorou je UP zóny. Toto zadanie

bob spracované na základe prieskumov a rozborov, ktoré boli vypracované Ing. arch. Petrom

Cerňanským a kolektívorn vjúli 2016; následne bob spracované a prerokované zadanie —

prerokované bob s orgánmi verejnej správy, s vlastníkmi dopravného a technického vybavenia

územia atakisto s verejnosťou. Zadanie obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré je potrebné

riešiť v UP zóny a požiadavky na formu, rozsah a obsah jeho spracovania. Pripomienkové

konanie k zadaniu trvalo do 7.1.20 17; zadanie bob doplnené v zmysle vyhodnotenia

pripomienkového konania. ktoré je súčasťou tohto predkladaného materiálu a všetky

pripomienky dotknutých orgánov bolí do neho zapracované. Po schválení tohto zadania bude

vypracovaný návrh, ktorý bude verejne prerokovaný. Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka sa

spracováva na náklady investorov tohto riešeného územia. Okresný úrad Zilina posúdil toto

zadanie a vyda] stanovisko, ktorým odporúča mestu Liptovský Mikuláš návrh zadania schváliť.

In. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh jednomyseľne (16 hlasmi) schválilo. Uznesenie

bob prijaté pod číslom 28/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

14/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY - KONTROLA TRANSFEROV

POSKYTNUTÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝM SLUŽBÁM NA ROK

2014- PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

Správu predbožil PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že táto správa

je predložená v zrnysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kornrolóra schváleného na 1. polrok

2017. Transfer poskytnutý VPS na vybudovanie ochrannej hrádze toku Váh bol v rámci

protipovodňových opatrení najväčšou realizovanou stavebnou akciou v r. 2014. Na

vybudovanie protipovodňových opatrení bob v rozpočte na r. 2014 schválených celkom 170

tis. eur. Samotnej realizácii stavby predchádzalo dňa 22.10.2014 uzatvorenie dohody o prevode

práv a povinností medzi mestom Liptovský Mikuláš a spobočnosťou ENVIRO — ENERGO,

s.r.o. Bratislava. ktorá bola podľa vydaného vodoprávneho povolenia stavebníkom vodnej

stavby Hať, malé vodné elektráme a úprava areálu vodného slalomu v Lipt. Mikuláši,

vodohospodárska časť — 1.. 2. a 3. etapa. Jej spoločnikmi sů podľa výpisu z obchodného registra

fyzická osoba a Kanoe Tatra klub, o.z. Liptovský Mikuláš. Prevodca touto dohodou

bezodplatne previedol na mesto všetky práva a povinnosti týkajůce sa tejto stavby, pričom

mesto ako nadobúdateb‘ vybuduje na vlastné náklady časť stavby — stavebný objekt 12— úprava

pravobrežnej hrádze nad haťou v rámci protipovodňových opatreni. Mesto je v súčasnosti

v pozícii stavebníka uvedenej stavby. ktorého rozpočtové náklady sú podľa vodoprávneho

povolenia vo výške 3,3 mil. eur. Podľa vydaného stavebného povolenia 1. etapa stavby mala

byť ukončená do konca roka 2008, 2. etapa do k.r. 2009 a 3. etapa do k.r. 2010. MsZ pri

rokovaní o návrhu rozpočtu mesta na r. 2014 uznesením č. 107 uložilo v programe 05.4

„protipovodňové opatrenia“ úlohu identiflkovať lokality ohrozené povodňami a zabezpečiť

preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v zrnysle zákona č. 7/20 10 o ochrane pred

povodňami. Pracovná skupina vedená zástupcom primátora mesta v dňoch 21.3. a 27.3.2014

identifikovala 16 takýchto lokalít, kde je potrebné vybudovaf opraviť, resp. upraviť
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protipovodňové opatrenia. Úprava pravobrežnej hrádze nad haťou toku Váh sa v týchto

rizikových lokalitách nenachádza. Dohoda o prevode práv a povinností nebo]a prerokovaná

v MsZ. Protipovodňové opatrenia „Ochranná hrádza toku Váh“ sú súčasťou cyklochodnika

vybudovaného v rámci projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“ v kilometri

7,975 8,236. Náklady vrátane projektovej dokumentácie na túto akciu bolí vo výške 37 085

eur. Počas výkonu kontroly boli zistené viaceré nedostatky: nedostatočné vykonávanie

predbežnej fmančnej kontroly; na stavbu boli vypracované dve projektové dokumentácie.

pretože jedna PD neobsahovala stavebno-technické riešenie zohl‘adňujúce skutočnost‘, že

protipovodňové opatrenia sú zabudované do stavby cyklochodníka; súpis vykonaných prác

a dodávok, ktorý bol prílohou žiadosti VPS smerovaných na mesto o poskytnutie transferu, bol

upravený nad tinančný rámec, ktorý bol zmluvne dohodnutý — rozdiel 14,53 eur; kontrolnému

orgánu neboli predložené doklady preukazujúce vykonanie zamerania stavby

protipovodňových opatreni v sume 14,53 eur; časový nesúlad v stavebnom denníku súvisiaci

s niektorými vykonanými stavebnými prácami; stavba nie je skolaudovaná. Kontrolným

orgánom boli odporučené 3 opatrenia na nápravu zistených nedostatkov: zabezpečiť kolaudáciu

stavby, doplniť Zásady hospodárenia s majetkom mesta o povinnost‘ schválit‘ v MsZ všetky

dohody o prevode práv a povinností. vyspodadat‘ účtovný rozdiel vedený v účtovníctve VPS

vo výške 14,53 eur.

lnE. Bonko — niektoré úkony v súvislosti $ poskytnutou dotáciou mesta považuje prinajmenej

za sporné. Původným stavebníkom bola spoločnosť ENVIRO — ENERGO, s. r. o., kde

spoločníkom bol Kanoe Tatra klub, v ktorom bol vtedajší primátor MUDr. Slafkovský

predsedom správnej rady. Stavba sa póvodne nazývala .‚Hat‘. Mara — vodná e)eklráreň a úprava

vodného areálu“, t. J. vóbec nesúvisela s protipovodňovými opatreniami. Dohodu o prevode

práv a povinností medzi spol. ENVIRO ENERGO a mestom podpísal p. Cibák, vtedy štatutár

ENVIRO — ENERGO a zároveň tajomnik KTK a za mesto MUDr. Slafkovský ako primátor,

ktorý bol zároveň predsedom správnej rady KTK. Stavba sa už v tomto prípade nazývala

„Protipovodňové opatrenia — ochranná hrádza toku Váh“ ajej hodnota bola 35 tis. eur.

Protipovodňové opatrenia v roku 2014 holi hodnotené komisiou. ktorej členmi boli napr. Ing.

M. Kmžliak, zástupca primátora mesta. M. Mičuda, koordinátor VPP, R. Mikuláš, bývalý

námestník riaditeFa VPS — sú to ľudia. ktorí podľa jeho názoru určite nemali záujem informácie

o protipovodňových opatreniach skresliť v neprospech tohto diela, ale na zozname

protipovodňových akcií sa táto časť Váhu vóbec nenachádza. Na základe osobných skúseností

móže potvrdíť, že historicky zatiaľ nedošlo k situácii, aby sa Váh v tejto časti vybrežil. Ve]‘mi

zaujímavé je aj samotné stavanie tohto diela — vrclmú časť tvorí chodník, ktorý bol stavaný

z eurofondov. spodnú časť Woria protipovodňové opatrenia. čo nepredstavuje žiadny problém,

ale neštandardnáje časová následnosť realizácie jednotlivých etáp. Vyhodnotenie a schválenie

prieskumu trhu bob vykonané 10.11., dňa 15.11., t. J. oS dní bol odovzdaný cyklochodník

a 2.12. sa uskutočnilo odovzdanie a prevzatie diela „Protipovodňové opatrenia...“. Za

nepochopiteľné možno považovať to. že najprv bola v niekoľkotýždňovom predstihu

vybudovaná vrchná časť a následne spodná časť diela. Podľa jeho názoru tu urči(e doš‘o

k zneužitiu postavenia vtedajšieho primátor a možno aj ostatných zodpovedných pracovníkov,

ktorí sa na tomto diele podieľali. Je pomerne zložité tieto veci spätne hodnotiť, avšak

argumenty, ktoré predložil, plánoval predložiť aj kolegom z opozicie, ktorí podľa nebo majú

dobrý kontakt s orgánmi činnými v trestnom konaní a možno by pomohli zistiť príčinu tohto

problému.

Bc. Neset — myslí si, že podľa uvedených skutočností tu bol spáchaný obrovský podvod aje

potrebné zistiť, kam zmizli peniaze za to, čo sa vóbec neurobilo. Odporučil zvážit‘, či byv tomto

prípade nebolo potrebné podať určité trestné oznámenie.
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Ing. Urbanovič—podľa jeho názoru toto bol důvod. prečo MUDr. Slafkovský ajeho kolegovia

z poslaneckého klubu odišli z tohto rokovania — zrejme sa obávali prerokovávania tohto bodu,
pretože uvedené skutočnosti by len ťažko dokázali vysvetliť. Súhlasi s poslancorn Bc. Nesetom,
že v tomto prípade sa stal určitý podvod — to je aj z vysvetlenia podaného zástupcom primátora

Ing. Bonkom zrejmé. PokiaF opozícia hovorí o morálke a demokracii. podľa nebo tým chce len
zakrývať určité svoje podvody a pritom ostatných obviňuje z nečestného konaniu. Mysli si. že

práve tento prípad. ktorý bol predmetom vvkonanej kontroly, je prikladom jedného podvodu.

V súvislosti s prerokovávaným materiálom predložil návrh na doplnenie návrhu uznesenia

o bod č. II v ziení: MsZ odporůča primátorovi mesta zabezpečiť realizáciu bodu č. 9. ktorý je
uvedený v správe o výsledku kontroly.

MUDr. Bod‘a — taktiež vyj adril poľutovanie, že nie sú prítornní niektorí členovia opozície —

jediné, čo by sav tomto prípade dalo od nich prijať, by bob, ak by si priznali. že v roku 2014

pochybili, pretože táto vec sajednoznačne stala. Toto pochybenie však predstavuje 35 tis. eur,

čo je veľká suma a samotné priznanie pochybenia pravdepodobne neobstojí pred kontrolnými

orgánmi. pretože za jednu časť diela sa v podstate zaplatilo dvakrát. Mysli si, že táto vec je

úplne jasná, preto by zo strany opozície malo k tomu zazniet‘ minimálne určité ospravedlnenie.

g. Blcháč. PhD. — doplnil, že objem navezeného materiálu bol 2 209 ton; stavenisko bob

odovzdané dňa 15.11.2014, v deň konania sa volieb do orgánov samosprávy a následne sa mali

tieto veci realizovaf. hoci už vtedy bol eyklochodník vybudovaný. Pripomenul. že vždy. keď

sú na rokovanie predložené takéto citlivé materiály. obj avia sa určité náhradné témy. ako napr.

rokovací poriadok, verejné osvetlenie apod., aby sa zahmlili veci. ktoré sa udiali a ktoré sú

problémom pre toto mesto. Táto vec sa určite bude ďalej skúmaf a budú sa k nej požadovať

vysvetlenia. Na záver poznamenal, že v súvisbosti s touto kontrolou bola získaná informácia, že

mesto Liptovský Mikuláš může v najbližšej dobe požiadat‘ o podporu z eurofondov na výstavbu

malej vodnej elektrárne a príslušenstva na areáli vodného slalomu, kde pozemky patria mestu

Liptovský Mikuláš a zo 60 % aj ce]ý areál, t.j. mesto bude zrejme v tomto zmysle pokračovať.

Ing. Géci — predložil na hlasovanie pozmeňovací návrh Ing. Urbanoviča — doplniť bod 11. vo

vyššie uvedenom znení.

Pozmeňovací návrh bol schválený (14 poslancov za, I sa zdržal hlasovania, I nehlasoval).

1n. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — s prijatým pozmeňovacím

návrhom.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (14 poslancov Za. I sa zdržal

hlasovania, I nehlasoval). Uznesenie bob prijaté pod čislom 29/2017. Obsah uznesenia je

prílohou lejto zápisnice.

15/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Infl. Matei Géei: a) Interpeloval primátora mesta:

Ul. M. M. Hodžu — prechod pre chodcov pred ZUŠ, ktorý je xwt‘ažený hlavne v čase

medzi 12.00 a 15.00 hod. — zvážit‘ možnost‘ zaradiť ho do projektu osvetlených prechodov:

zároveň v uvedenom čase počas pracovných dní zvýšiť hliadkovaciu činnosť MsP pri tomto

prechode, ktorý sa nachádza na hlavnej ceste vedúcej popred Poštu, Dom služieb, Urad práce,

atď. a okrem toho je jednou zo živých tepien centra mesta.
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b) Interpeloval primátora mesta:

Staré mesto — pozemky parc. č. KN-C 1715/8, 1715/9, 1715/12, 1715/13 nachádzajúcc sa
medzi ulicami Kuzmányho a Zápotockého — podl‘a písomného stanoviska odboru ZP a dopravy

vlastník dal tieto pozemky do nájmu spoločnosti. ktorá realizovala plynotikáciu a následne sa
na nich hromadí čoraz viac stavebného odpadu zo starého mesta. ktorÝ už dosahuje výšku 1,5

—2 m odporučil vyzvať vlastníka (spol. St. Nicolaus). aby v takomto konaní nepokračoval.

2. Michal Paška: Interpeloval primátora mesta:

Námestie osloboditel‘ov — 8 vel‘kých stánkov umiestnenýcb pred budovou Okresného

úradu zakrýva výhl‘ad na Múzeum Janka Kráľa (v smere od cukrárne Veronika k parkovisku

na Belopotockého ulici) — požiadavka premiestniť polovicu z celkového počtu stánkov na

protiľahlú stranu.

3. Mu. Ľubica Staroňová; a) Požiadala o vysvetlenie riaditeľa VPS vo veci časového

harmonogramu pri dokončovaní kontajnerového hniezda na Jefremovskej ulici (podl‘a

informácií sa čaká na dodanie druhého kontajnera z CR). Obyvatel‘ov zaujírna, kedyje časovo

realizovateľná úprava prístupovej cesty do hniezda, odvoz zostávajúcich nadzemných

kontajnerov, ako aj úprava plöch po odstránených kontajneroch s možnosťou parkovania pre

vozidlá.

b) Interpelovala primátora mesta:

Cyklistický chodník pri oko[ičianskom moste — sťažnosti korčuliarov a cyklistov na dve

nefunkčně lavičky, ktoré sú krivo osadené a nemajú operadlo — požiadavka vyrovnať ich

a namontovat‘ operadlá, resp. osadiť 1 novů lavičku.

4. Ľuboš Trizna: a) Odporučil 7 pos]ancom, ktorí odišli z toMo zasadnutia MsZ cca 20

minút po jeho začatí, aby zvážili, či im za ůčasť na tomto zasadnuti prináleži odmena — mali by

ju venovať napr. materskej škole alebo určitej charite, pretože podFa jeho názoru si za výkon

na tomto zasadnutí odmenu nezaslúžia.

b) Interpeloval primátora mesta:

Lipt. Ondrašová — požiadavka zoberat‘ sa rozšírenírn cintorfna smerom na sevemú stranu

(v súčasnosti je už málo miesta na pochovávanie; zo severnej strany zostávajú prakticky už len

miesta na umové hroby).

5. Karol Székelv: Interpeloval primátora mesta:

Parkovanie pred budovou Mestského úradu — pred konanim zasadnutí MsZ vyhradit‘

parkovacie miesta pre poslancov.

Odpovedané na zasadmuí MsZ: lnE. Blcháč. PhD. — požžadal prednostku MsU orgwiizačne

zabezpečit‘, aby sa v dňoch konania zasadnutí MsZ vyčlenilo niekoľko parkovacích rniest pre

poslancov. Informoval, že po ukončení rekonštrukcie budovy MsU sa plánuje vvtvorenie

d‘alších miest na parkovanie.
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6. lnE. Štefan Ganoczv, PhD.: a) Interpeloval primátora mesta:

Demänová — pod‘akoval Ing. Lengyelovi a RNDr. Lošonskej za to, že spolupracovali

sním ako poslancom a spoločným úsilím presadili, aby po 15 rokoch Správa Povodia Váhu

vyčistila tok potoka Demänovka. Na druhej strane je negatívne, že zamestnanci Povodia Váhu

ukladajú vyrezané dreviny na sk]adisko zeleného odpadu v Dernänovej, ktoré prednedávnom

pracovníci VPS vyčistili. Odporučil usmemiť Správu Povodia Váhu v tom zmysle, že ide

o skládku určenú pre mestskú čast‘ Demänová a požiadať ju o odvoz odpadu pochádzajúceho

z čistenia potoka.

b) Interpeloval primátora mesta:

Demänová — u)ice Kemova a Odbojárska — vzhľadom na to, že po skončení zimnej

sezóny SKIBUS už nechodí ulicou Odbojárskou. čo si vynúulo skupinové obyvateľstvo,

odporučil vrátit‘ jeho prejazd na ulicu Kernovu, kde sú pre SKIBUS oveľa lepšie podmienky,

podobne ako pre autobus MHD. Rovnaký názor ako on zdieľa aj komisia dopravy a VP, zatiaľ

sa im ho však nepodarilo presadiť pred skupinovým. Pripomenul, že v demokracii je nad

individuálnym záujmorn skupinový, ale nad skupinovým je verejný záujem — ten je, aby

doprava, vrátane SKIBUSu. prechádzala cez Kernovu ulicu napriek tornu, že obe ulice majú

približne rovnaké parametre.

c) Interpeloval primátora mesta:

Bodice — požiadal o vytvorenie miesta pre veľkoobjemový kontajner na dolnom konci

Bodíc. V súčasnosti je na to ideálna situácia, pretože rodina, ktorá žila v blízkosti a bola proti

umiestneniu kontajnera v tejto časti. sa odst‘ahovala— dom zatiaF nieje predaný. prcto odporučil

využit‘ túto možnosť a vyriešiť situáciu napr. formou dlhodobého prenájmu miesta pre

kontajner.

d) Interpeloval primátora mesta:

Bodice + Demänová — prerastené dreviny na cintorínoch (ročné, dvojročné výhony) —

požiadavka na vykonanie očistného rezu.

16/ INFORMÁCIE

Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta:

1. Vyjadril pod‘akovanie všetk m. ktorí sa podieľali na 1. ročníku projektu „Upracme si

mesto“, pričom to neboli len zamestnanci MsU a organizácií mesta, ale aj mnohí dobrovoľnki

— títo zorganizovali ďalších ľudí, ktorí sa zapojili do tejto akcie.

2. Poukázal na nekorektně metódy. ktoré prenikajú z globálnych európskych

i slovenských postupov, ked‘ niektorí jednotlivci prostrednictvom niektorých médií obvinia,

obžalujú a odsúdia všetko. čo sav súčasnosti robí v prospech mesta —teraz sa tak deje v prípnde

vybudovania nových, resp. rekonštrukcie doterajších parkovacích plóch na Jabloňovej ulici (od

Morušovej ul. smerom západným k potoku Smrečianka. Objavujú sa rózne nepravdivé údaje,

porovnávanie vecí s minulosfou. preto pripomenul, že na uvedenej ulici sa rekonštruuje 12

póvodných a vytvára sa 20 nových parkovacích miest. L zn. 32 nových parkovacích rniest zo

zámkovej dlažby v zmysle projektu regenerácie sídliska Podbreziny s predpokladanými

realizačnmi nákladmi 60 tis. eur. Títo ľudia obviňujú mesto z toho, že vybuduje len 20

parkovacích miest v celkovej hodnote 80 tis. eur, pričom podl‘a nich jedno parkovacie miesto

má stáť 550 eur— tieto údaje nic sú pravdivé.
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3. Informoval, že od 1.4.2017 platí minimálne na mesiac čiastočná zmena organizačnej
štruktúry MsU súvisiaca s nástupom JUDr. Javornickej z materskej dovolenky a posilnenírn
oddelenia majetkovoprávneho; následne bude vedenie mesta na to reagovať.

4. Informoval o projekte modernizácie železničnej trate na úseku Palúdzka — Lipt. Hrádok
— k dispozícii je tlačová správa zo ZSR Bratislava zo dňa 5.4.2014. v ktorej sa oznamuje, že
táto akcia je v zozname rezen‘ných projektov, a to z troch dóvodov: zatiaľ nie je možné získať
všetky stavebné povolenia; požiadavka EU na zabezpečenie nového procesu ElA, kde bude
mať jednoznačne vplyv aj postoj a stanoviská mesta, dotknutých organizácií i aktivistov ‚ ktorí
v meste rozbehli viaceré akcie; alokácia ňnančných prostriedkov v prioritnej osi I pre stavby
„Modernizácia železničnej trate“ — v súčasnosti je už čiastka alokovaná pre projekty konečného
prijímateľa ZSR naplnená. Ked‘ mesto a ZSR v júli 2015 na dvoch verejných stretnutiach
informovali, že pre mesto Lipt. Mikuláš je pripravená alokovaná čiastka takmer 600 mil. eur,
v súčasnosti sa táto čiastka na základe róznych aktivit skupin a jednot]ivcov, ktoré smerovali
do Bruselu a na NKU, značne znížila. Túto vec predložil aj na zasadnutí ZMOL, ktoré prijalo
uznesenie, ktorÝm žiada ministra dopravy a generálneho riaditeľa ZSR o urýchlenie procesov
a informáciu o tom. Mesto zatiar požadovanú informáciu nedostalo (plynie 30-dňová lehota);
zároveň sa obrátil na prezidenta SR, ktorý pri jeho návšteve prisľúbil podporu tejto akcii.
Poznamenal, že v tejto veci sa uskutočnilo niekoľko stretnutí, pričom na poslednom stretnutí
v Bratislave 21.2.2017 sa zástupcovia mesta Lipt. Mikuláš snažili presviedčať o potrebnosti
tohto projektu zástupcův spoločnosti JASPERS, čoje konzultačná firma pre Európsku komisiu.
Európska komisia prejavila svoju vóFu Listom na Ministerstvo dopravy SR na základe rčznych
informácií od niektoiých ľudi za ostatný rok — týmto listom odporúča pozastavit‘ do vyriešenia
situácie práce na tomto projekte s tým, že navrhuje, aby ElA (posudzovanie vplyvov na ŽP)
bola vykonaná nielen pre tento úsek, ale až do Lučivnej, čo by znamenalo, že len tento proces
by trval 2 — 3 roky. Pripomenul, že na úsek Palúdzka Lipt. Hrádok bola ElA spracovaná už
v deeembri m.r.. tj. mohla byť už 4 mesiace prerokovávaná, s tým, že mesto na základe
rokovaní s niektorými zástupcami aktivistov by v procese rokovaní takisto navrhovalo zmenu
výstavby mosta z Belopotockého na Priemyselnú ulicu. Zatiaľ nebola doručená odpoveď, dúfa
však, že bude pozitívna a že mesto nebude musieť pristupovať k určitým nepopulárnym akciám
(podobne ako na Kysuciach, v Prešove, na Triblavine sa pod.). Vvjadril poľutovanie nad týmto
vývojom, pretože mesto od r. 2007 vyvíja aktivity, aby sa tento projekt zrealizoval. To, že
projekt narazil na taký skupinový odpor a že do toho boli zapojené rózne osobnosti a autority,
zrejme zneistilo mnohých tých, ktorí rozhodujú o prideľovaní týchto flnančných prostriedkov.
Mesto Liptovský Mikuláš sa nevzdáva tohto projektu — dúfa, že je stále dostatok času nato, aby
sa dopracoval. Poznamenal, že nereaguje na články, ktoré vychádzajú ako stanoviská určitého
petičného výboru, ktorý chce najmä jeho ako primátora obvinit‘ z určitých aktivit proti tomuto
projektu. Osobím nepociťuje žiadne previnenie a mysli si. že ani jeho spolupracovníci, ktorí sa
na tomto projekte podiel‘ajú. Pdpomenuí, že stavebný úrad mesta Liptovský Mikuláš vydal v r.
2008 územné rozhodnutie na úsek od Palúdzky až do Popradu, čo bola heroická úloha. Mesto
robilo všetko pre to, aby tento projekt bol zrealizovaný —jediný. kto hlasoval v zastupiteľstve
ZSK za podporu tohto projektu, bol primátor mesta Lipt. Mikuláš — ostatní poslanci buď
nehlasovaLi alebo sa zdržali hlasovania, t.zn., že podporné uznesenie nebolo prijaté. pritom
stačili 2 hlasy. Na záver prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby sa tento projekt začal realizovať.

5. Informoval, že súdne rozhodnutie čiastočne uznalo zápočet mesta Liptovský Mikuláš so
spoločnost‘ou ELTO pri rekonštrukcii Základnej školy na Demänovskej ceste, ale neuznalo

19 500 eur a úroky z omeškania 10 600 eur, tj. spolu cca 30 000 eur. Pripomenul, že tento
zápočet urobil bývalý primátor mesta svojím podpisom bez schválenia MsZ. t.j. ide o d‘alších
30 tis. eur, o ktoré mesto prišlo.
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6. Pripomenul, že mesto Liptovský Mikuláš je cca 45 %-nýrn akcionárom LVS, a.s., ktorá
mala realizovať projekt likvidácie kaby, na ktorý bob vydané územně rozhodnutie, avšak
nasledovníci vedenia mesta v r. 2011 urobili všetko pre to, aby sa tento projekt. ktorý mal ročne
prinášať LVS efekt cca 800 tis. eur, neuskutočnil. V súčasnosti sa kaly vozia do takého istého
projektu do Banskej Bystrice, kde LVS navyše znáša dopravné náklady. atď. Uviedol. že
projekt malo realizovať družstvo Obnova, so sídlom Družstevná ul., Lipt. Mikuláš — toto
družstvo zažalovalo LVS prostredníctvom právneho zástupcu dňa 26.10.2016 — minulý týždeň
bola doručená výzva z Okresného súdu. aby sa LVS k tomu vyjadrila. Zdóraznil. že nejde
ojednoduchú žalobu. pretože sa jedná o niekoľko desiatok miliánov eur — mesto bude
očakávať, ako tento ďalši zbabraný projekt dopadne na súdoch.

7. Informoval, že mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom svojho majetkovoprávneho
oddelenia po cca 2-ročnom úsilí získalo do svojho majetku po 45 rokoch ihrisko v Lipt.
Ondrašovej. Z dóvodu vyčíslenia požiadal právny odbor o zadanie vypracovania znaleckého
posudku — podľa tohto posudku je hodnota majetku 419 tis. eur. V tejto súvislosti informoval.
že v súčasnosti pokračuje aj získavanie šatní v SK Ploštín do majetku mesta, ktoré 40 rokov
účtovne neeXistujú — týmto sa mesto snaží dat‘ všetky veci ohl‘adom majetku do poriadku.

8. Uviedol, že na tomto zasadnutí bol pripravený diskutovať s poslancami opozície. ktorí
žiaľ odišli — pripomenul, že keď niekto opakovane hovorí o tom, že mimosúdna dohoda
znamená pre mesto záväzok 2,7 mil. eur, že kauzu ZIPCITY, aj keď póvodný zámer zrušil
niekto iný, zapríčinil súčasný primátor a mesto v tej súvislosti zaplatí 1,2 mil. eur a že za
verejné osvetlenie mesto v r. 2023, tj. po skončení zmluvy, zaplatí spoločnosti FIN. M.O.S.,
a.s. niekoľko miliónov eur, osobne takéto vyjadrenia nazýva bludmi; hnutie, ktoré takéto
postupy vymyslí a hbása, nazýva bludizmus — jeho vyznavačov potom možno nazvať
bludistami.

9. Informoval, že sa na nebo obrátil Ing. Fogaš so žiadosťou o stretnutie vo veci plnenia
dohody o urovnaií. ktorú sním podpísal vjanuári 2015 na základe toho. že úrad mu ako
primátorovi takýto postup odporučil, vrátane vtedajšieho povereného vedúceho právneho
oddelenia Mgr. Jurčiho. Mesto túto dohodu považuje za neplatnú zo známych dóvodov, kým
Ing. Fogašju považuje za platnú. Na základe uvedenej žiadosti sas Ing. Fogašom stretol a móže
informovat‘ MsZ, že v súčasnej dobe je Ing. Fogaš vo veľmi ťažkej pozícii, pretože na všetky
jeho firmy (zamestnáva spolu cca 250 l‘udí) sú uvalené daňové kontroly, kontroly inšpekcie
práce, atd‘., t.zn., že je pod veľkým tlakom a chcel by určitým spósobom túto vec uzavriet‘.
Faktom však je, že Ing. Fogaš s ničím konkrétnym neprišiel a ani zo strany mesta nemöže byť
podaný konkrétny návrh, nakoFko ešte prebieha trestné stíhanie v tejto veci. Pripomenul. že
pred ostatným zasadnutím MsZ. ktoré bob neplánované, sa rozprúdila diskusia o tom. že Ing.
Fogaš sa mieni súdiť vo veci tejto mimosúdnej dohody, čo mu nakoniec on ako primátor aj
odporúčal, pretože ak má mesto mé stanovisko ako Ing. Fogaš. musí rozhodnúť súd. Podľa
vyjadrenia sa Ing. Fogaš zatiaľ súdiť nechce, ale odporučil primátora na list zo septembra 2014,
kedy žiada[ vtedajšie vedenie mesta o preplatenie cca 450 tis. eur v rámci vzniknutej škody. Na
tento list mu zo strany mesta nebobo odpovedané a celá záležitosť je stále otvorená, čo mbže
potvrdiť vedúca stavebného úradu — na základe rozhodnutia súdu (aj žiadosti Ing. Fogaša)
Okresný úrad v Ziline rozhodol o tom, že sa má rekonštruovaf spis Heliport, ktorý sa stratil na
pošte cestou z Generálnej prokuratúry smerom na Okresný úrad do Ziliny. Stavebný úrad je
povinný tento spis zrekonštruovat‘, preto oslovil všetky dotknuté inštitúcie — do 60 dní by mala
byt‘ rekonštrukcia ukončená a s konečnou platnosťou zrejme rozhodne Krajský súd
v Bratislave. Celá vec je teda veľmi komplikovaná. pričom je všeobecne známe ako vznikla,
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ako pokračovala v predchádzajúcich 4 rokoch a ako pokračuje v súčasnosti. Pripomenul, že
spoločnosť ELAN uskutočňuje veľa preletov, pritom ak by sa bol schválil heliport, lietalo by
sa len lix denne — toto je výsledok chaosu, ktorý v tejto veci nastal.

10. Informoval. že ďalšie riadne zasadnutie MsZ sa uskutoční dňa 22.6.2016; predtým
vzhľadom na určité podané žiadosti o projekty je možnosf zvolania neplánovaného zasadnutia.
na ktorom móže byt‘ prerokovaný aj záverečný účet mesta. Zároveň pozval všetkých na oslavy
dňa 1. mája a 5. mája, ktoré sa uskutočnia v meste Liptovský Mikuláš.

17/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, zaželal všetkým prijemné a pokojné
veľkonočné sviatky, poďakoval im za účast‘ a zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukončil.

WIng. Marta Gutraiová Ing. Já Blchč, PhD.
prednostka Msti primátor esta

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Ľubica Staroňová

Michal Paška

Zapísala: Anežka Drbiaková
V Lipt. Mikuláši 15.05.2017 —
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