
ZÁPISNIcÁ Č. 8/2018
z XLVII. zasadnutia mcstského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši. ktoré sa uskutočnilo
dňa 13. scptcmbra 2018 o 10.00 hod v maZej zasadačke Mestského úradu v Liptovskorn
Mikuláši

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

POSLANCI MsZ:
1/ Ing. Jozef Bobák
2/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
3/ MUDr. Miroslav Bod‘a
4! Ing. Ján Bonko
5/ Miroslav Burgel
6/ Peter Cibák
7/ Ing. Lucia Cukerová
8/ Ing. Sylvia Cukerová
9/ Ing. Jaroslav Cefo

10/ MUDr. Oldřich Drahovzal
11/ Mgr. Anna Dvorščáková
12/ Ing. Štefan Ganoczy, PhD.
13/ Ing. Matej Géci
14/ Jaroslav Grešo
15/ Mgr. Vincent Kultan
16/ Marek Nernec
17/ Mgr. Miroslav Neset
IX! Micha] Paška
19/ MUDr. Alexander Slafkovský
20/ Mgr. Ľubica Staroňová
21/ Karol Székely
22/ Cuboš Trizna
23/ Ing. Rudolf Urbanovič
24/ MUDr. Marta Voštjnáková

OSPIUVEDLNENÁ:
1/ MUDr. Alžbeta Smiešna

PRIZVANÍ:
1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
4/ Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsU ‚

5/ PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsU
6/ Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsU
7/ Ing. Miloš Bernik. vedúci odboru výstavby MsU ‚

8/ Ing. Katarína Suveriková. vedúca odboru UR a SP MsU
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9! Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
10! doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsU
11! Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociálneho odboru MsU ‚

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

15! Ing. arch. Tatiana Bachtiková. vedúca útvaru hlavněho architekta MsU ‚

16/ PhDr. Dana Guráňová. vedúca oddelenia mládeže. športu a kultúry MsU
17/ RNDr. Mária Lošonská. vedúca odde]enia ZP a pofnohospodárstva MsU
18! Bc. Jana Piatková. riaditefka Informačněho centra Liptovský Mikuláš
19! Mgr. Alena Ridzoňová, riaditeľka Základnej školy M. Rázusovej-Martákovej
20! Mgr. Eva Vondráková, riaditeFka Základnej školy J. Kráľa
21! Vladimíra Benčová. Materská škola Vranovská ul.
22! Mgr. Emília Cudejková, ZS s MS Demänovská ulica
23! PhDr. Roman Králik, riaditeľ Centra voľného času. Nábrcžie Dr. A. Stodolu
24! Magda Riessová. Materskú škola Núbrežie 4. apríla
25! Mgr. .Janka Cuprová. riaditeľka Základnej školy Miloša Janošku
26! Mgr. René Devečka. riadheľ Domu kultúry Liptovský Mikuláš
27/ Zdenka Tarageľová. Materská škola Kláštorná
28! Mgr. Jaroslav Hric. riaditeľ Múzea Janka Kráľa Liptovský‘ Mikuláš
29ĺ Mgr. Dana Gajdošová, riaditeFka Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu
30! PaedDr. Zuzana Pavelicová. ZS s MS Okoličianska
31! Mgr. Magdaléna Mišíková, Základná umelecká škola J. L. Bellu
32! Jana Hladká, Materská škola Nábrežie 4. apríla
33! Mgr. Miroslava Erhardtová, riaditcľka Materskej školy Ul. Čs. brigády
34/ Mária Adlerová, riaditeľka Materskej školy Agátová ul.
35! Beáta Grešová. riaditel‘ka Materskej školy, Komenského ul.
36! Ing. Miroslav Uličný. ekonomický námestník riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš

1/ OTVORENIE ZASAI)NUTIA

Zasadnutic mestskúho zastupiteľstva otvoril a viedol Ing Ján Blcháč, PhD.. primátor
mesta. Na úvod poznamenal, že 13. september 2018 je Dňom pozitívneho myslenia a preto verí,

že aj samotné zasadnutie bude prebiehať v pozitívnom duchu. Uviedol, že sa mestu podarilo
získať externě zdroje vo výške 24 000 € na označenie inteligentných priechodov pre chodcov

a mesto bob taktiež úspešné 50 žiadosťou na rekonštrukciu telocvične na Základnej škole Dr.
Aurcla Stodolu.

Uviedol. že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnila MUDr. Alžbeta Smiešna.
Konštatoval. žena začiatku rokovaniaje prítomných 24 poslancova mestské zastupiteľstvoje

uznášani ascho pné.

2! VOĽBA NÁVRI{OVEJ KOMIS[E, URČENIE ZAPISOVATEĽA

A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, predbožil návrh na voľbu návrhovej komisie, do
ktorej odporučil zvoUť poslancov Ing. Luciu Cukerovú, Ing. Jaroslava Ceťa a pána Karola

Székelyho. Návrhová komisia v tomto zložení boba schválená (16 poslancov za).
Za zapisovateľku primátor mesta určil paní Anežku Drbiakovú a za overovateľov

zápisnice poslancov MUDr. Martu Voštinákovú a pána Ľuboša Triznu.
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31 SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANJA

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupiteľstva tak ako bol uvedený v pozvánke s tým, že bod programu ..Návrh na predaj
prebytočného majetku. prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s rnajetkovmi právami
mesta“ sa doplňa o nový bod, čo si však nevyžaduje zmenu samotného programu.

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Voľba návrhovej kornisie, určenie zapisovateľa a overovatel‘ov zápisnice

3/ Schváknie programu rokovania
4/ Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017
5/ Monitorovaeia správa mesta Liptovský Mikuláš 1(30. 06. 2018
6/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018
7/ Výsledky hospodáreuia prispevkovej organizácie mesta — lnformačné centrum

mesta Liptovský Mikuláš za prvý polrok 2018
8/ Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta — Verejnoprospešné

služby Liptovský Mikuláš za prvý polrok 2018
9/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a

nakladanie s majetkovými právanhi mesta
10/ Správa o proteste prokurátora proti VZN Č. 13/2017/VZN o miestnyeh daniaeh a

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým Sa
mení a doplňa VZN Č. 9/2008/VZN o miestnyeh daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskoršíeh zmien a doplnkov

11/ VlN Č. /20180 miestnyeh daniaeh a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktorým sa meni a doplňa VZN Č. 9/2008/ViN o
miestnveh daniach ti miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady v znení neskoršíeh zmien a doplnkov
12/ Správa o proteste prokurátora proti \‘ZN Č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok

kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku
13/ ViN Č. .../2018/VZN o verejnom poriadku ti o chove a držaní hospodárskych

zv ierat
11/ Plán zimnej údržby miestnych komunikáeií na zimné obdobie 2018/2019

15/ Dohoda o partnerských vzt‘ahoch a spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš

a ohcou Tcrchová
16/ Návrh na podanie prihlášky mcsta Liptovský Mikuláš do sút‘aže „Európske mesto

bez bariér 2019“
17/ Návrh na sehválcnie spoluflnancovania projektu „Mikulášsky eyklochodník ako

ekologická alternatíva dopravy — prepojenie s mestskou čast‘ou Liptovská

Ondrašová“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 —

2020
18/ Návrh na schválcnie spoluflnancovania projektu „Podpora základného

vzdelávania v Základncj škole Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš v oblasti

inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostrcdia“ v
rámci Výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnyeh a kultúrnych potricb

ti ricšenia mimoriadne nepriaznivých situácii rúmskej komunity
19/ Návrh na sehválcnie spoluflnancovania projektu „iriadenie micstnej občianskcj

poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš“, v rámci Openičného programu

Ludské zdroje 2014—2020



20/ Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vybavovania stavebného povolenia na
stavbu „Zakrytie a rekultiváeia skládky TKO Veterná Poruba“

21/ Interpeláeie poslancov
22/ Informáeie
23/ Záver

Inu. Lucia Cukerová. predsedníčka návrhovei kamisie — predložila na hlasovanie program
rokovania — bez zmenv.

Návrh bol schválený (19 za. I nehlasoval).

4/ KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ZA ROK 2017

Správu predložila Ing. Alena Vlčková, vedúea 6nančného odboru MsÚ. Uviedla, že
v súlade so zákonom Č. 431/2002 o ůčtovníctve a v súlade s Opatrením Ministerstva finaneií
Slovenskej republiky zo dňa 17. deecmbra 2008 Č. MFĺ27526ĺ2008-3 1, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej ůčtovnej závierky vo verejnej správe
v znení neskorších predpisov. mesto Liptovský Mikuláš zostavilo konsolidovanú účtovnú
závierku a konsolidovanú výročnú správu ako rnaterská účtovná jednotka. V súlade s týmto
zákonom bob spojená výročná správa mesta a konsolidovaná výročná správa do jednej
výročnej správy, takže táto správa obsahuje údaje dosiahnuté za rok 2017 za mesto Liptovský
Mikuláš, ale tiež údaje dosiahnutě za rok 2017 za konsolidovaný eelok mesta Liptovský
Mikuláš.

Prihlížila. že mesto má v zriaďovatel‘skej působnosti clvadsať rozpočtových organizácii
a dve príspevkové organizácie. V konsolidovanom celku mesta sú dve obchodně spoloČnosti -

Televízia Liptov, a.s. a Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš. a.s., ktorýeh
zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš s podieloiu 100 %. Pridruženou účtovnou
jednotkou je Liptovská vodárenská spoloČnosť, a.s., v ktorej má mesto podiel 44,2582%. Pri
spracovaní údajov za konsolidovaný celok mesto použilo metódu úplnej konsolidácie pri
dcérskyeh účtovných jednotkách a pri dvoch obchodných spoločnostiach. pri konsolidácii
pridruženej účtovnej jednotky metódu vlastného imania.

Celkově výnosy v konsolidovanom celku dosiahli výšku 27 294 974.70 E. čo

predswvuje nárast v porovnaní s rokom 2016, keď výnosy boli vo výške 25 637 268.41 E.
Najväčšiu čast‘ výnosov konsolidovaného celku mesta Liptovský Mikuláš tvorili výnosy
z prevádzkovej činnosti v podiele 76.48 %. Výnosy z daňových. colných výnosov a výnosy
z poplatkov tvorili najväčší podiel na výnosoeh z prevádzkovej činnosti a to 72,46 %. Celkové
náklady v konsolidovanom celku dosiahli výšku 26479 742,13 E, čo predstavuje mierny nárast
oproti roku 2016, ked‘ dosahovali výšku 24 800 122.86 E. Najvačšiu časť celkových nákladov
konsolidovaného celku mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 tvorili náklady z prevádzkovej
činnosti, ato 92,64 %. Najväčšiu položku nákladov z prevádzkovej činnosti v konsolidovanom
celku tvorili osobně náklady. a to 53.25 % týchto nákladov. Náklady na podnikateľskú činnost‘
tvorili 8,03 % a náklady na hlavnú činnosť tvorili 91,97% z celkových nákladov. Hospodársky
výsledok konsolidovaného celku prcd zdancním za rok 2017 bol zisk vo výške 815 232,57 €
a po zdanení 805 526,30 E.

Hodnota aktiv konsolidovaného celku k 31. decembru 2017 bola 93 546 117.20 E.
Najväčší podiel na aktívach konsolidovaného celku tvoril neobežný majetok. ktorý
predstavoval 93.80 %. Obežný majetok tvoril 6,14% z celkových aktív konsolidovaného celku.
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Časové rozlíšenie na strane aktív tvorilo 0,06 % z celkovej hodnoty aktív konsolidovaného
celku. Podjel mesta Liptovský Mikuláš na aktívach konsolidovaného celku bol 97,4 1 % (91 122
825,69 ).

Dalej uviedla, že mesto v roku 2017 načerpalo úver od komerčnej banky VÚB, a.s. vo
výške 48 991.20 6 na flnancovanie kapitálových výdavkov v súvislosti s rekonštrukciou

zimného štadióna. Celková výška úveru po schválenom navýšení je 650 000 € a prvá splátka
úveru bude 25. januára 2019. V roku 2017 bol tiež načerpanÝ preklenovaci úver na „Historicko
kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier — 2. etapa“ vo výške 220 934,73 E, splatný do 23. júna

2018. K 31. decernbru 2017 dosiahli záväzkv z úverových vzťahov sumu 13 345 664,65 E. čo
znamená pokles o 843 664.83 E. V tom záväzky v rámci Sátneho rozvoja bývania dosahujú
6557333.35 € a komerčné úvery 6788 33 1,30 E.

V oblasti dlhodobých pohfadávok k 31. decembru 2017 mesto vykazovalo pohľadávky
vo výške 2 325 3 19,76 E, ku ktorým bolí vytvorené opravné položky vo výške 1 241 698,256
v súlade s internou smernicou o vedení účtovníctva. Konečný stav dlhodobých pohFadávok

mesta k 3 1. decembľu 201 7 dosiahol hodnotu 117 368.79 E a poklesol o 12 650,15 E v porovnaní
s rokom 2016, Čov percentuúlnom v3jadrení predstavuje pokles 09.73%. Objem krátkodobých
pohľadávok k 31. dccembru 2017 poklesol o 80 128,34 E na hodnotu 966 252,72 E. Pohľadávky
po lehote splatnosti mesto vymáhalo prostredníctvom právneho odboru v spolupráci
s exekútormi. K 31. decembru 2017 mesto vykazovalo v súvahe celkový stav nvLizkov vo
výške 15474331.36 E. V porovnaní s predchádzajúeim rokom 2016 poklesli o 1 052 294.61 E.

Pri porovnaní vývoja pohľadávok a závazkov za roky 2014 a 2016 je možné vidieť
klesajúcu tcndenciu. Rovnako tak aj v pripade konsolidovanej jednotky. Pohľadávky a závüzky
klesajú a aktíva konsolidovaného celku rastú. Celkový konsolidovaný celok si od roku 2014
drží stabilný vývoj. pričom si drží zisk zhruba 800 000 E. Konsolidovaná účtovná závieľka aj
Konsolidovaná výročná správa boli v súlade so zákonom overené audítorom.

MUDr. Alexander Slatkovský. poslanec mestského zastupiteľstva — rozhodnutie spojif
konsolidovanú správu mesta a vÝročnú správu mesta dojedného dokumentu nieje podFa neho
šťastné riešenie, keďže dokument má zhruba 160 strán a fažko sa v ňorn orientuje — najmä pri
porovnávaní údajov v tabufkách. K celkovému hospodáreniu mesta uviedol. že podľa
hodnotenia mimovládnej neziskovej organizúcie INEKO (lnštitút pre ekonomické a sociálne
reformy) je mesto Liptovskom Mikuláši na 110. mieste zo 126. hodnotench miest
a v hodnotení flnančndho zdravia mestaje Liptovský Mikuláš na 45. mieste z 50. hodnotených

miest. To podľaneho znamená, že reálne hospodárenie sa nachádza na úplne inej úrovni ako
uvádza mesto. Dalej podotkol, že v správe nenašiel žiadne informácie o závazkoch mesta,
napríklad voči spoločnosti FIN.M.O.S.. as.. pričom tieto záväzky je podFa neho potrebné
v správe uvádzaf v poznámkach pod súvahou a výsledovkou.

V dóvodovej správe je uvedené, že ..konsolidovaný celok mesta Liptovský Mikuláš
dosiahol k 31. decembru 2013 celkové výnosy vo výške 27 294 974.70 E“ a nevie teda, čije do
tejto položky zahrnuté aj hospodárenie všetkýeh organizáeii a školských zariadení.

Pozastavil sa tiež nad tým, že v dbvodovej správe v predposlcdnom odseku na štvrtej
strane je uvedené, že .‚v oblasti dlhodobých pohfadávok k 31. decembru 2017 mesto
vykazovalo pohľadávky vo výške 2 325 3 19,76 E, ku ktorým bolí vytvorené opravné položky
vo výške I 241 698,25 € v súlade s internou smernicou o vedení účtovníctva“. avšak nie je si

istý, či informácie o opravných položkách nájde aj v samotnom rozpočte. Zároveň mu
v nadväznosti na to nesedí údaj, že .‚konečný stav dlhodobýeh pohľadávok mesta k 31.
decembru 2017 dosiahol hodnotu vo výške 117 368,79 E“. Presne si nespomína, či si mesto
v roku 2017 zobralo nejaký dodávateľský úver ako tomu bob v roku 2018 na opravu ciest,

ktorý sa v dlhu mesta nevykazuje, ale mesto je povinné ho zaplatíť. V záväzkoch mesta sa
takáto informácia nenachádza.



Pokiaľ mu bude na tieto otázky zodpovedané a bude vyvedený z omylu, správu podpori.
Pokiaľ však tornu tak nebude, tak správu nebude považovať za dostatočne dóveryhodnú.
Zároveň si nemyslí, že je potrebné využívat‘ rózne marketingové ťahy a uvádzať do návrhu na
uznesenie len hodnotu aktív a vynechať hodnotu pasív.

Inu. Štefan Ganoczv. PhD.. poslanec mestského nstupiteľstva — chápe. že optika koaličného
a opozičného poslanca umožňuje rózne pohľadv na čitanie správy. Predloženú správu on
považuje za výborne spracovanú a oveľa lepšiu ako tornu bob niekedy v minulosti. Tiež
upriamil pozornosť na to. že materiály dostávajú poslanci v dostatočnom predstihu a v prípade
nejasností můžu daného predkladatefa požiadaf o vysvetlenie.

MUDr. Slalkovský — nebude komcntovať vysĹúpenie Ing. Ganoczyho, PhD. Správu považuje
za menej zrozumiteľnú, keďže v nej sú navzájom prezentované informácie z výročnej správy
mesta a zo správy za konsolidovaný celok. Cas, ktorý majú poslanci na oboznámenie sa
s materiálmi nepovažuje za dostatočný, ked‘že materiály sú elektronickou poštou posielané
v piatok večer.

lnu. Alena Vlčková. vedůcn flnančného odboru MsU — k otázke MUDr. Slafkovského
o opravných položkách uviedla. že ide čisto o účtovnú vec.

Mur. Vincent Kultan. poslanec mestského zaswpiteľstva — dúFa. že si snáď nikto nemyslí, že
opoziční poslanci ovplyvňujú spoločnost‘ INEKO s ciefom, aby bob mesto Liptovský Mikuláš
hodnotené zle. Zdůraznil, že hospodárcnie mesta hodnotia v zlom svctle nezávislé inštitúcie.
Už v minulosti o tom hovoril a pri tejto priležilosti to pripomenie znova, a to, že prcbytok
rozpočtuje spůsobcný umclým a úmysclným podhodnoicním prijmu z podie]ovýcb daní. čo sa
prernietlo do samotného hospodárskeho výsledku. Mesto podľa neho hospodári tak, že si na
všetko musí brať úver.

lnu. Rudolf Urhanovič. poslanec mcstského zastupitcľstva — původne sa nechcel v diskusii
vyjadriť, keďže už na nicktorom z predošlých zasadnutí bol prezentovaný závcrcčný účet
mesta. Pri tejto príležitosti vtedy porovnával údaje z rokov 2014 a 2017 n ako najdůlcžitcjši
ekonomický ukazovateľ považuje fakt, že v roku 2014 boIn účtovná uzávierka mesta -500 000

E. kým v roku 2017 prestavtúe +600 000 E.

Mur. Kultan — podotkol. že Liptovský Mikuláš je v hodnotení INEKO na 110. z 126.
hodnotených miest. pričom Liptovský Hrádok je v prvej desiatke a na vysokých pozíciách sa
naehádza aj Ružomberok.

Ing. Ján Blcháč. PhD. — pod‘akoval sa všetkým pracovníkom. ktorí sa podicl‘ali na dosiahnuti
dobrých ekonomických výsledkov. Podotkol. že po prvýkrát bola v dancj štruktúre
konsolidovaná výročná správa vypracovaná v roku 2014, teda za predošlého vedcnia mesta.
Oceňuje, že mesto je v pozitívnych číslach a udržalo si zisk zhruba 800 000 E. Císla pritom
hovoria úplne jasne — pribudli aktíva vo výškc 3 000 000 E, čiže mesto získalo majetok v tejto
hodnote. Zároveň má mesto o 3 000 000 E menšie závázky, takže pozícia mesta sa celkovo
zlepšila o približne 6 000 000 E.

K hodnotcniu INEKO podotkol. že inštitút pracuje s číslami ministerstva flnnncií
a štatistického úradu. avšak nekomunikuje so samotnými rncstami. ktoré b‘ napríklad vysvetlili
vyššie výdavky. Ako príklad uviedoh že INEKO nezohFadňuje. že mesto LiptovskÝ Mikuláš
nemá jeden kultúmy dom, ale má jeden hlavný a sedem ďalších, ktoré rnajú investičný dlh

z minulosti. pričorn až teraz sa do nich investuje. Tieto výstupy preto považuje za zavádzajúce.
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K téme verejného osvetlenia povedal. že prcdsedníctvo ZMOS nedávno diskutovalo
o tom. že V príprave na prerokovame v parlamente je zákon o energetickcj eFektívnosti, ktorý
bude podporovať garantované ekonomické služby. kam sa radí aj prevádzkovanie verejného
osvetlenia. Mesto pritom tento model uplatňuje LIŽ desať rokov a ukazuje sa ako výhodný.

K ohvineniu. že sa mesto zadlžu)e. uviedol. že zadlženosť mesta sa v pnebehu štyroch
rokov znižila 040%. Chcel by zdórazniť. že mestojc htboko zadlžené od roku 1992. keď vtom
čase bolí príjmy mesta na úrovni 90 000 000 Sk (zhruba 3 000 000 6) a mesto pod vedením
MUDr. Slafkovského si zobralo úver 160 000 000 Sk (zhruba S 000 000 E). Mesto sa tak razom
dostalo do zadlženia na úrovni približne 130%.

lnu. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (19 za, 4 sa zdržali. nehlasoval).
Uznesenie k tomuto bodu holo prijaté pod číslom 63/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

5/ MONITOROVACIA SPRÁVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ K 30.6.2018

Správu predložila Ing .Alena Vlčková. vedúea finančného odboru MsÚ. Pripomenula.
že v súlade so zákonom Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení planých predpisov je mesto povinné monitorovať plnenie schváleného programového
rozpočtu. Rozpočet v bežnej a kapitálovcj oblasti bol zostavený ako schodkový vo výške 2 174
678 C. Po zapojení finančných operácií bol celkový rozpočet vyrovnaný na strane príjmov aj
výdavkov a dosahoval výšku 29 663 852 E. V priehehu prvého polroka mestské zastupiteľstvo
schválilo tri rozpočtové zmeny a 56 rozpočtových zmicn holo vykonaných v kompetencii
primá(ora mes(a. K 30. júnu 2018 mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo celkové bežné prijmy vo
výške 13 411 253,51 E. čo bob o I 122 109,70 E viae ako k rovnakému obdobiu roka 2017.
Celkové bežné výdavky k 30. júnu 2018 boli čerpané vo výške 10 808 82538 E. čo znamená
oproti minulému roku nárasto 969 714.06 E. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu mesta
k 30. júnu 2018 bol prebytok vo výške 2 602 428.13 E a oproti roku 2017 je prebytok vyšší
o 152 395,64 E.

K 30. júnu 2018 mesto dosiahlo kapitálové príjmy vo výške 2 077 785.46 E, čo
predstavovalo o 430 063.15 C viae ako k rovnukému ohdobiu roku 2017 a čerpalo kapitálové
výdavky vo výške 689 104,21 E. Kapitálové výdavky holi čerpané o I 196 601,27 € menej
v porovnaní s rokom 2017. Výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu bol prebytok vo
výške I 388 681,25 E.

Príjmové fnančné operácie k 30. júnu 2018 dosiahli výšku 848 575,11 E. pričom
zníženie oproti minulému roku dosiahlo hodnotu 375 9 12.28 E. Výdavkové Finančné operácie
holi čerpané vo výške 641 511.74 E. Na strane výdavkovje v porovnaní s rokom 2017 zvýšenie

o 51 618.91 E. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami flnančných operácií dosiahol k 30. júnu
2018 prebytok o vške 207063.376.

Výsledkom rozpočtového hospodárenia za prvý polrok 2018 v úhrne za bežný a
kapitálový rozpočet je prebytok vo výške 3 991 10Q38 E, čo predstavuje o I 779 060,06 E viac
ako v prvom polroku 2017. Po zapojení hospodárenia flnančných operácií vo výške 207 063,37

Eje zostatok disponibilných zdrojov mesta k 30.júnu 2018 vo výške 4 198 172,75 E.
Zo strany príjmov Ivona najväčší podiel daňové promy (52 %)‚ bežné granty (17 %)‚

kapitálové prijmy (13 %)‚ nedaňové príjmy (7 %)‚ bežné príjmy rozpočtových organizácii (6

a prijmové flnančné operácie (5 %). Na strane výdavkov sa nachádzajú bežné výdavky

mesta (49 %). bežné výdavky rozpočtových organizácii (40 %). kapitálové výdavky (6 %)‚
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finančné výdavkové operácie (5 %) a kapitálové výdavky rozpočtových organizácií (I %).
NajvUčší podicl výdavkov podľa programovje na programe „Mládež a vzdelávanie“.

Počiatočný stav úverov k 1. januáru 2018 bol 13 345 664,65 6, čo je o 843 664,83 €
menej ako v roku 2017. V priebehu prvého polroka nebol čerpanÝ žiadny úver, v rozpočte sa
počíta s navýšením úveru v druhom iolrokti \‘O výške 250 000 E nu plúnovanú rekonštrukciu

zimného štadióna. Dthová služba mesta sa za prvý polrok znížila pravidelnÝmi mesačnÝmi

splátkami istín úverov o 516 393,74 E, takže k 30. júiw 2018 vykazuje mesto úvery vo výške
12 829 270.91 E. vtom komerčné úvery sůvo výške 6406825,46 E. Za obdobie prvého polroka
2018 boli uhradené úroky z úverov vo výške 65 467.43 E, čo je oproti roku 2017 úrok nižší
o 8 187.74 E. Celkové percento úverovej zadlženosti k 30. júnu 2018 je 27,19%, čo oproti roku
2017 znamená zníženie o 3,15 %.

Rozpis podielových daní sa zvyšuje a taktiež sa zvyšuje aj tegislatívne naplnenie
podielovch daní a výdavkov. ktoré je potrebné zabezpečit‘ z podielových daní. Do rozpočtu
mesta prichúdzajú podielové dane v stabilnejšej fbrme najmú v druhom polroku roka.

Vývoj výsledkov hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš za prvý polrok možno
hodnotíť pozitívne. Mesto hospodárilo s prebvtkom 4 198 172,75 E. čo predstavuje naj]epší
polročný výsledok za obdobie poskdnej dekády.

V pripade vlastných príjmov je prognóza naplncnia podielových daní približne na
úrovni 100%. Pre rok 2018 holi podielové dane po rozpočtových zmenách upravené na 11 635
503 E. rozpis ministerstva flnancií 11 708 451 E. K 30. júnu 2018 bob plnenie vo výške S
889 25228 E. t.j. 50,61 %. Na základe polročného hodnotenia móžcme vidieť 63 %-né ptnenie
v oblasti výheru miestnych daní. To znamená nižší výher o 4 % oproti roku 2017. najmä
vzhľaclom na zavedenie elektronizácie. V oblasti výberu daní mesto očakáva ku koncu
rozpočtového roku pokles príjmov na základe zvýšeného počtu osobných bankrotov.

Inu. Blchúč PhD. — zdóraznil skutočnosť. že hospodársky výsledok za prvý polrok roku 2018
bol najlepší za poslcdných desať rokov aje dost‘ možné, že bol aj najlepší v celej histórii. To
svedčí o tom. že mesto je zdravé a fungujúce. Nedochádza teda k .,prejedaniw flnancii ďalšich
generácií.

lnu. Lucia Cukerovú
—

predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (17 za, 7 sa zdržali). Uznesenie k tomuto
bodu boto praté pod číslom 64/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

6/ NÁVRH NA ZMENY ROZIOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2018

Správu predložila Ing. Alena Vlčková. vedúca flnančného odboru MsÚ. Pribbížila. že
ide len o jednu technickú zmenu. ked‘že pri zostavovani rozpočtu nu rozpočtový rok 2018 sa
počítalo s realizáciou GDPR na základe legislativnych požiadaviek. Zmluva na implementáciu

GDPR však bola podpísaná až 7. augusta 2018 a až pri zostavovaní zmluvy ajcj podpise sa
kategorizovali jednotlivé položky. S ohľadom na rozpočtové pravidtá je potrebné rozpočtovo
rozdeliť prostricdky v rámci schváleného rozpočtu a prideliť zodpovedajúcu ekonornickú
klasilikáciu. ide o presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
kapitálových výdavkov bez potreby zmeny.

lnu. Lueia Cukcrová — prcdložila na h)asovanie návrh uzncsenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo prcdložený návrh schválilo (21 za. I sazdržal, I nehlasoval). Uznesenie
k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 65/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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7/ VÝSLEDKY HOSPOI)ÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
MESTA — INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ZA PRVÝ POLROK 2018

Správu prcdložila Bc. Jana Piatková, riaditeľka lnřormačného centra mesta Liptovský
Mikuláš. Uviedla. že organizácia hospodárila v pt-vom polroku roku 2018 v súlade so
schváleným rozpočtom, pričorn strata -18 273,62 E ako výsledok hospodárenia zhlavnej
činnosti je len účtovnou stratou a v súčasnosti je už vyrovnaná. Vo vedľajšej hospodárskej
činnosti bol dosiuhnutý zisk 656.18 E. Priblížila. že v prvom polroku bob na trh prinesených
viacero nových produktov. Na účel turistických prehliadok hola po Kostole 5v. Mikuláša a
svnauógc sprístupnená tretia významná sakrálna pamiatka Evanjclick kostol na Tranovského
ulici a tým rozširený produktový balík „Sakráliic pamiatkv Liptovského Mikuláša“.
V Lesoparku [-láj—Nicovů boli sprístupnené dva náučné chodníky a bežecká trusy mikulášskych
olympionikov Petry Vlhovej a Michala Martikána. Organizoval sa zábavný program „Večcrné
stredy v historickom centre“ ako intcraktívne stretnutia s historickými osobnosťami mesta
spojené s gastronomickou ochutnávkou. Inovované a rozšírené boli produkty ako rozširovanie
smart zón v historickom centre a I-láji—Nicovů (bczplatné WiFi zóny. mobilná turistická
aplikácia. audiosprievodcovia). .12 naj historického centra“. „Liptovský Mikuláš pre rodiny
s deťmi — Dohrodružstvá s Mikulášom“. ..Liptovský Mikuláš 7x inak — s turistickým
spncvodcoiw. podpora jánošíkovských tradicií. inovácia prehliadkovcj trusy .Jánošikova
ccstr v sůvislosti s novootvorcnou súdnou sieňou v Múzeu Janka Kráľa a novÝ program
.Jánošík od kolísky až po šibenicu“. V rámci marketingovej komunikácie bob pripravených
päť nových propagačných letúkov — 12 Naj historického centra. Evanjelický kostol. Kostol sv.

Mikuláša. Synagóga. Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi — Dobrodružstvá s Mikulášom.
lnformačné centrum sa So svojimi marketingovými výstuprni prihlásilo do medzinárodnej
súťažc Turistpropag 2018, pričom získalo prvé miesto za inlbrmačný leták .‚l 2 Naj historického
centra“ a tretie miesto za mobilnú aplikáciu.

lnu. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec mcstského zastupiteľstva — z celého spcktra náročných
úloh Informačného centra vyzdvihol aktivitu „Prvá etapu Lesoparku I láj—Nicovů“, ktorcj sa sám
zúčastnil. Uvicdol. že bez pričinenia lnFormačného centra by nebolo možné táto aktivitu stihnúť
v takom krátkom čase.

lna. Jaroslav Čefo. poslanec mestského zastupiteľstva — z celého spektra náročných úloh
vyzdvihol samotné důkladné spracovanie prcdloženého materiálu, ktoré považujc za vzorová.
Oceňuje. že šesľ zamestnancov dokáže uskutočniť také veľké množstvo různvch aktivít.

MUDr. Slulkovský — dovolí si byť osobný a vvjadrí su k téme olvmpijskch trús. Podotkol. že
doposiaľ najlepší výsledok v zjazdovom lyžovaní na olympijských hrách dosiahla Dagmar
Slalkovská-Kuzmanová, keď v slalome a obrovskom slalome skončila na deviatom mieste,
pričom Petra Vlhová sana olympiáde ešte nedostala do prvej desiatky. Podľa jeho názoru by
sa teda daná olympijská trasa maLa volať po pretekárke, ktorá dosiahla najlepší výsledok na
olympiáde.

Bc. Jana Piatková. vedúca Informačného centra— podotkla, že lnFormačné centrum realizovalo
už riravcný a schválený projekt.

lnu. Ján Bonko. poslanec rnestského zastupitcľstva — rád by zvýraznil niektoré údaje. ktoré holi
prezentované v predboženom rnateriáli ako napríklad rozširovanie smart zón v historickom
centre. .12 Naj historického centrr a mnohé d‘alšie.
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jjjg. Matej Géci. poslanec mestského zastupitel‘stva — vyzdvihol prístup a príkladné nasadenie
vedenia a zamestnancov lníbrmačného centra, s ktorými má možnosť spolupracovať ako
predseda komisie cestovného ruchu a tiež prostredníctvom Klastra Liptov.

lne. BJeháč. PhD. — taktiež zdóraznil. že činnost‘ Informačného centra je prikladnú
a v zrekonštruovanej budove bývalého Domu služieb má k dispozícii aj lepšíc podmienky. Má
pocit. že v poslednom čase sa zlepšuje spolupráca nielen medzi jednotlivými mestskými
inšdúciami. ale aj medii inštitúciami patriacimi pod Zilinský samosprávnv kraj.

lne. Lucia Cukerová — pĽedložila na hlasovanie návrh uzncsenia — bez zmcny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 za, I nehlasoval). Uznesenie k tomuto
bodu bob prijaté pod číslom 66/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

81 VÝSLEDKY JIOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCJE MESTA —

vEl(aJNoPRosl‘LŠNÉ SLUŽBY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA PRVÝ
POLROK 2018

Správu predložil Ing. Miroslav Uličný. ekonomický námestník Verejnoprospešných

služieb (VPS) Liptovský Mikuláš. Skonštatoval, že VPS realizovali úlohy určené rámcovou
zmluvou a zmluvou o spósobe zberu. prepravy a zneškodňovania odpadov, pričom k 30. jánu
2018 dosiahli pri výnosoch 2 719 765,41 € a nákladoch 2 636 236.06 € kladný hospodársky
výsledok vo výške 83 529.35 E. z toho v hlavncj činnosti 5 392,496 a v podnikateľskej činnosti
78 136.86 E. čím bol potvrdený pozitívny trend hospodárenia z predchádzajúcich rokov.
Podotkol, že došlo k vÝrLlznej stabilizácii toku rizikových pohľadávok voči spoločnosti
Recyklogroup. a. s., ktorá Linancouaia separovaný zber na základe novely zákona a formou
rnimosúdneho vvrovnania táto spoločnosť zaplatila pohfadávku vo výške 156 256.37 E.
Výrobné úlohy zabezpečovali VPS s počtom pracovnikov 146 osöb. pričom zdóraznib. že je
problém ziskať kvabilikovanú praeovnú silu, najmu vodičov s príslušnm vodičským
oprávnenim. Tým pádom vzniká kompbikácia pri zabezpečovaní zvozu všctkých druhov
odpadov. Pricmerný mesačný zárobok jcdného pracovníka medziročne vzrástol o 68.60 E. čo
je náras o 9.2 % na celková sumu 806.68 E. Zdóraznil, že tento nárost je krytý nárastom
pľoduktivity práce (116 %).

Uviedol. že na báze vlastných zdrojov obstarali VPS viaeúčelové vozidlo v hodnote
199 600 E na zimný posyp a letný dovoz obaľovaných zmesí, naďolej úspešne spbácajú
predehádzajúce leasingy na zametač a kosačku. VPS úspešne realizovali projekt „Zber
biologicky rozložitel‘ného odpadu pre komposáreňv Liptovskom Mikuláši“ v hodnote 628 990
E. pričom veľkým prínosom pre obyvateľov mesta holo bezplatné zapožičanie 3 000 kusov
nádob na zber odpadu. Taktiež bola spracovaná projektová dokumentácia na monitoring
skládky tuhého komunálneho odpadu (]‘KO) Veterná Poruba v hodnote 6 900 E. realizovaná
výmena skriniek v šatniach mužov a žien na krvtej pbavárni v hodnote 24 000 E. technicky
precizne uskutočnená dostavba II. etapy prekládkovej stanice v hodnote 94 177 E,
zrekonštruovaný vnúĹroblok na Nábreží 4. apríla v hodnote 43 970 E, zrekonštruované

komerčné a skladové priestory Domu smútku v hodnote 7 000 E a zriadený bezbariérový
prechod na Ul. 1. mája v hodnote 6 8086.

Uviedol. že VPS významnou microu prispeli k viac ako 50 %-nému zhodnocovaniu

odpadov. pričom sa predpokladá, že na základe zmeny legislatívy sa bude čoskoro zvyšovať
cena uskladnenia odpadu. VPS na zberných dvoroch umožňovali v šesL‘dňových pracovných
eykloch občanom uloženie separovaného odpadu. Vysoký štandard dosiahla úroveň
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starostlivosti o mestské cintoríny, pietne miesta na území mesta a I-Iáj-Nicovó. VPS
zabezpečovali pravidelnú údržbu športovísk v majetku mesta. verejne dostupných pre
obyvateFov mesta. Dalej realizovali jedno až dve kompletně kosenia trávnatých plöch vo
všetkých častiacb mesta Liptovský Mikuláš. venovali trvalú pozoriosť záhonom, ako aj
kvetinovcj výzdobe na stlpoeh vcreného osvetlcnin. zabezpečovali zvoz komunúlneho odpadu
pre štvri obce a separovaného zheru pre dvadsať obcí okresu Liptovský Mikuláš.

Inu. arch. Pavel Bobák — vvzdvihol. že \15 sa napriek zvyšovaniu veku pracovnej sily dan
zabezpečovat‘ všetky svoje činnosti. Upniamil pozornosť najmä na zlepšenú stavebnú činnosť
a pomoc pri realizácii projektu Lesoparku Háj-Nicovó. pničorn dáva na zváženie. či by nebolo
vhodné zriadiť samostatné stredisko na údržbu lesoparku.

MUDr. Slafkovský —je rád, že VPS dokázali presvedčiť aj súčasné vedenie mesta. že majú ako
organizácia svoje opodstatncnie pripomentil. že prcd pár rokmi sa súčasné vedenie mesa
pokúsilo predať VPS. Zaujalo ho vyjadrenie z dövodovej správy, že vzniká nedoplatok na
odvoze odpadov a pohl‘adávky vznikajú preto, že mesto ako zniaďovateF platí neskoro. Potešilo
ho, že v správe sa uvádza, že Liptov aréna nic je predaná, ale je v nájme. Zaujímala ho tiež
výška odpisov. pričom na to, aký majú VPS veľký majetok. boli vykázané odpisy len vo výške
53 000 E. K téme skládky TKO vo Veternej Porube uviedol. že pokiaľ by nebola zaplatená
pokuta inšpekcii ministerstva životného prostredia. ktorá je podfa jeho názoru vymvslená. bol
by hospodúrsky výsledok ešte o nicčo lepší. Zaujíma ho tiež. či sú vybudované meracie šachty.
ktoré naniadila inšpekcia ministerstva životného prostredia a aké výsledky prinášajú — či dokážu
odlišiť priesakové a drenážne tekutiny. Rád by tiež vedel. ‘ akom stave sa nachádza technológia
na mestskej plavárni. kwrá za poslednch pätnásť rokov nebola v dobrom stave.

Luboš Trizna. poslanec mestského zastupiteľstva — chcel by sa poďakovaU súčasnému vedeniu
mesta. že VPS dostalo z hlbokěho minusu do pltisových čisiel.

Inu. Bonko — reagovat na vystúpenie MUDr. SlaÍkovského k téme skládky TKO. V roku 2013
za predošlého vedenia mesta hola dosiahnutá strata viac ako 80 000 E, pričom v súčasnosti je
za prvý polrok dosiahnutý zisk necelÝch 80 000 E. Podotkol. že niektoré voci, ktoré spomínal.
holo možné zrealizovať už aj v minulosti. keďže na to holi k dispozíeii linančné zdroje. Taktiež
mohlo podl‘a nebo dójst‘ k zv šeniu priemerného zárobku zamestnancov.

Mur. Kultan — vo vystúpení MLIDr. Slaíkovského podFa jeho názoru dostatočne nezaznelo. že
vypracované hydrogeologické posudky by neobstáli pred žiadnou relevantnou komisiou a nic

•je možné z nich vyvodzovať žiadne záven. Podotkol. že aj napriek tornu si mesto samé sebe

uložilo pokutu 100 000 E.

MUDr. Miroslav Boďa. poslanec mestského zastupiteľstva — MUDr. Slaltovský spomínal, že
v minulosti bol plánovaný predaj VPS, ale ako čten rnestskej rady a ekonomickej komisie nikdy
nepostrehol žiadny návrh na predaj VPS. Zdóraznil, že Liptov aréna je síce v nájme, ale o pár
rokov prepadne v prospech súkrornnej spoločnosti, ked‘že zmluva bola pripravená tak, že táto
spotočnosťju ziska vd‘aka predkupnému právu za sumu len niekot‘ko stoviek eur.

MUDľ. Slaflovský — uviedot, že garnitúra, ktorá viedla mcsto v rokoeh 2006 až 2010, ehcela

prcdať VPS. ale na prelorne rokov 2009 a 2010 úrad pre verejné obstarávanie zrušil sút‘až. ktorá
bola vpísaná. Povedal. že Ing. Blcháč. PhD. v tom čase nadil proces návrhu na predaj VPS.

Dalej uviedol. že predčasné uzatvorenie skládky TKO je následkom neznášanlivosti medzi

mestom a PozemkovÝm spoločenstvom Veterná Poruba. ktorú spósobil Ing. Btcháč. PhD.
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Pokiaf by sa v prípadc Liptov arény vrátili podmienkv do sÉavu z roku 20101 tak spoločnosť
TMR. as., veFmi rada halu mestu vráti a móže ju samo prevádzkovať za 130 000 € ročne.

lnu. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — pod‘akoval za prezentované výsledky
predložené v správe. Ako poslanca mestského zastupiteFstva ho Ieší. že sa VPS darí. obzvlášť
sa pod novým vedením zlepšili výsledky strediska 20. preto požiadal o zverejnenie mena
vedúceho tohto strediska. Poznamenal, že v rokoch 2017 a 2018 holi zakúpené vozidlá Renault
— rotopres. Man — sypač. Man — hákový naťahovač a Renault — rotopres. Zaujímal sa, od ktorých
flriem holi tieto vozidlá zakúpené. V súvislosti so skládkou TKO pľipomenul. že doieraz nebol
prczento‘an5‘ výsledok. koRo vody z ktorých vrstiev nateká. p‘‘° podľa nebo nic je problcii
zaviesf merače na jednotlivé potrubia. V správe ho zaujalo, že prihudla technika v podohe
hákového naťahovača Man za 136 440 € a zberového vozidla Renault — Faun v hodnotc
255 900 E. V minulosti sa istý čas živil tým, že sa staral o dodávku podobných typov vozidiel.
Uviedol. že podvozok Man slojí zhruba 50 000 € a hákový nakladač zruba 30 000 E. čo po
započítaní DPI I spolu tvorí asi 100 000 E. V prípade nákupu vozidla Renault Faun v hodnote
255 900 E poukázal na čiúnok z tÝždcnníka Trend. v ktorom sa okrem mého uvádza, že ..vo
vcrejnch súťažiach chýha tlak na cenu. Napríklad mesto Pohár prekonalo ‘šetky ostatná. keď
kúpilo smetiarske auto za 203 000 E bez DPH... súkromné odpadové firmy nakupujú

poro\‘iateFné autá za Iiienej. napríklad Marius Petersen za 160 — 170 000 E.“ Mesto LiptovskÝ
Mikuláš teda nakupuje najdrahšie a zauj íma ho. kto sa stará o tieto súfaže. keďže je v zúujme
mesta. aby sa vozidlá kupovali v dobrej cene a dobrcj kva[ite.

lnu. Miroslav Uličný. ekonomický námestník VPS — na otázku MUDr. Slafkovského ohľadom
odpisov uviedol. že odpisy vo výške 50 000 — 55 000 E sa týkajú vlastného odpisu majetku.
pričom majetok, ktorý majú VPS v správe od mesta. je takisto odpisovaný, ale mesto ho
vyrovnáva cez nepcňažný kapitálový transfer. Uviedol. že pohľadávky voči mestu vznikajú

dennodenne. ale bene icii ako samozrejmosť. kcďže medzi mestom a VPS ako jeho
príspe\kovou oniani áciou by ani nemal byť žiadnv ohchodnÝ vzťah.

Upozornil, že na vývoze odpadu je výrazná straW. klorá může na konci roku dosiahnuť

130 000 E. ide pritom o skryté flnaneovanie vývozu. keď VPS zakrýva cenu vývozu voči

obvvateľom. Ako ekonomický námestnik hude trvaf na tom. aby sa cena zmenila. Projektová
dokumentúcia ku meracim šachtám na skládke je už zaplatená, pričom v druhom polroku sú už
štyri šachty vykopané. zabetónované a v súčasnosti sa čaká na inštatáciu potrcbného softvéru.

lnu. l3leháč. PhD. — uviedol. že pokial‘ má ing. Jozef Bobák nejaké podozrenia, že vozidlá boli
nakúpené predražene. tak sa může obrátiť na príslušné orgány. Puklať má svoje inflrmácie

podložené. může tak pokojne urohiť. lnak len zavádza verejnosť. Zdůraznil. že nikdy
v minulosti nikw z vedcnia mesta ncchce( predávat‘ VPS a informácie. ktoré predkladú MUDr.
Slalkovský považuje za výmysly.

Zdůraznil, že Liptov aréna je už predaná a v nájme je len formálne. Len prednedávnom

sa pritom dozvedel. že v roku 2023 bude musieť mesto odpísať pohVadávku asi vo výške

3 000 000 E a administratíva bÝvalého primátora v roku 2014 odpísala eelú hodnotu Liptov

arény. zhruba 5 000 000 E. z účtovníetva mesta. Liptov aréna je síce na liste vlastníctva mesta,
ale nefiguruje v účtovníctve. Mesto tak týmto krokom prišlo o obrovský majetok a pcniaze,
ktoré získalo od TMR. a. s. za prenájom. de facto však za predaj Liptov arény, už na účte nic

sú. SpUtné odkúpenie tak nic je možné. pretože 650 000 E administrativa bývalého primátora

už minula.
V prípnde skládky TKO uviedol. že kontrola z úradu pne verejné ohstarávanie zistila. že

I 300 000 E bob použitých v rozpore 50 zákonom O verejnom obstarávaní a materiál (fl,

zemina). ktorý mul byť na skládku dovezený, na skládke nieje.
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Im. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznescnia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 za. sa zdržnl). Uznesenie k tomuto
hodu hole priaté pod číslem 67/20 18. Obsah uzneseniaje prílohou teto zápisnice.

9/ NÁVRh NA PREDA.I PREBVTOČNÉIIO MAJETKU, PRENECIIANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLAI)ANIE S MAJETKOVÝMI
PRÁVAMI MESTA

Správu predložila Mgr. Anna lFanovská, vedúca právneho odboru MsU. Vyjedla, že
v prípadc predaja ide o prebytočný majetek mesta v súlade se zásadami hospodárenia

a nakladania s majetkom mesta. Co sa tÝka bodev 2 a 12 schvaľovacej časti uznesenia. ide
o návrhy v súlade S predchádzajúcimi uzneseniami mestského zastupiteFstva a v bodoch ‚ 3 až
S ide o návrh‘‘ s dóvodom hodnÝm osobitného zreteľa. na schvúlenie kterÝch je potrebnÝ sáhlas
troch pJtin všetkých poslancov. Pod bodem 13 ďalej prcdkladá návrh na zrušenie konccsnej

zmluvy 5 tým. že Sa navrhuje vvňať časť majetku. a to tlačové strcdisko a šatne spolu

s pozemkom. na ktorom sa stavba nachádza. Náskdne jev tom istom bode návrh na schválcnie

dodatku k danej koneesnej zmluve,

Mur. Kultan — v súvistosti s bodom II a. v rámci kterého sa do vercjnej obchodnej súťaže
ponúka pozemok v Okoličnom. ho zaujíma. či medzi týmto pozemkem a rjekou Váh zostane
dostaročný priestor pre cestu a cyklochodník. V prípade koncesnej zmluvy mesto odeslalo

jasnú požiadavku na Nil 1K 32 Liptovský Mikuláš, a. s., či klub daná budovu potrebuje. ale
Ml 11(32 nic je schopný v prfslušnej fbrme odpovedať komisii územného plánovania. ale

reaguje iba telefonicky.

Inu. Géci —uviedol. že v hode 7 ideo predaj prebvtečného nehnuteľnáho majetku do vlastnietva

Vladimíra Droppu za sumu I 600 E. Jde o budovu elektroservisu pri Stop shope. kde
pravidelne vzniká problém s nedostatkom parkovacích rniest. Mesto v minulosti predaio
budovu p. Droppovi s tým. že v tomto roku prejavil záujem o pozemky v okolí budovy‘. aby
mohel vybudovať šest‘ parkovacích micst. čím by sa znížilo dopravné zafažcnie a cel priestor

by sa skultivoval. Z teko dávodu predložil pozmeňovací návrh, aby sa navrhovaná cena 50

E/m2 s prihliadnutím na dané skutočnosti znížila na najnižšiu cenu, které určujú zásady
hospedúrenia. teda 33 E/m2.

V sůvislosti s bodom 8 sa začal viac zaujímať o spoločnosf MTS s.r.o., o ktorcj si
zisťoval iníbrmácie na internete a taktiež na eddeleniaeh mestského úradu. Pozornost‘ upriamil

na kápnu zmluvu č. 28/2012. v rámci ktorej mesto predávale v rovnakej lokalite pozemek

spoločnosti Gergonne. s.r.o.. za kápnu cenu 18 E/m2. V tomto prípade sa pozemok nachádza

medzi hlavnou prístupovou cestou a už existujúcim areálem, je na ňom azt,estová čierna stavba.

má množstvo inžinierskvch sieti a hol ohodnotený na sumu 21.04 C/m. Návrh e pritom 50

E/rn2, beci ideo pozemok. který je mým záujemcom nevyužiel‘ný a samotná spoločnosť má na

danom mieste záujem postaviť Fabriku. [‘reto navrhuje. aby bela cena znižená na 22 E/m2.

MVDr. Slaíkovský — zdieľa jeho názor ohľadom predaja pozemku společnosti MTS. s.r.o.,

pretože póvedne predložen návrh je podFa neho svojím spósebom odstrašujúci. Sumu 22 E/m2

považuje aj tak za maXimum. kcďže společnost‘ kupuje inak nevyužitcfnÝ pozemok a bude mať

aj vysoké náklady za odstránenie azhestovej stavby. Zároveň podporu aj názor Mgr. Kultana

ohFadom pozemku v Okd ičnom.
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Jaroslav Grešo. poslanec mestského zastupiteľstva — vyjadril sak bodu 3 týkajúcemu sa predaja
pozemku rodine Ratulovských v Okoličnom. Zistilo sa. že došlo k rozdielu medzi právnym
a skutkovým slavom a rodina má oplotený pozemok. ktorý ncpatri jej, ale mestu. Navrhuje. aby
si rodina nechala vypracovat‘ znalecký posudok a cenu po_eniku stanovil znalec, keďže hodnota
pozemku a ceny, za k(oré je možné predávaf mestské pozemky pre danú lokaliw. sa výrazne
líšia.

lne. Jozef Bobák — podporu návrhy J. Greša. MUDr. Slaíkovského aj Ing. Géciho.

lnu. Blcháč. PhD. — predložil návrh v súvislosti so spoločnosťou MTS. s.r.o,. a to tak. aby sa
cena sLmovila na 22 C/rn2 s podmienkou. že do dvoch roko‘ vytvorí sto pracovných miest.
Pokial‘ ned6de k vytvoreniu daného počtu pracovnýeh miest, bude musicť doplatiť cenu do
sumy 50 E/m2.

MUDľ. Slatkovský — nesúhlasí 5 podmienkami, ktoré navrhuje Ing. Blchúč. PhD. a nepozdáva
sa mu. že je stanovený presný počet miest. Uviedol. že v rokovacej miestnosti je prítomný
zástupca danej spoločnosti a móže sa k celej veei vyjadriť.

lnu. Ganoczv. PhD. — zdóraniI, že skutočnosd. ktoré navrhuje Ing. Blcháč. PhD.. sú uvedené
aj dávodovej správe.

Juľai Žák. projektov‘ manažér MTS. spol. s r.o. — predstavil spoločnosC MTS a uviedol. že
spoločnosť v priemvselnej zóne v Okoličnom doposiaF kúpila pozemky o výmere 25 000 m2.
Svoje aktivit‘ sa rozhodli rozví;at na Liptove na základe toho, že viacerí jej manažéri sú práve
z Liptova. Potvrdil, že plán spoločnosti je vytvorif aspoň osemdesiat pracovných miest do troch
ro kov.

lnu. Blcháč. PhD. — na základe skutočností prezentovaných p. Žákom predložil nový návrh,
a to. aby sa cenu stanovila na 22 C/m2 s podmienkou. že do troch rokov vytvorí osemdesiat
pracovných miest. Pokiaľ nedójde k vytvoreniu daného počtu pracovných rniest, bude musiet‘
doplatit‘ cenu do sumy 50 E/rn2.

V rámci svojho záverečného slova následne upozornil na Fenomén nedostatku
kvaliflkovanej pracovnej silv po celom Slovensku. OhVadom možnosti pripadného
vyhudovania cesty a cvklochodníka v Okoličnom upriamil pozornosf na územný generel,
v rámci ktorélio sú zhodnotené pcrspektívv rozvoja dopravy v meste a sů jasne delinované
koridor‘. ktoré musia byť k dispozicii pre prípadn rozvoj dopravy.

Inu. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie jednotlivé bod3‘ návrhu uzneseniu:

hod li/S. — pozrneňujúci návrh Ing. Blcháča. PhD. — návrh schválený (23 za, I
nehlasoval),
bod 11/7. — pozrneňujúci návrh Ing. Géciho — návrh schválený (15 za, 8 zdržali sa, I
nehlasoval).
bod 1. — bez zmeny — návrh jednomyseFne schválený (24 za),
bod l]./1 . — bez zrneny — návrh jednomysel‘ne schválený (24 za),
bod 11.12. — bez zmeny — návrh jednomvseľne schválený (24 za),
bod 11.13. — bez zmenv — návrh schválený (IX za. 2 proti, 2 zdržali Sa. 2 nehlasovali).
bod 11/4. — bez zmeny — návrh jednomvsefne schválený (24 za).
bod 11./S. — bez zmeny — návrh jednornyseFne schválený (24 za).
bod II/Ď. — bez zmeny — návrh schválený (23 za. I nehlasoval),
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hod 11.17. — s pozmeňujúcim návľhom Ing. Gáciho ‚ návrh schválený (18 za. 6 sa zclržali).

bod 11.18. — s pozmeňujúcim návľhom Ing. Blchúča, Fhl).— návrh jednomyseľne
schválený (24 za).
bod 11/9. — bez zmeny — návrh schválený (23 za. I nehlasoval).
bod 11./10.— bez zmeny — návrh jednornyseFnc schválený (24 za).
hod 11./l I. — bez zmenv — návrh schválený (22 za. 2 nehlasovali).
bod 11./12.— bez zrnenv — návrh jednomvseľne schválený (24 za).
hod 11.113. — bez zmenv — návrh schválený (21 za. 2 nehlasovali).
hod III. — bez zmenv — návrh jcdnomvseFnc schválený (24 za).

L‘znesenie k tomuto bodu holo prijaté pod číslom 68/2018. Obsah uznescniaje prílohou tejto
zápisnice.

10/ SPRÁVA O PROTESTE PROKURÁTORA PROTI VZN Č. 13/20t7/VZN
o MIESTNYCII I)ANIACII A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPAI)Y A l)ROBNÉ STAVEBNÉ OI)PAI)Y, KTORÝM SA MENÍ A 1)OPLŇA
VZN C. 9/200%/VZN O MIESTNYCII l)ANIACII A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOM UNÁLNE Ol)PAI)Y A I)ROBNÉ STAVEBNÉ Ol)PAI)Y V ZNENÍ
NESKORŠÍCII ZMIEN A I)OPLNKOV

Správu predložila Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelenia daní a poplatkov. Uviedla.
že na základe podnetu Mgr. Kultana zo dňa 08. marea 2018 prokurátor Okresnej prokuratúry
l.ipwvsk Mikuláš preskůmal zákonnosť \ZN. pričom zistil. že jeho prijatím bob porušené
ustunovenie zákona o obeenom zriadení. zákona o micstnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobná stavebné odpady. zákona o ni iestn ch dun juch a miestnom
poplatku a zákona o dobrovoFnictve. Z uvedených dóvodov prokurátor Okresnej prokuratúry
Liptovský Mikuláš podal protest prokurátora.

Uviedla, že o odpracovanie si dlhu Formou dobrovoľníckej činnosti mali v minulom
roku záujem najmLi občania z marginalizovaných skupín obyvatel‘stva a vyjadrovali Sa, ŽC sa
im táto myšlienka páči, keďže nemajú inú možnosť ako vyrovnať svoje nedoplatky. Exekúcie
týkajúce sa rokov 2002 až 2012 sa nad‘alej vymáhajú a prebiehajú na 30-tich z 53 okresných
súdov na Slovensku. Dobrovoľnícka činnost‘ hola dobrým spösobom ako vyriešiF nedoplatky,
avšak záujem začal klesat‘ po tom. ako bol umožnen osobný bankrot. V tomto pripade došlo
k 72-tim osobným bankrotom vo výške 34 000 E.

Mur. Kultan — podnet podal na základe toho, že keď sa v minulosti prijímalo VZN. tak
upozorňoval predkladatefku aj mestské zastupheľstvo, že sa chystá prijaF niečo. čo nic je
v súlade so zákonom. Odpoved‘ou mu bol výsmech. Zdóraznil, že samotná myšlienka nic je zlá.
ale jej vykonanie zo strany mestského úradu nebolo v súlade so zákonom. Mcstské
zastupitel‘stvo pri jalo VZN napriek jeho viacnásobnému upozorneniu, že bude nezákonná.

Mt,r. Miroslav Neset, poslanec mestského zastupitcľstva — nic je právnik. ale nedovolí si
povedaÉ. že je niečo protizákonná. pokiaľ o tom nerozhodne súd. Myslí si preto, že by sa celá

‘cc mala ncchaV na súd.

lnu. JozeF Bobák — všetci v míestnosti si dobre pamäajú. akým spůsobom reagoval primátor
a vedenie mesta na daná vystúpcnie Mgr. Kultana. pričom argumentovali, že opoziční poslanci
ncchcú pomáhaF mestu.
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Ľ. Trizna — uviedol. že Mgr Kultan podceňuje prácu zamestnaneov mestského úradu. čím ich
v zúsade uráža. Dalej sa Mgr. Kultana v súvislosti S tým. čo cituje 7o svojom liste
prokurátorovi, že „...v prípade poplatníka. ktorý v príslušnom zdaňovacom období vykoná
dohrovornícku činnost‘ podľa zákona o dobrovoľnictve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení v prospeeh obce na podporu plnenia jej úloh v rozsahu minimúlne
hodin za prislušné zdaňuvacie obdobie spÝtal. či je to podľa jeho názoru v poriadku.

Mur. Kultan — uviedol. že mestské zastupiteFstvo má plné právo neprUať protest prokurátora.

pokiaľje presvedčené. že súd sa prikloní na jeho stranu. K vvstúpeniu Ľ. Triznu uviedol. že sa
stáva hovorcom mesta.

lnu. l3lcháč. PhD. — nemožno označit‘ niečo za protizákonné, pokiaľ o tom nerozhodne súd.
Pripomenul Mgr. Kultanovi, že podal tri rözne podnety na okresnú prokuratúru, pričom
v jednom prípade podal prokurátor protest. Mesto chcelo prostredníetvom vykonúvania
dobrovolnickej činnosti ul‘ahčiť situáciu občanom a odbremenit ieh od výrazne vyšších
nákladov za súdne spon a exckúeie.

Mesto si od okresnej prokurutúrv vyžiadalo swnovisko vo veci prcskúmania zákonnosti
VZN o určeni výšky poplatkov na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škóI a školských
zariadení. pričom tento podnet prokurátor zamietol ako neopodstatnený. Druhý bol podnet
O pruskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia mesta v súvislosti s vkladom nehnuternosti
do ohehodncj spoločnosti Mestské športové zariadenia. s.r.o.. Aj tento podnet bol zo strany
prokurátora odmietnutý a odložený ako ncopodstatnen‘.

lnu. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zasttipitel‘stvo predložený návľh neschválilo (9 za. 14 zdržali Sa).

III VZN Č. /2018 O MIESTNYCII DANIACII A MIESTNOM POPLATKU ZA
IKOMUNÁLNE ODPADY A I)ROBNÉ STAVEBNÉ Ol)PAI)Y, KTORÝM SA

MENÍ A l)OPLŇA ‘7ZN Č. 9/2008/VZN O MIESTNYCII 1)ANIACII

A MIES‘FNOM l‘OPLATKU ZA KOMUNÁlNE Ol)PAI)Y A l)I1OBNÉ

STAVEBNÉ OI)I‘ADV V ZNĽNÍ NESKORŠÍCII ZMIIĽN A DOPLNKOV

Správu predložila Ing. Anežka Makovická, vedúea oddelenia daní a poplatkov. V roku
2016 dostala informáciu od školiteľky o možnosti využitia dobrovoľníckej práce na
odpraeovanie dlhov a nasledujúci rok lúto tému opLh konzultovala na ministerstve Í5naneií.
Keď následne na ministerstvo poslala znenie protestu prokurátora so žiadosťou o usmernenie.

dostala stanovisko, že dobrovoľnícka činnosľ sa máže využiť v prípade budúceho poplatku

s dövetkom. že mé mestá túto lbrmu príliš nevvužívajú. V novom návrhu VZN sa
dohrovoFnicka zmluva vvmení za zmluvu o vykonaní práce.

Mgr. Kultan — uviedol. že podnet na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnuia mesta

v súvislosu s vkladom nehnuteľnosti do obchodnej spoločnosti Mestské športové zariadenia,

s.r.o., ešte nic je uzatvorený a uvidí sa, aký bude výsledok. pričom sám vie, ako to dopadne, ale
bude očakávať, ako s tým vedenie mesta naloží. Pripomenul, že v minulosti žiadal Ing.
Makoviekú. aby predložila spomínané stanovisko ministerstva l3nancií, no nemala ho

k dispozícii v písomnej forme. ale odvolávala sa len na telefonické vyjadrenie. Zopakoval, že

samotná mvšlienka je dobrá, ale systém evokoval takmer až nútené práce. PodFa nehoje zrejmé.

že \‘ZN sa neprijme, keďže protestu prokurátora Sa nevyhovuje.
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Ing. Urhunovič — myslí si. že rovnaký problém s neplatičmi majú aj mnohé ině slovenské mestá.
Napríklad v roku 2009 ho nešilo mesto Stará Cubovňa a v pľípade neplatičov postupovalo
rovnakÝm spůsobom ako postupuje mesto Liptovský Mikuláš. keď znižuje dlhv voči mestu
možnosťou odpracovať si niektoré nedoplatky.

Mur. Neset — poukázal na vyjadrenie Mgr. Kuhana. ktorý povedal. že ‚.vie. ako to dopadne

a akt) 5 trn mesto naloží“. Požiadal ho preto. aby táto formuláeiu vvsvetlil.

L. Trizna — taktiež požiadal Mgr. Kultana o vysvetlenie danej formulácie. Nerozumie pnitom.
ako může tvrdit‘, že vie. ako niečo dopadne. napriek tomu. že sám tvrdí, že vec eštc nic je
doniešena.

lnu. Bleháč. PhD. — zdůraznil, že mesto si v zmysle zákona vyžiadalo stanovisko okresnej
pľokuratůry vo veci pneskúmama zákonnosti VZN o určení výšky poplatkov na pnevádzku

a mzd‘ na žiaka a diet‘a škól a školských zariadení a prcčítal záver stanoviska prokurátorky, že
.‚mesto postupovalo pn v“počte dotúcii na žiaka. stnavníka školskej jedulne mimo
zriaďovatel‘skej působnosti v súlade so zákonom... skutočnosť. že mesto dolinancovalo potrebv
zariadení školského stravovania vo svojej zriaďovuiel‘skej působnosti aj z mých vlastnýeh

príimov u túto sktitočnosť preienilo do VZN nic je v rozpore so zákonom... na základe vvššie

uvedených skutočnosti váš poclnet odkladúiri bez pou‘eby prijatia prokurátorského opatrenia.“

Druhý podnet na preskúmanie zákonnosti poswpu a rozhodnutia mesta v súvislosti

s vkladom nehnuteľnosti do obehodnej spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o., bol zo
strany prokurátora odmietnutý a odložený ako neopodstatnený, pričom prokurátor uvádza. že
‚.nezistil naplnenie zákonných požiadaviek pre prijatie opatrenia prokurátorom. preto váš
podnet odkludám a súčasne tým považujem predmetnú ec za vybavená“.

lnz. Lueia Cukerová — predložila na hlasovanie návrh VZN ako celku — bez zmen.

Mestské zastupitefstvo predložený návrh VZ\ neschválilo (12 ZLu 8 zdržali sa. 3 nehlasovali).

12/ SI‘RÁVA O PROTESTE PROKURÁTORA PROTI \‘ZN Č. 8/l992/VZN

O VYTVÁRANÍ PODMIENOK KVALITNÉIIO žIvOi‘NÉIIo PlWSl‘l{EI)lA
A O VEREJNOM PORIAI)KU

Správu predložil Ing. Gabriel Lengvel. vedúei odboru životného prostredia a dopravy

NIsU. Uviedol. že 14. augusta 201$ hol mestu doručen protest prokuráwra proti článku 6. ods.

2. 3. 4 VZN Č. 811992!VZ\. Predmetné ustanovenia sa ‘moberajú zahezpečenim schodnosti
ehodníkov priFahlých k nehnuteľnostiam počas zimnej údržby, ktoré boli zmenené novelou

zákona )35!1961 Zb. účinnou k 20. máju 2018. Uviedol. že táto novela zmenila povinnosti obcí

a vlastníkov nehnuteľností týkajúeieh sa údržby‘ chodníkov. Kým predtým boli chodníky

priľahlé k nehnutel‘nostiam povinní udržiavať vlastnici nehnutefnosti. po zmene zákona
pripadli úcto povinnosti mestám a obciam. VZN z roku 1992 bob po novele ‘zákona v rozpore

so zákonom a preto je potrebné ho zmenit‘. Zdůraznil však, že tento úkon nebolo možné spraviť

V priehehu niekoľkýeh dní, nakol‘ko bob potrebné spraeovať analýzu dopadov tejto novely na

zimnú údržbu komunikácií (technická zákbadňa, pracovná sila). Podrobne bol zmapovaný stav

jednotlivých chodnikov v meste, aby sa zistilo. čije možné ich udržiavať strojmi alebo ručne.

Prokurátor podal protest aj napriek tornu, že bol upovedomený o zmene \ZN na najbližšom

zasadnutí rnestského zastupiteřstva.
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mR. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (12 za, 11 zdržali sa). Uznesenie k tomuto
bodu bob prijaté pod číslom 69/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

13/ VlN Č. .../2018/VZN O VEREJľOM POIUÁDKU A O CHOVE A DRŽANÍ
HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

‚ Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy
MsU. Uviedol. že dóvodom návrhu VZN je najmä potrebná reakcia na zmenu zákona
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý poslednou novelou účinnou
k 20. máju 2018 zmenil ustanovenia týkajúce sa zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti
miesnych komunikácií. Nato bob nutné reagovať zrušením existujúeeho VZN Č. 8/l 992!VZN
o vytváraní podL-nienok kvalitného živoÉného prostredia a o verejnom poriadku. ktoré táto
problematiku upravovalo a nahradiť ho novým VZN. Keďže VZN 8/1992 upravuje aj mé
oblasti oko napríklad verejný poriadok na verejnÝch priestranstvách, alebo chov hospodárskvch
zvierat (dobytok. včely, holuby), predbožený návrh VZN. ktorý ho nahrádza, sa zaoberá aj touto
problematikou a reaguje na jej súčasnú legislatívnu úpravu. Podotkol, že novinkou vo VZN po
vzore niektorých mých slovenských miestje povolený chov včiel na strechách verejných budov
a bytových domov ako forma podpory včelárstva.

MUDr. Slařkovský — podotkol, že komisia životného prostredia a zdravia jeho predkladané
návrhy schválila, ale v samotnom návrhu VZN sa nenachádzajú. Priblížil. že išlo o doplncnie

článku 2, v ktorom sa vvmedzujú jednotlivé pojmy, ato, aby za objekty občianskeho vybavenia
boli považované aj kostoly a modlitebne. Taktiež navrhol. aby v článku 3, odseku 2. písrncne

b) o zákaze jazdy na chodníkoch boli doplnené okrem bicyklov a skateboardov aj kolieskové
korčule, s výnimkou niektorých úsekov, ktoré by bolí označené vodorovným dopravným
značením ako cyklistický koridor. Tiež sa zamyslel nad tým, aká rýchlosť cyklistov je
ohrozujúca pre chodcov.

Následne zacitoval článok 14, odsek 4 návrhu VZN, v ktorom sa uvádza. že „držiteľ
zvierat sa musí postarať o sústavné a účinné ničenie hlodavcova hmyzu. V objektoch slúžiacich
na umiestnenie zvierat je povinný vykonávať deratizáciu dvakrát ročne. vjarnom ajesennom
období a vždy, keď to situácia bude vyžadovať.“ Navrhol za túto citáciu doplniť text v zneni:

„doklady o toni musí uchovávat‘ minimálne šest‘ mesiacov“ a taktiež podotkol. že táto
formulácia sa má dotýkať len držiteľov veľkých hospodárskych zvierat.

Mur. Neset — potvrdil, že návrhy zazneli v komisii životného prostredia a zdravia, pričom
nerozumie, prečo sa do samotného návrhu VZN nedostali. Každopádne návrhy MUDr.
Slaflwvského podporí.

In Ganoczv. PhD. — nesúhlasí s tým. aby sa rozlišovalo medzi veľkými a malými
hospodárskymi zvieratami.

mR. Jozef Bobák — poukázal na to, že v článku 6, odseku 2 je uvedené, že „zvolávateľ

zhromaždenia, ktorého miestom konaniaje verejné priestranstvo,je povinný na vlastné náklady

zabezpečit‘ očistenie miesta zhromaždenia najneskór do štyroch hodín po ukončení

zhrornaždenia“. Jeho osobná skúsenosť je, že v mestskej časti Palúdzka sa každoročne

organizuje podujatie ..Palučanský deň“. ktoré sa zvykne končiť v neskorých večernýeh až
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nočných hodinách. Na základe tejto skúsenosti navrhuje. aby v prípade zhromnždcní konaných

po 20:00 hod bol čas na očistenie miesta zhromaždenia predlžený na osem hodin.

K článku 15 o chove včiel sa vyjadril, že súhtasí s návrhom. aby bol chov včicl na
strechách verejných budov a obytných domov umožnený. V odseku 3 tohto článku sa však

uvádza. že ‚s prípade preukázaného ohrozenia zdravia obyvateľov žijúcich v bezprostrednej

břízkosd chovu včiel lekárskym osvedčením. je chovatel‘ včiel chov včiel na tomto pozemku

ukončiť. Okrem toho, že tento text je gramaticky nesprávnv. s jeho znenim nesúhlasí

a navrhuje celý tento odsek z návrhu vypustit‘. Upozornil na to. že zriadenie včelnice schvafuje

štútna veterinárna správa ajej rozhodnutia rnajú vyššiu právnu silu ako VZN. Žiadny zúkon

neupravuje povinnost‘ zlikvidovať včelstvo a mestské zastupitefstvo preto nemóže prinútiť

majitel‘a včelstva ho zlikvidovat‘ len na základe lekárskeho osvedčenia. ktoré je veFmi ľahké

získat‘. Upozornil (lež, že so včelárskym zviizom daný návrh VZN nikto nekonzultoval.

MUDr. Boďa — chce podporiť pozmeňujúci návrh Ing. Jozefa Bobáka. avšak ako lckár sa

ohradzuje voči vyjadreniu. že .,lekárske osvcdčenie je veľmi ľahké získat‘“.

lnu. Jozef Bobák — ospravedlnil sa za danú foriuláciu s tým, že sa ncchcel dotknúť všctkých

lehárny.

lnu. Lucia Cukerová predložila na hlasovanie pozmeňujúci návrh Ing. Jozefa Bobáka —

vypustíť z článku IS odsek 3.
Mestské zastupitelstvo pozmeňujúei návrh schválilo (16 za. 5 zdržali Sa. 2 nehlasovali).

jjjg. Lucia Cukerová predložila na hlasovanie pozmeňujúci návrh Ing. Jozefa Bobáka —

v článku 6 odseku 2 upravíť čas na očistenie miesta vercjného zhromaždenia v zneni ‚.do 8

hodin po ukončení verejného zhromaždenir.
Mestské zastupitel‘stvo pozmeňujúei návrh neschválilo (9 za, 6 proti, 8 zdržali sa).

lnu, Lucia Cukcrová — predložila na hlasovanie pozmcňujúci návrh MUDr. Slaíkovského —

doplnenie čl.2 ods. 3. Mestské zastupiteľstvo pozmeňujúci návrh schválilo (20 za. 3 zdržali sa).

lnu,. Lueia Cukerová — predložila na hlasovanie pozmeňujúei návrh MUDr. Slalkovshého -

doplnenie Čl. 3 ods. 2 písm. b).
Mestské zaswpiteľstvo pozmeňujúci návrh schválilo (15 za, 6 zdržali sa, 2 nehlasovali).

lnu. hucla Cukerová — predložila na hlasovanie návrh VZN ako celku.

Mestské zaswpiteľstvo predložený návrh VZN schválilo (16 za. 7 nehlasovali). VZN k tomuto

bodu holo prijaté pod číslom 5/2018/VZN. Obsah VZN je prílohou tejto 2‘ipisnice.

14/ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCII KOMUNIKÁCIÍ NA ZIMNÉ

OBI)OBIE 2018/2019

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru životného prostredia a dopravy

MsU. Podotkol. že v pláne zimnej údržby na zimné obdohie 208/2W9je zahrnutá aj reakcia

na novelu zákona. podl‘a ktorej musí mesto udržiavat‘ niclcn chodníky, ktorč neboli pril‘ahlé

k súkromným nehnuteľnostiam, ale všetky chodníky v meste. V zimnom období 2018/2019 tak

bude mesto musiet‘ udržiavať o sedemnásť kilometrov ehodníkov viac. Problémomje, že zmena

zákona prišla v polovici roka a v rozpočte sa nepočítalo s navýšením počtu techniky
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a pracovnikov na výkon zirnnej údržby. ked‘že niektoré užšie chodníkyje potrebné čistit‘ ručne.
Priblížil. že v minulých rokoch mesto míňalo 60 000€ —80 000€ v závislosti od toho, aká silná
boIn zima. Po novom stúpnu náklady na zirnnú údržbu o 44 000 €‚ čo je potrebné premictnuť
do návru rozpočtu pre rok 2019. Taktiež bude potrebné zaobstarať minimálne dve nové
vozidlá schopné udržiavať chodníky o šírke 1.3 až 1.5 metra. čo predstavuje náklady zhruba
200 000 €.

J. Grešo — uviedol. že táto téma bola prerokovaná aj na komisii dopravy a verejného poriadku.
pričom sa poukázalo na skutočnosť. že dlžka chodnikov. ktoré je potrebné spravovať, sa
rozšírila o sedemnásť kilometrov a niektoré z nich sú príliš úzke na to. aby ich bob možné
udržiavať súčasnou technikou. preto je porebné zakúpiť nové dopravné prostriedky.

MUDr. Slafiovský — odporúča. aby bob v návrhu na Llznesenie pozmenené znenie bodu 2, a to
v znení, že zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta „v rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na
rok 2018 vyčleniť finančně prostriedky na nákup potrebného technického vybavenia pre
potrebu zirnnej údržby miestnych komunikácií“. Z dóvodu. že zimné obdobie sa začína skór
ako pred koncom kalendárneho roka.

lnu. Lenuvel — uviedol, že znenie návrhu na uznesenie sa móže upraviť, no zdóraznil. že na
začiatku toMo kalendárneho roka došlo k úspore bcžných výdavkov a tie je možné v prípade
potreby použiť na konci roka.

lnu. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesema — s doplnením odporúčacej
časti o text „pre roky 2018 a 2019“.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (21 za. ] nehlasoval), Uznesenie k tomuto
bodu holo prUaté pod čislom 70/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

15/ I)OIIODA O PARTNERSKÝCH VztAiIOCII A SPOLUPRÁCI
MEDiI MESTOM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OJ3COU TERCIIOVÁ

Správu predložila Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania
MsU. Uviedla, že mesto Liptovský Mikuláš a obec Terchová už majú rozbehnutú aktívnu
spoluprácu. ktorá sa začala projektom v roku 2013 s názvom „Učiace sa regióny“. následne
v roku 2014 mesto Liptovský Mikuláš flnančne pomohlo sumou 5 000 € na likvidáciu škód

spósobených povodňou v obci Terchová. Aktívna spolupráca doposiaľ vyvrcholila slávnostným

podpisom zmicrovacej listiny 8. februára 2018 v Liptovskom Mikuláši. Dodala, že podfa

vjadreni starostu obce Terchová by pre obec bob vel‘kou ct‘ou stať sa partnerskou obcou mesta
Liptovský Mikuláš.

Mur. Kuhan — nemys)í si. žeje dobrý nápad uzatvárat‘ novú dohodu o partncrsk)ch vzťahoch.

keďže Liptovský Mikuláš má dostatok partnerských miest a prioritou by malo byť rozvíjanie
vzťahov s týmito mestami, pretože tieto vzťahy nie sú na dostatočnej úrovni. Taktiež si myslí,
že do partnerských vzťahov by mali vstupovať sídla s približne rovnnkými počtami obyvateľov.

1nz. Ganoczv. PhD. — na rozdiel od Mgr. Kultana, ktorý sice uviedol vecné argumenty, si myslí,

že v tomto prípade preváži práve symbolika historického odkazu postavy Jánošíka. Podľa jeho

názoru toto partnerslvo mesto Liptovský Mikuláš žiadnym spósobom ani íinančne, ani vecne

nezaťaží. preto požiadal o podporu toMo návrhu.
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Ina. Blcháč. PhD. — bol by rád, keby sa dohoda o partnerských vzťahoch prijala. a to z toho
pohľadu, že Jánošík spájajúci mesto Liptovský Mikuláš a obec Terchová je historickou
postavou ajánošíkovské tradície ilie je možné z histórie vymazať.

lnu. Lucia CLIkerQVá — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mestské zaswpitel‘stvo predložený návrh schválilo (13 za. 1 proti. 3 zdržali Sa. 5 nehlasovali).
Uznesenie k tomuto bodu bob pľijaté pod číslom 71/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejlo
zápisnice.

Í6/ NÁVRH NA PODANIE PR[HLÁŠKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
DO SÚtAŽE „EURÓPSKE MESTO BEZ I3ARIÉR 2019“

Správu predložila Ing. Marta Gurtraiová, prednostka MsÚ. Uviedla, že Európska únia
podporuje rovnost‘ príležitostí a prístupnosť pre ľudi so zdravotným postihnutím, pričom
základnou súčasťou stratégie je príprava podmienok k vybudovaniu bezhariérovej Európy.
Vychádzajúc zo záverov Európskcj ůnie štyria z piatich občanov ŽijÚ v mestách, pričom
v mestách žije množstvo ľudí so zdravotným postihnutím. ObvvateFstvo poswpne starne, tým
sa zhoršuje jeho zdravotný stav a zvyšuje sa náročnost‘ na život. V tejto súvislosti sú na mestá
kladené nároky. aby sa stávali dostupnejšimi a aby zlepšovali kvalitu života Fudí bez ohľadu na
vek, mobilitu, schopnosti a umožňovali irn rovnaký pristup ku všetkým zdrojom a póžitkom.
ktoré mestá ponúkajú.

Európska komisia pre zamestnanost‘. sociálne veci a inklúziu už niekol‘ko rokov oceňuje
rnestá členských krajín Európskej únie nad 50 000 obyvateľov za ich aktivity occnením
„Dostupnost‘ kultúrncho dedičstva“. Počnúc rokom 2019 rozširuje túto príležitosť aj pre mestá
pod 50 000 ohyvateľov s cieľom, aby aj tieto mcstá boli inšpirované a zlepšovali svoje
smeľovania a aktivity v oblasti dostupnosti.

V kruhu odborníkov na mestskom úrade, ale aj na rozšírenom spoločnom stretnutí so
zástupeami občianskych združeni, ktorí sa zameriavnjú na pomoc ľud‘om 5 róznymi druhmi
postihnutia, sa zbodli na prihlásení sa do súťaže a taktiež na d‘alšej spolupráci, vyhľadávani
a odstraňovaní slabých miest a bariér, aby bol umožnený kvalitný život v Liptovskom Mikuláši.
Podotkla, že aj v pripade, že mesto ocenenie nezíska. je možné podat‘ prihlášku po získaní
novÝch skúsenosti ešte v ďalších dvoch rokoch.

lnu. Lucia Cukerová — prcdložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za. I nehlasoval). Uznesenie k tomuto
bodu bob prijaté pod číslom 72/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

17/ NÁVRH NA SCIIVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„MIKULÁŠSKY CYKLOCIIODNÍK AKO EKOLOGICKÁ ALTERNATÍVA
1)OPRAVY — PREPO.JENIE S MESTSKOU ČAStOU LIPTOVSKÁ
ONI)RAŠOVÁ“ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEIIO
OPEIUČNÉHO PROGRAMU 2014—2020

‚ Správu predbožila Ing. Jana Kormaniková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Uviedla, že v rámci výzvy IROP mesto predbožilo v jednotlivých hodnotiacich kolách
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výzvy spolu štyri žiadosti o nenávratný finančný príspevok na ľealizáciu štyroch etáp projektu
‚.Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy“, ktorého cieľom je zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na
celkovom počte prepravených osób v meste Liptovský Mikuláš. Schválená boll dve žiadosti
o príspevok na realizáciu I. a IV. etapy projektu, ktorá sú v súčasnosti v štádiu realizácie (I.
etapa od žc]ezničnej stanice cez centrum mesta na Rachmaninovo námestie) a v štádiu pred
podpisom Zmluvy o poskytnutí NEP (IV. etapa — Park Márie Rázusovej Martákovej). Ziadosti
o NFP na realizáciu 11. a III. ewpy projektu neboli schválená z důvodu, že v odbornom
hodnotení hodnotitelia dospeli k záveru. že ticto predložené projekty sú v rozpore
s definovanými oprávnenými aktivitami IROP. nakoľko okrem cyklodopravy sú zamerané aj
na komplexnú rekonštrukciu ulice, teda na motorovú dopravu. Na základe uvedeného. mesto
pripravuje v rámci aktuálneho siedrneho hodnotiaceho kola predložiť upravenú žiadosť na II.
etapu projektu (ul. Stefánikova) a tiež žiadosť o spoluflnancovanie projektu s názvom
„Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy — prepojenie s mestskou časťou
Liptovská Ondrašová“. napriek tornu, že alokácia prc Zilinský samosprávny kraj je nulová.
Podotkla, že ešte neboli vyhodnotcné žiadosti v posledných dvoch hodnotiacich kolách
a existuje predpoklad. že nic všetky žiadosti budú schválená. čím vznikne možnosť pre žiadosti
Zo siedmeho hodnotiaceho kola. Cyklopeší chodník slúžiaci na prepojenie Liptovskej
Ondrašovej je vedený od miesta ukončenia II. etapy projektu “I-listoricko — kultúrno — prírodná
Cesta okolo Tatier“ po korune pravostrannej hrádze ricky Váh. prechádza popod železničný
most na trati Košice — Zilina — Bratislava. d‘alej je vedený vedľa päty železničného násypu,
prechádza ponad potok Mútnik. ďalej je vedený po pofnej ceste spcvnenej štrkom a cestnými
panelmi. Po prckonani chodníka pre chodcov sa nnpája na Matúškovu ulicu v Liptovskej
Ondrušovej. Celková oprávnená výdavky sú 409 407J7 E. ztoho 5 %-né flnancovanie
z vlastných zdrojov predstavuje 20470,36 E.

L. Trizna — na úvod sa pod‘akoval oddeleniu projektového manažmentu za odvedenú prácu na
mnohých projektoch. Bob by podľa ncho vhodné, aby napojenie cyklochodníka na Matúškovu
ulicu prebiehalo v spojitosti s plánovanou rekonštrukciou mosta ponad Jalovecký potok, ku
ktorej má dójsť v roku 2019 aje v kompetencii Zilinskáho samosprávneho kraja.

MUDr. Boďa —je veľmi rád, že sa táto stavba zrealizuje, keďže viacerí ohčania mali výhrady
“OČI tornu. že sa cyklistický chodník vybudoval „do stratena“. Stavbu pred občanmi obhajoval
tým, že sa postavilo toľko. kol‘ko umožňovali íinancie získaná z Európskej únic s tým. že
v ďalšom budovaní sa bude pokračovat‘ v dobe, keď budú k dispozícii flnancie.

L. Trizna — bol by veľmi rád, keby sa projekt podaril. pretože objem dopravy na Matúškovej
a Revolučnej ulici neustále stúpa.

Mgr. Dvorščákovú — teší ju prístup mesta, že sa pokračuje v budovaní cyklochodníka. Ako
poslankyňa Zuluského samosprávneho kraja sa poďakovala za podnet L. Triznovi a bude ho
d‘alej tlmočit‘. Je podl‘a nej dobrá, že sa čerpajú financie z externých zdrojov. Každý projekt má
však položky charakterizovaná ako oprávnená a neoprávnená, pričorn dobrý projekt by mni
obsahovať iba oprávnená položky. V důvodovej správe ju preto zaujal bod návrhu na uznesenie,
v rámci ktorého má zastupiteľstvo schváliť „zabezpečenie flnancovania pripadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta“. Tento bod v sebe ukrýva aj určitá nebezpečenstvo
a navrhuje. aby bol z návrhu na uznesenie vypustený.

lnu. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu — predmetnú formuláciu
v uznesení si striktne vyžaduje samotná výzva a zdöraznila teda, že nejde o svojvóľu mesta.
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Mtr. Dvorščáková — je logické, že neoprávnené výdavky si v každom prípade musí zaplatiť
mesto. Návrh na vvpustenie bodu z návrhu na uznesenie následne po požiadavke zo strany Ing.
Blcháča. PhD. stiahla.

lna. BIchúč. PhD. — ubezpečil, že mesW nikdy vedome nevvtvára neoprávnené výdavky

a poslanci sa nernusia obávať o to, či sa postupuje v súlade so zákonom. Verí. že mesto bude aj
v tejto výzve úspešné a podarí sa dokončiť stavbu cvklochodníka. po ktorom obyvatelia dlho
tužia.

lna. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie návrh u-znesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (21 za, I nehlasoval). Uznesenie k tomuto
bodu bob prijaté pod číslom 73/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

18/ NÁVRh NA SCIIVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU „PODPORA
ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA v ZÁKLADNEJ ŠKOLE NÁBREŽIE DR.
AURELA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V OBLASTI INKLUZíVNEIIO
VZDELÁVANJA DETÍ A ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝIIODNENÉIIO
PROSTREDIA“ V RÁMCI VÝZVY MINISTERSTVA VNÚTRA SR NA
POI)PORU SOCIÁLNYCII A KULTÚRNYCII POTRIEB A RIEŠENIA
MIMORIADNE NEPRIAZNIVÝCI I SITUÁCIÍ RÓMSKEJ KOMUNITY

Správu predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu

MsU. Uviedla, že ministerstvo vnútra vyhlásilo 13. jána 2018 výzvu na predkladanie žiadostí

o poskvuiutie doácie na podporu sociálnvch a kuhťirnych potrieb a riešenie rnimoriadne

nepriaznivých siwácií rómskej komunity. V rámci tcjto výzvy mesto predložilo žiadosť
o poskymutie dotácie na realizáciu projektu s názvom ..Podpora základného vzdelávania

v Základnej škole Núbrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš v oblasti inkluzivneho
vzdelúvania dcti a žiakov zo sociálne znevýhodncného prostredia“. pričom obsahová náplň
projektu bola stanovená v spolupráci so základnou školou na základe jej individuúlnych potrieb
a spočíva vo vytvorení odbornej učebne na výuku ručných prác a šitia. V rámci projektu bude
obstarané materiálno-technické vybavenie učebne potrebné na zabezpečenie výchovno
vzdelávacieho procesu a nevyhnutné stavebné úpravy učebne. Celkové oprávnené výdavky
projektu predstavujú 15 186,40 € a minimálna výška spolufinancovania z rozpočtu mesta je
759.32 E. V prípade schválenia žiadosti by výučba v novej učebni mala začat‘ vo februári

2019.
Pripomenula. že pred časom bola schválená dotácia od Minisersva školstva. vedv.

výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvičnc tejto základnej škol vo výškc 123 900 E.

Ing. Ganoczv. PhD. — vyslovil sa za podporu projektu. keďže žiaci pochúdzajú z prostredia.

v ktorom nemajú vybudované žiadne pracovné návyky.

Ina. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mcstské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne schválilo (22 za). Uznesenie k tomuto
bodu bob prijaté pod čísbom 74/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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19/ NÁVRH NA SCIIVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„ZRIA l)ENIE Nil ESTNEJ OBČIANSKEJ PORIAI)KOVEJ SLUŽBY V MESTE
LIPTOVSKÝ MIKULÁS“, V RÁMCI OPERAČNÉIIO PROGRAMU ĽUDSKÉ
ZDROJE 2014— 2020

Správu predložila Ing. Jana Kormaniková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Uviedla. že projekt funguje v meste od januára 2018 a o jeho úspešnosti svedčí aj
nedávna koinrola zástupeami ministerstva vnútra zo sekcie európskych programov. ktorá ho
označila ako vzor prc ostatně slovenské mestá. Dóvodom. prečo sa mesto chce zapojiť do
aktuálnej výzvy 5 rovnakým zámerom je, že jednotková cena na pracovně miesto v aktuálne

realizovanom projekte boin stanovená podfa minimálnej mzdy z roku 2017 a nezohladňovala
jej medziročný nárast, hod ttalizácia projektu je schválená na tri roky. V súčasncj výzvc je
maximálna jednotková cena na pracovně miesto navýšená o prcdpokladané zvýšenie
minimálnej mzdy vrátane prepočítanej výšky odvodov a prípadnej zmeny legislatívy týkajúcej
sa odvodov. Zároveň umožňuje čerpať paušálne výdavky do výšky 40 % mzdových výdavkov
(stravné lístky, pracovné oblečenie. školenia). Predkladaný rozpočet zahřňa mzdové a paušálne
výdavky pre ósmich členov MOPS na obdobie dvoch rokov 2019 a 2020. Celkové oprávncné
výdavky sú vo výške 196 293,88 € ° spoluúčast‘ou mesta 9 8 14,69 E. V prípade, že žiadosť
hude schválená, bude aktuálne realizovaný projekt v zmysle zmluvy mimoriadne ukončený
S predpokladom kontinuálneho zmluvného zabezpcčcnia nového projektu. V pripade
neschválenia žiadosti bude v realizácii pokračovat‘ akwálne realizovaný projekt.

Mzr. Ľubica Staroňová — zaujímala sa, či je pósobnosť MOPS lokalizovaná aj na lllboké a či
je situácia v danej lokalite monitorovaná aj v nočných hodinách.

Mgr. Dvorščáková — položila otázku, nu aký časový úsek budú v prípade schválenia žiadosti
flnancie vyčlcnené.

lnu. Kormaníková — podotkla. že ideo obdobie rokov 2019 a 2020.

Im. Bleháč. PhD. — povedal, že chápe obavy poslaneov týkajúce sa lokality l-llboké. V tejlo
súvislosti sa mesto obrátilo na okresné riaditeľstvo policajného zboru a uskutočnilo sa pracovné
stretnutie rnestských a štátnych policajtov. Zástupeovia okresného riaditerstva pritom uvied]i.
že nevidia v lokalite zvýšené problémy a nedochádza podl‘a nich k mimoriadnemu porušovaniu
poriadku . Mesto s týmto stavorn nesúhlasí a preto bude od štátnej policie ďalej vyžadovať
vvriešenie tejto situácie.

lnu. Lucia Cukerovú — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmenv.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (20 za, 1 nehlasoval). Uznesenie k tomuto
bodu bob prijatě pod číslom 75/2018. Obsah uznescniaje prílohou tejto zápisnice.

20/ SPRÁVA O VÝSLEI)KU KONTROLY: KONTROLA STAVU VYBAVOVANIA
STAVEBNIIIO POVOLENIA NA STAVU „ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA
SKLÁI)KY l‘KO VETERNÁ PORUBA“

Správu predložil PhDr. Jozef Eiedor. hlavný kontrolór mesta. Uviedol. že VPS doručili
dňa 17. júla 2018 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Zilina „Ziadosť o stavebné povolenie na stavbu Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
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— Prepracovanic“ a 30. júla 2018 SIŽP Žilina formou verejnej vyhlášky zverejnila oznámenie
o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia. SIZP Zilina dňa 22. augusta
2018 vydala rozhodnutie o prerušení konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia
prevádzkovateFovi skládky na základe obdržanébo záväzného stanoviska ministerstva
životného prostredia a Vyzvala prevádzkovateFa. aby v lehote do 120 dní odo dňa doručenia
rozhodnwia zosúladil svoj návrh na začatie stavebného konania so zákonom 24/2006

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Uviedol. že mesto má uzatvorené zmluvy
o užívaní pozemkov pod skládkou so 13 vlastníkmi pozemkov a s2 vlastníkmi nieje uzatvorená
zmluva o užívaní pozemkov. Mesto má taktiež uzatvorené zmluvv o užívaní pozemkov
vlastníkmi pozemkov susediacich so stavbou skládky TKO a uvedený stav je identický aj ku
dňu konania mestského zaswpiteľstva.

lnt. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (18 za, 2 nehlasovali). Uznesenie k tomuto
bodu holo prijaté pod číslom 67/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

21/ IYTERPELÁCIE POSLANCOV

I. Mar. \‘incent Kultan

;i) Interpeloval primátora mesta:
I lurhanova ulica — v súvislosti s výstavbou nového bytového domu dochádza
k znečistovaniu vozovky nákladnými automobilmi jazdiacimi popred bývalý tzv. .malý
dom služieb“. Napriek tornu, že sa podarilo dosiahnuť určité ústupky zo strany investora,
je potrebné s ním opať rokovať s cieFom dosiahnuť, aby pre obyvateFov aj počas výstavby
bol zabezpečený maximálny komfort, t.j. aby v okolí stavby nebol robený neporiadok.

b) Interpeloval primátora mesta:
Poukázal na existenciu aplikácie „Odkaz pre starostu“. V Denníku N vvšiel článok.

v ktorom sa tvrdí, že mesto Liptovský Mikuláš načas odstúpilo z tcjto aplikácie
s odůvodnením. že opoziční poslanci zaplavovali túto aplikáciu neopodstatnenÝmi
podnetmi. Zaujímal sa. kto poskvtol Denníku N takúto informáciu. ktorú jejednoznačne
potrebné dementovať. pretože je nepravdivá.

Oc/povcdcmé na zcísadnz,ui MsZ: Lm. Blchúč. PhD. — uviedol. že Denník N mesto
LipÉovsk Mikuláš dlhodobo odoberá a osobne si ho takmer každý deň prelistuje. Na
tento denník má svoj názor. aj ked‘ občas sú v ňom uvedené aj zaujímavé a pozitívne
články, ale to, čo prezentoval Mgr. Kultan, nezaregistroval. Nemá vedomosť o tom, že
by niekto z mesta Liptovský Mikuláš takúto informáciu poskytoval. preto je možné, že si
to napr. niektorý redaktor vymyslel. V Denníku N sa často objavujú informáeie, ktorá sú
nepochopitel‘né, k čomu sa však nevyjadruje. Mgr. Kultanovi na jeho otázku odpovedal.
že ani on ako primátor mesta a ani žiadny jeho spolupracovník Denníku N neposkytovali
žiadnc informácie takého charakteru ako Mgr. Kul(an uvádzal.
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2. 1n. Jozef Bobák

a) Interpeloval primátora mesta:
Palúdzka — V súvislosti s výsíavbou chodníka k dutskému ihrisku v blízkosti ulice E.
Penkalu odporučil realizovať predlženie tohto chodníka až k obchodnému domu
JEDNOTA. t. J. pomedzi vchody č. 61 — 63, čím by občania mcstskej časti Palúdzka mali
rÝchlu doswpnosť do centra mesta.

b) Interpeloval primátora mesta:
Palúdzka — upozornil, že na ihrisku pre mládež, kde sa momentálne buduje chodník, je
značne poškodené oplotenie v blízkosti basketbalového koša pri vswpnej bráne (riziko
úrazu) — požiadal o opravu oplotenia a zároveň o upevnenie brány. na ktorej je odtrhnutý
jeden záves.

c) Interpeloval primátora mesta a mestskú radu:
Poukázal na problém sjeho notebookom určeným pre výkon funkcie poslanca, ktorý už
cca 2 roky nepoužíva. pretože tesne pred skončením záručných podmienok došlo kjeho
poruche. Po oprave. kde bol disk vymazaný, ho obdržal späť od pracovníkov mestského
úradu a s prekvapením zistil, že správcom jeho počítača je p. Luboš Trizna. On sám má
teraz menšíc práva aiw správca jeho počítača. ktorý rnohol v podsutc kedykoFvek vnikať
do jeho osohnej pošty. resp. na jeho osobné účty. Na základe týehto informácii už chápe.
prečo p. Trizna tak oduševnene hráni vedenie mesta (takéto konanie prirovnal k aféru
Watergate z roku 1971). Osobne sa hanbí, že človek ako p. Trizna móže byť členom tohto
poslaneckého zboru; dokoncu vyslovil podozrenie. že ešte aj v čase. kcd‘ na MsZ používal
(J. Bobák) svoj vlastný počítač. p. Trizna hlásil SMS-kami primátorovi mesta. ktorú
stránku má otvorenú a čítal jeho poštu.

Odpovccla,zé na zasadnzui MvZ: 1n2. Blcháč. PhD. — upozornil lng.J. Bobáka. aby
nepoužíval neoprávnene meno primátora mesta. inak mu odoberie slovo. Jeho vyjadrenia
o tom, že niekto posiela primátorovi SMS správy o Ing ‚.1. Bobákovi, považuje za
nehorázne a hlúpe.

Luboš Trizna. poslanec MsZ — obvinenie Zo sírany Ing. Jozefa Bobáka voči jeho osobc
považuje za dóvod na podanie trestného oznámenia. Požiadal Ing.J. Bobáka, aby na
kameru potvrdil. že súhlasí s tým. čo vo svojom vystúpení povedal. Poslanec L. Trizna
rozhodne poprel, že by neoprávnene získaval informácie z počítača Ing. J. Bobáka.

d) Interpeloval primátora mesta a mestskú radu:
Pripomenul. že v 3,. 4. a 5. mesiaci tohto roka sa domáhal orezania stromov v mestskej
časti lkdúdzka. kde suché kondre zasahujú nad autobusovú zastávku. Poukazoval na to aj
na hovoroch s občanmi. doteruz sa však nič neudialo. Napriek tornu, že uplynulo už pol
roka. z vedenia mesta, ani z vedenia VPS. ktoré dostali aj fotografický materiál, nikto na
jeho podnet nezareagoval.

3. Mir. fluhica Staroňová

Interpelovala primátora mesta:
Tlmočila požiadavku ohyvatel‘ov ul. Seniekej Č. 626!? na osvetlenie priestoru pred týmto
vchodom určitým prídavným pouličným osvetlenim. pretože všctky jestvujúce lampy
svietia smerom do cesty a priestor. kde sa cesta zatáča. je neosvetlený.
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4. MUDr. Alexander Slalkovský

Interpeloval primátora mesta:
Informoval, že ho oslovili niektorí prevádzkovntelia z titulu uzavretia časti mesta v okolí
zimného štadióna pri havárii v důsledku úniku čpavku zo zimného štadióna — vznikla im
strata z toho, že nemohli predať pripravené jedlo (obed). pričom vstup do tejto časti
mesta hol uzavretý pomerne tUho. Prevádzkovawlia sa zaujímajú, u koho sa v tejto ved
majú hlásiť o náhradu škody.

Oilpnrcdcí;ie 17Cl zc,saíbnuí iLvZ: lnu. Rleháč. PhD. — v tejto súvislosti pnpomenul. že
v roku 2013 bývalé vcdenie mesta predložilo do MsZ konccsnú zmluvu na prevádzku
zimného štadióna. ktorý v súčasnosti prevúdzkuje spoločnosť JL aréna. Majetok je
mestský. ale prevádzkuje ho súkromná spoločnosť, pričom v súčasnosti prebicha
rekonštrukcia, ktorú vykonáva určitý zhotoviteľ. Podľa jeho názoru za prevádzku
zimného štadióna zodpovedá JL aréna, pretože to má v koncesnej zmluve. Je teda na
komunikúcii medzi JL arénou a zhotoviteľom rekonštrukcie. akým spósobom naloží
s takýmito škodami. Mysli si. že mesta sa táto vec netýka. napriek tomu však požiada
o prúvne siunovisko. Podľu nebo si zástupcovin .JL nrénv uvedomovah vúžnosť situúcie.
pretože v daný deň už cca nupoludnie sa dvaja spoločníci Irmv dosavili na rokovanic
s mestont Myslí si. že priamo na nich sa můžu obrátit‘ prevádzkovatelia. ktorÝm boli
spósobené určité škody v důsledku úniku čpavku a zásahu Záchranného systému
Slovensko.

5. ‚Jaroslav Grešo

V mcne poslaneckého klubu Okoličné srdečne pozval všetkých poslancov I zŮstupcov
jcdnotlivých organizácií na oslavy 745. výročia prvej písomnej zmienky o obci Okoličné,
ktoré sa uskutočnia dňa 15.9.2018.

6. mR. Štefnn Ganoczy, PhD.

Verejne pod‘akoval vedúcemu odboru ŽP a dopravy a vedúcemu odboru výstavby MsÚ
za to. ako 1ristúpili ku konkrétnej realizácii spracovaného pasportu stavu verejných
komunikácií. pretože vďaLa nemu sa dostala do plánu aj realizácia ulic pri kostole
v mestskcj časti Bodice. ktorá hola excelentne v krátkom čase vybavená. Poďakoval aj za
eFcktívnu komunikúciu medzi vedúcimi zamcstmincami mesta a ním ako poslancom.
vďaka čomu boli zároveň aj občania o týchto akciách informovaní. Pripon]enul. že takisto
prebieha aj výstavba chodnika popri paľku v centrálnej časti m. Č. Demänová
a poďakovanie patrí aj odborným praeovníkom VPS za úpravu líp okolo bodického
kostola.

22/ INFORMÁCIE

Inu. ‚Ján Blcháč. primátor mesta;

L Zopakoval, že mesto je vzorom pri implementovani zúkona o energetickej
efektivnosti. a rn vd‘aka rekonštntkcii verejného osvetlenia.
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2. Oznámil, že od 1. augusta 2018 došlo k zmene organizačnej štruktúry na stavebnom
úrade a taktiež holi posilnené odbory projektového manažmentu a vnútornej správy. Vďaka
úsporám predošlého obdobia nebudú mať tieto zmeny žiadny linančný dosah.

3. Na mestskom zastupiteľstve mal byť prezentovaiý materiál ‚.Správa o plnení
investičnýeh akcií k 30. 6. 201$ a prehl‘ad investičných akcií za ohdobie 2015— 201 8“. Je však
potrehne tento mawriál doprucovať a preto bude prczcntovanv na nastedujúcom zasadnuti.

4. Informoval, že mesto uzavrelo spor (Ýkajúci sa podpisovania zúpočtov v súvislosti
s rckonštrukciou budovy Základnej školy na Demanovskej ceste, ktoré boll aj predmetom
trestného stihania. Mesto musí zaplatiť približne 37 000 €.

5. Informoval, že mesto bob Najvyšším kontrolným úradom SR vyhrané náhodným
výberom do kontroly .‚Ekktívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu“.

6. Informoval, že hola podaná sfažnosf nu mestské zastupiteFstvo prc zavinené
porušente prá‘nych predpisov. Sťažnosť siahu clo roku 2013. kcď bol uzncsenim mestskáho
zastupiteľstva daný majetok ihriska a šatní na futbulovom ihrisku v Demánovej do správy SK
Demánová. V rámci tohto uznesenia SK Demänová mala stanovené povinnosti ako s majetkom
nakladať. K sťažnosti musí zaujat‘ stanovisko mestská rada a taktiež budú oslovení mestskí
poslanci. aby mohla byť zriadená komisia. Pravdepodobne bude potrebné prijať uznesenie.
ktoré napraví súčasný stav.

7. Informoval, že krátko prccI skončením funkčného ohdobia sa Richard Ambróz vzdal
)OZ!C(C Ptedsetlu ohčianskeho klubu v Liptovskej Ondrašovej.

8. Informovat, že mesto bude organizovaf suetnutia s jubilaiumi. na ktoré ich musí
pozvaf prost edníctvom mesačnika Mikuláš. keďžc na základe platncj legislativy (GDPR) si
nemöže vvtvárať vlastně zoznamv smenami jubilantov.

9. Informoval o žalobe. ktorú podala Liptovská vodárenská spoločnosf. a. s., na
občianske združenie Mikulášske pohľadv ako vydavateľa občasníka Nový Mikuláš kvóli
puhlikovuniu článku „Vodárne su topia v korupcii“ z mája 2018 so žiadosťou O uvcrejnenie
opravy flepravdivych informácií.

10. Informoval, že v spolupráci s poslancami Žilinského samosprávneho kraja je
rozpracovaných viaeero projektov ako napríklad agenda týkajúea sa riešenia situácie
obyvateľov bytových domov v areáli Obchodnej akadémie. Malo by dójsť k odkúpeniu
pozemkov od Zitinského samosprávneho kraja, pričom mesto sa postará o vyhudovanie
osvetlcnia. Dalšia agenda sa týka nevyužitého objektu bývalej administrativncj budovy
pofnohospodárskeho podniku v Demdnovej. Zilinský samosprávny kraj sa rozhodot nezriadif
pohvtovú sociálnu službu a mesto bude uvažovat‘ o zriadení zariadenia pre scniorov. prípadne
o výmene nchnutcl‘ností.

11. Informoval, že Žilinský samosprávnv kraj na základe návrhu. ktorý predbožil, ocení

p. Karola Komanderu doživajúceho sa významného životného jubilea za dlhé roky pösobenia
v oblasti zdravotníctva a kultúry Cenou Zilinského samosprávneho kraja.
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23/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, pod‘akoval všetkým pľítomným za účasť a zasndnutie

mcstskúho zastupiteFstvu ukončil.

Ina. MaaGutr;iiuvá Ing. Jáľk8, Fhl).
prednostka MsV primátor z esta

Ovcrovatelia zápisnice: yl, /
MUDr. Martu Voštináková J

Ľuboš Trizna

Zapísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karnšinský

V Liptovskom Mikuláši 04. 10. 2018
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