
ZÁPISNICA č.9/2014

zo XLIX. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo dňa
14. augusta 2014 o 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskorn Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Poslanci MZ:

1/ Ing. Ján Blcháč. PhD.
2/ Ing. Jozef Bobák
3/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
4/ MUDr. Miroslav Bod‘a
5/ Ing. Lucia Cukerová
6/ Ing. Jaroslav Cefo
7/ Soňa Cupková
8/ MUDr. Oldřich Drahovzal
9/ JUDr. Ján Droppa

10/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
11/ Jozef Gonda
12/ Mgr. Vincent Kultán
13/ MUDr. Roman Mojžiš
14/ Ing. Vladimír Rengevič
15/ Ing. Jozef Repaský
16/ MUDr. Alžbeta Smiešna
17/ Ing. Vladimír Stankoviansky
18/ JUDr. Milan Trnovský
19/ Ing. Rudolf Urbanovič
20/ Ing. Dušan Vinčur

OSPRA VEDL NENÍ:

1/ MUDr. Jaroslav Barok
2/ Peter Cibák
3/ Mgr. Martin Krajčí
4/ Ing. Milan Kružliak
5/ MUDr. Marta Voštináková

PR IZ VÁNÍ:

1/ JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
2/ Ing. Anna Rašiová, prednostka MsÚ
3/ Mgr. Miroslav Parobck, vedúci oddelenia stratégie a marketingu MsU
4/ PhDr. Miroslava Almanová, vedúca oddelenia organizačného MsU
5/ Mgr. Anna Il‘anovská, vedúca útvaru právnych sluieb MsU
6/ Mgr. Miroslav Kašák, útvar SFRB MsU ‚

7/ Ing. Dušan Močarník, vedúci útvaru informatiky MsU
8/ Ing. Peter Lehotský, predseda predstavenstva spoločnosti Televízia Liptov, a.s.
9/ Mgr. Mano Kermiet, Televízia Liptov, a.s.



1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupitel‘stva otvoru a vicdol Ing. Jozef Repaský, zástupca

primátora mesta. Na úvod ospravedlnil neprítomnost‘ MUDr. A. Slatkovského, primátora
mesta z dóvodu čerpania dovolenky. Konštatoval. že na začiatku rokovaniaje prítomných 19
poslancov (5 poslanci požiadali o ospravedlnenie neúčasti), na základe čoho je mestské
zastupitel‘stvo uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEUOV ZÁPISNICE

Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta, predložil návrh na vol‘bu návrhovej

kornisie, do ktorej odporučil zvolit‘ poslancov MUDr. Miroslava Bod‘u, Ing. Vladimíra

Rengeviča a Ing. Jaroslava Cefa. Návrhová kornisia v tomto zložení hola schválená počtom

16 hlasov (3 poslanci nehlasovali). Zástupca primátora mesta určil za zapisovatel‘ku p.
Anežku Drbiakovú a za overovatel‘ov zápisnice poslancov MUDr. Oldřicha Drahovzala

a Ing. Dušana Vinčura.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta, predložil návrh programu rokovania

podl‘a obsahu pozvánky, do ktorého ako bod č. 5 navrhol zaradit‘ „Dodatok č. I Kúpnej

zmluvy k nehnutel‘nostiam č. 746/2014/Práv.“ Pred hlasovanírn o programe, vzhľadom na

predpoklad, že toto rokovanie MsZ bude krátke, navrhol, aby sa poslanci vzdali odmeny za

účast‘ na tomto zasadnutí. V tejto súvislosti predložil návrh uznesenia v znení: „Mestské

zastupitel‘stvo bene na vedomie vzdanie sa nároku na čast‘ odmeny v zmysle čl. 2 ods. 2

platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Liptovskom Mikuláši, a to vo výške 50 eur za

účast‘ na rokovaní MsZ dňa 14.8.2014 u poslancov, ktorí budú hlasovat‘ za prijatie tohto

uznesenia“. Tým bude splnená podrnienka článku 2 ods. 6 Zásad odmeňovinia, že poslanec sa

móžc vzdat‘ nároku na odmenu, resp. jej časti za určitú dobu, ktorú si stanoví sám.

Ing. Ján Blcháč, PhD., poslanec MZ — v mene poslaneckého klubu požiadal pred hlasovanírn

o návrhu, ktorý predniesol Ing. Repaský, o krátku prestávku.

Ing. Reaský — dal hlasovat‘ o predloženorn návrhu programu rokovania.

Mestské zastupitel‘stvo program rokovania schválilo (15 poslancov za, 4 nehlasovali).

PR 0GRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ Vol‘ba navrhovej komisie, určenie zapisovatel‘a a overovateľov zápisnice

3/ Schválenie programu rokovania
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4/ Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš
na funkčné obdobie rokov 2014 — 2018

5/ Dodatok Č. I Kúpnej zmluvy k nehnutel‘nostiam Č. 746/2Ol4JPráv.

6/ lnterpelácic poslancov

7/ Informácie

8/ Záver

Ing. Rcpaský — na žiadost‘ poslaneckého klubu vyhlásil prestávku. Po prestávke otvoru
diskusiu k návrhu na vzdanie sa odmeny poslancov.

Inu. Rudolf Llrbanovič. poslanec MZ — pripomenul, že toto zasadnutie bob zvolané len
k jednérnu bodu, ktorým je „Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský
Mikuláš na funkčné obdobie rokov 2014— 2018“. Zdóraznil, že ide o neplánované zasadnutie,
na ktoré sa niektorí poslanci dostavili aj počas svojej dovolenky, čo považuje za chvályhodné.
Návrh, ktorý zástupca primátora predložil, nepovažuje voči tým, ktorí prišli, za vel‘rni
zhovievavý, pretože nic je chyba poslancov, že predmetný bod doteraz nebol schválený. MsZ
má povinnost‘ 90 dní pred vol‘bami určit‘ rozsah výkonu f‘unkcie primátora mesta, čo sa
schválením predloženého návrhu síce splní, upozornil však, že bob už niekoľko príležitostí,
napr. 26.6.2014 alebo 24.7.2014, kedy mohol byt‘ tento bod predložený a MsZ ho mohlo
schválit‘. Nevidí teda dóvod, prečo by poslanci mali príst‘ o odrnenu, pretože sa dostavili aj
napriek tornu, že je dovolenkové obdobie, t.j. plnia si svoju povinnost‘. Na druhej strane tí,
ktorí sú zodpovední za to, aby materiály boli predkladané včas, či už primátor mesta, jeho
zástupcovia, alebo prednostka MsU, budú mat‘ na rozdicl od poslancov riadne zaplatcný plat,
čo nepokladá za logické. To znamená, že voči tým, ktorí zodpovedajú za tento stav, nebude
vyvodenů žiadna sankcia, kým voči poslancom, ktorí si našli čas a aj naprick dovolenkám
prišli, bude uplatnená sankcia v uvedenej forrne. Vzhľadom k tornu predložil návrh, aby
poslancom, ktorí sa zúčastnili tohto neplánovaného zasadnutia MsZ, bola vyplatená odmena
z platov vedenia mesta, a to konkrétne primátora MUDr. Slatkovského, zástupcu primátora
Ing. Repaského, zástupcu primátora Ing. Kružliaka a prednostky MsU Ing. Rašiovej.

Ing. Repaský — návrh Ing. Urbanoviča podľa jeho názoru nic je uskutočnitel‘ný. Zdóraznil, že
vzdanie sa odmeny navrhol v dobrej vicre; v žiadnom prípade tento návrh nebol micnený ako
sankcia. Pokial‘ je nesúhlas s takýmto riešením, svoj návrh stiahne a MsZ móže pokračovat‘
v rokovaní. Vzhľadorn na to, že sa prihlásili niekoľkí poslanci s faktickými poznámkami,
móžc prebehnút‘ diskusia k tomuto návrhu.

Ing. Vladimír Renevič, poslanec MZ — súhlasí s tým. aby sa poslanci vzdali odmeny za toto
zasadnutie, z technického hI‘adiska však nic je jasné, ako rnóže MsZ rozhodnút‘ o tom, že

odmeny sa poslancom vyplatia z platu nickoho mého. Myslí si, že takáto forrnulácia právne
nieje vhodná.

MUDr. Roman Mojžiš, poslanec MZ — osobne tiež nemá problém vzdat‘ sa odmeny, návrh
Ing. Urbanoviča však považuje za absolútne nezmyselný, pretože MsZ nemóže rozhodovat‘
o základnorn plate primátora a zamestnancov mesta.

lng.Jaroslav Čeťo, poslanec MZ — taktiež si nic je istý, či je technicky možné vyplatit‘ odrncny
poslancom z platov zamestnancov mesta, osobne však nemá problém vzdat‘ sa tejto odmeny.
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Ing. Blcháč, PhD. — zdórazni]., že ani člcnovia poslaneckého klubu SMER-SD, SNS nernajú
problém vzdat‘ sa tejto odmeny — dokázali to už vtedy, ked‘ sa uskutočnilo nezrnyselné
zasadnutie MsZ, na ktorom sa jednalo o pctícii, ktorú mal vybavit‘ primátor mesta, ale
predložil ju alibisticky na rokovanie MsZ. Odmena, ktorej sa vtedy vzdali, bola použitá na
charitatívne účely. Pripomenul, že zodpovednost‘ za to, že muselo byt‘ zvolané toto
zasadnutie, je na pleciach vedenia mesta, t.j. primátora Slafkovského, zástupcov primátora
Repaského a Kružliaka a prednostky MsU p. Rašiovej — to je úplne ncspochybniteľné a akým
spósobom bude finančná náhrada tecbiiicky zabezpečená, je pre poslancov nepodstatné. Za
zásadné považuje, aby si uvedení členovia vedenia mesta priznali, že urobili chybu a vzdali sa
časti svojej odmeny (platu) vo výške, ktorá zodpovedá odmcnám zúčastnených poslancov.
Poznamenal, že osobne mal na dnešný deň tiež svoje povinnosti, napriek tornu však prišiel na
zasadnutie MsZ, pretože si myslí, že určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta je
dóležité. Faktom však je, že MsZ mohlo tento návrh prerokovat‘ už vjúni alebo vjúli. žial‘,
nic je jasné, z akých dóvodov nebol prcrokovaný. Podporil návrh poslanca Ing. Urbanoviča,
aby takýmto spósobom bob riešené odmeňovanie poslancov za účast‘ na dnešnorn zasadnutí.

JUDr. Ján Droppa, poslanec MZ — informoval, že na zasadnutí rnestskej rady sa k návrhu na
vzdanie sa odmeny zdržat hlasovania. Pokial‘ bol zámcr takýto návrh predložit‘, mohli ho
poslanci dostat‘ v materiáloch na zasadnutie. Konštatoval, že mesto týmto opüt‘ ukazuje
neprofesionalitu, t.j., že priamo na zasadnutí sa polemizuje o tom, či takýto spésob je alcbo
nic je možný, čo vyvoláva vel‘mi zlý stav. Osobne tiež nemá problém so vzdaním sa odmeny,
v tomto prípade však už na zasadnutí mestskcj rady nebola daná jasná odpoved‘ na základné
otázky, t.j., či tento návrh je v súlade s pravidlumi, či nedójdc k daňovému zat‘aženiu, atd‘. Co
sa týka predloženia návrhu na MsZ, jeho prijatie resp. neprijatie je otázkou vóle poslancov.
Poukázal na to, že takýto návrh je predkladaný v časovej tiesni, čo vyvoláva určitý nátlak na
poslancov, ktorí by týmto mali urobit‘ určité gesto navonok. Podl‘a jeho názoru je potrcbné
riadne prerokovat‘ schválený program, pretožc otázka vzdania sa odmeny v kombinácii
s návrhom Ing. Urbanoviča by predstavovala veľkú polemiku. Návrh na vzdanie sa odmeny
z tohto hl‘adiska považuje za zbytočný.

Ing,. Urbanovič — taktiež nemá problém vzdat‘ sa odmcny ako to už aj predtým urobil.
Pripomenul, že vtedy ich prednostka MsU vyzývala k prcdloženiu takéhoto návrhu písomnou
formou (listom), kým teraz sa poslanci majú vzdat‘ odmien uznesením. Považuje to za zlé
manažovanie už z hl‘adiska toho, že poslanci sa museli mimoriadne zíst‘ kjedncj veci, ktorá
mohla byt‘ už minimálne rnesiac odsúhlascná. Z pohľadu vedenia mesta by teda bob na
mieste priznat‘ si chybu a uznat‘ poslancorn nárok na odmenu.

Ing. Rcpaský — vyj adril pol‘utovanie, že sa k tomuto návrhu rozpútala takáto diskusia; opäť
zdóraznil, že tu nebol žiadny vedl‘ajší úmyscl. Pripomenul, že každý sa móže vzdat‘ odmeny
v zmysle štatútu bez akcjkol‘vek diskusic. Na základe prcdchádzajúcich pripomicnok vzal
svoj návrh spät‘ s tým, že MsZ bude rokovat‘ o póvodnom návrhu programu.

4/ URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE PRIMÁTORA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA FUNKČNÉ OBDOBIE ROKOV 2014-2018

Návrh predbožila Ing. Anna Rašiová, prednostka MsÚ. Pripomenula, že rozsah
výkonu funkcie primátora, tak ako sa uvádza v materiáli, je navrhnutý vo výške 100 %-ného
úväzku. Uznala, že tento návrh mohol byť predbožený skór a v mene Mestského úradu sa
všetkým poslancom za to ospravedlnila. Na vysvetlenie k prípadu vzdania sa odrneny, ktoré
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spomínal Ing. Urbanovič, uviedla, že vtedy sa nejednalo o vzdanie sa, ale o prevod časti
odmeny na iný účet a bob to potrebné nešit‘ písornným spósobom. tak ako to bob
s poslancom komunikované.

Ing. Repaský — pripomenul, že ide o záležitost‘, ktorá sa schval‘uje od r. 2010 je nesporné, že
výkon funkcie primátora je na 100 %.

Ing. Urbanovič — zareagoval na prednostku Mstí s tým. že každý má nárok kedykoľvek sa
vzdať odmeny, nic je však potrebné prijírnat‘ k tornu určité nezrnyselné uznesenie. Akceptuje
ospravedlnenie prednostky a považuje za pochopitcľnč, že za súčasnej situácie, ktorá vládne
na Mestskom úrade (atmosféra strachu) sa móže stať, že takáto zákonorn stanovená lehota
boba opomenutá a mesto ju teraz chce narýchbo splnif. Za ovel‘a viac prckvapujúcejšie však
považuje to, že mesto 3 roky a 8 mesiacov takéto zákonné lehoty nedodržiavabo a až teraz,
pred vob‘barni, sa ich snaží dodržiavat‘. Ako príklad uviedob. že 27.11.2013 predbožili v zmysle
zákona o petičnom práve petíciu adresovanú primátorovi mesta s názvom „Stop drancovaniu
rncstského majetku“. Primátor sa rozhodol predložiť túto petíciu na prerokovanic mestskému
zastupitel‘stvu, t.j. druhému orgánu podl‘a zákona o petičnom práve. Mal tak urobit‘ do 10 dní,
t.j. najneskór 9.12.2013, zasadnutie ktomu sa však uskutočnilo až 9.1.2014, t.j. nebola
dodržaná lehota (namiesto 10 dní sa predlžila na 40 dní). Takisto podl‘a zákona mal primátor
predložit‘ jemu ako osobe určenej na zastupovanie petičného výboru oznárnenie, že petíciu
odstupuje druhému orgánu, ale do dnešného dňa tak neurobil. Nedodržiavajú sa zákonné
lehoty ani v mých prípadoch — spomenul napr. Správu o kontrolnej činnosti, ktorá sa má
predkladat‘ do 60 dní od začiatku kalendárneho roka, v skutočnosti však bola predbožená
v mesiaci máji, t.j. po 135 dňoch. Zákonné lehoty teda nic SÚ zo strany mesta akceptované, čo
je minirnálne neslušné. V tomto prípade sa vedenie rozhodlo byt‘ slušné, preto narýchlo
predložibo tento návrh. V tejto súvisbosti zároveň upozornil, že pre nadchádzajúce komunálne
voľby je potrebné schváliť aj volebné obvody a počet poslancov, avšak deň plánovaného
zasadnutia MsZ 18.9.20 14 už bude po zákonnej Iehotc. Na záver predbožib návrh na úpravu
textu uznesenia — na začiatok dopbniť slovo „rozsah“.

JUDr. Milan Trnovský. poslanec MZ — požiadal hlavnú kontrolórku, aby deklarovala. v čom
bol zákon o petičnorn práve porušený. V súvislosti s obvinením z nedodržiavania zákoimých
lehöt pripomenul, že mestskému zastupitel‘stvu bola predložená rozsiahla správa o tom, ako sa
petíciou naložilo.

JUDr. Bibiana Kuchárová. hlavná kontrolórka mesta — k pripomienke Ing. Urbanoviča
uviedla, že 10-dňová lehota je na odstúpenie mému orgánu verejnej správy. t.j. nic na
odstúpenie v rámci samosprávy.

In. Urbanovič — opilť zdóraznil, že petíciu, v ktorej bol osobou určenou na zastupovanie
petičného výboru, adresovali primátorovi mesta. Ak sa primátor mesta rozhodol, že túto
petíciu nevybaví on, ako ho žiadalo 3 500 obyvatel‘ov a dal ju na prerokovanie mestskému
zastupiteb‘stvu, o čom ho mal do 10 dní od podania petície informovat‘ (k dnešnérnu dňuje to
už 270 dní), považuje to za zásadnú chybu a nedodržiavanie zákona o petičnom práve. Co sa
týka hlavnej kontrobórky. požiadab ju o vysvctlenie, prečo prcdbožila správu o kontrolnej
činnosti za r. 2013 až v máji, ked‘ju mala predložiť do 60 dní od začiatku kalendárneho roka.

JUDr. Kuchárová — poznamenala, že k otázke uvedených lehót, nakol‘ko na tomto zasadnutí
nemá k dispozícii príslušné podklady, zašle poslancovi stanovisko elektronickou poštu. Co sa
týka vybavenia petície, podľa jej názoru v zmysbe zákona o petičnorn práve primátor nemab
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kornpetenciu rozhodovat‘ o takýchto veciach (t.j. prevodoch majetku, atd‘.), ktoré boli z tohto
dóvodu posunuté na MsZ. Ešte raz pripomenula, že 1O-dňovú lehota platí pre odstúpenie na
iný orgán verejncj správy; primátor podl‘a jej názoru nemóže vzt‘ahovat‘ na seba viac
kompetencií ako mu určuje zákon.

ing. Rengcvič — čo sa týka predloženého materiálu, zaujímal sa, či primátor mesta má na
základe toho úvázok 8 hodín, t.zn., že ak bude vykonávat‘ f‘unkciu primátora v rozsahu 100 %
úvázku, či nesmie napr. plnit‘ funkcie v mých orgánoch, byt‘ poslancom VUC, NR SR a pod.

Ing. Rašiová — Ing. Urbanovičovi k otázke vzdania sa odmeny pripomenula, že sa nejednalo
o návrh Mestského úradu. Co sa týka dodržiavania zákonných lehót, nemá vedomost‘, že by
mesto (resp. MsU) nedodržiavalo zákonné lehoty. Poznamenala, že lehota na vybavenie
petície sa počíta od termínu odstránenia nedostatkov. Pokiaľ ide o rozsah úväzku, schval‘uje
ho MsZ preto, lebo napr. starostovia obcí nemusia mat‘ vždy úvázok v plnej výške, t.j. 100 %.
Výkon funkcie primátora možno považovat‘ za pracovno-pávny vzt‘ah, t.j. ide o 100 %-ný
úvázok tak ako ho majú zamestnanci mesta.

Ing. Blcháč. PhD. — pripomenul, že pre všetky obce platí pravidlo, ktoré musí MsZ prijat‘ pred
začatím d‘alšieho funkčného obdobia, tak ako ho prijímalo v r. 2010 pre toto obdobie. Ako
príklad uviedol obec Malé Bobové, kde pre výkon funkcie starostu postačuje úvázok 30—50%,
pretože rozsah povinností je menší a ani rozpočet obce neumožňuje, aby starosta bol
zaplatený na 100 %. V mestách je praX, že úvázok primátora sa schval‘uje na 100 %‚ čo však
neznamená, že by sa tým mé možnosti alebo práva primátora mali nejako obmedzovat‘.

JUDr. Trnovský — s odvolaním sa na dóvodovú správu pripomcnul, že ak boli vol‘by
vyhláscné rozhodnutím predsedu NR SR dňa 7.7.2014, je scestné, aby o tom MsZ
rozhodovalo v mesiaci jún.

Ing. Rengcvič —je logické, že napr. starosta menšej obce nemusí mat‘ 100 %-ný úvázok, na
druhej strane však nic je jasné. čo bude znamenat‘ 100 %-ný úviizok pre primátora v praxi
počas nadchádzajúcich 4 rokov (otázka pracovnej doby, atd‘.). Osobne zastáva názor, že
primátor by sa mal venovat‘ na 100 % mestu a ncmal by pósobit‘ v mých organizáciách, resp.
v mých štruktúrach.

In. Reaský — ukončil diskusiu k tomuto bodu a požiada návrhovú komisiu o predloženie
návrhu na uznesenie.

Ing. Vladimír Rengevič, predseda návrhovel komisie — predložil na hlasovanie návrh
uznesenia — s doplnkom podl‘a návrhu Ing. Urhanoviča.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (19 poslancov za, 1 nehlasoval). K návrhu bob
prijaté uzncsenie č. 70/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tcjto zápisnice.

5/ DODATOK Č. 1 KÚPNEJ ZMLUVY K NEHNUTEĽNOSTIAM
Č. 746/2014/Práv.

Návrh predložil Mgr. Miroslav Kašák, špccialista útvaru ŠFRB MsÚ. Infbrmoval, že
po predložerií kúpnej zmluvy, kolaudačného rozhodnutia a súhlasov predávajúceho — Finance
Development a Slovenskej záručnej rozvojovej banky so záložným právom v prospech SFRB
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a predložení znaleckého posudku na jednotlivé byty, ŠFRB pristúpil k návrhu mesta, že bude
za schválený úver ručit‘ kupovanými bytrni, t.j. akceptoval návrh, že sa už nemusí ručit‘
budovou Mestského úradu. Počas vyhotovovania záložných zmlúv mesto pri kontrole listov
vlastníctva zistilo, že jeden list vlastníctva zmenu svoje číslo aje potrebné uviest‘ ho do
súladu s kúpnou zmluvou, čo je možné len prijatím dodatku ku kúpnej zmluve. K zmene Čísla
listu vlastníctva došlo v rámci predaja podielov na pril‘ahlých pozcmkoch, ktorými je
zabezpečený prístup k bytovému domu. Poznamenal, že ked‘ mesto tento podpísaný dodatok
predloží SFRB, ten následnc doručí záložné zmluvy. Po ich zavkladovaní na katastri hudú
uvol‘nené flnanČné prostriedky a mesto bude móct‘ vyplatiť predávajúcemu schválené
finančné zdroje. Upozornil na opravu v predložcnom návrhu dodatku, kde je potrebné v Čl. 2
ods. 4 text „Správa katastra Liptovský Mikuláš“ nahradit‘ teXtom „Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, katastrálny odbor“.

Ing. Blcháč. PhD. — požiadal o 5-minútovú prestávku pred hlasovaním o tomto bode
vzhl‘adom na to, že poslanci dostali písomný materiál až pred týmto rokovaním. Zdóraznil, že
ide o vážny dokument, kde ide mesto zakladat‘ majetok — zaujímal sa, záložné zmluvy na aký
majetok pošle mestu SFRB.

Mgr. Kašák — uviedol, že v súčasnosti ide o záložné právo na majetok prcdávajúceho, t.j.
Finance Development. Ked‘ bude záložné právo zriadené a vyplatené finančné prostriedky,
tento majetok sa stane majetkom mesta.

Ing. Blcháč, PhD. — pripomenul, že v súvislosti s Dominantou sa spomínalo záložné právo na
iný majetok než majctok Dominanty — požiadal o vysvetlenie.

Mur. Kašák — póvodne malo mesto ručit‘ budovou Mestského úradu, avšak vzhl‘adom na to.
že predmetné byty sú už skolaudované. navrhuje sa ručenie týmito bytmi.

Ing. Blcháč, PhD. — poukázal na nedostatky v predloženom materiáli (nesprávne uvedený
dátum konania MsZ, počet strán a pod.), Čo vyvoláva pochybnosti o tomto dokumente —

z tohto hl‘adiska označil konanie mesta za chaotické.

Ing. Štefan Ganoczy, PhD., poslanec MZ — čo sa týka zmeny čísla listu vlastníctva, upozornil,
že evidencia nehnutel‘ností prostrcdníctvom katastrálneho úradu je vel‘mi vážna vec a pokial‘
z ncjakého dóvodu došlo k zmene Čísla parcely 6197 na 7895, mal by byt‘ o tom určitý
doklad, ktorý by mal byt‘ doložený — požiadal o vysvetlenie.

Mgr. Anna Iľanovská, vedúca útvaru právnych služieh MsÚ — uvicdla, že predávajúci mal
póvodne zapísaných na liste vlastníctva viac pozemkov; ked‘ začal predávat‘ prvé nebytové
priestory, predával zároveň aj pozemok parc.č. 1715/7, ktorý tvorí prístup k bytovému domu
a ktorý bol zapísaný spolu s ostatnýrni jeho pozemkami na LV Č. 6197. Ked‘že tento pozemok
sa stal spoluvlastníctvom aj d‘alších vlastníkov, nernóže byt‘ zapísaný na tom istom liste
vlastníctva, preto bol vytvorený nový LV č. 7895 — má k tomu k dispozícii aj doklad.

Inu. Repaský — vyhlásil krátku prestávku pred hlasovaním o tomto bode. Po prestávkc vyzval
návrhovú komisiu k predloženiu návrhu na uznesenie.

Ing. RengeviČ — predložil návrh uznesenia s úpravou podl‘a návrhu predkladatcl‘a.
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Mestské zastupitel‘stvo návrh neschválilo, ked‘že hlasovanie vzhl‘adorn na ncprítornnost‘
nadpolovičnej váčšiny poslancov bob neplatné (10 poslancov hlasovalo za návrh).

ing. Repaský — konštatoval, že aj ked‘ v rokovacej rniestnosti bob fyzicky prítomných 14
poslancov, hlasovania sa zúčastnilo len 10 poslancov, t.zn.. že niektorí poslanci vytiahli svoje
hlasovacie karty z hlasovacieho zariadenia. V tejto súvislosti citoval z rokovacieho poriadku
MsZ, kde sa v či. 9 ods. 8 uvádza, že uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná
váčšina prítomných poslancov.

6/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Inp. Ján BIcháč PhD. : a) Interpeloval zástupcu primátora mesta vo veci termínu
predloženia návrhu na určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ v Lipt. Mikuláši
prc volebné obdobie 2014 — 2018 na schválenie mestskému zastupitel‘stvu.

In. Repaský — návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov bude predložený na
najbližšie zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 11.9.2014. Návrh nebol predbožený na toto
zasadnutie, nakob‘ko ide o záležitost‘, ktorú je potrebné prerokovat‘ v jednotlivých
poslaneckých kluboch — potreba dat‘ im priestor na prípadné predboženie ich návrhov.

b) Interpeloval primátora mesta a zároveň dal do pozornosti hlavnej kontrolórky mesta
otázku, čije v súbade so zákonom, že uznesenia MsZ prijaté dňa 15.5.20 14 podpísal zástupca
primátora mesta (z nich následne vyplynuli d‘alšie akty, ktoré sú majetkového abebo
nemajetkového charakteru), resp. či mesto v tomto prípade nepochybilo.

c) V mene poslaneckého klubu poukázal na zmenu štruktúry údajov na hlasovacej tabuli
MsZ. Pripomenul, že v tejto súvisbosti na jednom z predchádzajúcich zasadnutí MsZ vzniesol
otázku ohl‘adom zmeny zaradenia poslanca Ing. Cefa, na čo mu bob predsedom poslaneckého
klubu SDKU-DS, KDh, SaS odpovedané, že Ing. Cefo požiadab o vystúpenie z klubu a že je
nezaradený, pričom na hbasovacej tabuli i na internetovej stránke mesta sa objavuje medzi
nezávislými posbancami, čo podl‘a ich názoru nic je v poriadku. Pre porovnanie uviedob
podobný prípad, ked‘ poslankyňa Ing. Cukerová prestala byt‘ členkou poslaneckého klubu,
napriek tomu však ncbola zaradená do skupiny nezávislých poslancov. Požiadal o vysvetlenie
abebo o vykonanie nápravy, pretože Ing. Cef‘o nic je nezávislým posbancom, ale len odišiel
z poslaneckého klubu, čo všetci rešpektovali.

d) Interpeloval zástupcu primátora lng.Repaského v súvisbosti s ohbásením jeho kandidatúry
na post primátora mesta. V určitom komentári pre Tebevíziu Liptov bob uvedené, že Ing.
Repaský v súvisbosti s touto kandidatúrou zároveň končí ako predseda poslaneckého klubu —

požiadal ho o stanovisko k tejto informácii.

Ing. Repaský —jedná sa o mybnú informáciu — osobne z poslaneckého klubu nevystúpil, ani sa
nikdy v tomto zmysbe nevyjadril — v tejto súvislosti požiadab o opravu uvcrejncnej informácie.

2. Inn. Jaroslav Čefo — Podbreziny — pre nepriaznivé počasie sa stala takmer
paralyzovanou Hrušková ulica (prívab vody a bbata). Kcd‘žc mcstská čast‘ Podbreziny ncboba
zahrnutá do rozpočtových zmien na projektové dokumcntácie na protipovodňové opatrenia,
zaujímal sa, či bob prijaté určité opcratívne riešenie tohto problému, ktorý sa v prípadc
nepriaznivého počasia móžc zopakovat‘.
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Ing. Repaský — osobne si niekol‘kokrát túto situáciu preveril na mieste podľa jeho názoru je
zo strany kompetentných inštitúcií zvládaná dobre (stredisko Ssc pri prívalových dažďoch
vždy promptne vyčistí šachty). V rámci protipovodňových opatrení, na ktorých pracuje Ing.
Vavro (PD má byt‘ hotová do konca augusta) bude riešené aj toto územie. Pri schval‘ovaní
rozpočtu na r. 2015 bude určite predmetom návrhu aj táto akcia.

3. Inn. Dušan Vinčur — pešia zóna v centre mesta — neúmerné množstvo áut v priebehu
dopoludňajších hodín, pričom prevažne sa jedná o špeditérske firmy — zvážit‘ možnost‘
obmedzenia vydávania povolení pre vjazd do pešej zóny.

4. Inu. Rudolf Urbanovič : a) Občianske združenie Ľud‘om Mikuláša — st‘anost‘ voči
VPS na nedodržiavanie povinností súvisiacich s vylepovaním plagátov. Napriek tomu, že
združenie, ktoré v najbližšiu sobotu organizuje pre občanov mesta kultúrno-športové
podujatie, riadne doručilo a zaplatilo plagáty, ktoré mali byt‘ vylepené na všetky plagátovacie
plochy mesta, ešte v utorok tento týždeň neboli vylepené napr. na Podbrezinách,
v Okoličnom, na Rachmaninovom námestí, resp. v Lipt. Ondrašovej.

Ing. Repaský — vylepovanie plagátovje dlhodobý problém, pretože plagátovacie plochy nic sú
stavané na vel‘ké plagáty typu A2. Uvedená plocha nepostačuje na umiestnenie viacerých
plagátov; zásadou pritom je, že prednost‘ majú akcie mesta. Pokiuľ občianske združenie za
vylepenie plagátov zaplatilo, je možné nesplnenie tejto zákazky reklamovat‘, odporučil však
skutkový stav zdokumentovat‘ — osobne podporí, aby VPS poskytli združeniu zl‘avu, alebo
vrátili uhradený poplatok.

b) Okoličné — sťažnosti občanov na nepokosený cintorín — zabezpečit‘ urýchlené pokosenie.

5. Inn. Vladimír Renevič — citoval z listu od občana, ktorý sa v mene viacerých
občanov st‘ažuje na to, že mesto predáva vel‘mi draho svoje byty, o ktoré by v prípade
priaznivejšej ceny viacerí mali záujem, resp. do nájomných bytov st‘ahuje róznych
neprispósobivých nájomcov, ktorí tieto byty zdevastujú. Interpeloval vedenie mesta, aby sa
začalo správat‘ k týmto bytom ako k svojmu majetku, dohliadalo na to, aby nájomník
udržiaval byt v riadnom stave a aby nedochádzalo k tornu, že po ukončení nájmu dostane
d‘alší nájomca značne poškodený byt.

6. JUDr. Ján Droppa: a) Palúdzka — problém parkovania na provizórnom parkovisku
oproti hlavnému vchodu do Nemocnice, ul. Zádvorie — požiadavka doriešit‘ situáciu vo veci
st‘ažnosti rodiny Králikovcov na poškodzovanie majetku. Na pozemku. ktorý je vo
väčšinovom vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš a v malých podieloch vo vlastníctve súkromných
osób, sú bez súhlasu vlastníka odstavené vraky áut, z ktorých vyteká olej aje tam neporiadok
— k náprave nedošlo ani po spoločnej obhliadke za účasti náčelníka MsP, príslušníkov MsP,
pracovníka oddelenia dopravy a VP MsU, pracovníka VPS, poslanca (JUDr. Droppu)
a miestnych obyvateľov z ulice Zádvorie a predložení konkrétnych návrhov.

b) Palúdzka, ul. Palučanská — autobusová zastávka v blízkosti bytového domu č.s. 632 je
v nevyhovuj úcom stave (zatekanie) — požiadavka skultivovat‘ ju, aby zapadla do rámca
okolitých bytových domov a premiestnit‘ z jej blízkosti kontajnery, z ktorých sa šín zápach.
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7. Inu. Štefan Ganoczy, PhD.: a) V súvislosti s informáciou o zmene termínu
zasadnutia MsZ na 1 1.9.2014 sa zaujímal o termín zasadnutia mestskej rady.

In. Repaský — na základe prerokovania tejto otázky s primátorom mesta budú členovia
mestskej rady o termíne zasadnutia informovaní.

b) Bodice — prívalové dažde spósobujú upchávanie vpustov a následne zaplavovanie
suterénov rodinných domov — napriek tornu, že sa pripravuje spracovariie projektovej
dokurnentácie na protipovodňové opatrenia, odporučil prijat‘ zatká‘ aspoň čiastkové riešenie
tohto stavu.

c) Bodice — v mesiaci marci interpeloval opravu kanalizačných poklopov, ktoré sú
poklesnuté oproti povrchu vozovky — jednu čast‘ čiastočne opravila LVS, a.s., druhú čast‘
majú v správc VPS — namieta ich spósob opravy, pretože v podstate iba zdvihli kanalizačné
poklopy (podhetónovali ich), ale príčina poklesu, t.j. konštrukcia šachty zostala v póvodnom
stave — je predpoklad, že o krátky čas následkom tlaku automobilov dójde opát‘ k poklesu
týchto poklopov — požiadal o vykonanie dóslednej opravy.

8. MUDr. Miroslav Bod‘a — cyklochodník — vzhl‘adom na to, že o cca 2 mesiace dójde
k spojeniu úseku medzi Podbrezinami a hotelom Jánošík (vyše 4 km cyklochodníka), navrhol
ešte pred dokončením stavby stanovit‘ pravidlá pre používanic cyklistického chodníka
a zverejnit‘ ich na internetovej stránke mesta.

9. Inu. Jozef Bobák (mnterpelácie doručenépísomne po zasadnutíMvZ)

a) Palúdzka — požiadavka na vyčistenie odvodňovacieho kanála vedúceho popri Palúčanskej
ulici v úseku od križovatky s ulicou Za bocianom po križovatku s ulicou E. Penkalu.

b) Palúdzka — viac vykosit‘ / aj pred bránou! Cintorín pod jablonkou a vykosit‘ aj prístup
k pumpe na vodu. V budúcnosti myslief na vydláždenie prístupového chodníka v stromovej
aleji, až po odvodnení cintorína.

c) Palúdzka — zabezpečit‘, aby na Demánovskej ulici v úseku Jedáleň ZŠ až po vchod do
školy bola namal‘ovaná len prerušovaná čiara. Plná čiara bráni odbočeniu do školskej jedálne
a dvoch rodinných domov na Dernänovskej ulici č.2 a 3.

d) Palúdzka, Demänovská ulica — zabezpečit‘ vykosenie trojuholníka medzi ulicou
Chrenoviská, privádzač Dl, a Záhradníctvom Green land spol. s.r.o.

e) Palúdzka — asi 2 m od plota Záhradníctva Green land spol. s.r.o. a 2 m od ulice
Chrenoviská sa nachádza čierna skládka konárov, tieto je potrebné odviczt‘ na zberný dvor.

f) Palúdzka — podl‘a informácií od viacerých občanov Demänovská ulica II a III jej časti
neboli v roku 2014 zametené zametacím vozom. Zaradit‘ zametanie tejto časti v roku 2015 a
nasledujúcich.

g) Palúdzka — požiadavka orezat‘ v jeseni konáre stromov /prevažne javor! na ulici
Demánovskej v úseku zástavka MAD a parkovisko OD Kaufland. Y tesnej blízkosti plota na
cintoríne na Demänovskej ulici cca oproti vchodu do domu pani Soltésovej vyrastajú nové
lipy z póvodného pňa - tieto orezat‘.
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h) Palúdzka — zabezpečif opravu ulice Lesníckej ešte v tomto roku. Ing. J. Bobák hovoru
s T. Dzúrikom /spoločnosť ISO!, no podl‘a slovných vyjadrení, nedá sa ani len predpokladat‘,
že sa na jej oprave bude podiel‘at‘.

i) Palúdzka — v prípade, že zvýšia fnančné prostricdky určené v rozpočte na budovanie
parkovísk, vybudovat‘ cca 5 parkovacích miest na ulici Jánošíkovej bytovka Č. 425/19.
V súčasnosti je parkovisko upravené vysypaným štrkom. Parkovisko je nerovné a tvoria sa
tam dažďové mláky.

j) Palúdzka — upozornit‘ majitel‘a, aby ako vlastník pozemku /trojuholník medzi ulicou
Jánošíkovou a Palúčanskou! zabezpečoval včas a pravidelne vykosenie pozemku.

k) Palúdzka za r.2014 v mestskej časti Palúdzka sa neprikročilo ani k jedinej rekonštrukcii
cesty, aj ked‘ sú rozpočtom na rok 2014 kryté tri. Ako to mesto chce včas a v potrebnej
kvalite stihnúť?

7/ INFORMÁCIE

Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta, informoval, že po konzultácii
s primátorom mesta sa najbližšie rokovanie mestského zastupitel‘stva uskutoční 11.9.2014;
o termíne rokovania mestskej rady budú jej členovia dodatočne informovaní.

8/ ZÁVER

Ing. Jozef Repaský
zástupca primátora mesta

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Oldřich Drah

Ing. Dušan Vinčur

Zapísala: Anežka Drbiaková

V Lipt. Mikuláši 26.8.2014 /

Ing. Jozef Repaský,
účasť a zasadnutie mestského

zástupca primátora mesta, pod‘akoval všetkýrn prítomným za
zastupitcl‘stva ukončil.

Ing. Anna Rašiová
prednostka MsU

/
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