
ZÁPISNICA č.4ĺ2017
z XXXIII. zasadnutia mcstského zastupitcPstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa
uskutočnilo dňa 16. mája 2017 o 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu

v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

Poslanci MsZ:

1/ Ing. Jozef Bobák
2/ Ing. arch. Pavel Bobák. CSc.
3/ MUDr. Miroslav Boďa
4/ Ing. Ján Bonko
5/ Miroslav Burgel
6! Peter Cibák
7/ Ing. Lucia Cukerová
8/ Ing. Sylvia Cukerová
9/ MUDr. Oldřich Drabovzal

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

OSPRA VEDLNENÍ:

1/ Ing. Jaroslav Čefo
2/ Mgr. Vincent Kultan
3/ Mgr. Ľubica Staroňová

PRIZVANÍ:

1/ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
2/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník Mestskej policie Lipt. Mikuláš
3/ Eva Okolicsányiová, vedúca frnančného odboru MsU
4/ Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsU
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5/ Ing. Miloš Bernik, vedúci odboru výstavby MsÚ
6/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU
7/ RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia ZP a pol‘nohosp. MsÚ
8/ Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
9/ Ing. Miroslav Uličný, ek. nám. riaditeľa Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorU a viedol tng. Ján BIcháč, PhD.,
primátor mesta. Uviedol, že toto zasadnutie bob zvolané ako neplánované, v zmysle
rokovacieho poriadku MsZ a zákona o obecnom zriadení. Konštatoval, že na začiatku
rokovania je prítomných 20 poslancov, 3 poslanci požiadali o ospravedlnenie neúčasti
a mestské zastupiteľstvo je uznášaniascbopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján BIcháč, PhD,, primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie,
do ktorej odporučil zvoliť poslancov Ing. Luciu Cukerovú, Ing. Mateja Géciho a p. Petra
Cibáka. Návrhová komisia v tomto zložení bolajednomyseľne (20 hlasmi) schválená.

Za zapisovatel‘ku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovateľov zápisnice
poslancov MUDr. Oldřicha Drahovzala a Mgr. Annu Dvorščákovú.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania MsZ podľa
pozvánky a otvoril k netnu rozpravu.

MUDr. Alexander Slafkovský. poslanec MsZ — zaujímal sa, z akého dövodu nieje v programe
zahrnutý záverečný účet mesta, ktorý bol na minulom zasadnutí stiahnutý z rokovania preto.
lebo nebola pribožená tabul‘ková časť a či k tomuto bodu bude zvolané osobitné zasadnutie
MsZ. Protestuje tiež proti spósobu zvolávania zasadnutí MsZ len e-mailovou poštou. Osobne
mal možnosť oboznárnif sa s týmito informáciami až večer pred týmto zasadnutím, čo nic je
zákonom stanovených 24 hodin pred zasadnutím MsZ. Požiadal aj v mene ostatných kolegov.

aby v prípade takéhoto neplánovaného zvolania zasadnutia MsZ holi o tom informovaní aj
telefonicky alebo SMS-správou. Ziada teda, aby spósob zvolávania MsZ bol v zrnysle
rokovacieho poriadku, tj. aby sa poslanci o tom dozvedeli minimálne 24 hodín vopred.

Inn. Blcháč. PhD. — pripomenul, že v úvode zasadnutie konštatoval, že zasadnutie bob zvolané

v zmysle rokovacieho poriadku MsZ a zákona o obecnom zriadení. Co sa týka záverečného
účtu, bude prerokovasý na júnovom zasadnutí MsZ, ktoré bude dadne zvolané podl‘a
schválených terminov zasadnutí na 22.6.20 17. Dal hlasovať o predloženom návrhu programu.

Mestské zastupiteľstvo program rokovaniajednomysel‘ne (21 hlasrni) schválilo.
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PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ Voľba návrhovej komisic, určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice

3/ Sehválenie programu rokovania

4/ Personálne otázky:

Návrh na zmenu uznesenia Č. 144/2015 z 10.12.2015 „Personálne otázky:
Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s úČasťou

mesta Liptovský Mikuláš“

5/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prcnechanie majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovými právami mesta

6/ Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania

s odpadmi z obalov So spoločnost‘ou ENVI-PAK, a.s.

7/ Doďatok Č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečcnie

mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš

v znení dodatkov Č. 1 — 10

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

9/ In terpelácie po slancov

10/ Informácie

11/ Záver

4/ PERSONÁLNE OTÁZKY:

NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Č. 144/2015 Z 10.12.2015

„PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA ZMENU ZÁSTUPCOV
MESTA V PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH S ÚČAStOU MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“

Návrh predložil Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. Informoval, že od 1.5.2017 je

zamestnancom MHK 32 L. Mikuláš, a.s. Ing. Stefan Kurie, ktorý práve ukončil svoje pósobenie

v spoločnosti EUrEKa ako skúsený manažér a dlhoročný podporovateľ hokeja súhlasií s tým,

aby svoje vedomosti a skúsenosti venoval Mestskému Hokejovému klubu 32 Liptovský

Mikuláš, a.s. Navrhol, aby sa Ing. Stefan Kurie stal členom predstavenstva tohto klubu.

Ina. Matei Géci. predseda návrhovej kornisie — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez
zmcny.

Mestské zastupitefstvo návrh jednomysel‘ne (21 hlasmi) schválilo. Uznesenie bob prijaté

pod číslom 30/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.
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5/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI
PRÁVAMI MESTA

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská. vedúca právneho odboru MsÚ. Informovala,
že návrh bol prerokovaný v kornisii ňnančnej a majetkovo-právnej a v mestskej rade. ktoré ho
odporúčajú schváliť. Jde o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena
spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí, ato vodovodnej a kanalizačnej prípojky
v katastri Palúdzka medzi budúcirn povinným z vecného brernena mestom Liptovský Mikuláš,
vlastníkom pozemkov a budúcim oprávneným z vecného bremena Cirkevným zborom ev.
cirkvi a.v. na Slovensku, so sídlom v Lipt. Mikuláši. Predmetom zmluvy bude zriadenie
vecného bremena práva uloženia inžinierskych sjetí a práva vstupu za účelom prevádzkovania
týchto sjetí na pozemkoch vo vlastníctve mesta v prospech vlastníka nehnuteľnosti — stavby
evanjelického kostola v Palúdzke. Zmluva sa uzatvori po realizácii vodovodnej a kanalizačnej
prípojky. ato najneskór do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia. Strairn oprávnená z vecného bremena zaplatí jednorazovú odplatu za zriadenie
časovo neobmedzeného vecného bremena v zmysle znaleckého posudku. Tento bod sa
predkladá na toto neplánované zasadnutie MsZ z dövodu. že v predmetnej lokalite mesto
plánuje realizovať úpravu parkovacích miest pň evanjelickom kostole,je teda v záujme mesta.
aby táto stavba bota realizovaná predtým ako sa uskutoční projekt mesta, aby nedošlo
k následnému poškodeniu vybudovaných parkovacích miest.

Ing. Jozef Bobák. poslanec MsZ — zaujímal sa, dokedy samá uvedená stavba dokončiť, pretože
stavebné povolenie na stavbu parkovacích plóch bob vydané cca v novembri mr. — v priebehu

letaje potrebné zrealizovaf parkovacie miesta na námestí SNP. Pripomenul. že póvodný projekt
nezahčňal ulicu Osadnú: následne bol projekt prepracovaný a Osadná vlka bola do nebo
doplnená. napňek tornu však nezahřňa studňu. ktorá bola póvodne naplánovaná v štúdii
spracovanej prof. Saraflnom a ktorá tam historicky patrí. Odporučil pri realizácii projektu
parkovacích plóch riešiť aj dobudovanie studne. aby predmetné územie zodpovedalo aj
prerokovanej šwdii.

Ing. Matej Géci, poslanec MsZ — podotkol, že spornínaná štúdia nie je záväzný dokument
(podobne ako ďalšie veci v rn.č. Palúdzka spracované formou štúdie) — jedná sa v zásade len
o odporúčanie. Zdóraznil, že pre mesto je záväzný platný územný plán.

In. Blcháč. PhD. — upozornil, že témou rokovania je uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena a nie projekt rekonštrukcie námestia SNP.

Ing. J. Bobák — pripornenut, že občania m.č. Palúdzka očakávajú, že studňa bude obnovená —

myslí si, že by nemal byť problém naplnif a zachovaf niečo. čo z historického hľadiska do
daného územia patribo.

Ing. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez ztueny.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseľne (21 hlasmi) schválilo. Uznesenie bob prijaté
pod číslorn 31/2017. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.
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6/ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU
ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPÁDMI Z OBALOV
SO SPOLOČNOStOU ENVI-PAK, A.S.

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. UviedoL že
spoločnosť ENVI-PAK je orgaiiizácia zodpovednosti výrobcov. t.j. jedna zo spoločností.
s ktorými musí mesto v zmysle zákona o odpadoch uzatvoriť zmluvu pre financovanie
triedeného zberu odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov (papier. plasty. sklo, kovy
a viacvrstvové materiály). V súčasnosti má mesto uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou
RECYKLOGROUP, ktorá je platná do 30.6.2017, ale spoločnosť nemá záujem s mestom
nad‘alej spolupracovať. Mesto Liptovský Mikuláš požiadalo všetky takéto organizácie, ktoré
zriaďuje Ministerstvo ŽP, aby predložili svoje ponuky na spoluprácu s mestom —

z predložených ponúk bola ponuka spoločnosti ENVI-PAK najvýhodnejšia. Na záver
upozornil, že príloha Č. 1 tejto zmluvy je súčasťou obchodného tajomstva.

lnE. Géci — upozornil na chybu v časti III. návrhu na uznesenie. kde je duplicitne uvedená časť
textu — odporučil duplicitnú čast‘ vymazat‘.

MUDr. Alexander Slaflovský. poslanec MsZ — zaujímal sa, či k tejto téme bob zvolané
zasadnutie komisie životného prostredia.

lnz. LenEyel — komisia ŽP nebola zvolaná; materiál bol prerokovaný komisiou flnančnou

a majetkovo-právnou a mestskou radou.

MUDr. Slaikovský — zvyk]osťou je takéto odborné materiály prerokovávať v komisii — podľa
nebo by bole vhodné, keby rokovanie kornisie na túto tému holo prebehbo. Zaujímal sa, akou
formou bol vykonaný výber dodávateFa na likvidáciu tohto odpadu, tj. či prebehlo riadne
výberové konanie, resp. súťaž podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo to v tomto pripade
nie je potrebné robiť.

In. Leniwel — súťaž nieje potrebné robiť, nakoľko tieto spoločnosti sú zriadené ministerstvom.
Mesto oslovilo všetky tieto spoločnosti a vybralo na základe ceny a aj na základe toho, akú
finančnú disciplínu vykazujú voči mým mestám. Spoločnosť ENVI-PAK nemá žiadne
podlžnosti voči mým mestám a ponúka najvýhodnejšiu cenovú ponuku oproti ostatným.

ln. J. Bobák — osobne sa skontaktoval s riaditeľom spoločnosti Recyklogroup a zaujímal sa
o dóvod neplnenia zmluvy. Pripomenuh že záväzok vo výške cca 118 tis. eur, kwrý sa uvádza
v predkladanom materiáli. je suma. ktorů vyfakturovali VPS spoločnosti Recvklogroup. L j.
nejde o sumu, na ktorej sa neskór dohodná, resp. je to suma, ktoráje rozporovaná. Vzhľadom
na to, že náklady na triedený zber odpadu sú v Liptovskom Mikuláši cca 3-násobne vyššie ako
v mých mestách (v ponukách boli ceny cca 5—6 eur, pritom v Lipt. Mikuláši predstavujú 15.70
eur na občana), zaujímal sa, čo je príčinou tohto stavu. Co sa týka výberu spoločnosti ENVI

PAK, podľa jeho zistenia táto spoločnosť poskytuje svoje služby pre mestá Michalovce

a Dubnica nad Váhom — keďže v oboch sú stranícki primátori jedného spektra, vyjadril

podozrenie, či nejde o politickú objednávku. V materiáli je o.i. uvedené, že „okrem toho
zberovej spoločnosti ostanú výnosy z predaja odpadov, ktoré predstavujú ročne cca 95 000 eur“
— vyjadril pochybnosť o tomto údaji, keďže podľa tabuľky v správe predkladanej minulý
mesiac zo strany VPS výnosy z predaja vyseparovaných oba[ov za rok 2016 činili 120 701 eur
— zaujímal sa. z akého dóvodu predložený materiál nezodpovedá skutočnosti. Podl‘a jeho
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názoru ide o narýchlo pripravený materiál, ktorý nebol prerokovaný v komisii ŽP a okrem toho
bol poslancom zaslaný neskoro. Na záver upozornil, že v materiáli nie je uvedený dátum
platnosti zmluvy; takisto vzniesol výhradu k tornu, že príloha Č. 1 je tajná — myslí si, že pokiar
je mesto verejná inštitúcia, nemóže vyhlasovat‘, že niečo je tajné pre verejnosť.

Irnz. BlcháČ. PhD. — požiadal predkladateľ o odpoveď len na poslednú otázku; ostatně budú
predmetom zrnluvy. ktorá bude podpísaná medzi VPS a ENVI-PAK-om.

lnE. Ján Bonko. zástupca primátora mesta — Ing. J. Bobák uvádza veci. ktoré nemajú logiku
a navyše mieša politiku s ekonomikou. Pripomenul. že zmluva, ktorá bo]a uzavretá

s predchádzajúcim partnerorn, bola schválená v MsZ ajej podmienky boli dané. Na základe
tejto zmluvy Verejnoprospešné služby fakturovali tomuto partnerovi zrealizované výkony a na
základe týchto faktúr vznikla pohradávka, ktorá nebola splatená. Z hľadiska časového, aj
z hl‘adiska toho, že spoločnost‘ dala výpoved‘, platnost‘ zrnluvy končí. preto je potrebné dať tieto
veci na správnu mieru. Pripomenu], že pohľadávka vo výške takmer 120 tis. eur existuje aje
predpoklad, že bude ťažko vymožiteľná. lebo doterajší partner mesta je zrejme v zlej ňnanČnej
situácii.

MUDr. Miroslav Bod‘a. poslanec MsZ — v súvislosti s vyjadrením Ing. J. Bobáka, že náklady
na triedenie odpadu v Lipt. Mikuláši sú vysoké a v mých mestách sú nižšie, ho požiadal, aby
uviedol aspoň niekoľko príkladov, o ktoré mestá sa jedná a aké majú náklady na triedenie
odpadu.

1n. J. Bobák — podotkol, že politiku do rokovaní zavádza toto vedenie mesta; jemu ide

o pragmatizmus. Vzhľadorn nato, že p. Polakovič, riaditeľ spoločnosti Recyklogwup bol dnes
v Lipt. Mikuláši rokovať o výške pohľadávky (cca 118tis. eur), myslí si, že poslanci by sa mali
dozvedieť. aký je výsledok tohto rokovania. Co sa týka otázky poslanca MUDr. Boďu,
pripomenul, že v ostatných ponukách bob ponúkané krytie nákladov na triedený zber
predmetného druhu odpadu vo výške 5,50 — 6,50 eur na obyvatera, t.j. všetky ostatně
spoločnosti ponúkali krytie v tomto rozpätí. Vzbľadorn nato, že o zvolaní tohto zasadnutia MsZ
sa dozvedel len niekoľko hodín pred jeho začatím, kedy bol v práci, nemohol zisťovať, aké
zmluvy rnajú uzavreté mé rnestá. Pripomenul však, že čísla, ktoré sú v tomto materiáli, sú
uvedené na základe výberu. ktorý realizovalo mesto. pričom opoziční a niektorí nezávislí
poslanci nic sů k žiadnym rokovaniam prizývaní. Nevie teda konkretizovať mestá, ale určite
takéto mestá sú. keď ostatné spoloČnosti ponúkajú sumu od 5,50 do 6,50 eur.

Inu. Blcháč. PhD. — poznamenal, že niektorí poslanci zrejrne potrebujú pochopiť systém —

v prípade, že rnajú určité nejasnosti, odporučil im obrátiť sana vedúceho odboru ZPa dopravy,
resp. na vedúcu oddelenia ZP a pol‘nohospodárstva, ktorí im ozrejmia celú problematiku OZV,
príp. aj to, že mesto Liptovský Mikuláš je na vrchole v separovaní odpadov v rámci Slovenskej
republiky.

Ina. Géci — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — s vypustením duplicitného
textu z časti III.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (17 poslancov za, 4 sa zdržali
hlasovania). Uznesenie bob prijaté pod číslom 32/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.
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7/ DODATOK Č. 11 K ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME
PRE ZABEZPEČENIE MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA
ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V ZNENÍ DODATKOV Č. 1-10

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Uviedol, že
Dodatok Č. 11 sa zaoberá dvoma podstatnými vecami — prvou je predlženie platnosti základnej
zmluvy uzavretej medzi rnestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou ARRIVA UORBUS.
ktorá je platná do 3 1.5.2017 stým, že momentálne prebieha verejné obstarávanie. Zmluva
snovým dopravcom by mala byfuzavretá do 31.12.2017.s platnosťou k 1.1.2018. Druhá vec.
ktorou sa dodatok zaoberá. je závázok mesta na obdobie od 1.6. do 31.12. uhrádzať
v pravidelných mesačných platbách príspevky na prevádzkovanie mestskej autobusovej
dopravy, a to v zmysle rozpočtu, ktorý bol stanovený na rok 2017 — jedná sa prakticky
o rovnaké sumy ako boli stanovené Dodatkom č. 10 na obdobie január — máj. Pripomenul, že
k materiálu je priložená aj krátka finančná analýza.

Jaroslav Grešo. poslanec MsZ — Členovia komisie dopravy a VP odporučili predložiť tento
návrh MsZ s tým, že sú si pine vedomí. že verejné obstarávanie. ktoré má zmeniť robotnícke
a žiacke spoje a približiť MAD občanom mesta Liptovský Mikuláš, je dlhší proces ako sa
póvodne predpokladalo — z toho dövodu odporučili schválit‘ Dodatok č. II na dlhšie obdobie.

Ing. Géci — procesne odporučil doplniť do návrhu uznesenia časť III. v znení: „odporúča
primátorovi mesta podpísat‘ Dodatok Č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre
zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení
dodatkov Č. I — 10“.

MUDr. Slalkovsk — z textu predloženého materiálu vplýva. žeje tu snaha prejsť na určitý iný
systém zabezpečovania MAD — zaujímal sa, či by tieto služby mala poskvtovať ind spoločnosť
za mých podmienok. Nemá vedomosť, že by MsZ prijalo určitý dokument takéhoto charakteru,
kde by sa menili základné charakteristiky MAD. Poznamenal, že takýchto společností na trhu
nic je neobmedzený počet, preto ho zaujíma, z akého dóvodu sa navrhuje predlženie zmluvy

len do konca roka a aké sú d‘alšie očakávania.

Michal Paška. poslanec MsZ — osobne sa k tejto téme podrobnejšie vyjadroval na ostatnom
rokovaní MsZ. Podotkol. že všetky zmeny. ktoré budú predmetom verejnej sút‘aže. smerujú
k tornu. aby mesto Liptovský Mikuláš malo kvalitnejšiu mestskú autobusovú dopravu.

V správach, ktoré sú každoročne predkladané do MsZ. sa neustále uvádza inforrnácia o poklese
cestujúcich, preto sa aj komisia dopravy a VP touto problematikou často zaoberá. Snahou je
posunút‘ MAD dopredu a v tomto duchu bude vyhlásená aj sút‘až —je potrebné dosiahnuť, aby
v meste boli moderně autobusy, moderně nástupištia, aby dopravca pružne reagoval, atď.

Pripomenul, že vyhlásenie súťaže bude podliehať schváleniu MsZ, tzn., že k tejto téme sa MsZ
ešte určite vráti.

J. Grešo — na ozrejmenie zopakoval, že snahou mesta je, aby doprava v budúcnosti bola
pružiejšia a nebola tak zastaralá ako je v súčasnosti. Cieľom teda je, aby jazdili kapacitne
menšie autobusy a chodili častejšie (k tornu je potrebnéjestvujúcich 12 liniek rozšpecifikovať
na 12 mesiacov) a aby dopravca, ktorý sado sút‘aže prihlási, mal jasne určené pravidlá, t.zn.,
že ide o proces, ktorý bude trvat‘ dlhšie. Na to sa urobila príprava už v minulom roku, keď sa
do autobusov zaviedol OPS systém, kde možno presne špeciflkovať počet najazdených
kilometrov, počet prepravených cestujúcich, ako aj výšku zisku alebo straty z konkrétnej linky.
čo musí mesto vo verejnom záujme zaplatiť dopravcovi.
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MUDr. Slalkovský — pripomenul, že nástupištia — zastávky sú mestské, okrem autobusového
nástupišťa na stanici, ktoré boto predané súkromnej spoločnosti. Ak táto téma bota prerokovaná
v komisii dopravy a VP, myslí si, že aj MsZ by malo byť podrobnejšie informované
o zámeroch. Zdóraznil, že ekonomiku, kapacitu autobusov a pod. si dopravca dokáže nastaviť
sám, mesto mu však musí stanovif počet liniek, rozsah výkonov a vyj adrif sa. či je ochotné
zap]atit‘ rozdiel. Trh potom musí ponúknuť dopravcu. ktorýje ochotný podmienky mesta splnif.

M. Paška — poďakoval J. Grešovi a Ing. Lengyelovi, ktorí tejto agende venujú veľmi veľa času.
či už vo svojom pracovnom alebo vo voľnom čase, ale aj na zasadnutiach komisie dopravy
a VP. kde sa táto téma často rieši. Tak ako sa vyjadril poslanec J. Grešo. sút‘až nie je
jednoduchá, nároky mesta budú veľké. preto by táto agenda mala pod]iehať schváleniu MsZ.
Základnou podmienkouje, že mesto si nastaví systém MAD — cieFomje mať efektivnu. veľmi
dobre a spoľahlivo fungujúcu MAD, aby sa ľudia do nej vracali, tj. aby ti, čo presadli do áut,
v čo najváčšej možnej miere opilť využívali MAD.

Ing. Blcháč. PhD. — pripomenul, že MsZ rozhodlo o vyhlásení verejného obstarávania — po
overení bude k tomu podaná informácia. Pokiaľ má niekto seriózny záujem o túto agendu, móže
sa obrátiť napr. na predsedu komisie dopravy a VP, resp. na odbor ZP a dopravy, ktorý tieto
podklady pripravuje. Zdóraznil, že tak ako mesto doteraz zodpovedne pripravovalo všetky
obchodné verejné súťaže (spomenul napr. Ovs na likvidáciu TKO. čo nebola jednoduchá
záležitosť). aj v tomto prípade urobilo výber medzi renomovanými sút‘ažiteľmi, ktori
pripravujú podklady veFmi zodpovedne — MsZ bude o výsledku informované. Myslí si, že je
potrebné odpútať sa od starých schém. ktoré sú dlhé roky zaužívané — poslanec J. Grešo jasne
avizoval určité principy, na ktorých chce mesto radikálne zlepšiť fungovanie MAD atomu bude
prispósobená aj agenda verejnej obchodnej súfaže. Co sa týka nástupíšt‘, pre informovanie
verejnosti pripomenul, že nástupištia na autobusovej stanici nie sú mestské — v r. 2011 —2013
boli predané súkromnej spoločnosti, vtedy SAD LIORBUS; mestské sú autobusové zastávky,
ktoré sú na území mesta Lipt. Mikuláš. Co sa týka súťažných podkladov, otázne je, či musia
byť schval‘ované v MsZ alebo ide o prevádzkovú záležitosť — odporučil vyj asniť v súlade So
zákonom o obecnorn zriadení a s rokovacím poriadkom MsZ. Pripomenul. že MsZ už rozhodlo
o vyhlásení verejného obstarávania — v prípade, že to bude postačovať, následne by malo
schvaľovat‘ už návrh zmluvy, ktorý vyjde z verejného obstarávania.

tnu. Géci — predložil na hlasovanie svoj pozmeňovaci návrh na doplnenie uznesenia o
odporúčaciu časť.

Pozmeňovaci návrh bol jednomysel‘ne (22 hlasmi) schválený.

Inc. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok, vrátane schváleného
pozmeňovacieho návrhu.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 poslancov za, I nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 33/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

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

Návrh predbožila p. Eva Okolicsányiová, vedúca finančného odboru MsC.
Informovala, že návrh bol prerokovaný v komisii finančnej a majetkovo-právnej a v mestskej
rade. ktoré ho odporučili predložit‘ na prerokovanie MsZ. K bodu 1 schvaľovacej časti uviedla.
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že na základe rokovania Okresného úradu v Žiline, odboru výstavby a bytovej politiky, bolí
zástupcami vlastníka objektu dohodnuté požiadavky, ktoré nie je možné získať z programov
MDaV SR na rozvoj nájomného bývania. Jedná sa o významnú sumu. ktorú mesto použije na
reálnejšie výdavky v tomto roku. K bodu 2 — rozhodnutím MZP SR bude mestu Lipt. Mikuláš
poskytnutá dotácia z enviromentálneho fondu vo výške 200 tis. eur na nákup vozidla na zber
a odvoz odpadu. V rozpočte je zabezpečená spoluúčast‘ 11 tis. eur: podľa verejného
obstarávania cena vozidla je 240 tis. eur s DPH; rozdiel 29 tis. eur je potrebné dofinancovat‘
z kapitálových výdavkov, ktoré v rozpočte neboli naplánované. K bodu 3 — zmena rozpočtu je
z důvodu úpravy rozpočtových položiek z rekonštrukcie bufetu MsU na sobášnu sieň ajej
interiérové vybavenie. ktoré je súčasfou kompletných stavebných úprav a z důvodu výdavkov
na interiérové vybavenie novovznilautého tlačového centra v zmysle zmluvy o dielo. K bodu
4— zmena rozpočtu sa navrhuje z důvodu rozšírenia realizácie stavebných prác na schválených
investičných akciách cintorína Okoličné a realizácie parkovacích plóch vnútrobloku na ul. Cs.
brigády — krytie je zabezpečené z úspory dosiahnutej pri verejnom obstarávaní na rekonštrukciu
Pišútovej ulice.

MUDr. Slafkovský — zaujímal sa, čo sa plánuje zriadiť v novovzniknutom tlačovom centre
(interiérové vybavenie). Poznamenal, že pracovníci tlačového oddelenia mali aj doteraz svoje
pracovné miesta a mali k dispozícii určité zariadenia. preto považuje náklady 3,5 tis. eur na
tento účel za nepdmerane vysoké.

Mgr. Anna Dvorščáková. poslankvňa MsZ — poukázala na bod Č. 2 schvaľovacej časti
uznesenia — v póvodnom materiáli, ktorý poslanci dostali, sa uvádzala výška dividend 40 tis.
eur, pričom v novem materiáli sú dividendy 29 tis. eur. Zaujímala sa, o aké dividendy ide —

požiadala o špecifikovanie.

D. Okolicsánviová — zdrojem dividend je zisk ze spo]očnosti LMT. a.s.

Inu. Blcháč. PhD. — zopakoval, že zdrojom krytia výdavkov 29 tis. eur sú dividendy z LMT,
a.s., ktoré sú určené na dofinancovanie nákupu smetiarskeho auta, na které mesto Lipt. Mikuláš
získalo úspešne 200 tis. eur z envirofondu. za čo poďakoval všetkým spolupracovníkem. aj
riaditeľovi a pracovníkom VPS, ktorí sa o túto agendu starali, tj. ďalej sa pokračuje v obnove
techniky VPS. Co sa týka otázky poslanca MUDr. Slafkovského, pripomenul, že mesto
Liptovský Mikuláš v poslednom období veľmi skvalitnilo svoju mediálnu prezentáciu; už
niekol‘ko mesiacov je nainštalovaná mediálna stena, ktorá je však v provizórnych priestoroch,
kde doehádza k rušeniu tlačových konferencií alebo určitých prezentácií mesta — cieľom je
zriadiť takýto priestor pred vstupom do zasadačky č. 305. kde bude možné predstaviteľov médií
slušne privítať. urobiť im slušné zázernie a slušným a důstojným spósobom prezentovať
pozitívne výsledky mesta Liptovský Mikuláš. ktoré v poslednom období dosahuje.

Ing. Oéci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— časti I. a II. — bez zmeny — návrh schválený jednomyseFne (22 hlasov);
— bod 111/l — bez zmeny — schválený (21 poslancov za, lnehlasoval);
— bod 111/2 — bez zmeny — schválený jednomyseľne (22 hlasov);
— bod 111/3 — bez zmeny — schválený (19 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval);
— bod 111/4 — bez zrneny — schválený jednomyseľne (22 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bole prijaté pod číslom 34/201 7. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.
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9/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Inp. Jozef Bobák:

a) Interpeloval primátora mesta:

Andice — požiadal o opilenie lípy nachádzajúcej sa na pravej strane mestskej časti
v blízkosti potoka (pod ňou sú umiestnené .‚božie muky“, ktoré slúžia aj ako orientačný bod pre
mapy) — veľké konáre ohrozujú okoloidúcich obyvateľov.

b) Interpeloval primátora mesta:

Palúčanská ulica — požiadal o opravu povrchu cesty od križovatky I/I B po
Penkalovu ulicu. ktorýje značne poškodený (rušná premávka).

Odpovedané na zasadnztíí MsZ: Inu. Blcháč. PhD. — mesto má spracovaný plán celoplošných
opráv — v zmysle nebo sa postupuje.

c) Interpeloval primátora mesta:
Palúdzka — požiadal o vyčistenie odvodňovacieho rigola — od predajne Jednota

až po jeho vyústenie pri Penkalovej ulici.

Qdpovedané na zasadnutíMsZ: lnu. Blcháč. PhD. — vyčistenie rigola bob v uplynulých dňoch
vykonané.

2. Michal Paška:

ti) Interpeloval primátora mesta:
Cyklochodník — pod‘akova! za umiestnenie 2 Iavičiek a odpadkového koša v časti

Okoličné a zároveň požiadal o osadenie 2 lavičiek a 1 nádoby na odpadky na druhej strane
cyklochodnika. t.j. na obratisku pri palúčanskom moste — zelená plocha — vytvoriť rniesto na
oddych.

b) Interpeloval primátora mesta:

Cesta Č. 1/18 (hlavný ťah mestom) — požiadal z pozície primátora mesta oslovíť listom
Slovenskú správu ciest so žiadosťou o obnovu značenia jazdných pruhov pre cyklistov na úseku

od Rachmaninovho námestia po križovatku so sídliskom Podbreziny.

c) Interpeloval primátora mesta:

Oblast‘ zelene — informoval, že dňa 27.7.2016 oslovil príslušný útvar MsU a upozornil

na stav drevín a zelene na sídlisku Podbreziny — MsU jeho požiadavku preposlal VPS

k vybaveniu. Na základe toho mulo dójsť k náprave a Verejnoprospešné služby ho mali
informovať o tom, ako je požiadavka vybavená, ale spätnú informáciu z VPS nedostal a nebola

ani zjednaná náprava v takom rozsahu ako požadoval. napr. na trávnatej ploche medzi Ziarskou

ulicou a Priebežnou ulicou nebol do dnešného dňa nahradený ani jeden suchý strom, na ktorÝ

upozornila nie je zrealizovaná náprava ani v zelenej oáze, ktoráje pýchou sfdliska Podbreziny

(suché stromy, poškodené podpery zelene, medzery v krovinatých porastoch). Požiadal

primátora, aby zo svojej pozície vyzval VPS k zjednaniu tejto nápravy s tým, že je ochotný

kompetentným zamestnancom jednotlivé nedostatky priamo na mieste ukázat‘.
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Odyovedané na zasadnzuí MsZ: Inu. Blcbáč. PhD. — informoval, že mesto rieši veci
systematicky, o.i. aj tým, že na VPS zriadilo miesto dendrológa, čo sa už začmna prejavovať
napr. vo výsadbe zelene. Pracovníčke na uvedenom rnieste bude odporučené, aby si riešenie
uvedenej trávnatej plochy na sídlisku Podbreziny zaradila do svojej agendy. Co sa Lýka „zelenej
oázy“. v tomto prípade bude potrebné preskúmať právny vzt‘ah medzi mestom ajedným
z občianskych združení, ktoré pösobí v tejto lokalite — mesto sa bude tornu venovať.

d) Interpeloval primátora mesta:

Podbreziny — požiadal o zabezpečenie opravy spomal‘ovacieho prahu medzi budovou
rnäsiarstva a predajňou Jednota na Smrečianskej ulici —jedná sa o vel‘mi frekventovaný úsek.

** ** ** ** * *** **** * * **** 4 ***** * *** 4*4 ** *** *** **

Poďakoval odboru ŽP a dopravy MsÚ pod vedením Ing. Lengyela, s ktorým či už na
rokovaniach kornisie dopravy a VP alebo pri osobných stretnutiach viackrát nešili otázku
komunikácie na Stefánikovej ulici (popred autobusovú a železničnú stanicu) — v krátkom čase
sa podarilo reflexným dopravným značením vvznačiť všetky 3 frekventované prechody pre
chodcov. Ocení. ak sa v t.r. podari ešte nasvietiť špeciálnym spósobom prechod pre chodcov
pri stanovisku taxíkov.

* ** ** 4*44*4 * ** * * ***** * * *** * * *** * ** * ** *** ** * **

Pod‘akoval VPS, konkrétne úseku elektroúdržby za skutočne rýchle zabezpečovanie opráv
porúch na verejnom osvetlení.

** ** * 44* * 4*4*4* * * *4*4* ** * 4* * * 4*4 * ** *4*4*4* * **

Poďakoval VPS za veľmi dobne odvedenú prácu pri čistení pniestranstiev na sídlisku
Podbrezinv po dlhotrvajúcom zimnom období.

** * * 4*4*44*4 * *4* * * **** *4 * *4* * 4*4*44*4*4*44* * *

3. MUDr. Alexander Slaikovský:

a) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal. aby do MsZ boli predložené súťažné podklady na nového dopravcu pne

MAD vrátane podrnienok novej zmluvy, nakoľko sa jedná o vážne rozhodnutie s dopadom na
každodenný život občanov mesta a poslanci by mali mať možnost‘ o tom spolurozhodovať.

Qdpovedané na zasadnutí MsZ: Inu. Blcháč. PhD. — o postupe pri výbere prevádzkovateľa

MAD informoval v rámci príslušného bodu programu. Pokiaľ to bude nutné, bude to
predmetom rokovania MsZ, resp. bude podaná informácia o súťažných podkladoch. Ubezpečil,

že sana tom vel‘mi zodpovedne a dösledne pracuje, v záujme skvalitnenia mestskej autobusovej
dopravy oproti terajšiemu stavu, ktorý tu bol dlhodobo.

b) Interpeloval primátora mesta:

Požiada] o zabezpečenie premiestnenia informačnej tabule. ktorá sa nachádza pri
fontáne „Pocta tvorivému mysleniu — Metamorfó2y“, na miesto, kde bo]a predtým. t.j.

v blízkosti podchodu Baťova ulička, pretože v súčasnosti sa na všetkých záberoch z mesta
objavujů reklamy. Ide o jednu z najfotogenickejších lokalít v meste a práve tam je umiestnená
reklarnná plocha, čo nepokladá za najvhodnejšie.

Odpovedané na zasadnztíí MsZ: Inu. Blcháč. PhD. — nevylučuje možnost‘ premiestnenia

informačnej tabule pri fontáne — MsU tůto možnost‘ preverí.
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e) Interpeloval primátora mesta:

Požiadal, aby v rámci možností bol používaný názov fontány na Nám. osloboditeľov
„Pocta tvorivému mysleniu“. nakol‘ko takýto názov bol vo vysút‘ažených podkladoch pri
výstavbe pešej zóny. Názvom „Metamorfózy označili fontánu Jen autori ako svoje dielo. ale
podmienkou boto, že tabuľa bude obsahovať mená Fudí, ktori sa určitým spósoborn význačne
prezentovali v histórii tvorivým myslením v róznych oblastiach. Pokiaľ sa používa len skrátený
názov „Metamorfózy“. stráca Sa tým póvodný zámer diela.

Odpovedané na zasadnnží MsZ: 1n. Blcháč. PhD. — v súvis]osti s názvorn fontány požiada
riaditeľa MJK, pnp. hlavnú architektku mesta o stanovisko. Pnipomenul. že názov
„Metamorfózy“ sa používa od vzniku tohto diela, preto nevidí dóvod toto pomenovanie rušiť.
Nie je však vylúčené, že sa móžu používať oba názvy — mesto sa pnispósobí uvádzaniu takého
názvu, ktorý bude označený za správny.

d) Interpelovat primátora mesta:

Palúdzka — rekonštrukcia cesty č. 1/18 od palúčanského mosta po nemocnicu —

upozornil, že v prve] časti prebiehajú práce na rozšírení krajnice. ale nie je plánovaný oporný
rnúr. tj. hrozí, že krajnica bude znovu upadať, pretože podložie pod krajnicou sa robí, ale pod
cestou sa nerobí. Navyše rozšírením krajnice dójde k zúženiujazdných pruhov na hlavnej ceste.
čo bude prinášať nebezpečné situácie hlavne pre cyklistov — riziko úrazov (najmá pri pekárni)
— považuje za potrebné, aby na ceste Č. 1/18 zostalijazdné pruhy v dostatočnej šírke.

Odpovedané na zasadnntí MvZ: Inu. Blcháč. PhD. — na rekonštrukciu cesty č. l/l 8 je
spracovaný projekt SSC, o ktorom bob potrebné v prípade záujmu sa skór informovat‘, pretože
po vysút‘ažení ho už nemožno zastavit‘ (zastavenie prác by znamenalo dlhodobo rozkopanú
cestu). Poslancovi MUDr. Slafkovskému by mali byť tieto postupy známe. ked‘že dlhodobo
pracoval s verejnmi zdrojmi. Pevne ven, že projektant, ktorý projektoval túto cestu. vrátane
parkovacích miest, správne prepočítal všetky technické parametre. aby projekt bol v poriadku
— v pripade, že tornu tak nebude. mesto bude hľadať nápravu.

e) Interpeloval primátora mesta:

Areál vodného slalomu — upozornil na zanedbané protipovodňové opatrenia ponad
bývalé škvárové ihrisko. Aj ked‘ doteraz nedošlo k povodni, do budúcnosti to v prípadejarných

vel‘kých vód nemožno vylúčiť, pretože kým je póda zamrznutá, je nereálne uvol‘nit‘ potrubie —

v súčasnosti je v ňom naplavené veľké množstvo odpadu. Navrhol, aby občania z Hlbokého

pod dozorom niekoho zodpovedného z mesta v rámci VPP alebo mých činností toto potrubie
vyčistili a vyhli sa tak zatopeniu osady Hlboké do budúcnosti.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: ln2. Blcháč. PhD. — zdóraznil. že upchaté potrubie sa
pravidelne čistí — aktivační pracovníci veľmi intenzívne pracujú na celom území mesta. vrátane

tejto lokality. Poukázal však na nezodpovedné konanie bývalého vedenia mesta, ktoré
vynaložilo 35 tis. eur na protipovodňové opatrenia — na hrádzu, ktorú mesto nepotrebuje,
pričom tieto prostriedky boli použité po tom, keď táto akcia už bola zrealizovaná a zaplatená —

tento postup je potrebné preveriť odborníkom. Vyjadril podozrenie, že MUDr. Slaĺkovský
odišiel z minulého zasadnutia MsZ demonštratívnym spósobom aj kvöli tomu, aby nemusel
vysvetľovať toto jeho mrhanie verejnými zdrojmi vo výške 35 tis. eur. Pokiaľ by bol vykonal

určité opatrenia práve tam. kde boll potrebné, napr. v Demänovej. v Ploštíne, v lľanove.

v Palúdzke, resp. v Klbokom, rnohol pomócf tejto veci namiesto toho, aby kritizoval niečo, Čo
považuje za problém, určite však nejde o taký problém ako ho opísal.
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10/ INFORMÁCJE

Inn. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta;

1. Informoval o valnom zhromaždeni spoločnosti LMT. a.s.. kde má mesto podjel 20 % -

spoločnosť hospodárila tradične bez komplikácií s tým, že hospodárskv výsledok bol cca 800
tis. eur, pričom podjel mestaje cca 160 tis. eur, ktor‘ bude pripisaný na účet mesta do 60 dní
od konania valného zhromaždenia. Mesto bude o tomto prenájme a o niektorých ďalších
prenájrnoch predkladať správu, žial‘ v súčasnosti sa to týka už len budov, pretože technológia
tepelného hospodárstva bola v roku 2013 veľmi nevýhodne predaná spoločnosti LMT, so
stratou cca 1 mil. eur.

2. Informoval, že W5a 15.5.2017 sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti FIN.
MOS.. a.s. stým. že spoločnosťje po dlhej dobe aj účtovne zisková (cca 25 tis. eur). pričorn
hospodársky je to omnoho viac. Spoločnosť úspešne podniká a mesto Lipt. Mikuláš má
k dnešnému dňu 11,9 %-ný podiel na zisku tejto spoločnosti tým, že získala peniaze za akcie,
ktoré spláca. Podľa získanej informácie sa opäť 9 poslancov podpísalo pod určitá výzvu
a žiadosť o informácie v súvislosti 5 týn), že niektorí rudia sa neustále snažia podsúvať
verejností správy, že mesto bude v r. 2022, ked‘ sa ukonči zmluvný vzťah, odkupovat‘ od
spoločnosti FIN. M.O.S., a.s. verejné osvetlenie za vysokú sumu, čo hrozí mestu určitými
veľkými škodami. Zdůraznil, že tieto informácie sa nezakladajú na pravde a vyzval všetkých,
ktorí ich šína, aby prestali s týmito bludmi a aby prestali do toho vt‘ahovat‘ blízkych
spolupracovníkov mesta i poslancov MsZ, pretože je to úplne zbytočné. Uviedol, že cca pred
mesiacom si od spoločnosti FIN. M.O.S., a.s. vyžiadal informáciu, ktorú spoločnosť doručila

a v ktorej sa uvádza: „Mesto má možnost‘, nie však povinnost‘ odkúpit‘ sústavu verejnébo
osvetlenia po uplynutí dohodnutej doby. Aktuálne platné znenie zmluvy umožňuje mestu
v prípade záujmu nadobudnúť tento majetok do vlastníctva mesta. a to za zostatkovú účtovnú
hodnotu a za podmienok stanovených osobitnou zmluvou. Predpokladá sa teda uzatvorenie
osobitnej imluvv. v ktorej je možné stanoviť podrobnejšie podmienky. zohľadniť požiadavky
mesta, vrátane spósobu zaplatenia zostatkovej hodnoty majetku. Mesto je súčasne aj
akcionárom spoločnosti FIN. M.O.S.. as., a preto v čase uzatvárania osobitnej zmluvy
o odkúpeni sústavy verejného osvetlenia do vlastníctva mesta bude k dispozícii stanovený
počet akcií, ktoré zodpovedajú podielu mesta na majetku tejto as., ateda budú mať hodnotu.

Ked‘že po odkúpení sústavy verejného osvetlenia do vlastníctva mesta už nebude ďalej důvod,
aby mesto zostalo akcionárom tejto spoločnosti, můžu byť tieto akcie tiež spätne odkúpené

a takýmto spósobom použité na úhradu zostatkovej hodnot3 nadobúdanej sústavy verejného
osvetlenia“. Pripomenul. že toto stanovisko je v zásade totožné s tým. čo prezentoval dňa
19.11.2016. že projekt by sa mal ukončiť dor. 2022. kedy mesto vráti spoločnosti FEN. MOS.
akcie. ktoré majú hodnotu a spoločnosť odovzdá mestu funkčné verejné osvetlenie. Za tým si
stojí a v tomto písomnom stanovisku spoločnosti FIN. M.O.S. je to potvrdené. Da]šou
možnosťouje, že mesto sav r. 2022 rozhodne zostať akcionárom spoločnosti s tým. že verejné
osvetlenie bude d‘alej vo vlastníctve mesta a mesto sa bude podiel‘ať na výnosoch
z hospodárenia tejto spoločnosti. Vyzval všetkých tých, ktorí strašia a rozširujú bludy na túto
tému, aby to viac nerobili, pretože zbytočne odvádzajú pozornosť vedenia mesta, poslancov,
zamestnancov mesta i verejnosti od skutočných vecí, ktoré obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš
potrebujú. Zdůraznil, že verejné osvetlenie nepredstavuje pre mesto žiadny problém.
Predpokladá. že aj spoiočnosť FEN. M.O.S.. a.s. bude predmetom posudzovania dlhodobých
nájomných zmlův.
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3. Informoval o veľmi vážnej situácii na skládke TKO vo Veternej Porube, keď minulý

týždeň bob opilť zaznamenané presakovanie odpadových vůd. Mesto muselo vynakladať
ďalšie nemalé finančně prostriedky na odvoz odpadových vód zo záchytnej nádrže, čo potvrdili
už aj oflciálne merania na skládke, kde má byť 1,5 metrový prierez násypu, ale na veľkej časti
skládky tornu tak nie je, t.zit, že uzatvorenie skládky TKO nie je urobené podľa projektu.
Zdóraznil. že ide o veľmi vážnu tému, za ktorú by mal niekto brať zodpovednosť — tento
problém vznikol v r. 2014, keď sa takýmto nekvalitným spósoborn skládka uzatvorila. tj.
z tohto pohľadu ide o technický problém. Zároveň je tu protokol z Uradu pre verejné
obstarávanie. v ktorom sajasne uvádza, že pri použití cca I mil. eur na uzatváranie skládky bol
viacnásobne porušený zákon o verejnom obstarávaní. Toto pokladá za ešte váŽnejši problém.
pretože v tomto prípade zodpovednosť skutočne bude rnusieť byť vyvodená. Pre mesto Lipt.
Mikuláš to bude znamenať, že bude potrebné spracovať nový projekt, skládka sa bude musieť
znova uzatvorif a nájst‘ na to finančně prostriedky. Zdóraznil, že tento stav, ktorý tu pretrváva
z r. 2014, ked‘ sa predčasne, nekvalitne a v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní použili
verejně zdroje tohto mesta a VPS, bude pre mesto predstavovať veľký problém.

iii ZÁVER

Ing. Ján Bkháč, PhD., primátor mesta, pripornenul, že d‘alšie riadne zasadnutie MsZ
sa uskutoční v zrnysle schváleného plánu rokovaní dňa 22.6.2017. Poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Marta Gutraiová Ing. 4 BIcháč/ PhD.
prednostka MsU primátor msta

Overovatápi.,

MUDr. O chD

Mgr. Anna Dvoťcáková

Zapísala: Anežka Drbiaková
V Lipt. Mikuláši 26.05.2017

14


