
ZÁPISNICA č.1,“2017
XXX. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši. ktoré sa uskutočnilo
dňa 16. februára 2017 o 10.00 hod. v male] zasadačke Mestského úradu v Lipt. Mikuláši

PR Í TO M NÍ:

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/ Ing. Lucia Cukerová
7/ Ing. Sylvia Cukerová
8/ Ing. Jaroslav Cefo
9/ Mgr. Anna Dvorščáková

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

OSPRA VEDLNENÍ:

1/ Peter Cibák
2/ MUDr. Oldřich Drahovzal
3/ Jaroslav Grešo

PR 12 J‘A \TÍ:

I / Marta Gutraiová, prednostka Mstí
2/ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník Mestskej policie Lipt. Mikuláš
4/ Eva Okolicsányiová, vedúca finančného odboru MsU
5/ PhDr. Miroslava Alrnanová, vedúca odboru vnútornej správy MsU
6/ Mgr. Anna 1l‘anovská, vedúca odboru právneho MsU
7/ Ing. Miloš Bernik. vedúci odboru výstavby MsU
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8/ Ing. Alena Vinčurová, vedúca odboru ÚR a SP MsÚ ‚

9/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU
10/ doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kult. MsU
11/ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
12/ Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsU
13/ Ing. Anežka Makovická, ved. odd. daní apopl., poverená vedením fln. odbom MsU
14/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková. vedúca útvaru hlavného architekta mesta,
15/ RNDr. Mária Lošonská. vedůca oddelenia ZP a poľnohospodárstva MsU
16/ Ing. Dušan Grešo, riaditel‘ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
17/ Ing. Miroslav Uličný, ekonomický nám. riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš
18/ Gabriela Herichová, Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš
19/ Mgr. René Devečka. riaditeľ Domu kultúry Liptovský Mikuláš

Médiá:

Mgr. Michal Jurči, SITA
Marián Bistiak, RTVS

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.,
primátor mesta. Konštatoval, že na rokovaní je prítomných 22 poslancov, 3 poslanci požiadali
o ospravedlnenie neúčasti a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na vol‘bu návrhovej komisie,
do ktorej odporučil zvolíť poslancov Ing. Luciu Cukerovú, Ing. Mateja Géciho a MUDr.
Alexandra Slafkovského. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená (21 poslancov za,
I nehlasoval).

Za zapisovatel‘ku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovate]‘ov zápisnice
poslancov Ing. Sylvin Cukerovú a p. Karola Székelyho.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. pred[ožil návrh programu rokovania MsZ podľa
pozvánky.

Mur. Vincent Kultan. poslanec MsZ — požiadal primátora, resp. prednostku MsÚ, aby dohliadli
na to, aby sa prípadné zmeny termínov rokovaní MsZ včas oznamovali všetkým poslancom,
nie iba koaličným poslancom. Nie mu je známe, či išlo o úmysel alebo omyl, že dňa 16.1.2017
všetci koaliční poslanci a niektorí nezávislí poslanci bolí informovaní o tom, že najbližšie
zasadnutie MsZ sa bude posúvať, ale opozičným poslancom to nebolo dané na vedomie
a následne sa to dozvedeli iba z médií. Osobne chápe, že termín MsZ jev niektorých prípadoch
potrebné napr. z prevádzkových dčvodov posunúť, avšak prednostke MsU a vedeniu tohto
mesta by sa nemalo stávať, aby poslancov o tom informovali selektivne — nejde o správne
konanie aje na to potrebné dohliadnut‘.
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Inu. Blcháč, PhD. — poznamenal, že došlo k určitému nedopatreniu v komunikačnej rovine,
napriek tomu však poslancom bola doručená pozvánka na toto zasadnutie načas, v zmysle
rokovacieho poriadku. Dal hlasovat‘ o predloženom návrhu programu rokovania.

Mestské zastupitel‘stvo program rokovania jednomysel‘ne (22 hlasmi) schválilo.

PROGRAM:

1/ Oh‘orenie zasadnutia

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

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“

5/ Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

6/ Personálne otázky:
Vol‘ba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie
r. 2017—2021

7/ Návrh Dodatku Č. 4 Rokovacieho poriadku mestského zastupitel‘stva
v Liptovskom Mikuláši v platnom zneni

8/ Návrh Dodatku Č. 3 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš

9/ Návrh na predaj prebytoČného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta

10/ Správa o výsledku kontroly: „Preskúmanie procesu zákonnosti postupu
predČasného uzatvorenia skládky TKO vo Veternej Porube v rokoch 2013—2014“

11/ Správa o výsledku kontroly: „Kontrola transferov poskytnutých Vcrejnoprospcš
ným službám Liptovský Mikuláš na rok 2014

12/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
za r. 2016

13/ Správa o činnosti Mestskej policie Liptovský Mikuláš za rok 2016

14/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VlN Č. 8/1992/VZN o vyt-váraní
podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

15/ Návrh na schválcnie Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie
a propagáciu vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná
cesta okolo Tatier — II. etapa“ v rámci Programu cezhraničncj spolupráce
Interreg V — A Poľsko — Slovensko 2014 —2020

16/ Návrh na zaradenie do siete škůl a školských zariadcní — zaradenie Špeciálnej
materskej školy ako súčasť organizačnej fložky Spoj enej školy J. Rumana 6,
Liptovský Mikuláš od 1.9.20 18
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17/ Návrh VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN Č. 8/2O11NZN o určení výšky
príspcvku na čiastoČnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

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

19/ Informácia o výsledku kontroly vercjných fmancií, majetku a plnenia opatrcní

z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách vykonanej v meste Liptovský

Mikuláš v čase od 10.8.2016 do 1.12.2016 Najvyšším kontrolným úradom SR

20/ šn terpelácie posla ncov

21/ Informácic

22/ Záver

4/ NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA „ČESTNÉ OBČIANSTVO
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“

Návrh predložil Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta. Prečítal celé znenie dňvodovej
správy. v ktorej sa navrhuje udeliť ocenenie ‚.Cestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ p.
Jánovi [Vanovskému. Doplnil, že návrh na udelenie čestného občianstva mesta podala ZO SZPB
a toto ocenenie bude odovzdané na slávnostnom zasadnutí MsZ v Lipt. Mikuláši v mesiaci apríl
2017, pravdepodobne počas osláv oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš. Udelil slovo členovi
výboru ZO SZPB p. Vránskemu.

Ján Vránskv. podpredseda ZO SZPB — v mene výboru ZO SZPB poďakoval za udelenie ceny
mesta ieh zákiadnej organizácii. Zdůraznil, že pozornost‘ mesta a prejavená priazeň jeli ešte
viac zaväzuje. aby pokračovali v nastúpenom trende aktívnej činnosti ich základnej
organizácie. Požiadal o podporu návrhu členov ZO SZPB na udelenie ocenenia ‚qCestné
občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ pre p. Jána IFanovského. ktorý bol dlhoročným členom
oblastného výboru SZPB. Je prikladom pre súčasnú generáciu a mládež, keď jej i v tomto
vysokom veku odovzdáva svoje bohaté životné skúsenosti. Naše mesto tak vzdá poctu čtoveku,
ktorý je toho nespome hoden.

Ing. Jozef Bobák. poslanec MsZ — osobne pozná p. I]‘anovského minimálne 30 rokov, ešte
z obdobia 90-tych rokov. kedy veľmi aktívne pósobil v SZPB. V súvislosti s predloženým
návrhom na uznesenie poukázal na bod a), kde odporučil druhú časf vety (za čiarkou) nahradiť
textom ..a zásluhy pri oslobodzovaní mesta Liptovský Mikuláš“. Mysli si, že póvodné znenie
„...udržiavanie tradícií. ktoré sú tak potrebné v dnešnom svete extrémistických skupin“
dehonestuje takéto ocenenie. Prihovára sa za to, aby p. Iľanovskému bob udelené ocenenie za
zásluhy pá oslobodzovaní mesta Liptovský Mikuláš. pretože sa to týka konkrétne mesta
Liptovský Mikuláš — toto je uvedené aj v dövodovej správe a bob to uvedené aj na pamätníku
v Okoličnom.

MUDr. Alexander Slafkovský. poslanec MsZ — vzhľadom na otázky niektorých kolegov
poslancov v krátkosti vysvetlil pojem „Benderovci“. Uviedol, že išlo o samostatnú čast‘
ukrajinskej armády, ktorá počas 2. svetovej vojny bojovala po boku Hitlera. Keď fašistické
Nemecko napadlo Sovietsky zväz. vel‘ká časť Ukrajiny vítala nemecké vojská ako
osboboditeľov, pretože nemohli zabudnút‘ hladomor z 20-tych rokov, ktorý zapríčinila vláda
Sovietov na Ukrajine. Fašisti sa však správali ako agresor a výsledkom bob. že obrovská

4



väčšina populácie Ukrajiny sa otočila proti nim a bojovala s plným nasadením proti
fašistickému napadnutiu. Po vytlačení fašistov Benderovci operovali v slovenských horách
a snažili sa dostať späť na Ukrajinu, pretože malá čast‘ z nich zostala verná svoje] predstave
bojov spolu s Hitlerom. V súčasnom období ruská propaganda toto znovu obnovuje —

nepriamym spůsobom vyvoláva ducha Benderovcov, pretože za každú cenu chce Ukrajinu
a ukrajinské vedenie posunúť do polohy fašizujúceho vedenia. preto aj používa tieto výrazy.
Z tohto pohľadu to však nič nemení na zásluhách p. Iľanovského. ktorý v turn čase bojoval proti
tej časti vojska. ktorá sa hlásila k fašistickému Nemecku. Čo sa týka dóvodovej správy, pred jej
zverejnenim na webe odporučil doplniť vojenské vzdelanie p. Iľanovského. Skutočnosťou je,
že celý život bol profesionálnym vojakom a absolvoval aj určité vzdelanie v tejto oblasti, ale
v důvodovej správeje uvedené, že pracoval ako kurič a svoju profesionálnu kariéru skončil ako
generál. Z tohto pohľadu je důvodová správa určitým spůsobom nevyvážená a keďže bude
historicky uložená, nemyslí si, že takýmto teXtorn mesto vyjadruje náležitú úctu, akůje potrebné
vzdať brigádnemu generálovi. Pokiaľ ide o forrnuláciu uznesenia, pripája sa k návrhu poslanca
Ing. J. Bobáka vypustiť zbodu a) druhú časť vety, o.i. aj z důvodu, že v súčasnosti sa nežije len
vo svete extrémistických skupin, ale aj vo svete róznych konšpiračných skupin, vo svete
globalizácie. atd‘., tzn. v tom prípade by bob potrebné takýchto skupin vymenovať ovefa viac.

Inz. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — o slovách poslanca MUDr. Slafkovského
by bob možné polemizovať. preto si myslí, že každý by si mal utvoriť vlastný názor. Keďže
už dvakrát zaznelo, že pos]ancorn prekáža čast‘ vety „v dnešnom svete extrémistických skupin“,
pripomenul, že napr. aj v samotnej Národnej rade SR sú prejavy extrémizmu neskutočne vel‘ké.
Preto si myslí, že táto veta by mala byt‘ určitým mementom pre súčasnú dobu, nakoľko
extrémizmus tu je a treba ho potláčat‘. Myslí si, že práve p. Iľanovský je určitým symbolom
boja proti fašizmu a proti extrémizmu a toto je určitý odkaz, aby si aj občania v Lipt. Mikuláši
zapamätali. proti čomu bojoval.

MUDr. Slafkovský — súhlasil by napr. s textom „... v dnešnom svete znovu sa zobúdzajúcich
fašistických a fašizoidných skupin“. Pripomenul však, že extrémizmus má různe formy (napr.
potravinársky, ľudský. ľudsko-právny, atd‘. — podl‘a vyhlásenia nezávislého ekonomického
fóra, pod ktoré sa podpísal aj súčasný primátor mesta), preto si myslí, že takéto veci by sa pri
udeľovaní tohto ocenenia nemali uvádzať. Odporučil bud‘ druhú čast‘ vety vypustit‘, alebo ju
nahradit‘ textom „v dnešnom svete, v ktorom sa znova objavujú fašistické tendencie“.

In. Blcháč. PhD. — vyjadril poľutovanie nad tým, že dvaja vystupujúci poslanci tento akt
rozpravy o udelení takého vážneho ocenenia ako je čestné občianstvo mesta Lipt. Mikuláš
takému vzácnemu človeku. akým je brigádny generál p. Ján Iľanovský, takýmto sp6sobom
znehodnotili. Nerozumel poučeniam pos]anca MUDr. Slafkovského o Ukrajine a pokiaľ
niekoho irituje to, že sa otvorene hovod o extrérnizrne. ktorÝ tu reálne existuje (sú rózne
príklady, kofko trestných Činov spáchali napr. migranti v Rakůsku —70 km od Bratislavy, resp.
takmer 40 tis. vážnych trestných činov za prvé 3 štvrfroky minulého roka v Nemecku, atď.). že
niekto tieto veci jasne a zrozumitel‘ne pomenuje a vyjadrí sa proti takýmto tendenciám, osobne
muje to vel‘mi I‘úto. Víta vystúpenie p. Vránskeho, ktorý vel‘mi slušne pripomenul návrh, ktorý
prišiel zo ZO SZPB. Táto organizácia, ktorá tu funguje už desiatky rukov a pre niekoho je
možno zastaralá, má práve v tomto období významnú úlohu, a to aby sa aj súčasné negatívne
tendencie snažila röznymi spůsobmi potláčať. Pokiaľ ide o predložený návrh, prehlásil, že ked‘
budú predstavitelia mesta odovzdávat‘ generálovi Iľanovskému čestné občianstvo, budú na to
veľmi hrdí. Myslí si však, že návrhy. ktoré zazneli od dvoch diskutujúcich poslancov, nemajú
nič spoločné so súčasnou realitou. Ukončil rozpravu k tomuto bodu a požiadal návrhovú
komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
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Inu. Matej Géci. jjredseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé
pozrneňovacie návrhy:

— pozmeňovací návrh MUDr. Slafkovského — v písm. a) ukončiť vetu textom „v dnešnom
svete, v ktororn sa znova obj avujú fašistické tendencie“ — návrh neschválený (11 pos)ancov
za, 9 proti, 2 sa zdržali hlasovania);

— pozrneňovaci návrh MUDr. Slaflcovského — do dóvodovej správy doplnif vojenské
vzdelanie oceneného — návrh neschválený (11 poslarwov za, 10 sa zdržali hlasovania. I
nehlasoval);

— pozmeňovací návrh Ing. J. Bobáka — v písm. a) druhú čast‘ vety nahradit‘ textom „a zásluhy
pd oslobodzovaní mesta Liptovský Mikuláš“ —neplatné hlasovanie vzhl‘adom na technický
problém — porucha hlasovacej jednotky (11 postancov za, 5 proti, 5 sa zdržali hlasovania);

— hlasovanie o bode a) vrátane pozmeňovacieho návrhu Ing. J. Bobáka — neplatné hlasovanie
vzhřadom na technický problém — porucha hlasovacej jednotky (22 poslancov za);

— opakované hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Ing. J. Bobáka — v písm. a) druhů časť vety
nahradiť teXtom „a zásluhy pri oslobodzovaní mesta Liptovský Mikuláš“ — neplatné
hlasovanie vzhľadom na technický problém — porucha hlasovacej jednotky (7 poslancov
za, 4 proti, 2 sa zdržali hlasovania, 9 nehlasovali);

— opakované hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Ing. J. Bobáka — v písm. a) druhů časť vety
nahradiť textom „a zásluhy pri oslobodzovaní mesta Liptovský Mikuláš“ — neplatné
hlasovanie vzhľadom na technický problém — porucha hlasovacej jednotky (9 poslancov
za, 5 proti, 6 sa zdržali hlasovania. 2 nehlasovali);

— skúšobné hlasovanie — 13 poslancov za. 5 proti, 4 sa zdržali hlasovania);
— pozmeňovací návrh Ing. J. Bobáka — v písm. a) druhů čast‘ vety nahradiť lextom ..a zásluhy

prí oslobodzovaní mesta Liptovský Mikuláš“ — neschválený (H poslancov za, 5 proti, 6 sa
zdržali blasovania);

— hlasovanie o písm. a) v póvodnom znení — návrh schválený jednomysel‘ne (22 hlasov);
— hlasovanie o písm. b) v póvodnom znení — návrh schválený jednomyseľne (22 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 1/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

5/ NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA „CENA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULAŠ“

Návrh predložil Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta. Citoval celé znenie dóvodovej
správy. VzhPadom na to, že do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, vyzval návrhovú
komisiu k predloženiu návrhu na uznesenie.

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

— písm. a) v póvodnom znení — návrh schválený jednomyserne (22 hlasov);
— písm. b) v pĎvodnom znení — návrh schválený jednomyseľne (22 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 2/2017. Obsah uzneseniaje príbohou tejto
zápisnice.
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6/ PERSONÁLNE OTÁZKY:

VOL‘BA PRÍSEDIACICH OKRESNÉHO SÚBU V LIPTOVSKOM
MIKULÁŠI NA OBDOBIE ROKOV 2017-2021

Návrh predložila PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnútornej správy MsU.
Uviedla. že v zmyste zákona o sudcoch a prísediacich boto mesto Lipt. Mikuláš Okresným
súdom v Lipt. Mikuláši požiadané o vykonaiiie volieb 12 prísediacich Okresného súdu, ktorí
budů vykonávat‘ súdnictvo v senáte v trestno-právnych veciach na obdobie ďalších 4 rokov.
Zákon vymedzuje, že prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z
kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich
navrhujú starostovia a primátori miest. Mesto si v zmysle citovaného zákona vyžiadalo
stanovisko Okresného súdu k navrhovaným kandidátorn na prísediacich. ktoré bob súhlasné.

Mr. Kultan — zaujímal sa, z akého dóvodu sa majú voliť siedmi prísediaci, keď Okresný súd
navrhol 12 prísediacich. Poukázal tiež na mail, ktorý mu poskytol poslanec Ing. J. Bobák, kde
sa uvádza, že Okresný súd dňa 15.11.2016 zaslal mestu Liptovský Mikuláš list, v ktorom o.i.
požiadal mesto o opátovné zvolenie všetkých prísediacich, ktorí v súčasnosti vykonávajú túto
funkciu a konči irn volebné obdobie. Pripomenul, že medzi týmito prísediacimi bol aj poslanec
Ing. Jozef Bobák, ktorý už tretie vo]ebné obdobie působí vo funkcii prísediaceho súdu a má
záujem naďalej vykonávať túto funkciu. Požiadal o zdóvodnenie. prečo nebol za prísediaceho
navrhnutý aj Ing. J. Bobák, pokiaľ má takýto záujem a Okresný súd ho odporučil zvouť spolu
s ďalšími doterajšimi prísediacimi. Požiadal o odpoved‘ na otázku, prečo sa navrhuje zvolenie
7 prísediacich a prečo v dóvodovej správe nic je uvedené. koľkých prísediacichje v skutočnosti
potrebné zvouť. Na záver dal pozmeňovaci návrh, aby sa do časti II. doplnil pod bodom č. 8
Ing. Jozef Bobák, Priehradná ul. 548/1 3, 031 01 Liptovský Mikuláš. vrátane dáturnu narodenia.
Jeho opätovné zaradenie za kandidáta na prísediaceho považuje za korektný prístup voči
kolegovi poslancovi.

PhDr. Almanová — potvrdila vyjadrenie poslanca Mgr. Kultana, že mesto bob Okresným
súdom požiadané o vykonanie vol‘by 12 prísediacich. Zároveň však poznamenala, že to nie je
po prvý krát, kedy nebol zvolený plný požadovaný počet prísediacich — v prípade potreby OS
vyzve mesto k zvoleniu ďalších prísediacich. K otázke. prečo mesto medzi kandidátov
nezaradilo Ing. J. Bobáka, poznamenala. že tak ako sa uvádza v dóvodovej správe. navrhnutie
prísediacich je v kompetencii primátora a úlohou MsZ je tento návrh prerokovať.

1n2. J. Bobák — uviedol, že s niektorými z prísediacich, ktori boli volení aj v r. 2913, strávil ako
prisediaci súdu 3 volebné obdobia. Okrem neho tam póvodne boli aj p. Cániová Viera,
Melárová Darina, Mikuš Pavel. Pavlini Vladimír. Pavlíniová Alena. Sameková Gabriela
a Uličný Anton, pričom minimálne u 3 — 4 z nich móže byť otázny vek — zaujímal sa, či tito
prísediaci boli alebo neboli osloveni.

PhDr. Almanová — menovaní nemalí záujem ďalej pokračovať vo výkone funkcie prísediaceho.

In. J. Bobák — pripomenul, že činnosť prísediaceho nic je odmeňovaná — každý z nich ju
vykonáva dobrovoľne pre občanov tohto mesta a okolia. Toto len potvrdzuje. že ide leno ďalšie
prenasledovanie jeho ajeho rodiny zo strany primátora mesta. Vyzval poslancov, aby sa
rozhodli Sami — poukázal na výrok súdu, ktorý hovori, že podstatné je rozhodnutie poslancov
MsZ a nie to, či návrh wchádza od primátora, tj. podstatné je, či sa poslanci zhodnú na tom,
aby nad‘alej vykonával funkciu prisediaceho Okresného súdu. Vyjadril pol‘utovanie nad tým,
že takto d‘aleko zachádza osobná zášť primátora mesta.
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Inz. Blcháč, PhD. — faktom je, že sa nejedná o zárobkovú činnosť — prísediacim súd prepláca
len cestovné, občerstvenie a stravné v zmysle zákona za čas, ktorý pojednávajú na súde;
v prípade, že ide o zamestnaných prísediacich, móžu požiadať o refundáciu mzdy. Pripomenul,
že prisediacich je viac a vždy, ked‘ sa končí funkčně obdobie, navrhuje sa nový zoznam
prísediacich. V tomto prípade sa vedenie mesta Liptovský Mikuláš rozhodlo predložif zoznam,
ktorý je súčasťou písomného materiálu. Nenominovanie konkrétneho kandidáta vyplýva
z posúdenia jeho vystupovania, charakterových vlastnosti a osobných vlastností. Myslí si, že
mesto Liptovský Mikuláš by aj v tomto orgáne malo byť reprezentované l‘uďmi, za kzorých
móže ničíť, za ktorých sa nebude hanbif a na ktorých móže byť hrdé.

Ing. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — do časti II. doplnif pod bodom Č. 8 Ing. Jozefa Bobáka
— neschválený (10 poslancov za, 8 proti, 3 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval);

— návrh Ing. Uéciho — hlasovať o všetkých kandidátoch spolu — neschválený (20 poslancov
za, 1 proti, I nehlasoval);

— bodl. — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 4 sa zdržali hlasovania);
— bod II/l — JUDr. Krátký — návrh schválený (18 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania, I

nehlasoval);
— bod 11/2—JUDr. Tomčík— návrh schválený (19 poslancov za. 3 sa zdržali hlasovania);
— bod 11/3

—
p. Tušová — návrh schválený jednomysel‘ne (22 hlasov);

— bod 11/4 — Ing. arch. Tylková — návrh schválený jednomyseľne (22 hlasov);
— bod II/S

—
p. Callová — návrh schválený jednomyseľne (22 hlasov);

— bod 11/6 — Ing. Krátká — návrh schválen“ jednomyseľne (22 hlasov);
— bod 11/3 — Ing. Tomčík— návrh schválený jednomyseFne (22 hlasov).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 3/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

7/ NÁVRH DODATKU Č. 4 ROKOVACIEHO PORIADKU MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI V PLATNOM ZNENÍ

Návrh predložila Ing. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ. Vyjedla, že týmto návrhom
dáva do súladu nálezy, ktoré avizovala bývalá hlavná kontrolórka. najmä pokiaľ ide o nesúlad
medzi rozhodnutiami súdov a nastavenia štatútu. Mesto tento postup, ktorý navrhla hlavná
kontrolórka. aplikuje už od novembra 2015— prednosta vypracúva zadania úloh zamestnancom
mesta formou príkazných listov. ktoré podpisuje primátor mesta a plnenie úloh je
vyhodnocované mesačne a prerokované v mestskej rade. O splnení uznesení je následne MsZ
informované formou písomných správ. Tento postup však doposiar nebol ošetrený aj
v rokovacom poriadku, čo zistila pri revízii smerníc a predpisov mesta, preto vypracovala
materiál tak ako je predložený. Pripomenula, že mestský úrad zabezpečuje organizačně
a administratívne veci mestského zastupitel‘stva a primátora, ako aj orgánov zriadených MsZ,
nie je však výkonným orgánom MsZ, t.zn., že výlučne primátor má v zmysle zákona právo
riadiť prácu MsU. resp. v zmysle organizačného poriadku prácu prednostu MsU a prednosta
MsU prácu MsU. Týmto je úloha z kontrolného ná]ezu hlavnej kontrolórky doriešená.

M2r. Kultan — predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov: v návrhu uznesenia odporučil z Čl.
1. ods. 2 vypustiť slovo „mesaČne“ — mestská rada nemóže vyhodnocovať plnenie úloh
mesačne, pretože mesačne ani nezasadá. Zasadnutia MsR a MsZ sú pre t.r. plánované ĺx za 2
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mesiace ‚ tj. nevie si reálne predstaviť, ako MsR mieni túto úlohu plniť. Ďalej upozornil na zlú
odvolávku v či. 3 ods. 7, kde navrhuje póvodný text „či. 11“ zmeniť na „Čl. 12“. V Čl. 7 navrhol
vypustit‘ odsek 3 a původně odseky 4 — 7 prečíslovaf na odseky 3 — 6, pričom nový ods. 4 sa
nahradí novým znením: „Zástupcovia masmédií a verejnosti nesmú rušiť priebeh zasadnutia.
Osobitné miesto v rokovacej sále má vykradené TV LIPTOV, a to v prednej časti rokovacej
sály. Tá sníma a prenáša rokovanie MsZ. Nasnímaný záznam je spristupnený v rozlišení (uvedú
sa technické parametre) na webovom sídle mesta Liptovský Mikuláš pod licenciou CCBY
najneskór do 24 hodín od skončenia MsZ“. K tomu poznamenal, že keď už má Televízia Liptov
ako mestská televizia vyhradené právo snímat‘ z prednej Časti rokovacej sály, bob by vhodné,
aby tento záznam bol prístupný a voľne šíriteľný pre širokú verejnosť a ině médiá. Nový ods.
5 sa nahradí novým znením: „V prípade zistenia nevhodného správania, porušovania pravidiel
slušnosti alebo rušenia zasadnutia predsedajúci schbdze upozorní narušovateľa zasadnutia na
nevhodnost‘ jeho správania sa. Ak narušovateľ zasadnutia neuposlúchne výzvu predsedajúceho
na zdržanie sa nevhodného správania, ten může dat‘ hlasovat‘ mestskému zastupiteľstvu o tom,
či je potrebné narušiteľa dať vyviesť mestskou policiou. Návrh na vyvedenie narušiteľa
z miestnosti může podat‘ aj poslanec, a to tak, že o to požiada formou procedurálnej
pripomienky. Ak o tom zastupiteI‘stvo rozhodne väčšinou prítomných poslancov, pritomní
príslušníci mestskej polície rušiteľa vykážu alebo vyvedú z rokovacej sály“. Osobne pokladá
tento bod v súčasnom rokovacom poriadku za vel‘mi zlý a veľmi sporný. Pripomenul, že už asi
2x (je to zachytené na kamerách. aj v zápisnici) sa primátor mesta vyhrážal poslancovi J.
Bobákovi, že ho dá vyviest‘ z rokovacej miestnosti, pritom primátor nemůže o tom rozhodovať,
pretože súČasné znenie rokovacieho poriadku jasne uvádza, že je to výlučne v kompetencii
náčelníka mestskej polície alebo jeho zástupcu. Podľa toho by aj samotného primátora
v pripade nevhodného správania mohol náčelník yviest‘ z rokovacej sály. pretože podľa RP to
může urobit‘ kedykol‘vek a na základe svojho rozhodnutia. čo nepovažuje za správne. preto
odporúČa toto ustanovenie zmeniť. Podotkol, že všetky doteraz uvedené zmeny je ochotný
podporif napr. aj poslanec MUDr. Drahovzal, za podmienky, že o tom nebude rozhodovat‘ 3/5
vüčšina poslancov, preto zmenili túto formu najednoduchú väčšinu, čo je akceptovatel‘né. Nový
ods. 6 sa mení nasledovne: vypúšťa sa slovné spojenie „a cesta únikového východu“ a slovné
spojenie ‚je zakázané sa zdržiavať zástupcom masmédií a verejnosti“ sa nahrádza slovným
spojením „je zakázané komukoľvek sa zdržiavaf“. Nie je jasné, prečo selektívne práve médiá
sa nesmú zdržiavat‘ v ceste únikového východu podl‘a jeho názoru je potrebné striktne určit‘,
že nikto sav tomto priestore nesmie zdržiavať. C]ánok 8 navrhol zmenif nasledovne: do ods. 7
za poslednú vetu vložiť text: „Na takéto vystúpenie sa můžu poslanci prihlásiť do rozpravy,
alebo faktickou poznámkou.“ Myslí si, že je to vhodné a potrebné z procedurálneho hľadiska.
V ods. 13 za slovné spojenie „predsedajúci má právo ho prerušit‘“ navrhol vložiť text „a dať
hlasovat‘ o tom, či sa poslanec tak vzdialil prerokovávanej téme, že mu bob slovo odobraté.
O odobratí slova dá predsedajúci hlasovat‘ neodkladne. Na prijatie platného rozbodnutia je
potrebná nadpoloviČná váčšina prítomných poslancov. Na základe kladného rozhodnutia je
možné...“. Nepovažuje za správne, že v súčasnom období sa začalo zneuživať to, čo bob
schválené v minulom MsZ, a to, že predsedajúci na základe vlastného uváženia zoberie
diskutujúcemu poslancovi slovo, pričom jeho rozprava je smerovaná k ostatným poslancom,
ktorí sú najvyšším orgánom tohto mesta atí majú právo rozhodnút‘, či hovorí k téme a či si ho
chcú alebo nechcú vypočuť. Predsedajúci by teda nemal mať právo tomuto rečnikovi zobrat‘
slovo, čo sa už viackrát stalo, oJ. aj jemu osobne. Dalej navrhol ods. 23 nahradit‘ nasledovným
textom: „Ak predsedajúci považuje za nutné, aby predkladateľ spresnil predkladaný návrh,
může mu opakovane udeliť slovo v rozsahu faktickej poznámky. Na takéto spresnenie můžu
poslanci reagovat‘ faktickou poznámkou. Predsedajúci ukončí rozpravu, ak vystúpili všetci
prihlásení. Pred hlasovanim v rámci záverečného slova může udelit‘ slovo predkladatel‘ovi.
Predsedajúci má právo na závereČné slovo. O tom, že vystúpi 50 závereČným slovom,
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predsedajúci musí informovat‘ MsZ. Na tieto vystúpenia nie je možné reagovať faktickou
poznámkou.“ Myslí si, že z praktického hľadiska by MsZ malo toto prijat‘ — možnost‘
upresnenia niektorých návrhov, atď. Navrhol doplniť tiež ods. 26 v Čl. 8 v znení: „Každý
poslanec má právo sa kedykoľvek prihtásif s procedurátnou pripomienkou. Procedurálna
pripomienka sa musí dotýkat‘ výhradne spósobu prerokovania programu zastupiteľstva. Ak
chce predsedajúci procedurálnu pripomienku zamietnut‘, musí o tom dal‘ rozhodnúť MsZ.
K procedurálnej pripomienke sa rozprava neotvára. Na zamietnutie procedurálnej pripomienky
je potrebná nadpolovičná väčšina pritomných posLancov. S procedurátnou pripomienkou sa
poslanec hlási stlačením tlačidla faktickej poznámky a zároveň zdvihnutím ruky“. Myslí si, že
z pragmatického hľadiska by takáto procedurálna vec malá byt‘ zakotvená v rokovacom
poriadku. aby sa prípadne dala využiť aj na urýchlenie alebo spresnenie rokovaiiia. V Čl. 10
ods. 4 navrhuje na konci doplniť text: alebo ak niektorý poslanec v rozprave požiada o tajné
hlasovanie a o jeho požiadavke rozhodne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov“. Pripomenut, že rokovací poriadok pripúšťa tajné hlasovanie o čtenoch komisií
atebo mých personálnych otázkach, ale nie je presne stanovený postup, ako sa vyhlási takéto
tajné hlasovanie. Ide opät‘ ten o pragmatickú zmenu, aby sa spresnil postup pre takéto tajné
hlasovanie. Dalej navrhol vypustit‘ grafickú prílohu Č. 2— keď sa schvália takéto zmeny, nie je
potrebné, aby sa určoval zasadací poriadok. Poznamenal, že doteraz v tomto smere nebol žiadny
problém — takúto úpravu považuje za nezmyselnú a šikanujúcu. Jeho návrh obsahuje vo väčšine
pragmatické zrneny, ktoré by podľa nebo mohli nájst‘ širokú podporu. Co sa týka
najspomejšieho bodu, zdöraznil, že je skutočne neštandardné. aby MsZ odovzdalo svojmu
podriadenému, ktorým je náčelník MsP, právomoc vyviesť zo sáty kohokofvek na základe jeho
rozhodnutia. za nejasných pravidiel. Za korektné považuje, že ak niekto vyslovene ruší
rokovanie MsZ. aby tí, ktorí rozhodujú o budúcnosti tohto mesta rozhodli aj o tom, či ich niekto
ruší pri rokovaní a nie aby to zneužíval primátor mesta. krnrý sa vyhráža nepohodlným
opozičným poslancom tým, že ak osobne s niečím nesúhtasi, dá ich vyviesť z rokovacej sáty.
Pokladá to za neprípustné a dúfa, že pri hlasovaní zvíťazi obyčajný zdravý rozum.

Inu. Urbanovič — upozornil, že keď sa rokovací poriadok prijímal cca v r. 2011, vtedy ho
kritizovat, ale vtedajšia koalícia ho schválila, pretože jej vyhovovat, kým teraz v podstate to
isté znenie poslanec Mgr. Kiiltan napáda. Pripomenul. že cca pred pot rokom bola prvýkrát po
4 rokoch schválená jeho zmena, a to v súvislosti s rozmiestňovaním médií. resp. zasadacím
poriadkom. Považuje za nepochopiterné. že kým Mgr. Kultan v minulom období tento rokovací
poriadok obhajoval ako dobrý a demokratický. teraz prezentuje úplne opačné názory.

Mr. Kultan — na svojich názoroch nevidí nič nepochopiteľné; pripomenul. že všetko, čo je
predmetom tejto diskusie. schválilo toto MsZ, okrem ustanovenia o odobratí slova. ktoré bob
schválené už predtým, ate zneužíval‘ ho začalo súČasné vedenie mesta.

MUDr. S!afkovský — požiadat predktadateľku o upresnenie znenia Čt. 3 ods. 4, z ktorého nic je
celkom zrejmé. komu móže MsZ uznesením zadať určitú úlohu, t.zn., či nositeľom úlohy móže
byt‘ prednosta úradu, ale nemóžu ním byť vedúci odborov, vedúci oddelení, riaditelia škól, resp.
mestských organizácií. K pozmeňovaciemu návrhu Mgr. Kultana poznamenal, že rokovací
poriadokje dóležitá norma, ktorou sa musí každý orgán riadiť, aby si zachovat svoju vážnosť
a aby boli zadefinované postupy ako hlasovať. Nevidí dóvod, prečo sa primátor a následne aj
väčšina poslancov zjeho postaneckého klubu zdráhajú takýto návrh podporit‘, pretože podl‘a
nebo ide o návrh, ktorý by bol užiloČný pre rovnováhu síl pri prerokovávaní v MsZ.
K vystúpeniu Ing. UrbanoviČa pripomenul. že v minutosti nedochádzalo k takým excesom.
akých sú všetci svedkami v tomto votebnom období, preto je potrebné si jednotlivé ustanovenia
upresniť a vyhnúť sa takýmto konfliktom do budúcna. V každom prípade to móže prispief
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k tornu, že keď o 4—8 rokov časť poslancov, ktoráje v súčasnosti vo váčšinovom klube, bude
v opozičnom klube, nebude musieť žiadaf. aby takéto ustanovenie boto prijaté, pretože sajedná
o všeobecné demokratické objektívne princípy. V súčasnosti nemá šancu zmeniť chod MsZ
alebo prijatie rozhodnutia skupina poslancov, ktorá nemá dostatočný počet hlasov. Možno však
zabrániť tornu, aby predsedajúci a náčelník MsP mohli vstupovať do rokovania MsZ svojvoľne,
preto je dóležité, aby takéto ustanovenie bob prijaté. Uviedol príklad z krátkej histórie, keď
pred 2 dňami boto prerušené zasadnutie NR SR. pretože jeden z poslancov v rokovacej sále
prezentoval 2 obrázky o rozsahu A4.

Inu. Blcháč. PhD. — vyzval poslanca MUDr. Slafkovského. aby sa držal témy, tj. rokovacieho
poriadku MsZ v Liptovskom Mikuláši a nezachádzal do Národnej rady SR.

MUDr. Slafkovský — pripornenut. že uvádzat len priklad, ktorý je zo Slovenska — tento príklad
je odstrašujúci v tom, že prezentovanie dvoch itustrativnych obrázkov by síce nemalo byť
dóvodom na prerušenie celého rokovania parlamentu, keď si však poslanci NR SR prijali určitú
normu, ktorou je rokovací poriadok, musia sa ňou riadiť. Rizikom však je, že historicky sa to
móže otočiť proti tým, ktorí takúto normu prijali, keď budú v opozícii a budú chcieť niečo napr.
obrazovým spósobom zdokumentovať. Preto v súvislosti s návrhom poslanca Mgr. Kultana
pripomenul, že ide leno všeobecné pravidlá posilňujúce demokraciu a ochraňujúce poslanecký
zbor. ktorý je rozhodujúci. pretože hlasuje. Neprijatel‘né je, že do rokovania MsZ vstupuje
čtovek. ktorý sice vedie schódzu. ale v rokovacom poriadku má uvedené, že nekomentuje
vystúpenia poslancov a napriek tornu ich stále komentuje a narušuje rokovanie poslaieckého
zboru. Hlasovať však musia poslanci a musia si stáť za svojím rozhodnutím, často však
dochádza k tornu, že ked‘ je potrebné zodpovedať sa verejnosti. predstavite]ia mesta sa radi
skryjú za rozhodnutie zaswpiteľstva. Preto si myslí, že je potrebné mať také ustanovenia, ktoré
budú prijateľné dnes aj pre koalíciu, aj pre opozíciu a pokiaľ sa situácia v d‘alšom votebnom
období zmení, aby boli opilť prijateľné tak pre koalíciu ako pre opozíciu. Vyslovil pinů podporu
návrhu, ktorý predniesol poslanec Mgr. Kultan a požiadal o upresnenie, komu a akýrn
spósobom budú ukladané úlohy, ktoré budú mať dopad napr. na školy, resp. organizácie mesta.

In. Gutraiová — nadviazala na dóvodovú správu, že ide o nález hlavnej kontrolórky Zr. 2015,
ktorý bol prerokovaný v MsZ aje popísaný aj dövod, prečo navrhla toto riešenie. Odvolala sa
na štatút mesta. ktorý v podstate potvrdzuje to, čo je uvedené aj v dóvodovej správe, pokiaľ ide
o kompetencie primátora a úlohy MsZ. Primátor podľa štatúw aj zákona vykonáva mestsků
správu, rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú štatútom alebo zúkonom
vyhradené MsZ. robí právne úkony zamestnávatel‘a, vydáva pracovný poriadok a pod. MsZ
v čl, 17 štatútu nemá ani v jednom bode vyhradené právo ukladať úlohy zamesrnancom
a riaditeľorn organizácií. pretože mestskú správu vykonáva primátor — takto to bob vysvetlené
aj v rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici. ktorý zrušil podobné uznesenie MsZ
v Banskej Bystrici.

Inu. Urbanovič — poznamenal, že MUDr. Slatkovského dobehla minulosť, pretože tento
rokovací poriadok je rovnaký ako bol v predchádzajúcorn období, čo sa týka procesu riadenia
MsZ. V tom čase on ajeho vtedajší kolegovia dávali rózne pozmeňovacie návrhy, z ktorých ani
jeden nebol schválený. Predkladali ich z dóvodu, že prediožený návrh rokovacieho poriadku
považovali za nedemokratický, ale vtedajšia koalícia to nerešpektovala. Co sa týka
spomínaných excesov. myslí si, že toto MsZ je slušnejšie ako bob v minulom volebnom
období, pretože MUDr. Siařkovský ako xiedajší primátor neraz používal voči opozičnýrn
poslancom rózne vulgárne výrazy. ked‘ predkladali pozmeňovacie návrhy, pričom to považoval
za slušné a demokratické.
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Inu. Štefan Ganoczy. PhD.. poslanec MsZ — podľa jeho názoru by takéto dokumenty mali byť
jednoznačné, tj. podl‘a symbolickej logiky, žiaľ tornu tak nic je a pravdepodobne aj preto je
taká dlhá diskusia o veciach, ktoré by malí byt‘ každému zrozumitel‘né, tj, malo by byt‘jasné,
čo sa mieni rokovacím poriadkom. O nesprávne pochopenie ide napr. v prípade, ak si niekto
vysvetľuje, že vyvedenie rušiteľa z rokovacej miestnosti je kompetencia náčelníka MsP. Bude
to tsledkom určitého rozhodnutia. ktoré na rokovaní MsZ vznikne a ktoré bude potvrdzovat‘
primátor mesta. ak takáto situácia nastane. Ziaľ. takéto situácie tu v tomto volebnom období
vznikajú, preto sa na ne určitým spósobom reaguje. Co sa týka príkladu z NR SR uvádzaného
MUDr. Slafkovským. osobne sa hanbí za to, že takýto človek (p. Matovič) je poslancom
parlamentu; poznamenal, že problémom nebolo prezentovanie dvoch obrázkov. ale flagrantné
nedodržiavanie schváleného rokovacieho poriadku. Preto odporučil sústredit‘ sa na kauzalitu
príčiny a dósledku.

Mur. Kultan — k vystúpeniu MUDr. Slafkovského doplnil, žeje pochopiteľné, ak do diania MsZ
vstupuje primátor, pretože vedie schódzu, ale v tomto prípade do diania vstupuje náčelník MsP,
ked‘ v súčasne platnom rokovacom poriadku sa v príslušnom ustanovení uvádza, že
napomenutie a vyvedenie rušitel‘a zo sály sa koná na základe rozhodnutia náčelníka MsP, tj.
nie na pokyn niekoho mého. Toto považuje za najabsurdnejšie ustanovenie tohto MsZ. Pokiaľ
však chce vedenie mesta ponechat‘ tento rokovací poriadok. žiada. aby ho aj koaliční poslanci
dodržiavali.

MUDr. Slatkovský — pripornenu]. že Ing. Urbanovič sa rád vracia do minulosti, nikdy však
svoje tvrdenia nevie zdokladovať. Preto ho požiadal o predloženie dókazov o tom. že mu ako
bývalý primátor niekedy odobral slovo. alebo použil uvádzané vulgarizmy. K vyjadreniu Ing.
Ganoczyho pripomenul, že predseda NR SR v danorn pripade mal plné právo uvedenému
poslancovi slovo zobrať. Tento príklad uvádzal z dóvodu, aby si všetci uvedomili. že prijimať
zásadné dokumenty upravujúce rokovanie parlamentu účelovo, smerom voči jednému
rušiteľovi, sa móže vzápäti otočiť proti tornu, kto takéto dokumenty prijal. Preto navrhuje
prijímat‘ len také teXty, ktoré sú prijateľné pre všetkých a ktoré sú objektívne zdokladovatel‘né.
Pokiaľ sa niekto v rozprave odchyľuje od veci, mali by o tom rozhodnúť ti, ktorí o tejto veci
hlasujú. Preto si myslí, že navrhované zmeny sú prijatel‘né, v prospech kvality rokovania tohto
zboru, čím by sa MsZ vyhlo róznyrn zbytočným konfliktom.

Infl. Blcháč. PhD. — pripomenul. že úmyslom tejto zmcny rokovacieho poriadku bob vyhovieť
nálezu hlavnej kontrolórky mesta a rozhodnutiu Krajského súdu v Banskej Bystrici, aby mesto
do budúcnosti prestalo porušovať zákon, ktorý doteraz zrejme ani neporušovalo. pretože sa
nadilo uvedenými rozhodnutiami už dávnejšie, avšak bob to v rozpore s rokovacím
poriadkom, preto bob povinnost‘ou mesta tento rozpor odstránit‘. Zneužitie takejto veci na
politikárčenieje typická vlastnosť opozičného poslaneckého klubu a predovšetkým dvoch jeho
predstaviteľov, ktorí vystupovali v rámci rozpravy. Pripomenul, že od septembra, kedy sa
schválila zmena rokovacieho poniadku na základe toho, k akým výstupom na rokovaniach MsZ
dochádzalo, prebiehajú rokovania vel‘mi ľahko, pokojne a dóstojne, za čo chce všetkým
poďakovať a preto si myslí, že zrnena rokovacieho poriadku prijatá v septembri t.r. má svoj
význam a má svoju účinnosť. Ak však opoziční poslanci žiadajú uvedené zmeny, znamená to,
že chcú znova vrátit‘ stav, ktorý bol pred septembrom 2016. Na to používajú tradičné k]amstvá
v podaní Mgr. Ku]tana, ktorému pripornenui, že primátor mu nikdy slovo neodobrai. TeM ho,
že poslanec MUDr. SlaIkovský konštatuje. že určitá vec sa móže obrátiť proti jej tvorcovi.
Pripomenul, že v r. 2011 v úlohe opozicie tiež upozorňovali nato, aby sa niektoré ustanovenia
do rokovacieho poriadku nezahtňali, pretože v budúcnosti sa to móže obrátiť proti vtedajšiemu
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vedeniu. Požadovanú rovnováhu sil vtedy nezabezpečili a teraz to požadujú od súčasného
vedenia. PodI‘a jeho názoru je tento rokovací poriadok dobrý, tak aj funguje a mesto ho dokonca
dáva do súladu s právom SR. Spomínané eXcesy, ktoré sa na zasadnutiach MsZ diali, sú
zaznamenané a v budúcnosti ich bude možné vyhľadat‘ a zverejniť. Faktomje, že on osobne na
MsZ doteraz žiadny vulgarizmus nepoužil a nikoho nespochybňova]; citoval len to, čo sa na
rokovaniach MsZ dialo pred niekoľkými rokmi. V súvislosti s uvádzaným príkladom z NR SR
poznamenal, že MUDr. Slafkovský v podstate vyzdvihol na piedestál človeka, ktorý narúša
rokovací poriadok, porušuje zákon a navyše koná hyenisücky (použil fotografiu ženy
z Moravy. ktorá už 4. rok nežije). MUDr. Slatkovský takéhoto človeka obhajuje a takéto
konanie dáva za priklad pre MsZ v Lipt. Mikuláši. s čím nemožno súhlasit‘. Ukončil rozpravu
k tomuto bodu a pred hlasovaním vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút.

Inu. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — vypustiť graťickú prílohu č. 2 — neschválený (10
poslancov za, 9 proti, 3 sa zdržali hlasovania);

— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — čl. 10 ods. 4 — druhú časť vety nahradit‘ novým textom
— neschválený (9 poslancov za, 10 proti, 2 sa zdržali hlasovania, I nehlasoval);

— pozrneňovací návrh Mgr. Ku]tana — Čl. 8 ods. 3— zmena textu — neschválený (10 poslancov
za, 9 proti, 3 sa zdrža]i hlasovania);

— pozmeňovací návrh Mgr. KuLtana — či. 7 — vypustiť ods. 3 a nový ods. 4 nahradiť novým
znením — neschválený (10 poslancov a 10 proti. 2 sa zdržali hlasovania);

— pozmeňovaci návrh Mgr. Kultana — Čl. 3 ods. 7 — póvodný text „Čl. 11“ nahradiť textom
.21. 12“— schválený (17 poslancov za, 3 proti, 2 sa zdržali hlasovania);

— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — v návrhu uznesenia z Či. 1. ods. 2 vypustiť slovo
.‚mesačne“ — schválený (19 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania. I nehlasoval);

— návrh uznesenia ako celok — schválený (16 poslancov za, 1 proti. 4 sa zdržali hlasovania,
1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslorn 4/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

8/ NÁVRH DODATKU Č. 3 K ŠTATÚTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská. vedúca právneho odboru MsÚ. Informovala,
že v bodel. sa navrhujú zmeny štatútu, ato v či. 46 ods. 1. v Čl. 47 ods. 5 a v Čl. 48 ods. 3. ato
tak. že by sa navýšili počty osób, ktorýrnje možné udeliť ocenenia mesta. V prípade schválenia
bude možné ocenit‘ dve osoby čestným občianstvom mesta a siedmich obyvatel‘ov mesta
s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš Cenou mesta Liptovský Mikuláš, resp.
Cenou primátora mesta. Pod bodom II. sa predkiadá návrh na schválenie úplného znenia štatútu,
kde na str. 9 v Čl. 6 odporučila upraviť poslednú vetu (zmena slovosledu).

Mur. Anna Dvorščáková, poslankvňa MsZ — myslí si, že doteraz bob oceňovanie občanov
mesta upravené vhodne; vzhl‘adom na to, že ocenenie mesta by malo mať určitú vážnost‘
a Liptovský Mikuláš nie je veľké mesto, navrhla ponechať možnosť ocenenia troch občanov
roČne, tj. v Čl. 47 ods. S a v Čl. 48 ods. 3 slovo „trom“ nenahrádzať slovom .,siedmim“.

Inn. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec MsZ — odvolaL sa na nedávne vyjadrenie bývalého
primátora Ing. Stankovianskeho. že je potrebné myslieť aj na ocenenie mnohých ľudí, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj mesta v róznych oblastiach — ide o generáciu, ktorá sa už dostáva do
vysokého veku.
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Ini. Jaroslav Čefo. poslanec MsZ — predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov: v či. 46
odporučil ods. 1 ponechat‘ nezmenený; v Čl. 46 ods. 6 — upraviť finančnú odmenu na
„maximálne 3 000 eur“ z dóvodu, aby v budůcnosti nedochádzalo k určitým nesprávnym
interpretáciám; v Čl. 46 odporučil odsek 7 zrušíť; v či. 47 ods. 5 — vypustiť druhů čast‘ vety;
v Čl. 48 ods. I — doplníť text ‚.a kolektívom“; v čí. 48 ods. š — vypustiťdruhú časť vety. V článku
50 navrhol upravit‘ názov na ..Spósob navrhovania. udeľovania a odňatia ocenenh“ s tým, že
v ods. I sa doplní prvá časť vety v znení: „Návrh na ocenenie alebo odňatie už udeleného
ocenenia mbže podať každý obyvateľ mesta s tým, že v cele] textácii bude za siovom
„mesta“ doplnen text „Liptovský Mikuláš“. V ods. 3 navrhol prvú časť vety upravit‘ v zimní:
„Mestské zastupiteľstvo móže čestné občianstvo alebo Cenu mesta Liptovský Mikuláš
vyznamenanému odňat‘ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov . Nemyslí si, že by
v budúcnosti niekto chcel znevažovať resp. devalvovat‘ tento inštitút, tj. možnosť oceňovania
ľudí, ktorí sa určitým spósobom zas]úžili o rozvoj mesta. Podľa jeho názoru má mesto
Liptovský Mikuláš lepšie ako mé mestá presne špecifikované, za čoje možné udeliť jednotlivé
ocenenia (jednotlivé oblasti vymenoval). Nemyslí si však, že sa bude objavovať príliš ve]‘ký
počet ľudí na ocenenie. Pokiaľ sa bude skutočne dodržíavať to. čo je uvedené v štatúte,
nevznikne žiadny problém. preto počet ocenených neodporučil limitovat‘. V tomto prípade sa
opiera aj o štatúty mých miest. ktoré si prehliadal — žiadne z nich nemá počet ocenených
limitovaný. Myslí si. žejeho návrh nic je konfrontačný — obsahuje logické veci. preto by nemalo
dójsť k tomu, že sa v budúcnosti. za ktoréhoko]‘vek vedenia. bude tento inštitút zneužívať.

Inu. Blcháč. PhD. — pripomenul, že mesto na jeseň minulého roka vyhlásilo verejnú výzvu na
predkladanie návrhov na udelenie ocenení — bob doručených oveľa viac návrhov ako bob
možné udeliť v zmysle štatútu, preto sa to nešilo prostredníctvom komisie, ktorá prácne
vyberala nominovaných (je zložité porovnávať jednotlivé osobnosti, pretože každý
nominovaný je osobnosťou vo svoje] oblasti) — vybrala počet, ktorý umožňuje štatút a ostatní
nominovaní dostali d‘akovný list a pamätnů medailu mesta Liptovský Mikuláš, hoci by si
zaslúžili aj vyššie ocenenie. Dalej poznamenal. že mesto využíva aj partnerské kontakty, ktoré
buď zdedibo. alebo získalo. napr. vIani s mestom Michalovce. ktoré má limitovaný počet
oceneni (10— 12 ocenení) a inšpirovalo aj vedenie mesta Lipt. Mikuláš, aby zvážilo možnosť
zvýšenia počtu ocenení. Na základe toho sa navrhuje zvýšit‘ súčasný počet ocenení z 3 na 7. Čo
považuje za primerané. Nič však nebráni tomu, aby sa to v budúcnosti zmenilo napr. na
neobmedzený počet, ale myslí si, že predložený návrh je dobrý. Sůhlasí s upresnením odmeny
pri čestnom občianstve na „maximálne 3 000 eur“, ostatné pozmeňovacie návrhy však považuje
za diskutabilné. Pred hlasovaním o tomto bode vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút.

Inn. Géci —predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňovací návrh Ing. Čefa — či. 50 ods. 3 — zrnena textu — neschválený (10 poslancov
za, 7 proti, 4 sa zdržali hlasovania. I nehlasoval);

— pozmeňovaci návrh Ing. Cefa — Čl. 50 ods. I — zmena v 1. časti, s doplnením textu za slovo
„mesta“ otext „Liptovský Miku]áš —neschválený (10 poslancov za, 6 proti, 5 sa zdržali
hlasovania, 1 nehlasoval);

— pozmeňovací návrh Ing. Cefa — či. 50 — zmena názvu článku — neschválený (8 poslancov
za, 8 proti, 3 sa zdržabi hlasovania, 3 nehlasovali);

— pozmeňovací návrh Ing. Cefa — či. 48 ods. 3 — vypustit‘ 2. Časť vety — neschválený (10
poslancov za, 8 proti, 3 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval);

— pozmeňovací návrh Ing. Cefa — či. 48 ods. 1 — doplniť text „a koiektívom“ ana konci vety
doplniť text: „Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš sa udeľuje sLávnostným spósobom
— neschválený (10 poslancov za, 6 proti, 5 sa zdnžali hlasovania. I nehlasoval);
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— pozmeňovaci návrh Ing. Čefa — Čl. 47 ods. 5 — vypustiť 2. časť vety — neschválený (10
poslancov za, 4 proti, 6 sazdržali hlasovania, 2 nehlasovali);

— pozmeňovací návrh Ing. Cefa — Čl. 46 ods. 7 — zrušit‘ — neschválený (9 poslancov za, 6
proti, 4 sa zdržali hlasovania, 3 nehlasovali);

— pozmeňovací návrh Ing. Cefa — Čl. 46 ods. 6— finančná odrnena „maximálne“ 3 000 eur —

schválený (19 poslancov za. 2 sa zdržali hlasovania. I nehlasoval);
— pozmeňovací návrh Ing. Cefa — Čl. 46 ods. I — ponechat‘ nezrnenený — neschválený (8

poslancův za, 6 proti, 5 sa zdržali hlasovania, 3 nehlasovali);
— pozmeňovací návrh Mgr. DvoršČákovej — Čl. 47 ods. 5 a Čl. 48 ods. 3 — ponechať udelenie

oceneni trom občanům — neschválený (8 poslancův za, 10 proti, 2 sa zdržali hlasovania. 2
nehlasovali);

— návrh uznesenia ako celok — vrátane prijatého pozmeňovacieho návrhu a v zneni zmien
uvedených predkladateFkou — schválený (14 poslancov za, 2 proti, 5 sa zdržali hlasovania,
1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslorn 5/2017. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.

9/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI
PRÁVAMI MESTA

Návrh predbožila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho Mstí. Informovala
o jednotlivých bodoch schval‘ovaeej časti návrhu v zmysle predloženého písomného materiálu.
Upozornila, že v bodoch II/l a 4 ide o pripady hodné osobitného zreteľa. na ktoré je potrebný
súhlas 3/5 hlasov všetkých poslancov.

Inu. J. Bobák — bod 11/4 — predaj pozemku spoločnosti ISO — poukázal na grafickú časť, kde
zakreslená čiara prechádza takmer cez všetky pozemky a nakoniec skonči na pozemku mesta —

požiadal o vysvetlenie, čo signalizuje táto čiara, pretože v prípade, ak ide o inžinierske siete, za
takýto návrh nezahlasuje.

In. arch. P. Bobák. CSc. — uvedená Čiara označuje póvodné pozemky vo vlastníctve mesta, na
ktorých je zrealizovaná komunikácia; ide o rušenie tej parcely. z ktorej sa uberá cca I — 2 m
v prospech väčšej parcely.

InQ. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— čast‘ I. ako celok — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania);
— bod II/l — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 1 nehlasoval);
— bod 1112— bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (19 hlasův);
— bod 11/3 — bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (19 hlasov);
— bod 11/4 — bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (19 hlasův);
— bod 11/5 — bez zmeny — návrh schválený (16 poslancov za, 1 sa zdržal hlas., 2 nehlasovali);
— bod 11/6 — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania);
— bod 11/7 — bez zmeny — návrh schválený (19 poslancův za, 1 nehlasoval);
— bod III/l — bez imeny — návrh schválený (19 pos]ancov za, 1 nehlasoval);
— bod 111/2 — bez zmeny — návrh schválený‘ (19 poslancov za I nehlasoval);
— časť IV. ako celok — bez zmeny — návrh schválený jednomvseľne (22 hlasův);

Uznesenie bob prijaté pod číslům 6/2017. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.
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10/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: „PRESKÚMANIE PROCESU
ZÁKONNOSTI POSTUPU PREDČASNÉHO UZATVORENIA SKLÁDKY
TKO VO VETERNEJ PORUBE V ROKOCH 2013 -2014“

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Pripomenul, že správa
ztejto kontroly, ukončenej 30.6.2016, bola predložená bývalou hlavnou kontrolórkou na
rokovanie MsZ dňa 16.9.20 16. po dohade však bola stiahnutá z rokovania. Poukázal na zákon
Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni * 18ľ ods. 1 písni. d), na základe ktorého hlavný kontrolór
predkladá správu o výsledku kontroly MsZ na jeho najbližšom zasadnuti. Z tohto důvodu
predkladá túto správu na prerokovanie MsZ. Poznamenal, že správa je v póvodnej verzii. ako
bolapredložená na rokovanie MsZ 16.9.2016.

11/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: „KONTROLA TRANSFEROV
POSKYTNUTÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝM SLUŽBÁM LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ NA ROK 2014“

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Informoval, že táto
kontrola bola ukončená 29.6.20 16 a správa bola predložená bývalou hlavnou kontrolórkou na
rokovanie MsZ dňa 16.9.2016. Správa bala po dohode stiahnutá z rokovania a na toto rokovanie
ho predkladá v zmysle vyššie citovaného zákona. Táto správaje taktiežv póvodnej verzii. ktorá
bola predložená na rokovanie MsZ 16.9.2016.

In. Blcháč. PhD. — otvoril spoločnú rozpravu k bodom Č. 10 a 11.

Inu. Ján Banko. zástupca nrimátora mesta — k bodu Č. 10 uviedol, že nebude hlasovať za
predložený materiál, pretože v tejto kontrole mu chýbajú viaceré skutočnosti, ktoré by mu ako
poslancovi objasnili proces uzatvorenia skládky. Poukázal na dva momenty, ktoré mohli mať
vplyv na predčasné uzatvorenie skládky. Prvým sú snahy o vybudovanie spal‘ovne TKO v okolí
mesta Liptovský Mikuláš, druhým vplyvom můžu byť aktivity, ktoré bali na pozemkach v kú.
Veterná Poruba, súvisiace so zámerom výstavby zariadení oddychového charakteru, pre ktoré
by bola nevyhovujúca blízkost‘ skládky TKO. Z tohto důvodu sa zdrží hlasovania, nakol‘ko
tento materiál nepovažuje za úplný. Od súčasného hlavného kontrolóra nežiada odpoved‘,
pretaže sa nezúčastňoval procesu tejta kontroly, ale na margo toho pripomenul. a bob ta už aj
predmetom poznatkov hlavnej kontralórky v minulom období, že skládka TKO Veterná Poruba
je tak neodborne a narýchlo uzatvorená. že možno hrozí aj určitá ekologická škoda, ktorej
príznaky sa ukazujů pri väčších zrážkach.

Mr. Kultan —diskutoval k bodu č. 10— prečíial predposledný odsek správy. z ktorého vyplýva.
že vedenie mesta malo snahu, aby sa naďalej skládkovalo vo Veternej Porube a hľadalo
možnosti dohody s Pozemkovým spoločenstvom (PS) Veterná Poruba. Z ďalšieho textu
vyplýva, že hlavná kontralórka skúmala, Či mesto nepochybilo, keď jednalo iba s PS a nie
s ostatnými vlastníkjni pozemkov. Zo záverečnej Časti vyplýva, že keď nebala možná dohoda
s PS, nebolo možné ďalšie skládkovanie —toto je výsledok kontroly, ktorú má MsZ brať na
vedomie. Pripomenul, že predseda PS (p. Suchtár) sa jasne vyjadril, že na ich pozemkach sa
skládkovať nebude, ata ani v prípade, že by sa mesto dohodlo s niekým ďalším. V tejto
súvislosti pripomenul. ako členovia súčasnej koalíeie v rninulom období očierňovali súčasných
apozičn‘cli poslancov. odporúčali prestrihnút‘ reťaze, ktarými PS zabránilo vjazdu na skládku
a skládkavať za každú cenu. Pamätá si na výroky Ing. Urbanoviča a Ing. Blcháča, z ktorých
spomenuljeden, ktorý zaznel 3 dni po nástupe minulého vedenia: „My sme mali kde skládkovať
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— vy sa starajte!“ Táto správa preukazuje, že členovia súčasného vedenia a poslanci sa vtedy
nesprávali férovo. Je potrebné uznat‘ si chybu a pripustit‘, že nebolo pravdou, že bob možné
skládkovat‘ v smrečianskom katastri a že boto možné skládkovať aj bez dohody s Pozemkovým
spoločenstvom Vetemá Poruba. Bob to z ich strany neférové správanie voči tým poslancom,
ktorí vtedy postup vtedajšieho vedenia mesta podporili a ktorí ho považovali za správny.

MUDr. Slatkovský — doplnil Mgr. Kultana v tom zmysle, že medzi urbárnikmi boto pomeme
veľké množstvo ľudi. ktorí holi aj individuálni vlastníci pozemkov pod skládkou. t.j. pokiar
urbárnici nesúhlasili so skládkovanim. nebolo možné dosiahnuť súhlas s ukladaním odpadu
v danej lokalite. Tento problém sa nakoniec podarilo vyriešiť, v každom pripade si však myslí.
že to. ako sa historicky mesto a mestskí poslanci postavili k sanácii skládky, na ktorú sa vozil
odpad ešte v totalitnom systéme a mesto ho \3Tiešilo za vastné prostriedky (štát pomohol len
s financiami na prekládku cesty), je potrebné vysoko oceniť. Ale snažiť sa z toho v súčasnosti
vytlkať určitý individuálny politický kapitál je podľa neho niečo, čo je za hranicou slušnosti
a rozumného ponímania.

Inu. Blcháč. PhD. — myslí si, že takto formulované závery zo strany bývalej hlavnej kontrolórky
sú čiastočne spochybnitel‘né; v každom prípade potvrdzuje to, čo uviedol Ing. Bonko, že príbeh
skládky pravdepodobne nekončí, nakol‘ko sa objavujú značné priesaky vód počas zrážok. Je to
hrozba ekologickej katastrofy‘ pre mesto Liptovský Mikuláš. pretože skládka jev podstate nad
nim; zvlášť je to hrozba pre Podbreziny. t.zn.. že hlavne poslanci za Podbreziny by mali zvýšiť
pozomosť, lebo dokonca dochádza aj k zosuvom, resp. v telese skládky prebiehajú určité ďalšie
procesy, čo bob aj v pövodnej správe bývalej hlavnej kontrolórky jasne pomenované, t.j.
obhajovať sa dnes uvedenými argumentmi je celkom zbytočné — mala by to ukázať budúcnosť.

Inu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia k bodu č. 10— bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh neschválilo, nakol‘ko nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov
(11 poslancov za, 1 proti, 9 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval).

In. Géci — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia k bodu č. 11 — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh neschválilo, nakoľko nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov
(10 poslancov za, 1 proti, 10 sa zdržali hlasovania. I nehlasoval).

12/ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predbožil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že správu
predkladá v zmysle zákona o obecnom zriadení s tým, že správy z vykonaných kontrol
a odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za r. 2015 boli vypracované bývalou hlavnou
kontrolórkou, ktorá túto funkciu vykonávala do 30.9.2016. Novozvolený kontrolór vypracoval
a MsZ predbožil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 a roky 2018 —2019.
Súčasfou materiálu sů aj správy z kontrol prerokované v predchádzajúcich dvoch bodoch.

Ina. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (15 poslancov za, 2 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 7/2017. Obsah uzieseniaje príbohou tejto zápisnice.
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13/ SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2016

Správu predložil JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP, v zmysle predloženého
písomného materiálu. Pripomenul, že počas celého roka mestská policia vyvíjala snahu, aby jej
činnosť bola vykonávaná pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš a by boLa vykonávaná
v súlade so zákonom. Poďakoval všetkým, ktorí si ich prácu vážia a vnimajú ju ako službu
občanom. Zároveň poďakoval všetkým policajtom. ktorí sa pričinili o dosiahnuté výsledky.

lnE. Ganoczv. PhD. — vnírna MsP ako pozitívnu — poďakoval za svoje mestské časti Bodice
a Demänová, a to nielen za prevenciu, ktorú MsP vykonáva, čo sa veľmi osvedčilo. ale aj za
druhú stránku, t.j. za stráženie všeobecného kl‘udu a poriadku.

In. J. Bobák — v správe je pomerne stručne popísaná telesná príprava MsP, resp. jej previerky
— je uvedené len strohé konštatovanie, že telesná príprava eXistuje. Osobne si myslí, že pri
takom bezpečnostnom zbore, akým je mestská polícia, sa majú vykonávať aj previerky telesnej
zdatnosti a streleckej zdatnosti príslušníkov MsP — v opačnom prípade celá polícia stráca
význam. Da]ej poukázal na značný nárast priestupkov v m.č. Palúdzka za ostatný rok (o 100
oproti predchádzajúcemu roku) — zaujímal sa o príčiny tohto stavu. Celková správa je podľa
jeho názoru stručná — činnosť MsP by mal byť popísaná obsiahlejšie. Co sa týka kontrolnej
činnosti. pripomenul, že kontrolná činnost‘ MsP vychádza zo zákona č. 546/1991 Zb.. vtom
prípade však MsP nenaplňa ustanovenia * 3 ods. I písm. g), 7 písm. c) a 24 ods. 1. Jedná sa
o to. že MsP má 33 príslušníkov. ktori sa denne prevážajú po meste Liptovský Mikuláš, okrem
toho má MsU 100 zamestnancov. pričom nikto nevenuje pozornost‘ napr. problematike bytov
na Revolučncj ulici (poslanec Ľ. Trizna sa začal venovať tejto problematike, ale len do doby,
kým bol nominovaný do kontrolných orgánov LVS). Problémom je, že MsP nedodržiava 3
paragrafy príslušného zákona a napriek vydaniu záväzného stanoviska stavebného úradu, ktoré
je aj medializované, ohl‘adom pozastavenia výstavby na Revolučnej ulici v m.č. Lipt.
Ondrašová, nikto nekoná a stavebník nad‘alej pokračuje vo výstavbe. Na druhej strane poslanec,
ktorého na tomto zasadnutí MsZ nezvolilo za prísediaceho Okresného súdu, ktorý rešpektuje
a dodržiava zákon, musí vypovedať na polícii ohľadom toho. čo má zabezpečovať MsP a MsU.

JUDr. Jančuška — telesná pripravaje na MsP vykonávaná v zmysle smernice prijatej ešte v r.
2012. Telesnej pripravy sa zúčastnili všetci. okrem jedného policajta. ktotý vtom čase bol
a v súčasnosti je stále práceneschopný — po nástupe do práce táto telesnú pripravu vykoná.
K poznámke poslanca Ing. J. Bobáka. že vníma prácu MsP len ako ..prevážanie sa po mesle“,
podotkol, že takéto vnimanie je mylné — nie je tomu tak.

L‘uboš Trizna. uoslanec MsZ — považuje za nepochopiteľné, ako móže poslanec MsZ takýmto
spůsobom znevažovat‘ prácu mestských policajtov. Co sa týka poznámky Ing. J. Bobáka najeho
adresu, pripomenul mu, že sám má pravdepodobne dobré skúsenosti z predchádzajúcich rokov
(cca r. 2011), keď sa stal zamestnancom LVS.

Inu. Ganoczy. PhD. — takisto nemá prehľad o tom, ako prebieha kondičná príprava mestských
policajtov, ale vníma ich výkonnosť — mal možnosť presvedčif sa o tom pri ich pravidelnej
účasti na bodickom behu.

lnE. J. Bobák — čo sa týka jeho zarnestnania v LVS, pripomenul. že mal nižší plat ako všetci
ostatní zamestnanci a pravdepodobne aj nižší ako odmena, ktorú p. Trizna v súčasnosti poberá
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z orgánov LVS. Zdóraznil, že on vykonával prácu na všetkých troch zásobovacích pracoviskách
s vodou, t.j. fyzicky zabezpečoval určité služby pre ľudí. Z tohto hľadiskaje potrebné zamyslieť
sa nad tým, kto koho znevažuje. Dalej poukázal na informáciu o počte útokov na príslušníkov
MsP — uvádza sa 1 a so zranenírn 1 — požiadal o objasnenie tejto štatistiky. Čo sa týka poznámky
o prevážaní sa po meste, prekáža mu hlavne to, že MsP nedodržala 3 ustanovenia zákona
o obecnej policii a nevykonala nápravné opatrenia na to, aby nedochádzalo k výstavbe, ktorá
bola pozastavená.

MUDr. Slatkovský — pripomenul. že za posledně 2 roky je zaznamenaný vysoký nárast počtu
pdestupkov, pňčom nie je vybratých vine pokút ide predovšetkým o priestupky v oblasti
dopravy, ale nic je vykázané, koPko tvoria domáci a koľko zahraniční návštevníci. V oblasti
vybraných pokút sa sumy v r. 2015 mierne zvýšili, ale v r. 2016 sa vrátili na úroveň
z predchádzajúcich rokov — zaujímal sa o dóvody tohto stavu. Co sa týka fyzickej prípravy,
pripomenul, že už pri zriaďovaní mestskej polície to bob jedno z kritérií pre výkon tejto práce.
Je potrebné, aby fyzická a psychická odolnosť policajtov bota na vysokej úrovni — bez nej by
štandard policie veľmi rýchlo upadal a pokiaľ má MsP v Lipt. Mikuláši dobré renomé, je
potrebné ho udržať. Jednou z veci. ktorá k tomuto renomé prispievala. je. že v MsP sů ľudia,
ktori si minimálne po psychickej a fvzickej stránke túto prácu vedia zastat‘ a zaslúžili si. že
v tomto zbore budú pracovať. Dalej sa zaujímal. či sa znížil počet kontrol na požívanie alkoholu
mladistvými, keď podľa tabuPky v r. 2012 to bob 64 priestupkov. v r. 2013 ich bob 43, v r.
2014 bob 25, v r. 2015 boZo 38 a v r. 2016 už len 19 priestupkov. Nemá poznatky, že by
konzumácia alkoholu mladistvými oproti predchádzajúcim rokom výrazne poklesla, preto sa
zaujímat, z akého dóvodu sa podarilo zdokladovať menej priestupkov. Požiadal tiež o odpoveď
na otázku, v čom sa stratégia MsP odlišila, keď došlo k nárastu počtu priestupkov, ktoré sa však
neodraziti v náraste pokút.

1112. Čefo — zo správy vyplýva. že počet priestupkov klesol o cca 250 riešených prípadov, ale
na druhej strane o vyše 100 vzrástol počet prípadov, kedy bob potrebné použiť donucovacie
prostriedky — zaujímat sa, či ide o určité závažnejšie porušenia a priestupky. Zarazil ho údaj
..spracovanie a ukončenie spisov“ — v tomto roku ich bob 62 a v minulom roku 155 — požiadat
o vysvetlenie. Dalej poukázal na práceneschopnosť za minulý rok v počte 3 087 hodin —

v súčasnosti pravdepodobne pokračuje, ked‘že jeden zamestnanec je dthodobo práceneschopný.
Z predloženého materiálu sa nedozvedet, koľko riešení bob v súvislosti s chovom a držanim
psov. Kým v minulom roku boto cca 420 prípadov, v tomto roku z materiálu nie je zrejmé, či
jev tejto oblasti nárast alebo pokles, resp. či sú zvýšené kontroly, upozornenia, príp. udePované
pokuty. Dalšou oblast‘ou je kamerový systém, ktorý bol v minutom roku pomerne dobre
popísaný a takisto celý materiál bol lepšie napísaný oproti teraz predkladanému materiálu, ktorý
hodnotí ako veřmi stručný a nie príliš vypovedajúci o všetkých veciaeb. ktoré by mohli
zaujímať občanov Liptovského Mikuláša. Na jednej strane považuje za pozitivne. že stúpol
počet kamier zo 17 na 26, ale na druhej strane nie je chvályhodné, že z toho 5 kamier kúpených
za peniaze daňových poplatnikov je umiestnených okolo budovy Mestského úradu. Poukázal
tiež na číslovanie kamier, ktoré nekorešponduje s predchádzajúcim čísbovanim — zaujímal sa,
či došlo k prečislovaniu. V súvistosti s kamerovým systémom dal na zváženie, či by sa jedna
z kamier, ktoré boli umiestnené na MsU, nehodila skór do lokality Fllboké, ktorá je
problematická.

Mpr. Kubtan — v súvisbosti s kamerami pripomenub, že vjednom z d‘alších bodov sa bude
rokovaf o zmenách rozpočtu, kdeje ďalších 15 tis. eur na kamerový systém — odporučil stručne
informovat‘ o tom. čo sa uvažuje za túto sumu obstarat‘.
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Michal Paška. poslanec MsZ — poďakoval príslušníkom MsP za vykonanú prácu v uplynulom
roku a náčelníkovi MsP za predloženú správu, v ktorej sa o.i. uvádza, že Mestská polícia
v meste Liptovský Mikuláš vznikla v r. 1991, tj. v r. 20167 to bob 25 rokov. MysU si, že
štvrt‘storočie jej existencie je dosť vážna príležitosf na to, aby si mesto pripomenulo túto
udalost‘. žiaľ, viani nikde nezachytil informáciu o tomto výročí. Cinnost‘ MsP na území mesta
sa snaží vnímat‘ veľmi pozorne a myslí si, že všetkým by malo záležať na tom. aby Liptovský
Mikuláš bol bezpečným a pokojným mestom, nielen pre jeho obyvateľov, ale aj pre tisícky
turistov, ktorí ho ročne navštivia. Jeho územie je veľké aje logické, že policajti nemóžu
hliadkovat‘ súčasne v každej uličke. V správe sa uvádza. že počet mestských policajtov je 33,
ale žiaľ, nie je to počet príslušnikov, ktorý reálne móže byť v uliciach mesta. Ich počet je
približne o 7 nižší ako je reálna potreba. Pokiaľ ideo dennú činnost‘ v uliciach Lipt. Mikuláša,
pri riadení sa Zákonnikom práce, t.j. po odpočítaní dovoleniek, práceneschopnosti, atď., sú
v službe maximálne 4 prislušníci. Ziaľ, niekedy sa stáva, že v dennej či nočnej službe je len 1
hliadka. t.j. 2 príslušníci MsP, čo na stráženie takého veľkého územia nepostačuje. Od MsPje
požadované, aby sa venovala dodržiavaniu dopravného značenia, preventívnemu hliadkovaniu
v uliciach, abyju bob vidieť pri školách. v parkoch. aby sledovala nezodpovedných psíčkarov,
aby zabraňovala vzniku nelegálnych skládok. atd‘. Ziada sa od nej. aby bola viditeľná vo
všetkých častiach — tak v centre mesta. ako aj na Podbrezinách. na Nábreží i v ďalšich
mestských častiach ako je napr. Iľanovo. či DemUnová. Podl‘a neho to pri súčasnom počte
mestských policajtov nie je možné. Ak je v službe jedna hliadka a rieši napr. dopravný
prieswpok v centre mesta, nemóže zasiahnut‘ okamžite napr. na sídlisku Podbreziny pri riešení
porušovania verejného poriadku apod. Pomocníkom MsP je aj mcstský kamerový systém.
Oceňuje. že v Lipt. Mikuláši je 23 kamier a ďalších 6 by malo pribudnúť v tomto roku. Za túto
aktivitu poďakoval náčelníkovi MsP i prítomnému štátnemu tajomníkovi MV SR Ing.
Urbanovičovi, keďže kamery budú financované z prostriedkov MV SR. Poznamenal však, že
vo večerných a nočných hodinách toto značné množstvo kamier obsluhuje len jeden človek —

operačný príslušník MsP, čo nepostačuje. pretože I človek nemóže súčasne sledovať snímky
z viacerých kamier. Operačný pracovník navyše riadi činnost‘ mestských policajtov v teréne,
prijíma a vyhodnocuje telefonické oznámenia na tiesňovej linke 159, čo je mimoriadne
zodpovedná práca. Pripomenul. že bezpečnosť je témou. na ktorej by malo záležat‘ všetkým.
ktori sú zodpovední za mesto Liptovský Mikuláš. Z médií je známvch mnoho prípadov. ktoré
sa možno zvlášť v súčasnej dube ani nemuseli stať. V závere preto predbožil pozmeňovaci
návrh, ktorý reaguje na vyššie uvedené skutočnosti, a to v bode II. navrhuje doplniť písmeno

g) v zneni: „MsZ konštatuje, že pri tvorbe rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 je
potrebné venovat‘ zvýšenú pozornosť personálnemu stavu MsP — zvýšit‘ počet príslušníkov
MsP, ktorí budú vykonávat‘ hliadkovaciu činnosť a obsluhovať mestský kamerový systém.“

Ľ. Trizna — takliež náčelníkovi MsP za minuboročnú prácu mestskej po]ície poďakovab. hlavne
z toho hľadiska. že ak sa vyskvtol určitý problém v Lipt. Ondrašovej, vždy bol promptne
riešený, tj. nikdy sa nestalo, že by hliadka MsP neprišla. Takisto pod‘akoval za preventívnu
dopravno-výchovnú činnosť, ktorú MsP rieši napr. pre materskú školu v Lipt. Ondrašovej.

lnu. Urbanovič — myslí si, že Mestská polícia v Lipt. Mikuláši veFmi dobre v rámci
personálnych a technických možností zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia a majetku
občanov. Je logické, že ani pri tejto činnosti nemožno vylúčiť určité chyby, ale mysli si, že
celkovo je práca MsP na veľmi dobrej úrovni. Teší ho, že MsP sa zameriava aj na prevenciu
kriminality, čo je veľmi dóležité. Taktiež počet besied 137, ktoré pracovníci MsP vykonali,
svedčí o tom. že sa prevencii venujú veľmi dórazne, čo tiež prispieva k bezpečnosti občanov.
Pozitívne hodnotí aj rozširovanie kamerového systému — v tejto súvis)osti poukázal na správu
za r. 2014. z ktorej vyplynulo, že kamerový systém sa za uplynulé 3 —4 roky vóbec neriešib, t.j.
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od r. 2011 nepribudla žiadna nová kamera ajestvujúce boli v zlom technickom stave. Za
posledně 2 roky sa výrazne zvýšil počet kamier a myslí si že kamerový systém je jedna

z najlepších prevencH v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov mesta Lipt.

Mikuláš. Aj z tohto pohradu poďakoval MsP, že aj v týchto preventívnych veciach sa snaží
zabezpečovat‘ ochranu občana. Co sa týka personálneho stavu, resp. technického stavu, osobne

nevie posúdit‘, čije dostatočný počet personálu na vyhodnocovanie kamerového systému, aj
keď je do toho zainteresovaná chránená dielňa —je potrebné posúdiť to z odborného hl‘adiska.

Kamier je pomeme veľa a v blízkej dobe pňbudnú ďalšie — k tornu. aby mali zmysel. je

potrebné záznamy monitorovať, aby bob možné predchádzaf a odhaľovať trestnú činnost‘.

Myslí si, že je potrebné pokračovať systematicky tak ako doteraz a verí, že práve technickými,

resp. personálnymi inovatívnymi prvkami mesto dokáže zabezpečiť bezpečnosť občanov

mesta. Touto cestou poďakoval Mestskej polícii za prácu, ktorú vykonáva v prospech občanov.

Ing. J. Bobák — ocenil, že Ing. Urbanovič pripustil aj určité drobné chyby. ale nemá za ciel‘, aby
jeho vyjadrenie k činnosti MsP vyznelo negativne. Poukázal však na bod č. 6— úsek kontrolnej

činnosti MsP, kde sa uvádza. že kontrolná činnost‘ boba počas roka 2016 zameraná

predovšetkýrn na efektívne využívanie fondu pracovného času a zodpovedné plnenie

služobných úloh a povinností. V druhom rade bola zameraná na ustrojenosť, výstroj a výzbroj

hliadok MsP a na poživanie návykových látok — alkoholu pred a počas výkonu služby. Podľa

jeho názoru to však nepostačuje, keď zákon ukladá rninimálne v I g), * 26 c) a 24 ods. 1 aj

ině povinnosti na úseku kontrobnej činnosti MsP. ktoré neboli dodržané — v tomto smereje čo

zlepšovať. Okrem toho je s prácou MsP relativne spokojný.

MUDr. Slafkovsk — pripomenul. že už pri inštalovani prvých kamier v meste bola diskusia

o tom, či kamera je abebo nie je účinným opatrením. Skúsenosť ukazuje, že na bežnú pouličnú

kriminalitu kamerový systém pósobí preventívne, ale na „veľkú“ trestnú činnost‘ je dopad

kamier diskutabilný, pretože ked‘ sa niekto na takúto činnosť pripravuje, počíta s tým, že všetky

verejné priestory sú monitorované a prijme opatrenia na to, aby nebol identiflkovateľný. Preto

je reálna objasnenosť prípadov zachytených kamerovým systémom na pomeme nízkej úrovni.

Z tohto hľadiska má pochybnosť, či rozšírenie kamerového systému prinesie požadovaný efekt

In. Urbanovič — upozornil, že Ing. J. Bobák nedodržal rokovací poriadok. pretože faktickou

poznámkou mal reagovať na vystúpenie Ing. Urbanoviča, ktorý však o žiadnej kontrolnej

činnosti nehovoril, t.j. ani on sa k vystúpeniu Ing. J. Bobáka nebude vyjadrovať. Co sa týka

vystúpenia MUDr. Slaíkovského. pripomenul mu, že je aj členom Rady vlády pre prevenciu

kriminality a bol už na niekoľkých zasadnutiach, dokonca ich namiesto ministra vnútra SR aj

viedol. Sú tam zastúpeni odborníci z róznych rezortov, takisto z PZ SR, aj z mimovládnych

organizácií, ktoré sa venujú bezpečnosti občanov SR na vysokej odbornej úrovni ajednou

z priorit v rámci prevencie kriminality je aj kamerový systém, ktorý sa práve v súčasnosti

zvýrazňuje, pretože je to jedno z naj lepších prevenčných opatrení. ktoré odborníci zo všetkých

rezortov obhajujú. Z tohto hľadiska s MUDr. Slafkovským nemóže súhlasiť, pretože kamerový

systém je jednoznačne potrebný, čo sa potvrdilo napr. aj pri predsedníctve SR v Rade EU.

Mgr. Ĺubica Staroňová. poslankvňa MsZ — poďakovala MsP za prácu i za predloženú správu

a zároveň sa zaujímala, ako si MsP do budúcna predstavuje riešenie situácie v Hbbokom — ako
často budú whodnocované kritériá projektu hbiadok verejného poriadku a či súčasné opatrenia
povahijú za dostatočné v súvisbosti s častými požiarrni v tejto bokalite (v r. 2015 bob 13

požiarov, v r. 2016 ich bob 43 a napriek tomu, že v novembri vznikli hliadky, vjanuári 2017
už 6x horel odpad a ĺx maringotka). Zaujímala sa, aký má náčelník MsP na to názor, či sa
pripravujú určité opatrenia, resp. ako plánujú riešiť tento problém do budúcna.
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M. Paška — predchádzajúca otázka úzko súvisí s jeho vystúpenim — ak je v nočných hodinách
v službe jedna hliadka MsP, nemožno požadovat‘, aby strážila kontajner pri Hlbokom a zároveň
bola na námestí, v Palúdzke. na Nábreží. atď. — z toho vyplýva jednoznačná potreba kapacitne
posilnit‘ personálne stavy MsP.

JUDr. Jančuška — k otázke MUDr. Slafkovského uviedol. že nárast počtu zistených priestupkov
možno zdövodniť skvalitnením činnosti MsP. Poznamenal, že pri každom priestupku sa skúma
jeho povaha, povaha priestupcu a mé faktory, ktoré ovplywňujú aj rozhodnutie o sankcii. Pokiaľ
je vyšší poČet zistených priestupkov a nižší počet udelených pokút, dóvodom je, že niektoré
priestupky, kwré bolí spáchasé, si nevyžadovali sankciu uloženia blokovej pokuty. Pri
porovnaní s rokom 2015 je počet zistených priestupkov mieme nižší, ale zároveň je potrebné
konštatovať. že hned‘ vo februári a v marci odišli 2 policajti a noví policajti bo]i zaradení do
služby až v decembri 2016, t.j. prakticky celý rok chýbali 2 policajti. Počet kontrol na alkohol
bol podľa jeho názoru pomerne vysoký a príčinu toho, že bob zistených menej priestupcov.
vidí tiež v skvalitneni činnosti MsP, ako aj v tom, že mládež a mladiství sú v tomto smere
opatmejší. Poslancovi Ing. Cefovi k otázke 155 spisov v r. 2015 pripomenul, že išlo o spisy ‚

ktoré museli doriešiť z predošlých rokov, t.j. išlo o resty, ktoré zanechal predchádzajúci
náčelník MsP. Počet 62 za minulý rok predstavoval tie, ktoré reálne napadli a reálne bali
spracované. Pokial‘ ide o kamerový systém, reagovali na výzvu, ktorá bola vypísaná MV SR
a boli úspešní, t.j. získali 50 tis. eur. Rozšírenie kamerového systému sa bude realizovať do
konca roka — pribudne 6 nových kamier; taktiež sú pripravené 4 kamery do osady Hlboké, ktoré
by chceli realizovať v čo najkratšej dobe, nakol‘ko je tam kritická situácia s požiarmi, ktoré sú
zakladané úmyse]ne a cielene. Pri odhal‘ovaní tejto protiprávnej činnosti MsP požiada
o spoluprácu aj PZ SR. Na margo Činnosti MsP pripomenul, že počet 33 prís]ušníkov je tu už
dlhodobo. Pre porovnanie uviedol. že OR PZ SR v r. 1996, ked‘ v ňom pósobil, mal 30
prislušnikov, v súčasnosti je ich vyše 60, t.zn.. že už ide o väčšiu silu pre mesto LiptovskÝ
Mikuláš. V súČasnosti vie porovnať prácu príslušníka mestskej polície a príslušníka štátnej
policie s tým, že na MsP je podnetov od občanov niekol‘konásobne viac. pretože na MsP sa
občania obracajú aj s tými najmenšími problémami. Zaťaženie MsP jev tomto smere neúnosné,
preto podporuje návrh pos]anca M. Pašku na zvýšenie počtu prislušníkov MsP. K otázke Ing.
J. Bobáka ohľadom kontrolnej činnosti uviedol, že kontrolná čiimosťje na vysokej úrovni, čo
odráža aj to, že nebo)a ani jedna sťažnost‘ na mestského policajta.

Ina. Blcháč. PhD. — pokiaF má poslanec J. Bobák podozrenie z porušovania zákona, móže
podať podnet príslušným orgánom. Co sa týka osady Hlboké, mesto v tejto oblasti pracuje
systematicky; potvrdil vyjadrenie náčelníka MsP, že eXistujú rózne podozrenia v súvislosti
s opakovanými požiarmi — mesto v tomto smere našlo pomeme účinné riešenie a má aj určité
plány do budúcnosti. Pokiaľ niekto spochybňuje kamerový systém v tomto svete extrémizmu
a terorizmu, podl‘a jeho názoru neuvažuje správne. Ako príklad uviedo], že mnohí aktéri
róznych teroristických útokov sú dolapení a usvedčení práve na základe záznamov
z kamerového systému. Vedenie mesta kamerovému systému prikladá vel‘ký význam a tejto
agende sa tak ako za ostatné 2 roky, keď muselo doháňaf to, čo bob zanedbané v predošlých 4
rokoch. bude venovat‘ aj nad‘alej. Na záver poznamenal, že 25. výročie vzniku si Mestská
policia pripomenula sice skromne, ale dóstojne — boli udelené pamatné listy pracovníkom MsP.
ktori si zodpovedne plnia svoje úlohy.

Ina. Géci — predbožil na hlasovanie pozmeňovaci návrh poslanca M. Pašku — doplnenie
konštatačnej časti o písm. g) vo vyššie uvedenom znení.
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Inu. Blcháč. PhD. — ide o návrh, ktorý je potrebně preskúmat‘, aj ked‘ mesto sa tornu nebráni,
pripomenul však, že vo váčšine miest platí určité pravidlo, že na 1 000 obyvatel‘ovje 1 policajt
(napr. mesto Michalovce má 40 000 obyvateľov a má 40 policajtov, Lipt. Mikuláš má 31 500
obyvateľov a má 33 policajtov).

M. Paška — pripomenul, že vpočte 33 príslušníkov MsP je zahrnuté aj vedenie MsP, THP +

operační pracovníci.

mR. Blcháč. PhD. — je potrebné sa tým zaoberať — možnost‘ spracovat‘ určitů analýzu. Dal
hlasovať o predloženom pozrneňovacom návrhu p. Pašku.

Pozmeňovací návrh bol schválený počtom 18 hlasov (1 poslanec proti, 1 sa zdržal
hlasovania. 1 nehlasoval).

mR. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok. vrátane schváleného
pozrneňovacieho návrhu.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (19 poslancov za, 2 sa zdržali
hlasovania). Uznesenie bob prijaté pod číslorn 8/2017. Obsah uzneseniaje prílohou zápisnice.

14/ NÁVRH VZN, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN Č. 8/1992NZN
O VYTVÁRANÍ PODMIENOK KVALITNÉHO ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA A O VEREJNOM PORIADKU

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Uviedol, že
predmetom tohto návrhu je doplnenie jedného ustanovenia, týkajúceho sa znečisťovania
miestnych komunkácií typu chodnikov, ktoré doteraz nebolo upravené v eXistujúcom VZN
a takéto konanie následne nebolo možné postihovať zo strany MsP. Týmto sa dáva možnost‘
mestskej polícii postihovať tieto priestupky.

mR. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo pred]ožen návrh jednomysel‘ne (20 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod čislom 912017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne (20 hlasmi) schválilo. Všeobecne
záväzné nariadenie balo prijaté pod čísbom 112017/VZN.

15/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE DOHODY VO VECI SPOLUÚČASTI
NA NÁKLADOCH NA RIADENIE A PROPAGÁCIU VLAJKOVÉHO
PROJEKTU S NÁZVOM „HISTORICKO..KULTÚRNO-PRiRODNÁ
CESTA OKOLO TATIER - II. ETAPA“ V RÁMCI PROGRAMU
CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V - A POĽSKO -

SLOVENSKO 2014—2020

Návrh predbožila Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Pripomenula. že dohoda v póvodnom znení bola už schválená v MsZ spolu s partnerskou
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zmluvou uznesením Č. 116/201620 dňa 18.11.2016. Vedúci partner projektu EZÚS TATRY
až následne požiadal slovenských a poľských partnerov projektu o úpravu výšky
spoluflnaiwovania nákladov na riadenie a publicitu projektu, ako je bližšie uvedené
v dóvodovej správe. Pre mesto Liptovský Mikuláš táto imena znamená zvýšenie príspevku pre
EZUS TATRY na 2 441 eur, tzn. navýšenie o 756,43eur. Pred samotným schválením návrhu
dohody je potrebné zrušíť ustanovenie uznesenia Č. 116/2016, ktorým bota schválená dohoda
v póvodnom znení. Návrh bol prerokovaný v komisii finančnej a majetkovo-právnej
a v mestskej rade. ktoré ho odporučili predložiť MsZ.

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

Mestské zastupiteľstvo pred]ožený návrh schválilo (19 poslancov za, 2 nehlasovali).
Uznesenie boto prijaté pod Číslom 10/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

16/ NÁVRh NA ZARADENIE DO SlETE ŠKÓL A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ - ZARADENIE ŠPECIÁLNE MATERSKEJ ŠKOLY
AKO SÚČASt ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY SPOJENEJ ŠKOLY
J. RUMANA 6, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK OD 1.9.2018

Návrh predložil doc. Mgr. Ján Hučik, PhD., vedúci odboru školstva. mládeže. športu
a kultú‘ MsU. Informoval, že mesto Liptovský Mikuláš nemá špeciálnu materskú školu, tzn.
pre deti, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť. Speciálna základná škola prejavila záujem, že
by takúto MS zriadila a realizovala túto činnost‘. priČom mesto to nebude stát‘ žiadne finančné
prostriedky — flnancovaiňe bude riešené zo štátneho rozpočtu. V podstate by mala vzniknúť
najskór I trieda s 10 deťmi a postupne by mala narásť na 3—4 triedy. Poznamenal, že obdobná
MS jev Lipt. Jáne aje preplnená. preto si myslí, že tento návrh je potrebné podporiť.

Inu. Ganoczy. PhD. — potvrdil to, čo je uvedené x konštatačnej časti návrhu uznesenia, že táto
problematika bola prerokovaná na zasadnutí OSR a v komisii školstva a mládeže a požiadal
o podporu tohto dóležitého projektu.

ln. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne (19 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod číslom 11/2017. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

17/ NÁVRH VN, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN Č. 8/2011/VZN
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADEN[ACH
A O ZÁPISE DIEtAtA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ
DOCHÁDZKY V ZÁKLADNÝCFI ŠKOLÁCH

‚ Návrh predložil doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru škol., ml., športu a kultúry
MsU. Uviedol. že sajedná hlavne o dátumy, kedy by sa mali realizovať zápisy do materských
a základných škĎl — boba vykonaná taká úprava, aby sa VZN nemuselo každoročne meniť. t.j.
do MS bude zápis prebiehať v dňoch 2.— 5.5.. do ZS dňa 18.4. ado ZUS v dňoch 2.— 3.5.

In. Ganoczv. PhD. — návrh bol prerokovaný aj na zasadnuti komisie; ide o synchronizáciu
jednotlivých terrnínov — navrhovaná úprava umožní ovel‘a optimálnejšie riadiť tieto procesy.
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Inz. Géci — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh j ednomysel‘ne (19 hlasmi) schválilo. Všeobecne
záväzné nariadenie bob prijaté pod číslom 2/2017/VZN.

18/ NÁVRH NA ZMENY ROZPOČTU MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2016

Návrh predložila Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ. Na úvod informovala
o štruktúre rozpočtových zmien v nadväznosti na schválený rozpočet mesta na r. 2017.
Upozornila na zmenu na str. 9 v bode 5, kde odporučila akciu Pripravná a projektová
dokumentácia — rekonštrukcia športového areálu pri ZS M. R. Martákovej nahradiť nasledovne:
krytie 46, funkčná klasifikácia 0810, ekonomická klasiFikácia 717 002, program a podprogram
12.4.2, názov Realizácia nových stavieb — zimný štadión — stavebný dozor; rovnako upraviť
textovú časť na str. 8. Dalej podrobnejšie informovala o jednotlivých navrhovaných zmenách
podľa predloženého písomného návrhu. Na záver pripomenula, že po dofinancovaní týchto
najzákladnejších vecí by mal byť rozpočet na rok 2017 vyčíslený aposlednů úpravu bude
možné vykonať cca vjúni. kedy sa ešte bude mócť hýbať rezervným fondorn — od 3 1.8. už
nebude možné navyšovat‘ rozpočet z rezervného fondu, v ktorom si mesto vždy ponecháva
rezervu cca 600 tis. eur na flnancovanie určitých havarných situácií a pod.

MUDr. Slafkovsk-Ý — v súvislosti s tým. že do rozpočtu sa zapája ďalších cca 255 tis. eur,
pripomenul. že sú avizované d‘alšie investicie v oblasti zimného štadióna ako aj futbalového
štadióna, kde bude potrebných pomerne veľa fmančných prostriedkov. preto by uvítaL. keby
poslanci dostali informáciu o ďalších zámeroch — koľko flnančných prostriedkov dokáže mesto
vykryt‘ z vlastného rozpočtu a s akými fnančnými nákladmi sa uvažuje na zobratie úveru,
pretože informácie sa veľmi róznia. Upozornil, že míňanie peňazí vel‘rni rýchlo len preto, že
momentálne sú určité ňnančné prostriedky navyše na účte, sa móže mestu vypomstiť, pretože
následne nebude z čoho dofinancovať vážne akcie. Zmeny rozpočtu, ktoré sú z titulu zmeny
zákona (školstvo. platy, atd‘.), sú nevyhnutné, ale na druhej strane sú navrhované finančné
zmeny v objeme viac ako 400 tis. eur v oblasti stavebných prác — ide jednak o činnosti, ktoré
boli dohodnuté ešte v roku 2016 a nie sú ukončené ajednak o nových 255 tis. eur — požiadal
o informáciu. ako sa uvažuje naložíť s týmito nákladrni. pretože následne vznikajú otázky, čo
z týchto plánovaných akcií je bezprostredne nutné. Co sa týka sanácie stavebného objektu
prekládkovej stanice. pripomenul, že dóvodová správa je veľmi stručná a nejasná. keďže sa
v nej uvádza suma 20 tis. eur na sanáciu stavebného objektu prekládkovej stanice. pričom nie
je spracovaná projektová dokumentácia. Pripomenul, že táto stavba bola dokončená len pred
1,5 rokom a už sa navrhuje d‘alšia investicia za 20 tis. eur. Pokiaf ide o pozmeňovací návrh
uvedený predkladatel‘kou na vypustenie PD na športové areály pri základných školách ajej
nahradenie stavebným dozorom pre zimný štadión, požiadal o vysvetlenie, či póvodne
navrhované využitie sa presunie na inú položku alebo sa z rozpočtu úplne vypúšťa.

Bc. Miroslav Neset, poslanec MsZ — požiadal o doplnenie návrhu uznesenia o bod IV. v zneni:
.‚odporúča primátorovi mesta zabezpečit‘ z rozpočtu mesta zakúpenie automatického externého
defibri]átora, ktorý bude umiestnený v klientskom centre mesta a informáciu O jeho zakúpení
a umiestnení zverejniť zvyčajnýrn spösobom“. Zároveň požiadal poslancov, aby túto jeho
žiadosť podporili.
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Mr. Kultan — taktiež mu nic je jasná zmena rozpočtu na prekládkovú stanicu, ktorá sa len
nedávno stavala — považuje za nepochopiterné, čo je potrebné realizovať za sumu 20 tis. eur,
ktorá predstavuje cca 10 % z celkovej investície — myslí si, že je príliš skoro nato, aby sa takéto
finančné prostriedky do tejto stavby vkladali. V súvislosti s prestavbou sobášnej siene požiadal
o špecifikovanie rozpočtovanej sumy 60 tis. eur, t.j. čije plánovaná len na vzduchotechniku
alebo na celú prestavbu. Co sa týka rezen‘ného fondu, podľa rozpisu výnosu z dane
poukázaného samospráve, to pre mesto Liptovský Mikuláš predstavovalo 10,7 mil. eur. Pri
určitej opatrnosti, t.j. ak by sa ponechala rezerva 3%, do rozpočtu sa malo zapojit‘ 10,4 mil. eur,
v skutočnosti však bob zapojených len 9,8 mil. eur a 850 tis. eur sa nezapojilo do rozpočtu.
Tieto finančně prostriedky pravdepodobne na konci roka zostanú ako prebytok a budú
presunuté do rezervného Fondu. V tejto súvislosti sa zaujímal, prečo sa tieto finančně
prostriedky nezapojili do rozpočtu. Pripomenul, že pri schvaľovaní rozpočtu boli aj zo strany
opozície predložené určité požiadavky, ktoré podľa neho boli úplne pragmatické, bob však
argumentované tým, že nie sú kryté, pričom mesto už malo informácie, koľko flnančných
prostriedkovje potrebné zapojiť do rozpočtu, t.j. malo sa zapojiť celých 10,4mil. eur. Na druhej
strane sa do rozpočtu zapája 80 tis. eur v čase, ked‘ ešte neexistuje žiadna analýza odhadov
vývoja podieloých dani — požiadal o vysvetlenie tohto kroku. Pozitívne hodnotí, že sa tvorí
rezervný fond, pretože určite bude z neho čo ňnancovať. Pripomenul, že o krátky čas si mesto
zrejme bude musieť kúpit‘ vlastně verejné osvetlenie. čo bude finančne náročné.

1vir. Dvorščáková — podobne ako poslanec MUDr. Slafkovský sa zaujímala o zmenu
navrhnutú predkladateľkou materiálu. V prípade, že zámer, ktorý sa týkal ZŠ M. R. Martákovej,
sa ruší a tieto finančně prostriedky sa presúvajú na realizáciu zimného štadióna — stavebný
dozor, zaujímala sa, či ZŠ na Nábreží Dr. A. Stodolu v rozpočte zostáva, alebo sa tiež ruší, tj.
z predloženého návrhu nic je jasné, či určité prostriedky půjdu na skva]itnenie areálov týchto
škól. Druhů otázku položila v súvislosti s Jabloňovou u]icou (str. 8)— pripomenula, že v r. 2014
bob na úpravu tejto ulice ana výstavbu nových parkovacích miest schválených 118tis. eur,
úprava sa však nerealizovala a v tomto rozpočte je plánovaných 84 tis. eur. Zaujímala sa, či ide
o zníženie sumy na póvodne plánovaný projekt, alebo o zníženie počtu parkovacích miest.
V súvislosti s priebehom rokovania požiadala. aby na otázky poslancov bob odpovedané
priebežne, a to z důvodu, aby na odpovede. horé by im situáciu priblížili. mohli reagovat‘
vhodnými návrhmi resp. požiadavkami.

Inu. Čefo — ocenil, že může zahlasovať za nové investičně akcie, ktoré sa pripravili možno aj
po určitom tlaku verejnosti. Obzvlášt‘ považuje za potešujúce zaradenie rekonštrukcie
Kukučínovej ulice do rozpočtu. V súvislosti s Jabloňovou ulicou sa pripojil k otázke Mgr.
Dvorščákovej — zaujímal sa, či ide o cca 30 % menej parkovacích miest. Poukázal tiež na bod
č. 5 — považuje za zvláštne, že koncom minulého roka pri schvaľovaní rozpočtu sa znižoval
podprogram miestne komunikácie o 600 tis. eur a touto zmenou sa opäť navrhuje zvýšenie
sumy na tomto podprograme. Ako príklad uviedol rekonštrukciu a modernizáciu šponového
klubu Demänová — výmena okien v hodnote 20 tis. eur — zaujímal sa, či na konci roka sa o tejto
investícii nevedebo. Vcelku však hodnotí pozitívne, že sa našli určité prostriedky a poslanci
můžu tieto investičně akcie podporiť.

lnE. Urbanovič — pokiaľ ideo Jabboňovú ulicu, osobne považuje za potešujúce, že po dlhej dobe
sa na tejto ulici vybudujú určité parkoviská. Faktom je, že už v r. 2014 bol takýto zámer,
dokonca v troch alternatívach: 1. vybudovať podzemné parkovisko v rámci vnútrobboku; 2.
vybudovat‘ parkovisko na polovici vnútrobboku, 3. vybudovat‘ parkovisko mimo vnútrobloku.
Na tento účel bob vyč]enených 118 tis. eur, občania sa.však jednoznačne vyjadrili (okrem
jednej bytovky), že si neželajú tento projekt. To znamená, že keby bol uvedený projekt
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zmysluplný a dobre postavený a realizoval by sa v rámci revitalizácie schválenej v r. 2009,
v súčasnosti by o Jabloňovej ulici nebolo potrebné diskutovať. Preto je rád, že sa aj v tejto časti
Podbrezín postaví kultivované parkovisko a verí, že odborníci sa vyjadria k tomu, či zníženie
nákladov súvisí s nižším počtom parkovacích miest, alebo sa opäť ušetrilo v rámci obchodnej
verejnej súťaže.

1n2. Čefo — v súvislosti s tým, že Ing. Urbanovič uvádzal 3 alternatívy projektu realizácie
parkoviska. zaujímal sa, či v predkladanom návrhu je jedna z týchto 3 alternatív, alebo ide
o úplne nový projekt — v tom pripade by presun fnancií bol pochopiteľný.

Inu. Ganoczy. PhD. — takisto oceňuje, že výška rezervného fondu umožňuje takéto
prerozdelenie financií, nielen v častiach I —3, ktoré sa týkajú zlepšenia flnančného ohodnotenia
pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ale hlavne v bodoch 4 — 5, kde sa rieši
dokončenie akcií, které boli začaté v r. 2016, alebo ideo nové akcie nar. 2017. Víta tiež aktivity
v mě. Demanová a Bodice — poďakoval za riešenie problému kanalizácie pri kultúrnom dome
v Demänovej, ktorý trval viac ako 12 rokov a tiež za rekonštrukciu sociálnych zariadení v ŠK
Demänová. kde je pomerne veľká detská i mládežnícka základňa futbalu.

lnE. Miloš Berník. vedúci odboru výstavby MsÚ — v súvislosti s položkou sanácia stavebného
objektu prekládkovej stanice pripomenul. že ide o novú stavbu, kde je potrebné technické
dopraeovanie jestvujúcej prefabrikovanej steny vzhl‘adom na to. že sa začala otvárat‘ vrchná
strana prefabrikátov — potreba doriešiť stabilizovaním jestvuj úcej prekládkovej stanice.
Jabloňová ulica — projekt je v sůlade s vydaným územným rozhodnutím; nižšie náklady sú
z dóvodu, že už bob vybudovaných 5 parkovacích miest aje potrebné dobudovat‘ zvyšné
parkovacie miesta. Sobášna sieň — súvisí s rekonštrukciou vlastnej budovy MsU.

Ing. Gutraiová — k otázke výšky podielových daní pripomenula, že každý rok sa rozpočtovalo
s určitou opatrnosťou, nakoľko nie sú dopredu záväzné čísla a štátny rozpočet sa zväčša
schvaľuje v tom istorn období ako rozpočet mesta. t.j. vykonávajú sa len odhady. Zo začiatku
boli odhady nižšie stavané — počítali sa na rozpísané podielové dane, ale napr. v minulom roku
mesto dostalo o cca 500 tis. eur viac — v súvislosti s tým boli vykonané korektúry v rozpočte
wátane úpravy miezd, nie je však cieľom rozpočtu minút‘ všetky prostriedky, ale časť z nich
ušetriť. Takáto prax bola napr. aj pred I — 2 rokmi, keď sa takisto v priebehu roka zapájali do
podielové dane. K otázke Ing. Cefa ohľadom investicii poznamenala, že najskór sa o 600 tis.
eur znižovali a teraz sa znova zapájajú do rozpočtu. Pripomenula, že investičná činnost‘ pri
úplne nových investíciách má svoje technické požiadavky, které musí mesto zo zákona
zabezpečit‘, od majetkovo-právneho vysporiadania, inžinieringu, cez projekt — projekty sa

musia zadávať súťažrou cestou. čo cez vestník trvá 3 mesiace; pokiaľ sa robí nová investícia.
celÝ proces trvá cca X mesiacov. Ak sa realizácia začne koncom roka, vzhľadom na počasieje
potrebné investície presúvať do d‘alšieho roka. Pokiaľ ide o projekty na školy, vypúšťa sa len
ZS M. R. Martákovej (16 750 eur); projektová dokumentácia na ZS Nábrežie Dr. A. Stodolu
vo výške S 000 eur v návrhu zostáva.

Ing. Blcháč. PhD. — neprekvapuje ho, že poslanec MUDr. SlaItovský sa zaujíma o veci, ktoré
ani nie sú v tomto materiáli — nie je tam napr. žiadna zmienka o zimnom štadióne, ani
o futbalovom štadióne, osobne by však bol rád, keby sa aspoň jedna z týchto vecí podarila. Co
sa týka poslanca Mgr. Kultana, pripomenul mu, že pokiar straší verejnosť róznymi hoaxami na
sociálnych sieťach, čo na tomto zasadnutí aj potvrdzuje vyhlásením, že mesto si bude musieť
kúpit‘ verejné osvetlenie, je to práve to. čo škodí dnešnej dobe a budúcnosti tohto mesta, tejto
krajiny, Európy a svcta. pretože straší niečím. čo neexistuje. Preto ho vyzval, aby prestal
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hoaxovať, zavádzať a ovplyvňovaf verejnú mienku takýmto spósobom, pretože privoláva do
mesta niečo, čo by do budúcnosti jemu ajeho deťom mohlo uškodit‘. Následne dodal, že
predložené rozpočtové, zmeny vóbec nie sú výsledkom tlaku verejnosti, ale sú výsledkom
dlhodobej práce pri naplňaní Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Pokial‘ si poslanec Ing.
Cefo myslí, že ide o ten tlak verejnosti, ktorý vyvinul svojím hoaxom pred I — 2 týždňami,
nemá to žiadnu váhu, pretože ak tvrdí, že za ostatně 2 nepribudli na Podbrezinách žiadne
parkovacie miesta. móže ho informovať, koľko parkovacích miest pribudlo a bude mať
možnost‘ porovnať. koľko ich pribudlo za bývalého vedenia a kol‘ko za sůčasného vedenia.
Takéto hoaxy Ing. Cefo používa a dezinformuje tým občanov — na základe toho sa potom
niektoré veci nemusia realizovat‘. čoje zrejrne jeho cieľom. Opäť pripomenu], že navrhované
rozpočtové zmeny vyplývajú z bežnej praxe a z bežného vývoja — niektoré akcie sa posúvajů,
niektoré pribúdajú, niektoré odbúdajú, resp. sa pozastavia, ale v žiadnom prípade nejde o tlak
zo strany verejnosti.

Inp. Géci — predložil na blasovanie jednot]ivé návrhy:

— pozmeňovací návrh Bc. Neseta — doplnit‘ čast‘ IV. podl‘a vyššie uvedeného znenia — návrh
schválený (19 poslancov za, 2 nehlasovali);

— časti I. a 11. — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, I nehlasoval);
— bod III/l — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, 1 nehlasoval);
— bod 111/2 — bez zrneny — návrh schválený (20 poslancov za, I nehlasoval);
— bod 111/3 — bez zmeny — návrh schváLený (20 poslancov za, 1 nehlasoval);
— bod 111/4 — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, 1 nehlasoval);
— bod 111/5 — 50 zmenami podl‘a návrhu predkladateľky — návrh schválený (20 poslancov za,

1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 12/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

19/ INFORMÁCIA O VÝSLEDKU KONTROLY VEREJNÝCH FINANCIÍ,
MAJETKU A PLNENIA OPATRENÍ Z PREDCHÁDZAJÚCICH
KONTROL V OKRESNÝCH MESTÁCH VYKONANEJ V MESTE
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ v ČASE OD 10.8.2016 DO 1.12.2016
NÁJVYŠŠÍM KONTROLNÝM ÚRADOM SR

Správu predložila Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ. Na úvod požiadala
o doplnenie návrhu uznesenia o časť II. v znení: „odporúča primátorovi mesta Liptovský
Mikuláš oznámiť Najvyššiemu kontrolnému úradu SR prerokovanie Protokolu o výsledku
kontrol)‘ verejných flnancií, majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcicb kontrol v okresných
mestách vykonaiej v meste Liptovský Mikuláš mestským zastupitel‘stvom“, čo vyplýva aj
zpožiadavkyNKU. Informovala, že od 10.8. do 1.12.2016 sa mesto podrobilo hlbkovej
kontrole NKU, ktorého pracovníci odkontrolovali široké spektrum oblasti činnosti mesta —

rozpočet mesta. výsledky rozpočtového hospodárenia, zostavovanie, schvaľovací proces,
zmeny rozpočtu ajeho plnenie, záverečný účet mesta, stav a vývoj dlhu mesta, dodržiavanie
všeobecne závázných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
preverovali pravidlá rozpočtového hospodárenia a súladu s osobitnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, správnost‘ vedenia účtovníctva, zostavenia účtovnej závierky, skúrnali
nakladanie s majetkom mesta a majetkovými právami. Osobitnú pozornosť venovali plneniu
opatrení z predchádzajúcich kontrol NKU, pričom sa vrátili až do roku 2010 a po rok 2014
kontrolovali plnenie všetkých predchádzajúcich opatrení, ich dodržiavanie a aplikovanie

v praxi a nakoniec kontrolovali vnútorný kontrolný systém mesta. V priebehu kontroly boli
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všetci vedúci pracovníci i zamestnanci. ktorých sa dotýkala kontrola, NKÚ k dispozícii; po
ukončení kontroly bol spracovaný protokol, ktorý bol prerokovaný na úrovni primátora a na
základe požiadavky NKU následne mesto prijalo opatrenia. NKU odporučil mestu prijať 3
opatrenia —jedno z nich sa týkalo neukončeného podnikania na živnostenskom úrade; druhým
bob odporučenie zahrnút‘ do bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka aj tie
sumy. ktoré sa nerozpočtujú a nevykazujú (napr. sociálny fond); tretím odporučením bola
úprava VZN o poskytovaní dotácií, čo sa nešilo už v priebehu kontroly. Vnútorný kontrolný
systém mesta bol hodnotený pomerne pniaznivo — mesto Liptovský Mikuláš dostalo hodnotenie
2. stupňa zo 4 stupňov, čoje podľajej názoru veľmi pniaznivé. Primátor mesta ešte v decembri
vydal príkazný list. ktorým jednak prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov podľa uvedených
3 odporúčaní NKU ajednak prijal ďalšie opatrenia na zlepšenie činnosti jednotlivých útvarov
mesta v súlade s nálezmi kontroly. Príkazný list bol doručený všetkým kompetentným
a v súlade s pokynmi NKU bude vypracovaná hodnotiaca správa plnenia týchto opatrení do
20.4.2017. Do pokynov bola zahrnutá aj forma dokladovania, nakoľko NKÚ mestu vytkol, že
v predchádzajúcich obdobiach boli opatrenia prijímané veľmi formálne. Verí, že aj táto
kontrola prispela k určitým novým poznatkom a vylepšeniam.

lnE. Blcháč. PhD. — doplnil, že NKÚ tento dokument nezverejňuje a ani mesto nemá povinnosť
ho zverejniť, ale napriek tornu sa rozhodlo ho zverejnif, zvlášť vzhľadom na pozitívne
hodnotenie.

Mr. Kultan — zaujímal sa, či pri tejto kontrole bola NKÚ predložená zmluva uzavretá medzi
spoločnosťou ELAN, s.r.o. a mestom Liptovský Mikuláš. Má za to, že táto zmluva, aj keď ju
mesto považuje za neplatnú, musí byť jednak zverejnená ajednak druhá strany, t.j. spoločnosť
ELAN sa stále oflciálne nevyjadrila, aiw mieni naložit‘ s touto pohl‘adávkou, ktorú si móže
uplatňovať, tj. žiada odpoveď na otázky, či NKU mal k dispozícH túto zmluvu a prečo nie je
zverejnená na webovom sídle mesta.

lnE. Gutraiová — NKÚ dal mestu písomnú požiadavku, čo chce skúmať a čo je potrebné
kontrolnej skupme pripraviť. Mesto “šetky dokumenty pripravilo a zápisnične ich NKU
odovzdalo — NKU mal k dispozícii celý úrad a všetky doklady, ktoré chcel skúmať.
Poznamenala, že mesto nemohlo NKU podsúvat‘, ktoré dokumenty má kontrolovat‘; pracovníci
NKU kontrolovali to, čo mali v príkaze na kontrolu a o čo mesto požiadali.

Ing. Blcháč. PhD. — čo sa týka dohody o mimosúdnom vyrovnaní so spoločnosťou ELAN,
s.r.o., podpísal ju začiatkom r. 2015 na základe odporučenia vtedajšieho povereného vedúceho
právneho oddelenia Mgr. Michala Jurčiho, ktorý bol vtedy zodpovedný za právnu stránku tejto
veci a za legislatívnu čistotu zm]uvy. Po následnej právnej analýze sa dospelo k záveru, že
zmluvaje od samého začiatku neplatná. pretože obsahuje článok. ktorý nemóže bvt‘predmetom
vzájomného vzťahu, t.zn.. že zmluva nezakladá pre mesto Liptovský Mikuláš žiadny záväzok.
Podľa informácií poslanec Mgr. Kultan žiadal konateľa spoločnosti Ing. Cyrila Fogaša. aby mu
Wto zmluvu odpredal, aj keď nie je známe. za akých podmienok — v tejto súvislosti mu
odporučil, aby si zmluvu odkúpil, pretože pre mesto z nej nevyplýva nič. Navyše skutočnost‘,
že Mgr. Kultan hoaxuje na sociálnych siet‘ach, je jeho zodpovednost‘. ked‘že on ovplyvňuje
tých, ktorí tieto hoaxy čítajú, klamlivými, nepravdivými informáciarni. Na záver pod‘akoval
prednostke a zamestnancom celého mestského úradu, ktorí boli takmer pol roka pod tlakom
kontrolórov — vytvárali podmienky a pripravovali zodpovedne a načas všetky dokumenty
členom kontrolnej skupiny, ktorí sa nakoniec pri prerokovaní protokolu aj vyjadrili v tom
zmysie, že sa stret]i s ústretovosťou. Mesto nemalo záujem niečo zamlčovať, doplňať, resp.
ovplyvňovať — všetko nechalo na objektívne posúdenie kontrolnej skupiny. V tejto súvislosti
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informoval, že v rámci cyklickej kontroly mal NKÚ vybraté v každom kraji dve mestá —

z dvoch miest v ZSK mesto Liptovský Mikuláš získalo známku č. 2, druhé kontrolované mesto
však úplne prepadlo. O to viac ho teší, že tento úrad funguje dobre a aj ked‘ drobné nedostatky
sa vždy móžu objaviť, mesto ich na základe uvedených zistení bude naprávať.

ln. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — s doplnením podFa vyššie uvedeného
návrhu predkladateľky.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (20 poslancov za. I nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 13/2017. Obsah uznesenia je prilohou tejto zápisnice.

20/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Be. Miroslav Neset — poďakoval všetkým poslancom, ktorí podporili jeho návrh na
zakúpenie deflbrilátora — prípadné otázky zodpovie.

2. M%r. Anna Dvorščáková — Interpelovala primátora mesta:
Poukázala na nepriaznivú situáciu vo vnútroblokoch bytových domov na sídlisku

Podbreziny (hlavne v U-čkach za Smrečiankou). kde vznikla súvislá ľadová plocha — požiadala
o riešenie tohto stavu. nakoFko hrozí riziko úrazu.

3. MUDr. Alexander Slalkovský: a) Interpeloval primátora mesta:
Položil primátorovi mesta otázku, či sa rozhodol vydať príkazný list na to, aby bola

riešená dopravná situácia na východnej časti Kuzmányho ulice, kde od zrušenia jednosmernej
dopravy situácia nieje celkom únosná a nesvedčí o tom. že by sa mesto dostatočne zaoberalo
plynulost‘ou a bezpečnosťou dopravy.

Odpovcdané na zasadnz,tí MSZ: lnE. Blcháč. PhD. — komisia dopravy a VP veľmi zodpovedne
posudzuje jednotlivé dopravné situáeie v meste. Poznamenal, že osobne si niekol‘kokrát
vyskúšal zelenú vlnu, která podľa nebo funguje dobre napriek tornu, že je rušená niektorými
známymi vplyvmi. Co sa týka celkovo oblasti dopravy, vyzval poslanca MUDr. Slaíkovského,
aby prestal robit‘ aktivity smerujúce k nerealizovaniu modernizácie železničnej trate Paludza —

Lipt. Hrádok, čoje hlavný bod problému, pretože ak sa nevyrieši dopravná situácia v súvislosti
s prekládkou železnice a výstavbou južnej trasy s využitím terajšej železnice na ďalšiu tepnu
v meste Liptovský Mikuláš v smere východ — západ, čo móže byť následkom neustáiych aktivit
MUDr. Slafkovského ohrozené, je zbytočné poukazovat‘ napr. na dopravnú situáciu na
Kuzmányho ulici. precože to nie je závažná téma — takýmito nedostatkami sa zodpovedne
zaoberá komisia dopravy a VP.

b) Interpeloval primátora mesta:
Zaujímal sa, či je podpis pod vyhlásením Nezávislého ekonomického fóra plného

hoaxov podpisem primátora mesta Liptovský Mikuláš.

Odyovedané na zasadnntíMsZ: Ing. Bkháč. PhD. — poznamenal, že MUDr. Slaitovský určite
pozorne sleduje a má urobenú rešerš všetkých článkov, ktoré vyšli v súvislosti s vyhlásením
Medzinárodného mierového výboru, ktorý je zriadený pri hospodárskom klube Ekonomické

fórum. o migrácii, které predovšetkýrn požaduje od vládnych inštitúcii, aby sa touto
problematikou zaoberali veľmi zodpovedne — toto vyhlásenie podpísalo 18 osobností z róznych
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oblastí života, členov Medzinárodného mierového výboru, o.i. ho s radosťou podpísal aj on
a pokiaľ ide o reakcie, či už od obyvateľov mesta Lipt. Mikuláš alebo mých občanov SR,
nestretol sa (okrem článkov v dvoch denníkoch) s negatívnymi názormi. Podľa nebo poslanec
MUDr. Slafkovský buď tornu nerozurnie, alebo toto vyhlásenie nečítal, resp. si neuvedomuje
svoje konanie, ked‘ sa stretáva s určitými predstavitel‘mi z uvedeného okolia. V tejto súvislosti
poukázal na článok v denníku „N“ od Zory Javorovej pod názvom „Svet zajtrajška“, z ktorého
citoval.

4. Mpr. Vincent Kultan: a) Interpeloval primátora mesta:
Križovatka ulic Podtatranského a Pišútova (pri bývalej reštaurácii Javorina) —

neprehľadná situácia pň odbočovaní doYava — požiadal o odstránenie kríkov — zabezpečíť
náležitý výhľad smerom na východ.

b) Interpeloval primátora mesta:
Križovatka ulic Sládkovičova a Pišútova — neúmerne veľký počet parkuj úcich áut (často

parkujú priamo v križovatke) — požiadal o riešenie tejto situácie, ktoráje kritická hlavne pred 2
bytovkami na Sládkovičovej ulici, kde žijú neprispósobiví občania.

c) Interpeloval primátora mesta:
Ziada primátora, aby mu predložil doklad, na základe ktorého tvrdí, že v r. 2024, tj. po

skončení zmluvy 50 spoločnosťou FIN. M.O.S., a.s. mesto ziska späf verejné osvetlenie. keď
v zmluve. ktorú Ing. Blcháč podpísal. sajasne uvádza, že „majetok, ktorý vznikne investovaním
FIN. M.O.S., a.s.. bude tvoriť majetok spoločnosti FIN. M.O.S.. a.s., pričom v prípade záujmu
mesta o nadobudnutie tohto majetku do vlastníctva mesta móže byť tento prevedený za
zostatkovů účtovnú hodnotu a za podmienok stanovených osobitnou zmluvou do 90
kalendárnych dni od dátumu predloženia tejto požiadavky“. Zaujímal sa, či takáto požiadavka
je a či má mesto určitú d‘alšiu zmluvu, o ktorej poslanci nevedia, t.j. ktorá nic je zverejnená
a v prípade, že tornu tak nieje, žiada primátora, aby sa za svoje slová ospravedlnil.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Blcháč, PhD. — naopak, on od Mgr. Kultana požaduje,
aby sa ospravedlnil a priznal, že sa mýlil minimálne v troch veciach, a to jednak keď informoval
verejnosť o tom, že mesto má závazok voči spoločnosti ELAN 2,7 mil. eur, pretože mesto
takto záväzok nemá; wkisto že sa mýlil v tvrdení. že ak mesto prehrá 1,2 — miliónový spor
o pozemky v Palúdzke, je to zodpovednosť primátora Ing. Blcháča. hoci je známe, že je to
zodpovednosť jeho predchodcu, ktorý póvodný projekt zrušil preto. lebo jeho manželka sa
súdila s mestom a naďalej sa súdia, hoci už Krajský súd rozhodol v neprospech mesta. To
znamená, že keby sa bol projekt realizoval, nebolo by možné sa súdiť, pretožc na predrnetných
pozemkoch by už stáli bytovky. Projekt však bol zrušený právc preto, aby sa mohli súdiť a aby
mesto bob nútené pozemky vrátiť. čo dúfa, že sa nestane. Dalšia vec je, že Mgr. Kultan určite
mýli verejnosť svojimi hoaxami o verejnom osvetlení. preto ho žiada, aby práve on preukázal,
na základe čoho šín takéto dezinformácie. Princípje vtom, že MUDr. Slafkovský sa často snaží
presvedčif verejnosť napr. o tom, ako výhodne bola predaná Liptov Aréna, t.j. ako bol 5-
miliónový majetok posunutý za 670 tis. eur súkromnému investorovi a presviedča svoje okolie
o tom, že je to správne. Na podobnorn princípe zrejmc presvedčil poslanca Mgr. Kultana aj
o veciach týkajúcicb sa verejného osvetlenia, čo sa však nezakladá na pravde. Faktomje, že v r.
2023 sa verejné osvetlenie. ktoré bude mať určitú hodnotu, zarnení za akcie, ktorě budú mať
tiež určitú hodnotu — na základe tejto zámeny spoločnosť FIN. M.O.S.. as. získa akcie a mesto
získa do svojho majetku verejné osvetlenie. Vyzval poslanca Mgr. Kultana, pokiaľ tieto
súvislosti nechápe, aby si ich opäť naštudoval, ale aby sa nenechal dezinformovat‘ určitými
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schizofrenickými výjavmi niekoho mého. Na základe uvedeného zdóraznil, že Mgr. Kultan
nemá právo žiadať primátora o predkladanie určitých dokladov, naopak, ked‘ Mgr. Kultan
zverejňuje na sociálnycb sieťach takéto hrozby, mal by práve on dokázať, na základe čoho
prezentuje určitý názor, ktorý mu niekto podsunul.

5. Michal Paška: a) Poďakoval poslancovi Bc. Nesetovi za aktivitu súvisiacu So
zakúpenírn defibrilátora na MsU a všetkým kolegom poslancom, ktorí za túto vec hlasovali.

b) Pod‘akoval všetkým. ktorí sa pričinili o organizovanie podujatia „Vyhlásenie športovca
roka“ v meste Lipt. Mikuláš konaného minulý týždeň, ktorého sa tiež zúčastnil. Napriek tornu,
že zaslal d‘akovný e-mail prednostke MsU ajej ko]egom, klon toto podujatie zorganizovali,
chce aj takouto formou ocenit‘ ich prácu a poďakovať im — myslí si, že to bob veľmi pekné
a dóstojné ocenenie najlepších športovcov mesta.

In. Blcháč. PhD. — pripojil sak pod‘akovaniu svojim spolupracovníkorn — aj podl‘a jeho názoru
bob toto podujatie veľmi dóstojné a motivujúce aj pre zúčastnených hostí. hlavne vzhľadom
na hojnú účast‘ mládeže. Ocenil, že prišlo takéto hodnotenie aj zo strany poslanca p. Pašku, aj
zo strany viacerých. ktorí sa tohto podujatia zúčastnili.

21/ INFORMÁCIE

1n. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta:

Í. Informoval, že pred časont Mgr. Jerguš Bača ap. Ladislav Bača predložili mestu výzvu
na uplatnenie predkupného práva v súvislosti s pozemkami, ktoré mesto predalo za dobrých
podmienok — ide o pozemky pod areálom, kde sa nachádza hokejbalový štadión,
fitnesscentrum, atď., ktoré chcú vysporiadat‘. Na MsU boli k tomu rózne názory, nakoľko druhá
strana požaduje. aby si mesto jednak uplatnilo predkupné právo na pozemky, ale zároveň aby
si kúpilo infraštruktúru, ktorá je tam vybudovaná, za cca 75 tis. eur. Mesto navrhovalo určité
riešenie, ktoré zatial‘ nebolo prijaté. MsZ sa tým bude zaoberat‘ na aprílovorn zasadnutí.

2. Informoval, že okrem hospodárskeho výsledku za r. 2016. ktorýje vynikajúcí. má mesto
ďalšie pozitivne hodnotenie — nezávislá inštitúcia INEKO hodnotila flnančnú stabilitu 50
najväčších samospráv na Slovensku, kde sa mesto Liptovský Mikuláš umiestnilo na 27. mieste.
čo je vynikajúci výsledok, s výhl‘adom dobrej stability do budúcnosti. napriek všetkým
hoaxom. ktoré sa objavujú.

3. Informoval, že Národné informačné stredisko SR, čo je domáca ratingová agentúra,
posudzovala hospodárenie všetkých obcí a miest, ktorýchje na Slovensku 2 926, 50 zameranírn
na finančnú a majetkovú bonitu, atd‘. — mesto Liptovský Mikuláš sa umiestnilo na úrovni
3 0,2%, t.zn. v hornej tretine medzi všetkými mestami a obcami na Slovensku a získalo Pečať
rozvoja miest, ktorú bude mesto móct‘ používať v dokumentoch — táto informácia bude
zverejňovaná v róznych celoštátnych odborných rnédiách. Vyjadril potešenie, že takto
nezávisle sa bude mócť preukázať dobré spravovanie mesta.

4. Informoval, že od 1.2.201 7je na MsU nová organizačná štruktúra — bota vytvorená nová
pozícia sociálny manažér — ide o referentské miesto. ktoré je obsadené p. Bánikovou. ktorej
náplňou činnosti bude koordinovaf prácu s marginalizovanými rómskymi komunitami. Mesto
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chce problémy v tejto oblasti riešiť tak, aby to bob zodpovedné tak voči majoritnému
obyvateľstvu, ako aj voči tejto minorite. Takéto riešenia mesto robilo aj v minutosti a prinášajú
výsledky, pričomje potrebné vyrovnávať sas róznymi prejavmi rasovej neznášanlivosti, ktoré
sa šina po internete pri riešeni niektorých projektov, je to však zodpovednosť tých, ktoní takéto
aktivity robia.

5. Informoval, že dňa 23.2.20 17 navštívi mesto Liptovský Mikuláš prezident SR p. Andrej
Kiska ktorý od minulého roka navštevuje postupne mestá na Slovensku — v krátkosti
informovat o ptánovanom programe návštevy.

6. Pozval všetkých na celornestské fašiangy. ktoré sa zaČnú dňa 17.2.2017 o 16.00 hod.;
následne budú prebiehat‘ fašiangové oslavy vjednotlivých mestských častiach.

7. Informoval o procese prípravy rekonštrukcie zimného štadióna s tým, že momentátne
prebieha proces verejného obstarávania — pritom sú zaznamenávané informácie, že sú
organizované určité kroky k tomu, aby sa tento proces nepodaril.

8. Informoval o možnosti zvolania neplánovaného zasadnutia MsZ v mesiaci marec
k prerokovaniu a schváleniu dodatku ku koncesnej zmluve rnedzi mestom Liptovský Mikuláš
a spoločnosťou JL aréna; ďalšie riadne zasadnutie MsZ sa uskutočni dňa 13A.20t7.

22/ ZÁVER

Ing. Ján B]cháč, PhD., primátor mesta. poďakoval všetkým prítomným za účasf
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Marta Gutraiová Ing.
prednostka MW

Overovatelia zápisnice:

Ing. Sylvia Cukerová

Karol Székely

Zapísala: Anežka Drbiaková j//cL
V Lipt. Mikuláši 07.03.2017 ĺ U

primátor mesta
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