
ZÁPISNICA č.612017
XXXV. zasadnutia mestského zastupitcl‘sba v Liptovskom Mikuláši. ktoré

uskutočnilo dňa 17. augusta 2017 o 15.°° hod. v rnalej zasadačke Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta

Poslanci MsZ:

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

10/ MUDr. Oldřich Drahovzal
I 1/ Mgr Anna Dvorščáková
12/ Ing. Stefan Ganoczy. PhD.
13/ Ing.Matej Géci
14/ Mgr. Vincent Kultan
15/ Marek Nemec
16 Bc. Miroslav Neset
17/ Michal Paška
18/ MUDr. Alexander SlaikovskÝ
19/ MUDr. Alžbeta Smiešna
20/ Mgr. Ľubica Staroňová
21/ Karol Székely
22/ Ľuboš Trizna
23/ Ing. Rudolf Urbanovič
24/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRA VEDLNENÍ:

1/ Jaroslav Grešo

PR IZ VÁNÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník Mestskej policie Lipt. Mikuláš
4/ Ing.Alena Vlčková, vedúca odboru flnančného MsU
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6/ Mgr. Anna Iranovská, vedúca odboru právnehoMsÚ
7/ Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsU
9/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU ‚

12/ Ing. Janu Kormanfková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
14/ Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelcnia daní a poplatkov MsU
19! Mgr. Jaroslav Hric. riaditeľ múzea Janka Kráľa Lipt. Mikuláš
20/ Ing. Dušan Grešo. riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
21/ Ing. Miroslav Uličný, ck. nám. riaditeľa Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš

Médiá:

Milan Velecký. RTVS

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.,
primátor mesta. Uviedol, že toto neplánované zasadnutie MsZ bob zvolané z dóvodu, žc je
potrebné reagovat‘ na výzvy na predkladanie projektov. upresniť niektoré predpisy mesta,
reagovať na výzvu Gkresnej prokuratúry na úpravu VZN. takisto do konca augusta je potrebné
odsúhlasiť niektoré zmeny rozpočtu súvisiace najmä s rezen‘ným fondom a schváliť niektoré
aktuálne veci tak ako sú dané v predloženom návrhu programu.

Primátor mesta konštatoval. že na začiatku rokovania je prítomnch 21 poslancov (I
poslanec požiadal o ospravedlnenie neúčasti) a mestské zastupheľstvo je uznášaniaschopné.

2/ VOĽHA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČEME ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej kornisie.
do ktorej odporučil zvouť poslancov Ing. Luciu Cukerovú, Mgr. Annu Dvorščákovú a Ing.
Mateja Géciho. Návrhová komisia v tomto zložení bolu jednomyseľne (21 hlasmi) schválená.

Za zapisovateľku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovatel‘ov zápisnice
poslancov p. Petra Cibáka a p. Mareka Nemca.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. predložil návrh programu rokovania MsZ podľa
pozvánky a otvoru rozpravu k tomuto bodu.

Mur. Vincent Kuhan. poslanec MsZ — predložil návrh na zaradenie 3 bodov do programu
rokovania, ktoré všetkým poslancom zaslal e-mailovou poštou. Ako bod č. 11 navrhol zaradiť
„Ziadosť o informáciu o stave verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš“, vzhľadom na
tvrdenie vedenia mesta, že o niekoľko rokov mesto Lipt. Mikuláš dostane zrekonštruované
verejné osvetlenie výmenou za akcie. Zmluvaje však postavená úplne muk — uvádza sav nej,

že mesto si verejné osvetlenie móže odkúpiť. Ciel‘om predkladaného materiálu je to, aby MsZ
zaviazabo vedenie mesta k predboženiu všetkých matcriálov vrátane analýzy. aby poslanci boli
oboznámení s tým, čo zanechajú svojim nástupcom a na čo je potrebné sa pripraviť, pretože
v súčasnosti to jasné nie je — vedenie mesta tvrdí niečo mé ako sa uvádza v zmluvách. Vvjadril
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presvedčenie, že tomuto MsZ záleží na verejnom osvetlení v tomto meste, čo sa preukáže pri
hlasovaní. Ako bod č. 12 navrhol zaradiť „Návrh Dodatku č. 5 rokovacieho poriadku mestského
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení —jedná sa oto, že rokovací poriadok,
ktorý MsZ schválilo, je nezmyselný a nevykonatel‘ný. Jedným z príkladov je nedávne
rokovanie o futbalovom štadióne, kedy bol zásadne porušený tento rokovací poriadok.
Považuje za nezmyselné robiť na rokovaní MsZ zasadací poriadok, ktorý náčelník MsP aj tak
nedokáže zabezpečiť. Navyše je nemyslitel‘né. aby predsedajúci mal právo zobrať niekomu
slovo, ked‘ sám zváži, že diskutujúci sa odkláňa od témy. Myslí si, že jedine poslanci by mali
rozhodnúť o tom. či je možné niekomu odobrať slovo. Ako bod č. 13 navrhol zaradiť „Návrh
Dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku komisií zriadených mestským zastupiteľstvorn v
Liptovskom Mikuláši v platnom znení“. Ideo pragmatickú zmenu z důvodu, že do rokovacieho
poriadku sa zrejme nedopatrením dostala veta, že ..všetky materiály. o ktorých rokuje komisia.
musia byť doručené minimálne 3 dni vopred“. Pripomenul. že komisia nic vždy dokáže túto
podmienku splniť — stalo sa to napr. aj v komisii. ktorej je členom, že materiál bol predložený
až v deň zasadnutie komisie, ale napriek tornu komisia o tomto materiáli rokovala. Podl‘a jeho
názoru komisia má mať právo rokovať o akornkoľvek materiáli, pretože nie \‘šetko je možné
stihnúť načas. Preto pokladá za potrebné vsunúť do rokovacieho poriadku komisií ustanovenie,
že „komisia může kedykoľvek rozhodnúť o zaradení bodu do programu rokovania“. Na zúver
požiadal poslancov, aby zvážili podporu týchto materiá]ov. ktoré obdržali.

miz. Blcháč. PhD. — čo sa lýka prvého návrhu poslanca Mgr. Kultana. pripomenul, že verejné
osvetíenie nic je problémom pre mesto Liptovský Mikuláš, čo sa už niekoľkokrát prezentovalo
na MsZ a potvrdili to aj orgány činné v trestnom konaní, atď. Táto Fabuláciaje podľa nebo len
prostriedkom na zakrývanie skutočných problémov, do ktorých sa mesto dostalo aj vďaka
hlasovaniu Mgr. Kultana a d‘alších poslancov. Poukázal napr. na skládku TKO — pokiaľ by
Mgr. Kultan prišiel s návrhom, odkiaF mesto vezme peniaze na znovuuzavretie skládky, takýto
návrh by bob možné akceptovať. Taktiež pripomenul, že v r. 2023 bude mesto povinné podľa
zmluvy, ktorá bola schválená aj vďaka Mgr. Kultanovi a d‘alším poslancom v minulom
funkčnom období, odovzdať do majetku Liptov Arénu, ktorej hodnota bula v tom čase vyše 5
mil. eur a mesto ju predalo za 670 tis. eur — z tohto titulu důjde k účtovnej strate na majetku
mesta vo výške takmer 4 mil. eur. Dalej je potrebné spomenúť podivný predaj tepelného
hospodárstva, kde mesto stratilo 1 mil. eur, ako aj d‘alšie prevody majetku (napr. prevod časti
Bytového podniku, predaj róznych majetkov za symbolické ceny súkromným podnikatel‘om,
občianskym združeniam apod.), ktoľé znamenali stratu pre mestskú pokladnicu — ideo peniaze,
ktoré mestu chýbajú a ktoré sa už nikdy nevrútia. Vyzval poslanca Mgr. Kultana ajeho
poradcov, aby prestali operovať verejným osvetiením. ktoré nic je problém pre mesto Lipt.
Mikuláš. pretože problémy sú úplne mé a za nimi žiaľ stojí práve Mgr. Kultnn ajeho
spolupracovnici. Co sa týka rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, zdůraznil, že MsZ
sa mu venovalo už viackrát. preto považuje za bezpredmetné. aby sa táto téma opüť a zvlášť na
neplánovanom zasadnutí preberala. Vedenie mesta zváži potrebu úpravy niektor ch ustanoveni
rokovacieho poriadku. nebude sa však jednať o veci. ktoré navrhuje poslanec Mgr. Kultan.
V tejto súvisbosti pripomenul. že od septembra. kedy sa zmenil rokovací poriadok MsZ.
v rokovacej sále je primeraný poriadok. ato bez potreby akýchkoľvek zásahov, nedochádza
k rušivým momentont k akým dochádzalo v minulosti. Jediný prípad určitého porušenia RP,
keď MsZ rokovalo o futbalovom štadióne. může byť poučením. aby mesto v budúcnosti vedelo
reagovať na podobnú shuáciu a má už aj pripravený model ako sa s takouto situáciou
vysporiadať. Predpokladá. že pri hlasovaní sa nebude narúšať stanovený program takýmito
nezrnyselnými požiadavkami. Vyzval návrhovú komisiu na predloženie jednotlivých
pozmeňovacích návrhov na hlasovanie.
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Inu. Matej Géci. iredseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé
pozmeňovacie návrhy;

— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — zaradiť do programu „Návrh dodatku č. I rokovacieho
poriadku komisií MsZ“ — neschválený (9 poslancov za, 11 proti, 2 sa zdržali hlasovania, I
nehlasoval);

— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — zaradiť do programu „Návrh dodatku č. 5 rokovacieho
poriadku MsZ“ — neschválený (9 poslancov za, 11 proti, 2 sa zdržali hlasovania. I
nehlasoval);

— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — zaradiť do programu „Informáciu o stave verejného
osvetlenia“ — neschválený (9 poslancov za, I proti, 2 sa zdržali hlasovania. I nehlasoval).

Inu. Blcháč. PhD. — dal hlasovat‘ o póvodnom návrhu programu rokovania.

Messké zastupiteľstvo program rokovania schválilo (19 poslancov za, 4 sa zdržali
hlasovania).

PROGRAM:

1/ Ob‘orenic zasadnutia

2/ Vol‘ba návrhovcj komisie, určenic zapisovatel‘a a overovateľov zápisnice

3/ Schvúlenie programu rokovania

4/ Návrh na predaj prebytočného majetku, preneehanie majetku do nájmu

a nakladanie 5 majetkovými právami mesta

5/ Zrušenie drobnej prevádzkarnc Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš,
zapísanej v obchodnom registri a jej výmaz

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

7/ Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinaneovania projektu „Stavebné
úpravy a nadstavba MS Komenského, Liptovský Mikuláš“, v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014— 2020

8/ Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie
a zlcpšenie technického vybavcnia odborných učební v základných školách
mesta Liptovský Mikuláš, v rámci integrovaného regionálneho operačného
programu 2011—2020

9/ %‘ZN č. .../2OI7JVZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymcdzcných
úsekoch miestnych komunikácii mesta Liptovský Mikuláš. ktorým sa mcní

a doplňa VZN Č. 2/20M/VZN v zneni neskoršich zmien a doplnkov

10/ VZN č. .../2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. ktorým sa meni a doplňa VZN Č. 9/2008/VZN v zncní
neskorších zmien a doplnkov

11/ Interpelácie poslancov

12/ lnformácie

13/ Záver
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4/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECIIANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI
PRÁVAMI MESTA

Návrh predložiia Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ. informovala,
že návrh bol dňa 17.8.2017 prerokovaný kornisiou finančnou a majetkovo-právnou. ako aj
mestskou radou. ktoré ho odporučili MsZ schválit‘. Co sa týka bodu II/i, uviedla, že v zmys]e
iniciativy MO SR sa navrhuje vybudovanie pomníka s menami vojakov Ozbrojených síl SR,
klon zahynuli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciúch
a mierových pozorovateľskÝch misiách. pričom memorandum bob predmetom schvaľovania
v MsZ dňa 24.3.20 17. Návrh sa predkladá na tomto zasadnutí aj z dóvodu potreby úpravy
rozpočtu MO SR. Na záver poznamenala, že v bodoch I a 2 schvaľovacej časti ide o prípady
hodné osobitného zretei‘a. na schváienie ktorých je potrebný súhias 3/5 všetkých poslancov.

MUDr. Alexander Siafkovský. poslanec MsZ — zaujímal sa, čo všetko by malo byť obsahom
pamätnika — podľa jeho názoru by stálo za úvahu nainštalovať na pamUu ík aj večný oheň pne
neznámeho bojovníka.

Mcr. Jaroslav Hric. niaditeľ MiK — MO SR s mestom úzko komunikuje; v tě. sa dopracováva
realizačná zmluva, ktorej podkladom je aj ideový núrnet — tento neobsahuje taký prvok. akým
je večný oheň pre neznámeho bojovníka.

Michal Paška. poslanec MsZ — poznamenat, že súčasťou materiálu je aj zámcna pozernkov
v Stošiciach — ocenil tento krok, o ktorom diskutoval aj s poslancom za VO Okoličné, Stošice.
Vyjadril presvedčenie, že k tejto zámene dójde a v budúcom roku sa uskutoěni aj realizácia
potrebného chodníka a osvetlenia, pretože vstup do tejto mestskej časti je veľmi tmavý. čo je
nebezpečné pre peších i cyklistov. Zdóraznil, že Stošiceje v tomto období potrebné vnímať ako
značne sa rozvíjajúcu mestskú čast‘ — pri novovybudovanej prístupovej komunikácii vyrastajú
nové rodinné domy, tzn., že v meste opilť pribudne počet obyvatel‘ov, preto verí, že poslanci
túto zámenu podponia a v krátkej budúcnosti sa pristúpi k realizácii chodníka a osvetlenia.

Inc. Jaroslav Čefo. poslanec MsZ — rovnako podporuje tento krok — myslí si, že Stošice si takúto
investíciu jednoznačne zaslúžia. Co sa týka bodu 3 (Nábrežie), zaujímal sa, či nadobudnutím
uvedeného pozemku sa definitívne ukončí vysponiadanie pozemkov pod cyklochodník.

Ing. Renáta Todáková. vedúca maj.-práv. odd. MsU — ide v podstate o poslcdn odpredaj;
zostáva už len vysporiadanie spoluvlastnickych podielov s rímsko-katoliekou eirkvou v rámci
parku na Rachmaninovom námestí — týmto pójde o záverečnú fázu vvsporiadania v súvislosti
s projektom mestskej cyklotrasy.

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

— bod 1. — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod II/I — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za. 1 nehlasoval);
— bod 11/2 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod 11/3 — bez zmenv — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 55/2017. Obsah uzneseniaje príbohou tejto
zápisnice.
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5/ ZRUŠENIE DROBNEJ PREVÁDZKARNE VEREJNOPROSPEŠNÉ
SLUŽBY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ZAPÍSANEJ V OBCHODNOM
REGISTRI A JEJ VÝMAZ

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsU. Informovala,
že tento návrh sa predkladá z důvodu upozornenia Obchodného registra Okresného súdu Zilina
na to, že v ORje ešte stále zapísaná Drobná prevádzkareň Verejnoprospešné služby Liptovský
Mikuláš. Původne bol zriaďovatefom národný výbor. kterého právnym náswpcom je mesto
Liptovský Mikuláš a v zmysle zákona o obecnom zriadeni * 11 ods. 4 písm. e) sa predkladá
návrh na zrušenie uvedeného subjektu, aby bole možné požiadať o výmaz z OR.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne (23 hlasmi) schválilo. Uznesenie
boto prijaté pod číslom 56/201 7. Obsah uznesenia je prítohou tejto zápisnice.

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

Návrh predložila Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru Ms. Informovala,
že návrh bol prerokovaný komisiou finančnou a rnajetkovo-právnou a rnestskou radou, které
ho odporučili predložiť na schválenie do MsZ. Prvá zmena sa týka projektu miestnej
komunikácie Do malého poľa. kde došlo ku komplikúciám v majetkovo-právnvch vzťahoch,
které státe nic sú doriešené, preto sa pristúpilo k návrhu na presun zdroja krytia medzi
rezervným fondem a bežnými príjmami. pričom dopad na celkovú výšku rozpočtu to nemá:
taktiež nebude potrebné stavebné povolenie, keďže stavba sa bude riešiť z transferu VPS. Druhá
zmena sa týka vzniknutej havarijnej situácie na skládke TKO ve Vetcrnej Porube. ktorá
spósobila dodatočné náklady — ide o prostriedky. ktoré budú použité na úhradu výdavkov
spojených s vykonaným meranim za účelom overcnia parametrov izolačných vrstiev a takisto
výdavky súvisiace s obstaranim elektrického čerpadla signalizačného zariadcnia. Jedná sa len
o zmenu zdrojov krytia. kde je možné investičné výdavky zastrešiť bežnými zdrojmi. Tretia
zrnena sa týka urýchlenia stavby parkovacích plóch pri kosto]e v m.č. Palúdzka — navrhuje sa
prevod pre VPS formou kapitálového transferu. Stvrtá zmena sa navrhuje z důvodu navýšenia
objemu stavebných prác investičnej akcie Námestie mieru — takisto sa vykoná presunom na
služby VPS. Pjata rozpočtová zmena súvisí s prijatim zákona č. 217/2016 Z.z.. kterým sa mení
a doplňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme. V zmysle tohto zákona sa od 1.9.20 17 mení výška platových taríf
pedagogických pracovníkov a odborných zamestnancov škól o 6 %‚ v důsledku čoho dochádza
k navýšeniu odvodov a miezd. V súvislostj s tým upozornila aj na podpísané memorandum
o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri
výkone práce ve verejnom záujme. Mesto má závüzok na úrovni 2 % priznaných funkčných
platov, ktoré je potrebné navýšiť od 1.9.2017, čo belo schválené odmenou. Doplnila. že do
zmeny č. 5 sú zahrnuté aj materské školy, za ktoré sa už previedli odvody a navýšil sa transfer
na odvody a mzdy. nakoľko MS sú v originálnych kompetenciách. Neskůr sa budú riešiť
základné školy, kterých sa týka prenesený výkon kompetencii — táto časf sa bude riešif až po
poskytnutí štátnej doiácie.

MUDr. Slatkovský — z predloženého materiálu vvplýva, že sa pravdepodobne ruší Park
spomienok na židovskom cintoríne, ked‘že z tejto položky sa odnímajú flnančné prostriedkv.
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ktoré boli na tento účel plánované a bob schválené už aj stavebné povolenie. K bodu 2
poznamenal, že na tzv. havarijnú situáciu na skládke sa navrhuje presun prostriedkov
z mestského rozpočtu — zaujímal sa, z akého dóvodu nie je možné použiť na to prostriedky
z rezervy, ktorá sa tvorila na monitoring skládky a koncorn r. 2014 na tejto položke zostalo vyše
200 tis. eur. K problematike skládky sa chce vyjadriť aj z dóvodu. že už tretie verejné médium
ho oslovilo s tým, aby sa vyjadril k materiálom, ktoré mesto poskytlo tomuto médiu.
Pripomenul. že mesto v týchto materiáloch opakovane spomína veci, ktoré sú polopravdou,
abebo vóbec nic sú pravdou. V prvom rade nie je zistené. odkiaľ pochádza nové množstvo vody.
ktoré zo skládky vyteká. Faktomje, že jej vyteká viac ako v rokoch 2011 —2013, kedy však
skládka boIn ešte otvorená. V r. 2014 sa skládka uzavrela. pritom nie je viac zrážok ako
v uplynuKch rokoch. ale v r. 2015 začalo zo skládky vytekať cca o 20% viac vody. Tvrdiť, že
táto voda sa dostáva do skládky následkorn údajného chybného uzatvorenia skládky, je
absolútnym nezmyslom. pretože pršalo menej. t. j. nemóže vvtekať viac z titulu dažďovej vody.
PodFa jeho názoru je možné, že pod skládkou sa udiali určité procesy — najpravdepodobnejší
dóvod je ten, že došlo k zosuvu v tomto zosuvnom území a k roztrhnutiu fólie pod skládkou —

presnú príčinu je potrebné zistiť. na čo v súčasnosti eXistujú rózne metódy. Opakovane však
tvrdiť. že niečo bob zbabrané a vymýšľať si určité veci. pričom celý proces uzatvárania skládky
kontinuálne sledovala Slovenská inšpekcia životného prostredia. ktorá v r. 2015 vydala
kolaudačné rozhodnutie a dnes svoje vlastně rozhodnutie spochybňuje. považuje za úplne
nezmyselné. Preto v tomto smere apeloval na vedenie mesta. aby hľadalo skutočnú príčinu. aby
tuto príčinu nešilo a aby nehľadalo dóvod. ako očierňovať svojicb predchodcov za každú cenu.
aj za cenu poloprávd a vymýšfania si vecí, pretože vedenie tým zneprcmňuje život
obyvatel‘om tohto mesta. V súvislosti s d‘alšou zmenou sa zaujímal, z akého titulu došlo
k nárastu kapitálových výdavkov na Námesti micru. Upozornil, že oproti prcdchúdzajúcemu
stavu došlo k zmene — časť plochy zrealizoval nový majiteľ Domu služieb a druhú čast‘. tj.
široký betónový pás kolmo na DS, zreime 20 svojich prostriedkov zaplatilo mesto — požiadal
o zdóvodnenie. prečo sa mesto na uvedenej akcii podieľalo v takomto rozsahu.

Ľuboš Trizna. poslanec MsZ — čo sa týka skládky TKO. súhlasí s tým, že sa jedná o veľký
problém. Poukázal však na viaceré vyjadrenia poslanca MUDr. Slatkovského pne médiá v tom
zmysle. že nadmerné množstvo vytekajúce vody zo skládky móže byť spósobcné práve
zosuvom. V súvislosti s tým, že MUDr. Slaflwvský vyzýval vedenie mesta. aby ho
neočierňovalo, pripomenul, že na minulom zasadnutí MsZ mu položil nickoľko otázok, napr.
ohľadom verejného obstarávania, kde sa našlo 9 pochybení a MUDr. Slnflovský inu
neodpovedal. pričom teraz má sám určité požiadavky.

MUDr. Slafkovsk — poslancovi Ľ. Triznovi odporučil. aby mu prípadné otázky položil priamu
a nic na zasadnutí MsZ. kde nic je povinný mu odpovedať a navyše na nezmvslv nebude
reagovat‘; povinni odpovedať sú zamestnanci MsU. V súvislosti so skládkou poukázal na mapu
aktívnych zosuvov — pripomenul, že tieto sú pod \‘eternou Porubou už desiaky rokov. Takticž
zdóraznil. že jediné flnančné prostniedk. ktoré mesto dostalo zo štátu na pomoc pni riešeni
havarijnej situácie na skládke pod Veternou Porubou. boli peniaze na sanáciu prekládkv cesty.
ktorá vedie do Veternej Poruby. Samotnú skládku prekladalo mesto za vlastné prostriedky
a doteraz ho to stálo viac ako 7 mil. eur.

MEr. Kultan — poukázal na to, že na internetovej stránke je zverejnená faktúra od Slov.
inšpekcie ŽP SO splatnosťou 3.8.2017 — pokuta za vypúšťanie pdesakových kvapalín vo výške
5 tis. eur. ktorá je dodnes nezaplatená. Zaujímal sa o dóvod nezaplatenia — otázkou je, či sa
mesto odvolalo, pnp. plánuje túto sumu zosobniC niekornu, kto je zodpovedný za to. že sa
technicky nedohliadlo na odčerpanie zvýšeného množstva vody, ktoré do skládky pnitieklo.
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Zaujímal sa, z akého dóvodu nebola poslancom doručená správa o monitoringu skládky, na
základe ktorej vedenie mesta poslancom I médiám dáva informácie, že zlé uzatvorenie skládky
spčsobilo zvýšený výtok vody. Ziada o predloženie tejto správy a tiež o informáciu, kto bol
zodpovedný za technickú údržbu skládky a nedohliadol na to, že do skládky priteká viac vody
a na to, aby sa táto voda odčerpala.

Inu. Miloš Berník. vedúci odboru výstavby MsÚ — vyjadril sa k otázke ohľadom Parku
spomienok — projekt sa nezastavil, avšak začiatkom roka prebehlo určité rokovanie So
Zidovskou náboženskou obcou. ktorá vzniesla určité pripomienky — mesto jej k tornu zaslalo
odpoveď a v súčasnosti čaká na spätné vvjadrenie ZNO. aby sa v projekte mohlo pokračovať.
Co sa týka Námestia micru, informoval, že práce boli realizované s rozpočtovými nákladrni
vyše 300 tis. eur na celková úpravu Námestia mieru. Začiatkom roka bob z rozpočtu mesta
uvoľnenÝch 39 tis. eur — v súčasnosti je potrebné túto SUmU navýšiť o 19 tis. eur, aby sa práce
dokončili.

lnu. Blcháč. PhD. — pokiaF ide o skládku TKO. ocenil, že aj ti, ktorí diskutovali. vnimajú túto
vec ako veľký problém. ktorý bude stáť toto mesto niekoľko stotisíc eur — ide o projekt, ktorý
sa tiž robí na základe príkazu Slov. inšpekcie ZP. Uviedol, že si vyprosí. aby práve MUDr.
Slalkovský, ktorý je priamo zodpovedný za zlá technickú realizáciu uzavrctia skládky a za
porušenie zákona o verejnom obstarávaní, obviňoval spolupracovníkov mesta za to, že šína
určité polopravdy. Zdóraznil, že mesto šín iba fakty. ktoré sú podložené riadnymi analýzami,
pripadne protokolmi. Argumentovanie určitými zosuvmi podl‘a jeho názoru neobstojí; faktom
je. že bývalé vedenie v r. 2014 uzatvorilo skládku v rozpore s pro jektom a boci malo vyše 3
roky času na vyhlásenie riadneho verejného obstarávania na dodávateľa. ktorý by bol dnes za
uzavretie skládky zodpovedný. neurobilo to. Následne bývalé vedenie porušilo zákon
o verejnom obstarávaní tým. že skládku nechalo uzatvorit‘ Verejnoprospešným službám. ktoré
pravdepodobne nemalá kompetenciu na to. aby takúto zodpovednú prácu vykonali. Nic je tiež
jasná otázka %nančných tokov — túto budú takisto prcverovaí príslušné orgány. V každom
pripade v r. 2011, keď si vtedajší koaliční poslanci pod vedením MUDr. Slaíkovského
odsúhlasili nájomnú zmluvu s Pozemkovým spobočenstvom Veterná Poruba. kde pod hrozbou
pokuty I mil. eur si boli vedomf, že do konca októbra 2014 musia uzatvoriC skládku, mali 3
roky na to. aby sa na túto činnosť pripravovali. Mali k dispozícii I 250 tis. eur, ktoré aj minuli.
ale takým spósoborn, že namiesto predpisanej vrstvy L5 mílu a Zeminy na niektorých rniestach
nic je ani 50 cm a niekde je porušená geotextília — všetky tieto veci sa v súčasnosti skúmajú
a mesto vychádza len z výslcdkov autorít, ktoré sú vybraté nato, aby všeUy skutočnosti riadne
preskúmali. Mesto teda komunikuje iba to, čo je dané odbornými posudkami. preto si
vyprosuje, aby sa MUDr. Slatkovský takýmto spósobom vyviňoval z niečoho, za čo
pravdepodobne nesie zodpovednosť, pričom nic je zrejmé, prečo práve údajným zosuvom
prikladá taký význam. Co sa týka navrhovanej zrneny, vykonáva sa z dóvodu, že z rezervy,
ktorá je k dispozícii na VPS na 30-ročný monitoring skládky, nic je možné použiť flnančné
prostriedky na rózne štúdie a d‘alšic veci, ktoré nesúvisia s monitorovaním. Na základe toho, že
ostatná zima ijarné dažde jasne ukázali, že skládka preteká, následne cxaktné metódy
a meraním overené nedostatočné prekrytie skládky potvrdili, že skládka preteká preto. lebo bola
uzavretá chybne a navyše v rozpore so zákonom o vcrejnom obstarávaní. Zde o sumu cca I 300
tis. eur, ktorá je skutočný problém pre wto mesto a ktorú obyvatelia mesta budú musieť raz
zaplatiť. Pokiaľ ide o faktúru, ktorú spomínal poslanec Mgr. Kultan. poznamenal. že práve
navrhované flnančné prostriedky sú určené na jej zaplatenie. Co sa týka únikov priesakovej
kvapaliny, mesto už uzatvorilo dieru, ktorú ktosi v r. 2014 urobil a ktorá bola nájdená len
nedávno, aby cez ňu nepnetekala prebvtočná voda.
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In. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia;

— body I., II. — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za, I proti, I sa zdržal hlasovania);
— bod III/l —bez zrneny—návrh schválený jednornyseľne (24 hlasov);
— bod 111/2 — bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov za, 2 proti, 3 sa zdržali hlasovania,

2 nehlasovali);
— bod 111/3 — bez zrneny — návrh schválený jednornyseľne (24 hlasov).
— bod 111/4 — bez zmeny — návrh schválený (21 poslancov za, 3 nehlasovali);
— bod 111/5 — bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (24 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čisbom 57/2017. Obsah uzneseniaje príbohou tejto
zápisnice.

7/ AKTUALIZOVANÝ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA
PROJEKTU „STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA MŠ KOMENSKÉHO,
LIPTOVSKÝ MIKULÁS“ V RAMCI INTEGROVANÉIIO
REGIONÁLNEHO OPER4ČNÉHO PROGR4MU 2011— 2020

‚ Návrh predbožila Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Pripomenula. že projekt stavebných úprav a nadstavby MS Komenského ajeho
spolurinancovanie bol schváLený v decembri m. r.; následne bol podaný pľojektový zámer
a žiadosť o NFP. Pred krátkym časom boto mesto vyzvané, aby uviedlo textáciu uznesenia do
súladu s Príručkou pre žiadateľa programu IROP, ktoráje platná od 20.6.20 17. Poznamenala,
že obsahovo je uznesenie totožné s póvodným; takisto ani výška spoluí1nancovania sa nemení.

MEr. Kultan — pri predchádzajúcom prerokovani upozorňoval, že v rámci toho projektu má
mesto povinnosť zabezpečiť, aby v tejto MS bola určitá vyťaženosť, t. zn., že v prípade
nedostatku detí by sa museli určité flnančné prostriedky vracať. Situácia je v tomto smere
pľiaznivá — podľa vyjadrenia riaditeľkydanej MS aj napriek tornu, že vedľa sa otvára ďalšia
materská škola, je predpoklad, že ich MS bude naplnená.

ln.z. Oéci — predložil návrh, aby sa hlasovalo o uzneseni ako celku.

Návrh Ing. Géciho bol jednomyseľne (24 hlasmi) schválený.

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

Mestské zastupitel‘stvo predíožený návrh jednomyseFne (24 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod číslorn 58/2017. Obsah uznesenia je pribohou tejto zápisnice.

8/ AKTUALIZOVANÝ NÁVRH NA SCIIVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA
PROJEKTOV NA BUDOVANIE A ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO
VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ V ZÁKLADNÝCh ŠKOLÁCH
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, V RÁMCI INTEGROVANÉHO
REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU 2011-2020

Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Pripomenula, že návrh na spolufmancovanie tohto projektu bol predložený na rokovanie
MsZ v apriti t. r.; následne bol podaný projektový zúmer a žiadosC o NFP. Nedávno mesto
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dostalo výzvu na doplnenie žiadosti o NFP. kde bob požadované upraviť textáciu uznesenia
v súlade s Príručkou a v prípade projektu učebne ZS M. R. Martákovej bob potrebné upraviť
aj výšku spoluFmancovania, nakoľko sa zvýšili celkové oprávnené výdavky o 10 800 eur, ato
na žiadosť školy o zvýšenie počtu žiackych laboratórnych stolov z 10 na 15 — v tejto súvislosti
sa zvyšuje výška spoluflnancovania mesta o 543,27 eur.

miz. Géci — predložil návrh. aby sa hlasovalo o uznesení ako celku.

Návrh Ing. Géciho nebol schválený (21 poslancov za, I nehlasoval).

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

— body L. II., IV. — bez zmeny — návrh schválený jednomvseľne (22 hlasov);
— bod III/l — bez zmen — návrh schválený jednomvseřne (22 hlasov);
— bod 111/2 — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, 2 nehlasovali):
— bod 111/3 — bez zrneny — návrh schválený jednomvsel‘ne (22 hlasov).
— bod 111/4 — bez zrneny — návrh schválený jednomyseľne (22 hlasov).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 59/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

9/ VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Č. .../2017/VZN O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL
NA VYMEDZENÝCII ÚSEKOCII MIESTNYCII KOMUNIKÁCIÍ MESTA
LIITOVSKÝ MIKULÁŠ, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA %‘ZN Č. 2/2014/
VZN V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Uviedol, že
návrh VZN pozostáva z 3 častí — prvou je zmena organizácie parkovania na parkovisku pred
MsU Lipt. Mikuláš. Vzhľadom k tornu, že na tomto parkovisku parkujú vozid!á. ktorých
majitelia nic sú ani zamestnanci, ani klienti MsU. resp. nájomcovia priestorov na MsU, je
problém s nedostatkorn parkovacích miest pre klientov MsU. Mesto sa túto situáciu rozhodlo
riešiť zavedením rampového systému pri vstupe na parkovisko s tým, že parkovanie zdarma
bude pre všetkých klientov MsU, pre zamestnancov MsU, poslancov MsZ, členov komisií, ako
aj pre zamestnancov školských zariadení abebo mých organizačných zložiek mesta, ktorí
potrebujú na výkon svojej Funkcie používať motorové vozidlo; takisto zdarma budú parkovať
nájornníci MsU a ich zamestnanci. Všetci uvedení, okrem klientov MsV. budú mať plastovú
čipovú kartičku, ktorú vložia do terminálu pri vstupe a pri výstupe a príslušné zariadenie
(rampa) iiii umožní bezplatný vjazd, resp. výjazd. Pre klientov MsU bude platit‘ iný režim, a to
na principe, že pri vstupe na parkovisko bude klientovi vydaný parkovací lístok, nástedne si
klient pride na MsU vybaviť potrcbný úkon — príslušn pracovník MsU jeho parkovací listok
označí odllačkom pečiatk a časom vybavenia. následne mu pracovník podacľnc skenerom
tento Lístok ovaliduje ado 10 minút od tohto úkonu bude mócť bezplatne vyjsť z parkoviska.
Pre ostatných záujemcov o parkovanie, ktorí by chceli využiť priestor pred MsU. bude
parkovanie spoplatnené. ato vo výške 3 eur za hodinu. Táto pomerne vysoká čiastka Sa
navrhuje z dövodu. aby sa zamedzibo využívaniu tohto parkoviska motoristami. ktori nic sú
klientmi MsU. Dalším opatrením je príprava mesta na moŽnosť platby za parkovanie na
mestských parkoviskách prostredníctvom mobibnej aplikácie — dúfa. že tento spósob bude
v nnjbližšej dobe spustenÝ. Tretím bodom je podpora enviromentálnej dopravy. a to takým
spósobom. že elektromobily budú mať parkovanie na spoplatnených mestských parkoviskách
bezplatné. V tejto súvislosti odporučil v Čl. 5 ods. I písm. d) na základe odporuČcnia mestskej
rady upraviť text v znenh „vozidlá na elektrický a hybridný pohon“.
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p. Paška — poďakoval odboru ŽP a dopravy za túto aktivitu, pretože situácia s parkovaním pred
MsU je neúnosná aje nevyhnutné ju nešit‘. Problémom je fakt, že v tesnej blízkosti MsU sú
dve veľké inštitúcie — zdravotná poisťovňa a sociálna poisťovňa, ktoré majú spolu 15 — 20
parkovacích miest, a to vrátane miest. ktoré sú pred priľahlým bytovým domom. Túto aktivitu
ocenil aj na zasadnutí komisie dopravy a VP a zároveň požiadal, aby sa tak vedenie mesta. ako
aj MsZ v čo najkratšom čase zaoberali celkovou parkovacou politikou na území mesta s tým.
že prioritne je potrebné riešiť širšie centrum mesta. t.j. ulice okolo MW po autobusovú stanicu.
pretože ked‘ v septembni pribudne pred MsU parkovacia rampa, ktorá je potrebná, motoristi.
ktori doteraz parkovali aj pred MsU. sa budú snažiť zaparkovať na vedľajších uliciach. tzn.. že
narastú problémy napr. na ul. Komenského. Jesenského, Kuzmányho a ostatných priľahlých
uliciach. Pravdepodobne bude potrebné pnistúpiť k spoplatneniu niektorých úsekov v meste.
pretože dopravná situácia je skutočne veľmi zlá. Automobily stoja dlhodobo napr. na
Komenského ul., resp. Jilemnického ul., čo bráni plynulosti dopravy — známa je situácia
s nedostatkom parkovacích miest napr. okolo polikliniky a blízkych zdravotníckych zariadení.
Mesto sa teda v blízkej dobe bude musieť venovať aj tejto problematike, pretože doprava
v meste neúmerne narastá — verí, že časom sa tento stav podarí vyriešiť.

Mir. Kultan — súhlasí s tým, že parkovacia politika by sa mala začat‘ riešiť, osobne je však
presvedčený. že minimálne do volieb sa nešit‘ nebude. Čo sa týka parkovania v starej časti
mesta. najhoršia situácia začína byť s parkovaním tých, ktori chodia do práce práve v tejw časti
mesta. kde sa umiestňujú značky ..vjazd povolený iba dopravnej obsluhe“, čo je podFa neho
veľmi vágne. Myslí si, že pokiaľ sa Komenského ulica nezrekonštruuje. tento problém sa
nevvrieši.

MUDr. Slafkovský — takisto si mysli, že parkovacia politika sa nevyricši v dohľadom čase.
pretože k tejto veci je potrebné pristupovať komplexnejšie. Je však absolútna potreba tento
problém riešiť aje potrebné, aby poslanecký zbor nabral na to guráž, pretože nemožno stále
pokračovať len s rozširovanírn jestvujúcich parkovacích plöch, ani míňat‘ mestský rozpočet
nato, aby sa stavali lacné parkovacie domy alebo parkovacie miesta pre vodičov, ktorí vlastnia
2 — 3 motorové vozidlá a všetky chcú mat‘ zaparkované pri svojom dome. Takéto požiadavky
však nemožno pokryť z vybratých daní, preto sa mesto musí touto problematikou zaoberat‘
komplexne.

Ing. Jozef Bobák. poslanec MsZ — súčasná situáciaje dösledkom postoja niektorých poslancov
v minulom volebnom období, keď MsZ len o 1 hlas nedokázalo podporiť dobrú myšlienku
parkovacej politiky mesta, pričom guráž na to čast‘ poslaneckého zboru mala (koaliční -‘

nezávislí poslanci), t. j. tieto problémy sa už mohli riešiť. Pre informáciu uviedol. že z dane
v ni č. Podbreziny, ktorú zaplatí občan za 3-izbový byt. t. j. cca 16 eur, je 12 eur na údržbu
parkoviska a parkovacej plochy a 4 eurá tvori daň za parkovanie, pnitom občan požaduje, aby
mal parkovacie miesto vol‘né. Na druhej strane súkromný vlastník zaplatí daň za garáž ročne
cca 20 eur, pničom si musí túto garáž sám vybudovať. Co sa týka predloženého materiálu,
poukázal na či. 4 ods. 3 a 4 — podľa týchto bodov ako poslanec obdrží jednu parkovaciu kartu
za 5 eur a d‘alšiu bezplatne — osobne nevidí dóvod, aby poslanec bol držiterom dvoch kariet.
Podľa jeho názoru všetci poslanci sú zato, aby mali len jednu kartu, ktorá ich bude oprávňovat‘
k vstupu na parkovisko. Upozornil tiež, že v ods. 4 nie je uvedené, že karta je prenosná, t.j. ak
např. poslanec má kartu vydanú na svoje vozidlo, ale príde na mom vozidle. v podstate nemá
šancu vyhnúť sa pokute od mestskej polície, alebo dokonca od štátnej policie. Preto navrhuje.
aby či. 4 ods. 3 bol upravený v znení „Parkovacia karta OSOBITNA — zóna II a“ a ods. 4 bol
upravený v znení „Parkovacia karta OSOBITNA — zóna II b“. Tým sa v podstate zabezpečí, že
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každý poslanec bude mať jednu kartu, ktorá bude prenosná a bude ho oprávňovať parkovať
pred Msti, aj na ostatných mestských parkoviskách — toto sa bude vzťahovať aj na členov
kornisií. Dalej poukázal na Čl. 7, kde je nesprávne uvedený dátum platnosti doteraz vydaných
kariet, ato do 31.01.2016 — odporučil tento dátum zmenit‘ minirnálne na 30.09.2017.
Pripornenul, že podľa jeho návrhu je potrebné vykonať úpravy aj v tabuľkovej časti. Pozastavil
sa tiež pri Čl. 5, podľa ktorého od platenia budú oslobodené vozidlá na elektrický a hybridný
pohon na všetkých parkoviskách. V súvislosti s tým poukázal na spomínaný problém
s parkovaním pred MsU, preto odporučil toto parkovisko z oslobodenia oJ platenia za
parkovanie takýchto vozidiel vyňat‘ (teoreticky by majiteL‘ takéhoto vozidla mohol parkovať
celoročne bezplatne pred MsU). Aj keď v súčasnosti takýchto vozidiel nicje veľa, pripomenul.
že toto VZN sa prijíma aj do budúcna. Poukázal tiež na otázku výmeny kariet — z návrhu VZN
nieje zrejmé, akým spósobom dójde k ich výmene. t. j. či podFa súčasne platných kariet budú
automaticky vydané nové, alebo si dotyčný musí o to požiadať. Ide o zásadné veci. které by
podľa neho mali byť vo VZN uvedené. Myslí si, že toto VZN ako celok nic je dobre pripravené.
preto by odporúčal stiahnuť 110 z hlasovania, resp. minimálne upravit‘ v či. 4 odseky 3 a 4 —

zóny II a) a II b), upraviť dátum v Čl. 7 a v Čl. 5 ods. 1 písm. d) „vozidlá na eLektrický a hybridný
pohon“ doplniť text „s výnimkou parkoviska pred Mestským úradom“.

lnz. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — v súvislosti s vystúpením Ing. J. Bobáka
poznamenal, že ak poslanec, ktorý bol v predchádzajúcom období aj predsedom komisie
dopravy a VP, tvrdí, že kvůli jednému hlasu vtedajších opozičných poslancov neprešiel návrh
VZN o parkovaní, klame a zavádza verejnost‘. Pripomenul, že systém parkovania, který bývalé
vedenie pripravovalo 2 roky, občania nepri jali. Návrh bol 3x predkladaný do MsZ a 3x nebol
schválený, nic však kvůli opozičným poslancem, pretože vtedajšia koalícia mala 15 poslancov
a parkovací systém mohla kedykoľvek schváliť. Vyzval preto poslanca Ing. J. Bobáka, aby
nezavádzal verejnosť takýmito nehoráznymi výrokmi (poznamenal. že bývalý koaličný
poslanec Ing. Vinčur sám na poslednom MsZ povedal, že nesúhlasí s takýrnto návrhom).

Ľ. Trizna — vyjadril pochybnosť nad návrhom Ing. J. Bobáka, pretože neuviedol. že predkladá
pozmeňovací návrh. Ohradil sa tiež voči jeho vyjadreniu, že všetci poslanci požadujú len 1
parkovaciu kartu — osobne mu neprekáža, ked‘ budO mať 2 karty.

MUDr. Slafkovský — pripomenul, že v minulom období návrh parkovacej politiky nebol
schválený len tesným rozdielom hlasov. Považuje za pochopiteFné, že poslanci z veľkých
sidlisk boli v zásade proti, pretože je zrejmé. že občania sa budO brániť plateniu za niečo, čo
doterazboli zvyknutí užívať bezplatne. Myslí si však, že pokiaľ sav tomto smere nenájde určité
spoločné riešenie, MHD sa nestane atraktívnejšou, mesto bude nad‘alej zahlcovat‘ automobilová
doprava a v žiadnorn prípade nepríde k zlepšeniu. Poukázal na niektoré mé mestá, ktoré prijali
v tejto oblasti různe opatrenia, napr. bezplatnú MHD, ale na druhej strane majú spoplatnené
parkovanie pred domami a pod.

Iniz.Géci — poznamenal, že niektorým poslancom by postačovala len kara na parkovanie pred
MsU. inf požadujú aj kartu na parkovanie na ostatných mestských parkoviskách. preto si myslí,
že by maži byt‘ Jvc karty. Ďalšia vec je. že karta na parkovanie pred MsU nemůže byť papierová.
ale musí byť magnetická, aby ňou bole možné otvárať rampu — z toho je zrejmé, že karty
nemůžu byť rovnaké, pokým sa parkovací systém nezjednotí. V súvislosti s poukazovanirn
niektorých poslancov na určité chyby v predloženom materiáli požiadal, aby tieto veci
neironizovali. Myslí si. že by bob korektné voči zamestnancom Msti. ktorí pracujú pre toto
mesto a odvádzajú skutočne dobrO prácu. aby ich poslanci na prípadné chyby len slušne
upozornili — predkladateľ může chybu opraviť, resp. daný problém vysvetliť.
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p. Paška — poukázal na rokovanie komisie dopravy a VP, kde mal Ing. J. Bobák k tomuto
materiálu len niekoľko drobných technických pripomienok, kým na tomto zasadnutí MsZ ich
mal ovel‘a viac — považuje za nepochopitel‘né, prečo ich nepredložil na zasadnutí komisie.
Poznamenal, že on osobne tiež nie je členom komisie dopravy a VP, ale využíva právo
poslanca, že sa móže jej zasadnutí zúčastniť. nakorko ho táto problematika zaujíma.
Pripomenul, že jde výluČne o pracovnú komisiu, kde sa neriešia žiadne konflikty, ale skutočne
dopravné problémy tohto mesta, preto Ing. J. Bobák mohol práve na zasadnuti komisie
predložiť pripomienky k otázke parkovacích kariet.

lnE. J. Bobák — uviedol. že pri hlasovaní o parkovacej politike v minulom období ch bal hlas
jedného koaličného poslanca, avšak z vtedajšej opozície sa nenašiel nikto, kto by daný návrh
podporu. Co sa týka upozorňovania na chyby v predkladaných materiáloch, pripomenul, že on
poskytol predkladaterovi možnost‘, aby sa k danej chybe vyjadril. K poznámke poslanca M.
Pašku, že svoje pripomienky mal vzniesť na zasadnutí komisie, uviedol. že na zasadnutie
prišiel, ked‘ tento materiál už bol prerokovaný amal len krátky čas nato. aby si ho preštudoval;
takisto mal krátky čas na preštudovanie materiálu na toto zasadnutie.

MUDr. SIaovský — považuje za pochopiteľné. že k tejto téme sa rozvinula široká diskusia,
pretože za takmer 3 roky posbnci nemali možnosť vyjadrit‘ sa k parkovacej politike na území
mesta. Za uvedené obdobie nikto neprijal rozhodnutie. žeje potrebné satýiri zaoberať— vedenie
mesta sa zatiaľ tvári. že aj do budúcna postačí súčasný systéni. pritom je neúnosné ako sú
zaťažené prístupové cesty do centra resp. z centra mesta hlavne v špičkách automobilmi
sjedným. príp. dvoma ceswjúcimi napriek tomu, že za priaznivého počasia by bob možné
využit‘ iný spósob dopraxw — na bicykli. pešo. alebo MHD. Keďže je však občanom ponúkaný
voľný spósob prepravy, vdčšina z nich využiva cestovanie autom. Toto sú veci, ktorými sa MsZ
malo vážnejšie zaoberať už niekoľko mesiacov — k tomu je potrebná určitá dohoda bez ohľadu
na politickú príslušnosť a konštruktívna diskusia. Podľajeho názoru je škoda, že bývalé vedenie
tomu venovalo takmer 2 roky príprav a nakoniec návrh pre rozmar vtcdajších opozičných
poslancov nebol schválený.

Inu. Blcháč. PhD. — vyzval poslanca MUDr. Slaíkovského, aby sa držal témy, ktorou je
parkovanie na konkrétnych parkoviskách.

MUDr. Slaĺkovský — poznamenal. že diskutuje k veci — parkovacia politika je téma. ktorou sa
treba zaoberať. Ked‘že za pripravený návrh vtedajšia opozícia nezahlasovala, očakával, že má
pripravený vlastný, lepší návrh.

ln. Blcháč. PhD. — opäť vyzval pos]anca MUDr. SlaI]wvského. aby sa drža] téniy, pretože sa
diskutuje o parkovaní pred MsU a na mestských parkoviskách. kde sa bude parkovať
prostredníctvom SMS. Zdóraznil, že pokiaľ ho ešte raz bude musieť upozorniť, aby sa držal
témy, potom mu žiaľ bude musieť odobrať slovo.

MUDr. Slaovský — z procedurálneho hľadiska upozornil na niektoré gramatické chyby —

opakovane je napr. skloňované slovo „terminál“, v ktorom sa v inštrumentáli má na konci
správne uvádzať písmeno „i“. Co sa týka parkovísk. samostatnou záležitosťou je parkovisko
pred železničnou staricou. Pripomenul, že so Zeleznicami S]ovenskej republiky (ZSR) malo
mesto v minulosti viacero rokovaní, ale nikdy sa nedospelo k určitej dohode o tom, aby sa na
parkovanie využívalo viac priestoru, ktorý majú ZSR vo svojom vlastníctve. V súčasnosti je
celý priestor pred prístupom na železnicu voľný a dokonca z veľkej časti spevnený. ZSR však
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doteraz nepovolili využívať túto časť na parkovanie. Nemá vedomosť o toni, či súčasné vedenie
mesta so ZSR rokovalo, ale bývalé vedenie opakovane narazilo na ich odmietavé stanovisko
a dnes je situácia pred železničnou stanicou pri príchodoch a odchodoch niektorých vlakov
neudržatel‘ná.

lnu. Blcháč. PhD. — upozornil MUDr. Slafkovskěho. aby diskutoval k téme, pretože svojim
vystúpcním zbvtočne všakých oberá o čas.

MUDr. Slaflcovský — zaujímal sa, či parkovisko pred železničnou stanicou nie je témou tohto
bodu rokovania.

ln. Blcháč. PhD. — parkovisko pred železničnou stanicou ajeho SMS využívanie je témou
tohto bodu. nie však určité vízie o to, či ZSR spristupnia na parkovanie ďalšiu pLochu.
Poznamenal, že mesto so ZSR rokovalo, nie je to však téma tohto bodu programu.

MUDr. Slafkovský — zaujímal sa, aké sú argumenty ŽSR k tomu, aby nerozširovali parkovanie
na svojom území, ktoré je dostatočne veľké. Co sa týka celkovej parkovacej politiky, myslí si.
že ak doteraz nespoplatnené parkoviská budú spoplatnené, nevyrieši to celkovú situáciu
s parkovanim — móže sa tým riešiť situácia pred MsU, čo považuje za vhodné aje to jeden
z prvých krokev k celkovej parkovacej politike, ktorá bude zrejme prijatá najskbr o 3 roky.

Inu.. Géci — v súvislosti s vyjadreniami MUDr. Slalkovského ohľadom neúnosnej situácie
s parkovaním a ohľadom spracovania materiálu v minulom volebnom období sa zaujímal,
prečo opoziční poslanci počas uplynulých 3 rokov nepredložili do MsZ materiál aj k parkovacej
politike. tak akc sa vehementne snažia doplňat‘ do proEramu rözne ind materiály —je možné, že
v súčasnosti, tj. po zmene poslaneckého grémia, by sa ho podarilo schválit‘.

1n. Urbanovič — považuje za prekvapujúce, že poslanec MUDr. Slalkovský predkladá takéto
návrhy, ked‘ 16 rokov bol primátorom mesta a ďalšie obdobie poslancom MsZ, t.j. mohol sa
parkovacej politike zodpovedne venovať a mohol ju presadiť. Pripomenul. že v minulom
období sa o toni 2 roky diskutovalo a návrh parkovacej politiky bol 3x predložený do MsZ,
pričom nebol schválený, pričom dóvodom nebolo to, že by zaň nezahlasoval len jeden vtedajší
koaličný poslanec. Tento materiál sa neschválil na návrh bývalého poslanca Ing. Vinčura —

nezahlasovali zaň viacerí vtedajši koaliční poslanci a nenašla sa podpora ani u obvvateľstva.
Preto považuje za absurdné, že by sa mal takýto materiál presadzovať za každú cenu. aj na úkor
toho, že obyvatelia s ním nesúhlasia. Zdóraznil, že poslanci sú zástupcovia občanov tohto
mesta. preto nemóžu schval‘ovať niečo proti nim.

MUDr. Slaíkovský — podolko], že doteraz nebol do programu rokovania doplnený žiadny
návrh, ktorý predložila opozícia. PokiaV ide o hlasovanie, on osobne nikdy nehlasuje proti
svojmu svedomiu a ani v minulosti vo funkcii primátora mesta to nikdy nežiadal od svojich
poslancov, tj. z toho dóvodu uvedený materiál nebol schválený. Ak si však súčasné vedenie
myslí, že uvedený materiál bol dobiý, odporučil ho opilť predložiť a sáni bude jeden z prvých,
kto ho podpori. Podl‘a jeho názoru je hlavným problémom neschopnost‘ akceptovať názory
a návrhy opozície súčasným vedením mesta. Pripomenul, že v tomto volebnom období sa
o parkovacej politike nediskutovalo —je možné, že o toni rokovala komisia dopravy a VP, ale
MsZ na to priestor nedostalo.

InQ. Blcháč. PhD. — pripomenul, že bdi predložené určité návrhy od posLanca Ing. J. Bobáka.
aj ked‘ ich nepodal ako pozmeňovacie návrhy, návrhová komisia však navrhuje o nich hlasovaf.
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Iwz. Lenye1 — čo sa týka návrhu na úpravu dátumu, poznamenal, že článok 7 je pozostatok
z predchádzajúeeho VZN, preto ho odporučil v celom rozsahu zrušiť.

ln. Blcháč. PhD. — poukázal na to, že MUDr. Slalkovský bol 16 rokov vo funkcii primátora
mesta a nedokázal presadif nič z parkovacej politiky, kým súčasné vedenie už určité návrhy
predložilo. Osobne si nespomína na určité pozitivne riešenia. ktoré by predložili členovia
súčasnej opozície — odporučil im predložiť svoju predstavu parkovacej politiky, o ktorej sa
móže diskutovať. Ak však v čase, ked‘ mali koaličnú váčšinu. stiahli pripravený materiál
a pochopili, že nic je možné ho naplniť, potom aj v pripade. že by ten istý materiál predložili
teraz. bola by o ňorn t‘ažká diskusia. pretože zrejme nemá svoju kvalitu. Na záver poďakoval
vedúcemu odboru ZP a dopravy MsU a všetkým. ktori sa podiefali na príprave i na rozhodnuti
o tom, že sa upraví parkovanie prcd Mestským úradom, kde budú mať aj poslanci pred
zasadnutiami MsZ dostatok priestoru na parkovanie, boli vysvetlené nezrovnalosti ohľadom
rozdielnosti parkovacích kariet, atd‘, Vyjadril radosť. že mesto bude využívať d‘alšiu novú
technológiu, ktorú už v mých mestách dlhodobo využivajú; postupne dochádza k jednotlivým
zlepšeniam (zelená vlna, prechody pre chodcov, SMS-parkovanie), t. zn., že mesto stále vyvíja
určité aktivity. čo je správne a občania to chápu.

Ing. Géci — požžadal poslanca Ing. J. Bobáka o vyjadrenie. či trvá na svojich návrhoch.

lna. J. Bobák — uviedol. že svoje pozrneňovacie návrhy sťahuje.

Ing. Géci — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmenv.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za. 1 sa zdržal hlasovania,
I nehlasoval). Všeobecne záväzné nariadenie boto prijaté pod číslom 6120 I7/VZN.

10/ VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Č. .../2017/VZN O MIESTNYCII DANIACII A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY, KTORÝM
SA MENI A DOPLŇA VZN Č. 2/2014/VZN V ZNENí NESKORŠÍCH ZMIEN
A DOPLNKOV

Návrh predložila Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia dani a poplatkov MsÚ.
Na úvod informovala, že tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli mesta od 21.7.2017 do
6.8.2017, bol prerokovaný vo frnančnej a majetkovo-právnej komisii a v mestskej rade. ktoré
ho odporučili prijuf. Prvá čast‘ su týka dane za užívanie verejného priestranstva. ktorá je
v správe odboru ZP a dopravy MsU. Konkrétne predložený návrh doplňa vystavenie tovaru
pred prevádzkarňou — v * 26 sa doplňa ods. 9, kde sa de6nuje predmet úpravy a v 29 ods. 9
sa mení výška sadzby dane z 0,100 eur/m2/deň na 0,010 eur/m2!deň a doplňajú sa písm. c) a d)
- 29 ods. 9 citovala v plnom znení. Druhá časť sa týka poplatku za komunálny odpad — úprava
sa navrhuje na základe upozornenia prokurátora, ktoré bob doručené v súvislosti s nečinnosťou
mesta. Napriek tornu, že sa menil zákon o miestnych daniach a poplatku a zákon o odpadoch,
VZN sa nenovelizovalo, preto sa teraz pövodné znenie nahrádza novým, a to v * 56 ods. L kde
sa presne cituje zákon, s tým, že sa doplňa veta: ..Poplatok nezahřňa náklady na zbernú nádobu
na zrnesový komunálny odpad a náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber
zložiek komunálnych odpadov. pri ktorých Sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť“. Na záver
podotkla, že toto upozornenie prokurátora sa týkalo viacerých miest.
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MUDr. Miroslav Bod‘a. poslanec MsZ — v súvislosti s prvou čast‘ou, t. J. úpravou 26 a 29
pripomenul, že cca pred rokom mesto uvažovalo, akýrn spösobom podporiť projekt Zivé
námestie — realizovalo sa to tým spósobom, že pre reštaurácie v centre mesta sa upravil poplatok
za terasy tak, že podnikatelia platia nižšiu sadzbu. Poslanec p. Székely v toni čase presadzoval.
aby sa to týkalo nielen reštauračných služieb, ale všetkých podnikateľov v centre mesta, t. zn.

aj predajní. On osobne súhlasi] s tým, aby sa tento bod znova zaradil na rokovanie vtedy. keď
prejde príslušným komisiami. ktoré ho nepochybne podporia. Teraz sa predkludá tento návrh.
t. j. podnikateľom sa vyjde v ústrety tým. že poplatok za vyloženÝ rnvar, ktorý bol doteraz 0,10
eur/m2/deň sa znižuje na 0,01 eur/m2/deň, pričom sa obmedzuje plocha pre vystavovanie tovaru,
ato tým, že nad 6 m2 sa stanovuje pop]atok S eur/rn2.

mw Blcháč. PhD. — pod‘akoval za reakciu MsU na podnety, ktoré prichádzali od niektorých
poslancov. ako aj z o. z. Zivé námestie, ktoré intenzívne komunikuje s podnikateľmi v pešej
zóne. Myslí si, žeje to d‘alší krok v postupnom oživovaní centra mesta.

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

Mestské zastupiteľswo predložený návrh schválilo (23 poslancov za, 1 nehlasoval).
Všeobecne záväzné nariadenie bob prijaté pod čísbom 7f2017/VZN.

11/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Mgr. Vincent Kultan:

a) Interpeloval vedenie mesta:
Staré mesto — lokalita za železničným priecestim (pri hasičskej stanici) — okrem toho, že

pozemokje nepokosený a zarastený vysokými kríkmi. ktoré bránia vodičom vo výhľade, sana
ňom hromadí množstvo odpadu — na tento problém už viackrát upozorňoval — opakovane
požiadal o odstránenie kríkov a nahromadeného odpadu.

b) Interpeloval vedenie mesta:
Belopotockého ul. — napojenie na cyklochodnik na konci ulice — požiadal o urýchlené

osadenie dopravného značenia — ide o nebezpečný úsek pre cyklistov i korčuliarov.

c) Interpeloval vedenie VPS:
Zaujímal sa, z akého dĎvodu nebola zaplatená Faktúra voči Inšpekcii ZP splatna

k 3.8.20V].

d) Interpeloval vedenie mesta + vedenie VPS:
Požiadal, aby všetkým poslancom boli zaslané rnonitorovacie správy, ktoré sa týkali

skládky TKO. Ked‘že poslanci majú na základe informácií uvedených v týchto dokumentoch
rozhodovat‘, hlasovat‘, príp. schvaľovat‘ podanie trestného oznámenia, mali by mat‘ možnost‘ do
nich nahliadnuť.

e) Interpeloval vedenie mesta + vedenie VPS:
V súvislosti so zverejneuím a zaplatením faktúry spoločnosti RECYKLOGROUP vo

výške 9 200 eur pripomenul, že táto spobočnosť má voči VPS pomerne veFký dlh — zaujímal Sa.
či tieto faktúry nieje možné riešiť zápočtom.
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fl Interpeloval vedenie mesta:
Požiadal, aby poslancom bola zaslaná zmluva uzavretá medzi mestom Lipt. Mikuláš

a spoločnosťou FIN. M. O. S., a.s., kde sa pojednáva o ukončení zmluvného vzťahu a prevodu
majetku na mesto. Podľa doterajších tvrdení primátora mesta sa nejedná o žiadny problém
a celá vec je vyriešená. napriek tornu však odmieta o tem rokovať — z tohto ddvodu požadujú
doručenie zmluvv. aby sa z nej dozvedeli. ako bude naložené s majetkom v r. 2022.

g) Interpeloval vedenie VPS:
Zaujíma] sa. kto a v akých intervaloch kontroloval zbernú nádrž na vodu na skládke TKO

v tom čase, ked‘ z nej vytekala voda, za čo mesto dostalo aj pokutu. Považuje to za nezvládnutú
situáciu a žiada o písornnú odpoveď na otázku, prečo kompetentní zarnestnanci tento stav
neusledovali.

Qdpovedcmé na zasadmqí MvZ — kojnpk‘xne ku všeí/n5m inferpelációm Ai‘r. Kul/anc;
miz. Blcháč. PhD. — vzhľadom na to, akým spósobom Mgr. Kultan interpeloval. nic je potrebné
mu ani ústne ani písomne odpovedať.

2. Ing. Jaroslav Čefo:

a) Požiadal o vysvetlenie riaditefa VPS:
Zaujímal sa, či riaditeľ VPS má funkčný mobilný telefón a Funkčnú e-mailovú adresu a či

si nemysli, že s poslancami MsZ je vhodné komunikovat‘.

b) Požiadal o vysvetlenie riaditeľa VPS:
Ziada o písomnú informáciu, akým spósobom sa vykonáva monitoring detských ihrísk

(z praxe je známe, že VPS vvkonávajú opravy len na základe interpelácií poslancov. resp. ked‘
sa o určitom probléme dozvedia na sociálnych sieťaeh) a zároveň o informáciu. kedy a akým
spósobom boli prernývané pieskoviská centrálneho ihriska na Podbrezinách a v U-čku na ulici
Kemi.

c) Požiadal o vysvetlenie riaditeľa VPS:
Podbreziny — most na Opavskcj ulici a most medzi ulicami Dubová a Kenii — žiada

o informáciu, kedy sa plánuje generálna oprava týchto mostov, ktoré sú v zlom technickom
stave (doteraj šie čiastočné opravy nepostačuj ú).

3. Michal Paška — pod‘akoval odboru ŽP a dopravy pod vedením Ing. Lengvela za
niektoré aktivity. ktoré sa realizovali v meste v uplynulom období. Osobne ho veFmi potešilo
nasvietenie 4 prechodov pre chodcov (blikajúce body), ktoré sú vďaka tomu viditeFné, čo
prispelo k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste (touto aktivitou sa inšpirovalo aj
susedné mesto Ružomberok. ktoré si od mesta Lipt. Mikuláš vyžiadalo potrebné podklady).
Vyslovil želanie, aby mesto v týchto aktivitách pokračovalo, o.i. aj na sídlisku Podbreziny, kde
je potrebné osvetliť minimálne 1 —2 prechody. PodFajeho názoruje na škodu veci, že podobnou
iniciatívou neprispieva aj štát, pretože aj na hlavnorn ťahu by bob potrebné osvetíiť veľa
prechodov pre chodcov. Rovnako pod‘akoval odboru ZP a dopravy za rýchle riešenie
požiadaviek na vyznačenie prechodov pre chodcov na sídlisku Podbreziny reflcxným
dopravným značením — bob realizované na Obslužnej ulici a zakrátko bude vyznačený prechod
pri základnej škole na Dubovej ulici.
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4. Mpr. Anna Dvorščáková:

a) Interpelovala primátora mesta:
Nábrežie. ul. Vrbická — rodný dom Martina Rázusa — vzhl‘adom na to, že úpí-avy okolia

nie je možné riešiť komplexne, pretože pozemok aj stavby sú v súkromnom vlastníctve osĎb.
požiadala primátora mesta, aby poveri] príslušný odbor Msti vyzvaním majiteľa susedného
domu (p. Baláža) na odstránenie tejto stavby — predného domu. ktorýje prasknutý —je narušená
jeho statika, čím dochádza k ohrozovaniu bezpečnosti okoloidúcich.

Odpoveciané ;;a zasut/nutí MsZ: 1n2. Blcháč. PhD. — ubezpečil, že mesto sa situáciou vedľa
rodného domu Martina Rázusa podrobne zaoberalo — má prehľad o vlastníctve jednotlivých
nehnuteřností a má aj určitý návrh riešenia. zatiaF ho však neodporučil realizovať, pretože
podľa jeho názoru by bol zneužitý, tak ako bol zneužitý napr. návrh na slušná riešenie situácie
na Priemyselnej ulici, preto je potrebné počkať na vhodnejšiu situáciu. Odstránenie uvedeného
domu zrejme nebude jednoduché, pretože časť, ktorá sa nevyužíva, nepatri p. Balážovej, aleje
v exekúcii, t. zn., že ide o prekážku — v opačnom prípade by už mesto boto tento stav vyriešilo.
Aktuálny stav prostredníctvom príslušného odboru overí.

b) Interpelovala primátora mesta:
Požiadala primátora mesta. aby povedl príslušný odbor Msti úlohou oddeliť pozemok

pred rodným domom Martina Rázusa od vedfajšieho pozemku plotoiu a nástedne pozemok
pred rodným domom M. Rázusa upravit‘ (trávnik. kvety a pod.). Pripornenula. že aj ked‘
v minulosti došlo k takémuto pokusu, pozemok nebol stavebne oddelený: bol na ňom
umiestnený len betónový kvetináč, ktorý bol zničený vplyvom parkovania áut majiteFmi
vedľajšieho domu.

Oc/povedané ncz zasut/nutí MsZ: Inu. Blcháč. PhD. — s postavením plota medzi rodným domom
Martina Rázusa a susedným pozemkom súhlasí — mesto bude hľadať vhodné riešenie.

5. MUDr. Alexander Slalkovský:

a) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal primátora mesta, aby na najbližšie zasadnutie MsZ zaradil ako samostatný

rokovací bod správu o súčasnom stave na skládke TKO Veterná Poruba s tým. že postancom
budú predložené všetky dokumenty, ktoré mesto má a z ktorých vychádza pri informovaní
verejnosti, t. j. monitorovacie správy, výsledky merani. šetrení a prieskumov.

Odpoveduné na zusadnzuíMsZ: Inu. Blcháč. PhD. — požiadavku poslanca MUDr. Slaĺkovského
zváži.

b) Interpeloval primátora mesta:
V súvíslosti s informáciami. že sa pripravuje veľký odpredaj akcií MI-tK 32 Lipt. Mikuláš,

a. s. do súkromných rúk, požiadal o stanovisko, či sajedná o rcálne podložené informácie.

Qdpovedané na zasut/nutí MsZ: In. Blcháč. PhD. — pokiaľ by k takémuto kroku malo prísť.
vzhľadom na to, že ide o akcie mesta Liptovský Mikuláš, bola by vyhlásená obchodná verejná
súťaž na predaj takýchto akcii. Mesto zadalo vypracovanie znaleckého posudku na hodnotu
klubu MHK 32 Lipt. Mikuláš. as. — teší ho. že za pos!edný rok sa hodnota klubu zvýšila asi o 7
%. ako aj to, že klubu sa darilo v hokeji. Opäť pripoiuenul. že pokiaf by sak uvedenému kroku
schyfovalo, mestskému zastupiteľstvu bude predložený návrh na schválenie OVS na predaj
akcií za určitých podmienok. ktoré budú definované. Pre informáciu uviedoh že takýto krok

18



chystá už opakovane napr. aj mesto Žilina. Myslí si, že pokiaľ by sa našiel určitý dobrý
a zodpovedný akcionár, garantuj úci hlavne Finančnú stránku prevádzky hokeja, bola by to
geniálna záležitosť pre mesto Liptovský Mikuláš, aby sa pozdvihla úroveň hokeja a aby sa
zástupcovia mesta prestali vzájomne obviňovať zo situácie v hokejovom klube.

c) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal primátora mesta o dodržiavanie rokovacieho poriadku MsZ. v ktowm sa uvádza.

že „ak interpeluj úci nic je spokojný s obsahom ústnej odpovede. möže požiadať
predsedajúceho. aby dal hlasovaf o povinnosti interpelovaného odpovedaf na interpeláciu
písomne v lehote do 30 dní“. To znamená, že pokiaľ su niekto rozhodne požiadaf o hlasovanie.
primátorje povinný dať o tom hlasovat‘.

Odpovedané na zasadnzití khZ: Ing. BIcháč. PhD. — tejto interpelácii poslanca MUDr.
Slaflwvského nerozumel, pretože ani raz nezaznela požiadavka, aby predsedajúci dal
o hlasovať o tem, či sa na interpeláciu má odpovedať písomne, preto ju považuje za absolútne
nezmyselnú. Podotkol, že niektorí opoziční poslanci, vrátane MUDr. Slaíkovského,
nedodržiavajú rokovací poriadok a navyše sa pri vystúpeniach v rozprave nedržia témy.
Poslanca MUDr. Slafkovského aj na tomto rokovaní niekorkokrát upozornil, že sa nedrží témy
a nedodržiava rokovací poriadok — vyzval ho, aby neupozorňoval primátora na nedodržiavanie
rokovacieho poriadku, pretože on ho dodržiava.

6. Miroslav Neset:

Interpeloval riaditeľa VPS:
Poďakoval riaditeľovi VPS za opravu detského ihriska. které sa opravilo hned‘ na druhý

deň po vznesení požiadavky na sociálnych siefach; zároveň požiadal o dosypanie piesku do
pieskoviska na uvedenom ihrisku.

12/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta:

1. V súvislosti s otázkou cyklodoprav informoval, že došlo k vyhodnoteniu I. výzvy,
ktorÝch bude ešte niekoľko, až do vyčerpania celkovej dotácie. ktorá sav rámci SR zvýšila z 20
mil. eur na 80 mil. eura v rámci ZSK sa zvýšila z I mil. eur len na 10 mil. eur. Pripomenul, že
mesto Liptovský Mikuláš sa dlhodobo zaoberá problematikou cyklistickej dopravy — má

pripravený projekt cyklotrasy, ktorá bude riešená v 3 etapách — žiadosf na prvú. hlavnú etapu
už mesto podalo; na d‘ajšie 2 etap): budú podané, ked‘ bude pripravené stavebné povolenie
(cyklotrasa od Alexyho ulice až na Stefánikovu ulicu cez mesto). Poznamenal, že v minulom
období nebolo k tomuto projektu nič pripravené — až súčasné vedenie po svojom nástupe na k.r.
2014 začalo s prípravnými prácami — našťastie sa stihol spracovať projekt, vybavif stavebné
povolenie i financie a v súčasnosti sa už realizuje 2. etapa cyklochodníka od hotela Jánošík
smerom na Lipt. Ondrašovú. Zároveň sa pripravuje d‘alšia etapa až do Lipt. Ondrašovej —

vyjadril nádej. že saju podarí ešte zrealizovaf a preflnancovať. Podotkol. že mesto Liptovský
Mikuláš je veľmi aktívne v cyk)o-agende, pretože pred cca 4 mesiaemi zvolalo všetkých
starostov a primátora mesta Lipt. Hrádok. ktorí sú na trase z Lipt. Mikuláša do Lipt. Hrádku po
hrádzi Váhu. aby sa pripravil návrh pre Zilinský samosprávny kraj. ktorý zaradil túto trasu do
územného plánu. N záklde toho sa bude pripravovat‘ zmluva o združení obcí s tým. že uvedené
združenie bude pripravovať tento cyklochodník.
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2. Projekt modernizácie železnice — informovat, že na základe iniciatívy mesta Európska
komisia v decembri m. r. dala pokyn, aby sa preveriti veci, ktoré avizovali predovšetkým
aktivisti — infraštruktúra. vyvolané investície a aby sa opakovane vykonala ElA. Zástupcovia

mesta sa minutý týždeň zúčastniti rokovania na Ministerstve dopravy SR, kde opať požadovali.
aby sa spustil projekt ElA na úsek Lipt. Mikuláš — Lipt. Hrádok. nakoľko FK zatiaľ odporúča,
aby s vypracovala nová FIA na úsek od Palúdzky do Lučívnej. cez národné parky. vrátane
projektu Natura 2000. Pokiaľ nebude na základe aktivít róznvch aktivistov tento pokyn z EK
odblokovaný. modernizúcie železnice sa naďatej realizovat‘ nebude. Je však avizované ďalšie
stretnutie na september, t. zn., že mestu rnimoriadne záleží na tom. aby projekt modernizácie

bol pripravený. Ziaľ, tak ako bob takmer 600 mil. eur vjúbi 2015 pripravených, začiatkom t. r.
sa spomínala suma 350 mil. eur a minutý týždeň dokonca zaznela informácia, že na tento
projekt nebudú žiadne peniaze. Osobne dúfa, že peniaze sa nájdu, pokiaľ bude pripravený
projekt, preto mesto nalieha na ministerstvo a na JASPERS (poradenská organizácie EK), aby
pokračovali v priprave a ukončení tejto trasy, pretože už vykúpili 250 ha pozemkov, vložili
množstvo peňazí do projcktov a toto všetko by bob znehodnotené. Nemožno pochybovať

o tom, že príčinou tohto neutešeného stavu, 1. J. zastavenia príprav tejto akcie, ktorá je veľkou
priležitosťou pre región. ale aj pre mesto Liptovský Mikuláš z hľadiska dopravy, kÉorú je dnes
na slabej úrovni a z roka na rok bude horšia. sú spominané aktivity. Vzhľadom k tornu, že
pövodne bola navrhovaná trasa z Lipt. Mikuláša do Lipt. Hrádku, navrhoval. aby na stretnutie

boli prizvani aj starostovia všetkých dotknutých obcí (Závažná Poruba. LiptovskÝ Ján. Uhorská
Ves, Podtureň) a primátor mesta Liptovský Hrádok — Uto boji na stretnutie pripraveni

a spočiatku to bob akceptované, ale deň pred samotným rokovaním bob mestu avizované, že
zámerom je riešiť len samotné mesto Lipt. Mikuláš. hoci téma vyvolanej investície sa týka
všetkých. Je to d‘alší dókaz toho, že sa jedná vyslovene o aktivity, ktoré vyšli z mesta Lipt.
Mikuláš a bránia d‘abšej príprave projektu modernizácie železnice do budúcnosti. Verí, že
nakoniec sa tento projekt podarí presadiť (zatiar nieje deflnitívne zastavený) a že mesto Lipt.
Mikuláš a reión Liptov budú z toho skör či neskór profltovať. Na záver podotkob. že mesto
vždy malo záujem, aby sa táto modernizácia začala (územné rozhodnutie je platné od r. 2008)
a aby pokračovala a žiadne vyhlásenia ho z tejto snahy nemóžu vyrušiť.

13/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, na záver informoval o zmene termínu
nasledujúceho zasadnutia MsZ, ato na 22.9.2017. Poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Marta Gutraiová Ing. Ján Blehů ‚ PhD.
prednostka MsU primátor n esta

Overovatelia zápisnice: -

Peter Cibák

Marek Nemec

Zapísala: Anežka Drbiaková
V Lipt. Mikuláši 05.09.20 17
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