
Z Á P I S N I C  A  č .  1 4 / 2 0 1 4  
z II. zasadnutia městského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo dňa 

19. decembra 2014 o 13.00hod. v malej zasadačke Městského úřadu v Liptovskom Mikuláši 

P Ř Í T O M N Í :  

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor města 

P o s l a n c i  M Z :  

1/ Ing. Jozef Bobák 
2 1  Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. 
3/ MUDr. Miroslav Boďa 
4/ Miroslav Burgel 
5/ Peter Cibák 
6/ Ing. Lucia Culcerová 
7/ Ing. Sylvia Culcerová 
8/ MUDr. Oldřich Drahovzal 
9/ Ing. Štefan Ganoczy, PhD. 

10/ Ing. Matěj Géci 
11/ Jaroslav Grešo 
12/ Mgr. Vincent Kultán 
13/ Marek Nemec 
14/ Bc. Miroslav Neset 
15/ Michal Paška 
16/ MUDr. Alexander Slafkovský 
17/ MUDr. Alžběta Smiešna 
18/ Mgr. Eubica Staroňová 
19/ Karol Székely 
20/ Luboš Trizna 
21/ Ing. Rudolf Urbanovič 
22/ Ing. Dušan Vinčur 
23/ MUDr. Marta Voštináková 

O S P R A  V E D L N E N Í :  
1/ Mgr. Anna Dvorščáková 

N E P Ř Í T O M N Í :  
1/ Ing. Jaroslav Čefo 

P Ř I Z V A N Í :  
1/ JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná lcontrolórka města 
2/ Ing. Martina Kapitáňová, prednostka MsÚ 
3/ Mgr. Vladimír Bella, náčelník Mestskej policie 
4/ PhDr. Miroslava Almanová, vedúca oddelenia organizačného MsÚ 
5/ Mgr. Rastislav Kudlička, vedúci odd. vzdel., mládeže, športu a kultúry MsÚ 
6/ Ing. Dušan Močarník, vedúci útvaru informatiky MsÚ 
7/ Ing. Peter Lehotský, předseda představenstva spoločnosti Televízia Liptov, a.s. 
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1 /  O T V O R E N I E  Z A S A D N U T I A  

Zasadnutie městského zastupitelstva otvoril Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor 
města. Na úvod informoval, že požiadal Televíziu Liptov o vyhotovenie kompletného 
záznamu ztohto zasadnutia MsZ. Konstatoval, že na začiatku rokovania je přítomných 22 
poslancov, 1 poslankyňa (Mgr. A.Dvorščáková) požiadala o ospravedlnenie neúčasti. 
Vzhfadom na to, že je přítomná nadpolovičná vačšina z celkového počtu poslancov, 
konstatoval, že městské zastupitelstvo je uznášaniaschopné. 

2/ VOEBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOYATEEA 
A OYEROVATEEOY ZÁPISNICE 

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor města, předložil návrh na vol'bu návrhovej komisie, 
do ktorej odporučil zvolit' poslancov Ing. Stefana Ganoczyho, PhD., Ing. Mateja Géciho 
aMUDr. Alžbětu Smiešnu. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená počtom 21 
hlasov (1 poslanec nehlasoval). Primátor města určil za zapisovatefku p. Anežku Drbiakovú 
a za overovatefov zápisnice poslancov MUDr. Martu Voštinákovú a p. Petra Cibáka. 

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA 

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor města, předložil návrh programu rokovania. Uviedol, 
že bol zvolený tak, aby zahrňal nielctoré zbodov programu, ktorý bol předložený dňa 
12.12.2014, ako aj niektoré personálně otázky, resp. ďalšie body. 

Mgr. Vincent Kultán, poslanec MZ - vzhfadom na to, že na ustanovujúcom zasadnutí MsZ 
neboli zvolení dvaja členovia mestskej rady a poslanecký klub KDH, NOVA, SDKÚ-DS 
nemá zastúpenie v mestskej rade, požiadal, aby za bod č. 5 bol zaradený nový bod programu 
„Doplňujúca vofba členov mestskej rady". 

MUDr. Alexander Slafkovsky, poslanec MZ - informoval, že v predchádzajúci deň posielal 
e-mailovou poštou na adresu primator@,mikulas.sk návrh na zastúpenie v jednotlivých 
komisiách, žial', na základe telefonického kontaktu mu zo sekretariátu primátora bolo 
oznámené, že takúto správu nepřijali, preto návrh opatovne zaslal na adresu sekretariátu 
primátora města. V súvislosti s předloženým návrhom na zloženie komisií MsZ požiadal o 10-
minútovú přestávku pred hlasováním, aby sa poslanecké kluby mohli poradit' o zastúpení 
v jednotlivých komisiách, nakoflco mnohí poslanci sú navrhnutí do takých oblastí, ku ktorým 
nemajú osobitný vzťah. Pokial' by zloženie komisií malo zostať tak ako je navrhované, 
vyhlásil, že poslanci klubu KDH, NOVA, SDKÚ-DS sa ich zasadnutí nebudú zúčastňovat', 
pretože takéto komisie budú zbytočné. Odporúča, aby komisie boli predovšetkým pracovnými 
komisiami a aby v nich boli zastúpení poslanci v súlade s tým, čo je ich odbornosťou alebo 
predmetom záujmu. Požiadal o stretnutie predsedov klubov počas přestávky, aby spoločne 
navrhli doplnenie předloženého návrhu. 

Ing. Blcháč. PhD. - požiadal poslanca MUDr. Slafkovského, aby konkretizoval, či žiada 
přestávku k bodu programu č. 3 alebo k bodu č. 5 a). 

MUDr. Slafkovsky - žiada přestávku pred hlasováním o bode 5 a). 
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Ing. Blcháč, PhD. - v súvislosti s návrhom poslanca Mgr. Kultána podal krátké vysvetlenie. 
Připomenul, že v súvislosti s přípravou ustanovujúceho zasadnutia MsZ sa uskutečnilo 
stretnutie v zložení Ing. Blcháč, Ing. Urbanovič, MUDr. Boďa, MUDr. Slafkovský a Ing. 
Rašiová. Rokovali o programe ustanovujúceho zasadnutia městského zastupitelstva, ktorého 
súčasťou bola aj tajná vol'ba členov mestskej rady. Poukázal na závěr roka 2010, lcedy im alco 
vtedajším poslancom bolo oznámené, že právě kandidáti Ing. Blcháč a Ing. Urbanovič nie sú 
prijatel'ní na vol'bu do mestskej rady. Túto informáciu akceptovali a z ďalších členov klubu 
následne navrhli Ing. arch. P. Bobáka, CSc. a Ing. Š Ganoczyho, PhD., ktorí boli do mestskej 
rady zvolení a 4 roky v nej pracovali. Zdóraznil, že len tito dvaja poslanci a Ing. Vinčur z 8 
bývalých členov mestskej rady opáť získali dóveru v komunálnych vol'bách 2014, piati ďalší 
členovia doveru nezískali. V duchu „tradicii" zavedených vr. 2010 sa nové vedenie města 
vyjádřilo v tom zmysle, aby poslanecký klub KDH, NOVA, SDKÚ-DS zvážil nominácie do 
MsR zo 6 poslancov zo zvolených 9, a to mimo poslancov MUDr. Slafkovského, Ing. Vinčura 
a Mgr. Kultána, t.zn., že kohokol'vek zo zostávajúcich 6 poslancov by akceptovali. Polcial' by 
sa na tomto zasadnutí MsZ mala lconať tajná vol'ba, bol by s tým technický problém, pretože 
talcáto tajná vol'ba nie je připravená. Vedenie města sa nebráni tomu, aby tajná vol'ba prebehla 
na najbližšom rokovaní MsZ, t.j. aby sa městská rada doplnila tak, aby pracovala v súlade so 
zložením MsZ. Vzhťadom na to, že organizačně tajná vol'ba nie je připravená, odporučil 
poslancom nepřijat' návrh Mgr. Kultána. 

Mgr. Kultán - pokial' doplňujúca vol'ba členov mestskej rady bude zaradená do programu 
budúceho zasadnutia MsZ, sťahuje svoj pozměňovací návrh. 

Ing, Blcháč, PhD. - tento bod bude zaradený na nasledujúce zasadnutie MsZ. Dal hlasovat' 
o programe rokovania podl'a předloženého návrhu. 

Městské zastupitelstvo jednomysel'ne (23 hlasmi) program rokovania schválilo). 

P R O G R A M  :  

1/ Otvorenie zasadnutia 

2/ VoI'ba návrhovej komisie, určenie zapisovatePa a overovatePov zápisnice 

3/ Schválenie programu rokovania 

4/ Změna uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.5.2014 

5 /  P e r s o n á l n ě  o t á z k y :  

a) Návrh na zloženie komisií městského zastupitelstva 

b) Návrh na změnu zástupcov města v právnických osobách 

c) Návrh na schválenie platu zástupcovi primátora města 

d) Vzdanie sa funkcie riaditel'a VPS Liptovský Mikuláš 
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6/ Všeobecne závazné nariadenie města o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka a dieťa škol a školských zariadení zriadených na území 
města Liptovský Mikuláš pre rok 2015 

7/ Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš 

8/ Zrušenie uznesenia č. 19/2011 zo dňa 10.2.2011 

9 /  I n t e r p e l á c i e  p o s l a n c o v  

10/ Informácie 

11/ Závěr 

4/ ZMĚNA UZNESENIA č. 42/2014 ZO DŇA 15.5.2014 

Ing. Peter Lehotský, předseda představenstva Televízie Liptov, a.s., na upresnenie 
úvodnej informácie primátora města poznamenal, že záznam, ktorý bude vyhotovený 
z dnešného rokovania MsZ, bude len pracovný, t.j. nebude ako celok použitefný vo vysielaní. 
Do budúcnosti po dohodě s vedením města bude možné takéto záznamy zveřejňovat'. 

K předloženému návrhu na změnu uznesenia č. 42/2014 připomenul, že dfta 15.5.2014 
MsZ týmto uznesením schválilo zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Televízia 
Liptov, a.s. Zámerom vtedy bolo v existujúcej kmeňovej akcii na meno emitovat' listinnú 
kmeňovú akciu na meno. Preto je potřebné v konštatačnej časti uznesenia zmeniť uvádzanú 
podobu akcie zo „zaknihovanej" na „listinnú". Poznamenal, že Obchodný zákonník pozná 
v zásadě dve podoby akcií - jedna je zaknihovaná, ktorá sa po vydaní eviduje v registri 
cenných papierov a druhá je listinná, ktorá nie je evidovaná v registri cenných papierov, ale 
len v majetku alccionára. V tomto případe došlo ku kolízii, t.zn. záměr bol iný ako sa uvádza 
v konštatačnej časti, následkom čoho schval'ovacia aukladacia časť boli nerealizovatefné, 
pretože boli v rozpore s lconštatačnou časťou. Legislativně sú všetky veci nastavené v duchu 
póvodného záměru; účelom předkládaného materiálu je zosúladiť ich aj po formálnej stránke. 

Ing. Blcháč. PhD. - připomenul, že hlavná kontrolórka města na zasadnutí mestskej rady 
informovala, že súčasťou jej správ, ktoré budú předložené do MsZ, je aj kontrola tejto aktivity 
a potvrdila, že po schválení takéhoto uznesenia budú tieto veci formálně správné. 

Ing. Lucia Cukerová. poslankyňa MZ - požiadala o úpravu schvafovacej časti na súčasný stav 
(zahal' je ako nositel' úlohy uvádzaný Ing. Kružliak), resp. o vysvetlenie uvádzaného znenia. 

Ing. Lehotský - povinnosti, ktoré sú uvádzané v uznesení, boli vykonané Ing. Kružliakom, 
t.zn. nie je do vod ďalej ukladať túto povinnost' a teda ani meniť nositelů úlohy. 

Ing. Štefan Ganoczv. PhD., předseda návrhovei lcomisie - předložil na hlasovanie návrh 
uznesenia - bez změny. 

Městské zastupitelstvo návrh jednomysefne (23 hlasmi) schválilo. Uznesenie bolo přijaté 
pod číslom 108/2014. Obsah uznesenia je přílohou tejto zápisnice. 
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5 /  P E R S O N Á L N Ě  O T Á Z K Y :  

a) NÁVRH NA ZLOŽENIE KOMISIÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA 

Návrh předložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor města. Na úvod připomenul, že 
dňa 8.12.2014 na spoločnom rokovaní opríprave ustanovujúceho zasadnutia MsZ nové 
vedenie města žiadalo, aby návrhy z klubu KDH, NOVA, SDKÚ-DS boli předložené do 
středy tohto týždňa, tak, aby bolo možné pripraviť dokumenty do MsZ. Naprielc tomu návrh 
od poslanca MUDr. Slafkovského dostal e-mailovou poštou až v dnešný deň dopoludnia (bol 
odoslaný v predchádzajúci deň o 12.48 hod., keďže však bol mimo města, nemal knemu 
přístup). Konštatoval, že pri navrhovaní zloženia komisií sa vychádzalo z určitých realit a o.i. 
aj z hfadiska úspor sa navrhuje 5-členné zloženie komisií s tým, že na nasledujúcom riadnom 
zasadnutí MsZ bude prerokovaný návrh na doplnenie jednotlivých komisií o ďalších 5 
kandidátov z radov veřejnosti, odborníkov a pod. V predloženom písomnom návrhu odporučil 
vykonat' dve změny, a to v komisii na ochranu veřejného záujmu poslanca Ing. arch. Pavla 
Bobálca nahradit' poslanlcyňou Ing. Sylviou Cukerovou a v komisii životného prostredia 
a zdravia Bc. Miroslava Neseta nahradit' poslancom Ing. Matejom Gécim. Poznamenal, že na 
najbližšom riadnom zasadnutí MsZ sa bude schval'ovať aj změna štatútu komisií, aby odrážal 
uvedené nové přístupy k tvorbě zloženia komisií. Očakáva, že takto zložené lcomisie budú 
zodpovednejšie prerokovávať návrhy předkládané do MsZ a že převážná váčšina diskusií, 
ktoré by mali byť na odborná tému, by mala prebehnúť právě na zasadnutiach komisií. 
K tomu sa budú vytvárať aj manažérské podmienky, t.zn. bude sa dbať na to, aby boli včas 
doručené dokumenty členom komisií a aby sa diskusia mohla bez problémov odvíjať. 

Ing. Jozef Bobák, poslanec MZ - za prekvapujúcu považuje svoju nomináciu do lcomisie 
kultúry, vktorej doteraz nepósobil, ale naopak, v minulosti pósobil v komisii dopravy 
a veřejného poriadlcu, z toho 6 rokov ako jej předseda. Navýše 10 rokov sa profesijne věnoval 
oblasti zabezpečovacích systémov a 2 roky oblasti nákladnej automobilovej dopravy. Ale 
porovná svoje profesijne skúsenosti ako aj svoju právu v komisii dopravy a VP s časom, lctorý 
odpracoval v oblasti kultúry, nepokládá talcéto rozhodnutie za správné, navýše lceď mu 
predtým primátor města sám navrhoval členstvo v komisii dopravy aVP. Ide teda 
o disproporciu medzi tým, čo mu primátor prezentoval a tým, čo sa navrhuje v predkladanom 
materiáli. Čo sa týka obsadenia mestskej rady, připomenul, že za nezávislých poslancov je 
v nej zastúpený len p. Jaroslav Grešo. V tejto súvislosti sa zaujímal, či nezávislí poslanci budú 
mať vlastný klub, resp. niektorí nebudú zaradení do žiadneho klubu a nebudú mať ani 
informácie z mestskej rady. Polcial' ide o komisiu na ochranu veřejného záujmu, za 
nezávislých poslancov je do nej nominovaný Ing. Matěj Géci, lctorý kandidoval na spoločnej 
lcandidátke s koalíciou SMER-SDS, SNS, SDS, SZ. Na druhej straně za svoju osobu 
připomenul, že nekandidoval so žiadnou politickou podporou, preto nepovažuje za správné, 
aby v tejto komisii nebol zastúpený. Požiadal, aby sa počas rolcovania lclubov dali tieto veci 
do náležitého poriadku a potom nebude mať dóvod takto upravený návrh nepodpořit'. 

Ing. Urbanovič - výhradu Ing. J. Bobáka porovnal so situáciou spřed 4 rokov, lceď napr. Ing. 
J. Blcháč, lctorý bol navrhovaný do lcomisie finančnej, majetlcovo-právnej a cestovného ruchu, 
sa nestal jej členom. Přitom Ing. Blcháč mnoho rokov pósobil ako elconóm, resp. pósobil vo 
významných manažérských funkciách a rozhodne si zaslúžil byť členom právě finančnej 
lcomisie. Namiesto toho bol schválený, a to aj s přispěním Ing. J. Bobáka, za člena lcomisie 
životného prostredia a zdravia, t.j. do oblasti, v ktorej nikdy nepósobil. Zdóraznil, že aj v tom 
čase mohol Ing. J. Bobák zaujať rovnaké stanovisko a presvedčiť napr. aj ostatných 
nezávislých poslancov o tom, že Ing. Blcháč by mal pósobiť právě vo finančnej komisii. 
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Ing. Kultán - odporučil v rámci bodu "informácie" oboznámiť poslancov o tom, aké 
poslanecké kluby budú vytvořené, pretože rokovací poriadolc MsZ jasné ustanovuje, že 
o vytvoření poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia klubu. 

Ing. J. Bobálc - riešiť situáciu spřed 4 rokov na tomto zasadnutí pokládá za neadekvátně 
a nepodstatné. Poukázal na vystúpenie novozvoleného primátora na ustanovujúcom zasadnutí 
MsZ dňa 15.12.2014, kedy sl'úbil, že nebude jednat' politicky a že sa bude riadiť tzv. 
"desatoro dobrého starostu", kde sa o.i. uvádza že "pri výkone svojho čestného úřadu nemá 
starosta rozlišovat' príslušníkov róznych politických stráň, ale vidieť v nich len občanov", 
resp. "zasadit' dobrý strom na správnom mieste", čo znamená vykonat' dobrý skutok. 

Michal Paska, poslanec MZ - podl'a jeho názoru by si nezávislí poslanci nemali vytvárať 
vlastný klub, pretože už skutočnosť, že kandidovali ako nezávislí, má byť zárukou toho, že sa 
budú rozhodovat' sami za seba a v prospěch občanov, ktorých zastupujú. 

Ing. J. Bobák - zo zákona vyplývá, že poial' sú v MsZ nezávislí poslanci, majů právo 
byzastúpení v mestskej rade. Y danom případe požaduje, aby nezávislí poslanci mali 
informácie, o čom rokuje městská rada, resp. o tom, čo sa připravuje. 

Ing. Blcháč, PhD. - ubezpečil, že poslancom budú sprostredkované informácie v rámci 
informačných tokov, ktoré sú v meste Liptovský Mikuláš zavedené. 

MUDr. Slafkovskv - poznamenal, že na střetnutí dňa 8.12.2014 nemálo bývalé vedenie ešte 
konkrétné informácie o tom, aké komisie budú zriadené; bola poskytnutá len informácia, že 
komisií bude 10 - 11; odvtedy na túto tému spolu nerokovali. Až keď bola zverejnená 
informácia o programe tohto zasadnutia MsZ, ktorý obsahuje aj návrh na zloženie komisií, ich 
poslanecký klub sa zišiel a dohodol sa na určitom návrhu, ktorý osobné deň pred týmto 
zasadnutím zaslal na e-mailovú adresu primátora města. Připomenul, že sa jedná o adresu, na 
ktorú predtým boli bežne doručované e-mailové správy, preto předpokládal, že sa táto 

v 

informácia dostane k primátorovi dostatočne včas na spracovanie. Co sa týlca zloženia 
komisií, myslí si, že by bolo vhodné zohfadniť aj názor l'udí, ktorí majů záujem pracovat' 
v jednotlivých komisiách, preto navrhoval přestávku, aby sa obsadenie komisií přehodnotilo 
a aby poslanci boli do nich zaradení najma na základe ich záujmu. Podfa předloženého 
návrhu je do komisií navrhovaných celkovo 9 členov, ktorí nie sú poslancami, resp. niektorí 
poslanci sú navrhnutí minimálně do dvoch komisií a niektorí len do jednej. Keďže je 
zriadených 11 páťčlenných komisií, představuje to 55 poslaneckých postov, čo pri přepočte 
na poměrné zastúpenie znamená, že pre poslanecký klub KDH, NOVA, SDKU-DS pripadajú 
2 posty na 1 komisiu. Pokial' by však komisie pracovali v zložení, v alcom sú navrhované, 
nemohli by dósledne napíňať funkciu, na ktorú slúžia, t.j. aby prerokovávali materiály, ktoré 
sú předkládané do mestskej rady a následne do městského zastupitelstva tak, aby boli riadne 
připravené, resp. aby aj vedenie města mohlo ešte na základe poznatkov akomentára 
z komisie materiál připadne upravit'. Podotkol, že aj v predchádzajúcom období to v mnohých 
prípadoch bolo podnetom k tomu, aby daný materiál bol kvalitnější. Preto klub podává návrh 
na doplnenie členov v jednotlivých komisiách následovně: lcomisia fmančná amajetkovo-
právna - Ing. Vinčur, Ing. Cefo, komisia cestovného ruchu a podnikania - p. Szélcely, Ing. 
Čefo, komisia školstva a mládeže - Mgr. Dvorščáková, Mgr. Kultán, komisia športu - p. 
Cibák, p. Szélcely, komisia kultúry - Mgr. Dvorščáková, p. Burgel, komisia sociálna a bytová 
- MUDr. Smiešna, Mgr. Staroňová, komisia životného prostredia a zdravia - Mgr. Staroňová, 
p. Cibák, komisia dopravy a veřejného poriadku - Mgr. Kultán, p. Burgel, komisia územného 
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rozvoja a výstavby - p. Burgel, MUDr. Slafkovský, lcomisia mediálna - MUDr. Slafkovský, 
MUDr. Smiešna, komisia na ochranu veřejného zaujmu - MUDr. Smiešna, Mgr. Kultán. 

Ing. Urbanovič - zdoraznil, že na střetnutí dfta 8.12.2014 sa o.i. rokovalo aj o 5-členných 
komisiách, t.j. o znížení počtu, pretože v minulosti bol neraz problém s uznášaniaschopnosťou 
komisií; na druhej straně išlo aj o dóvod úspory fmančných prostriedlcov. Na základe 
stanovenia počtu 5 členov komisií bol poslanecký klub KDH, NOVA, SDKÚ-DS 
informovaný, že móže nominovat' do každej komisie po jednom členovi a navýše bol určený 
termín podania tohto návrhu do středy tohto týždňa, aby bolo možné včas pripraviť materiály 
na rolcovanie MsR a MsZ. 

Ing. Lucia Cukerová. poslankvfta MZ - taktiež vyjadrila nespokojnosť s tým, že návrhy zo 
strany poslaneckého klubu KDH, NOVA, SDKÚ-DS boli zaslané neskoro. Poukázala na e-
mailové adresy, ktoré mali zriadené mestom všetci bývalí poslanci a platia dodnes - pokial' by 
bol návrh zaslaný na takúto adresu, bolo možné vyhnúť sa uvedeným problémom, pretože 
primátor by mal túto informáciu k dispozícii včas, t.j. minimálně o 24 hodin skór. 

MUDr. Slafkovský - potvrdil, že na střetnutí 8.12.2014 sa hovořilo o tom, že komisie budú 
mať po 5 členov, nehovořilo sa však o názvoch komisií - o tomto sa rozhodlo až na 
ustanovujúcom zasadnutí MsZ. Vzhfadom k tomu, že na túto tému nebolo zorganizované 
žiadne oficiálně stretnutie, ani vydaná žiadna oficiálna výzva k termínu predloženia návrhov, 
vychádzali z vlastnej skúsenosti a zaslali návrh tak, aby mohol byť na MsZ předložený. 
Pokial' bude vól'a, komisie budú takto upravené, v opačnom případe ponesie za to 
zodpovědnost' vedenie města. Nepovažuje za správné, aby komisie boli zložené tak ako sú 
navrhované, t.j. aby mali celkovo 9 neposlancov a klub KDH, NOVA, SDKÚ-DS mal po 1 
poslancovi, pričom iní poslanci sú zastúpení aj v 2 komisiách. 

Ing. Urbanovič - zdoraznil, že nové vedenie města zaslalo predchádzajúcemu vedeniu svoj 
návrh na zriadenie komisií s ich názvami v avizovanom termíne do 12.12.2014, aby bolo 
možné riadne pripraviť ustanovujúce zasadnutie MsZ, preto vyjadrenie poslanca MUDr. 
Slafkovského, že nepoznali názvy komisií, označil za klamstvo. Napriek tomu návrh členov 
komisií od MUDr. Slafkovského bol odoslaný elektronickou poštou len deň pred týmto 
zasadnutím (vo štvrtok), kedy už boli distribuované materiály poslancom MsZ, keďže podfa 
rokovacieho poriadku musia byť doručené najneskór 24 hodin pred rokováním MsZ. Ak by 
bol tento návrh doručený o 1 deň skór, t.j. v středu, vedenie města by ho rešpektovalo. Vďaka 
nedodržaniu podmienok zo strany MUDr. Slafkovského však vznikol tento problém, čo 
považuje za záměr. 

MUDr. Slafkovský - komisie boli schválené na ustanovujúcom zasadnutí MsZ, oficiálna 
výzva na predloženie nominácií za členov však nezazněla a poslanecký klub předložil návrh 
na základe vlastného uváženia. Myslí si, že je len na dobrej voli vedenia města, či chce 
o tomto návrhu dislcutovať, pretože komunikácia v tomto případe by mala byť formalizovaná. 

MUDr. Miroslav Boďa. poslanec MZ - čo sa týka stretnutia, ktoré sa uskutečnilo pred cca 
2 týždňami, potvrdil vyjadrenie Ing. Urbanoviča, že jednoznačné sa na ňom rokovalo o 5-
členných komisiách. Osobné sa tiež vyjadřoval k tomu, že sa mu zapáčila iniciativa poslanca 
Ing. Cefa na poslednom zasadnutí minulého MsZ, ktorý navrhoval ušetřit' finančné 
prostriedky právě tým spósobom, že sa zníži počet členov v komisiách - lc tejto myšlienke bol 
vefmi ústretový. Čo sa týka konkrétných návrhov na zloženie komisií, připomenul, že ešte 
deň pred týmto zasadnutím ich poslanecký klub očakával návrh od opozičného poslaneckého 
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klubu, ten však nebol doručený. Akceptovali však niektoré jednotlivé návrhy poslancov, ktorí 
prejavili záujem pracovat' v konkrétnej komisii - napr. poslankyňa Mgr. Dvorščáková 
prejavila záujem pracovať v komisii školstva, do mediálnej komisie bol zaradený napr. 
nezávislý poslanec Ing. Čefo, ktorý v nej dlhoročne pósobil a bol aj jej predsedom, ako aj 
poslankyňa MUDr. Smiešna, ktorá taktiež dlhodobo pósobila v tejto komisii. Naopak, MUDr. 
Slafkovský v mediálnej komisii nikdy nepracoval a nebolo možné předpokládat', že by po 
stránke odbornej resp. na základe určitých skúseností mal záujem o členstvo v tejto komisii. 

Ing. Urbanovič - připomenul, že ustanovujúce zasadnutie MsZ sa konalo 15.12.2014 a už 
pred ním malo bývalé vedenie města k dispozícii návrh názvov komisii, t.zn., že opozičný 
poslanecký klub mal talaner týždeň na to, aby sa zišiel a připravil nominácie do jednotlivých 
komisii. Poznamenal, že okrem tohto schvafovania bude ešte schvalovaná změna štatútu 
komisii a budú dopíňani ďalší členovia; v súvislosti s tým odporučil, aby sa po oficiálnom 
zriadení poslaneckých klubov ich predsedovia střetli a dohodli sa na určitých návrhoch. 

Mgr. Kultán - upozornil, že problémom nie je to, že komisie sú 5-členné, faktom však je, že 
komisie boli schválené až 15.12.2014 - dovtedy sa jednalo len o návrh. Připomenul, že v 
minulom MsZ bolo 7 věcných komisii + komisia na ochranu veřejného záujmu. Z uvedených 
7 komisii mal poslanecký klub SMER-SD, SNS 2 predsedov komisii, nezávislí 1 předsedu a 
předsednictvo v ostatných lcomisiách připadlo klubu SDKÚ-DS, SaS, KDH. Oproti tomu v 
súčasnosti pri zložení 10 členov klubu SMER-SD, SNS, SDS, SZ, 9 členov klubu KDH, 
NOVA, SDKÚ-DS a 6 nezávislých poslancov má z 10 věcných komisii pripadnúť 
předsednictvo pre klub KDH, NOVA, SDKÚ-DS v 1 komisii, pre nezávislých poslancov v 4 
lcomisiách a pre klub SMER-SD, SNS, SDS, SZ v 5 komisiách, čo je výrazný nepomer. 
Poukázal na vystúpenie novozvoleného primátora města Ing. Blcháča na ustanovujúcom 
zasadnutí MsZ, kde zdórazňoval, že všetci majů participovat' na spoločných záujmoch města, 
avšak uvedené konanie tomu nezodpovedá. Nové vedenie mohlo podl'a jeho názoru pri 
kreovaní komisii prejaviť dobrú vól'u tým, že sa malo telefonicky skontaktovať s 
lctorýmkoFvek členom opozičného klubu (aj keď oficiálně zatial' nie je založený), aby sa 
spoločne dohodli na předložení určitého návrhu. Vzniesol tiež výhradu voči tomu, že napr. 
poslanec Ing. Géci by mal byť predsedom dvoch komisii, resp. aj nielctorí ďalší poslanci sa 
objavujú minimálně v dvoch komisiách, pričom klub KDH, NOVA, SDKÚ-DS má zastúpenie 
po 1 poslancovi a napr. v komisii kultúry nemá žiadne zastúpenie - toto v žiadnom případe 
nepovažuje za ústretový krok. 

Ing. L. Cukerová - podl'a jej názoru bol dostatočný časový priestor na predloženie jiávrhov 
na obsadenie poslancov do komisii. Keďže zriadenie komisii bolo schválené na 
ustanovujúcom zasadnutí MsZ v pondelok 15.12.2014, opozičný klub mohol zasadnúť už v 
utorolc 16.12.2014 a předložit' svoj návrh. Osobné telefonicky kontaktovala troch poslancov 
opozičného klubu, do středy 17.12.2014 sa však žiadny z nich nevedel vyjádřit' k tejto 
záležitosti, t.zn., že sa začala riešiť až od 17.12.2014. 

Ing. Urbanovič - podpořil vyjadrenie poslankyně Ing. Cukerovej a zdoraznil, že aj keď názvy 
komisii boli schválené 15.12.2014, nové vedenie města ich dodalo už skór a avizovalo, že 
19.12.2014 sa bude konat' riadne zasadnutie MsZ, na ktorom bude schvafované aj zloženie 
komisii, t.j. bol dostatok času, aby poslanecký klub do středy svoj návrh předložil. Prvoradý je 
podFa neho záujem o komunikáciu a nie záměrné vyvoláváme nepriaznivej atmosféry. Čo sa 
týka opozičných poslancov, v súčasnosti majů vačšie možnosti, keďže v MsZ ich je 6 (oproti 
trom v predchádzajúcom volebnom období), takže logicky majů aj viac predsedov komisii. 
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Mgr. Kultán - upozornil na poměr zastúpenia poslancov v MsZ, lctorý je 10 : 9 : 6, pričom 
poměr predsedov lcomisií je 5 : 1 : 4, čo je neadelcvátne. Osobné tiež nevie o žiadnej dohodě 
o tom, dolcedy mali byť předložené návrhy na členov lcomisií; ich poslanecký klub sa zišiel 
v utorolc 16.12.2014, lcedy jeho návrh aj odišiel. 

Ing. Dušan Vinčur, poslanec MZ - osobné nepochopil princip zriaďovania komisií, pretože ale 
má mať každá komisia 5 členov, minimálně v dvoch komisiách sú už po dvaja cleno via mimo 
poslancov + 3 poslanci, t.zn., že komisia je obsadená a nemožno dopíňať ďalších členov. 
Zaujímal sa, kollco členov komisií bude dopíňaných zradov veřejnosti, pretože podia 
předloženého návrhu je zřejmé, že komisie budú dvojstupňové. Poukázal na problém 
z predchádzajúceho obdobia, keď komisie boli viacčlenné, ale často neboli uznášaniaschopné. 
Podia jeho názoru nie je účelné schvaiovať zloženie komisií na dvakrát - móže dójsť 
krozporom ohiadom vyváženosti komisií, atď. Pokiai ide konkrétné o jeho osobu, 
připomenul, že počas 5 volebných období (20 rokov) bol vždy iba vo finančnej komisii, lctorá 
riešila prevažne predaje pozemkov a cca 80 % je takých, lctoré mali súvislosť s minulosťou -
ztohto hiadiska je výhodou mať pamáť konkrétného orgánu - je dóležité zachovat' určitú 
postupnost', tradicie, atď. V súčasnosti je navrhnutý do inej komisie, než doteraz pósobil a aj 
keď nespochybňuje odbornost' navrhnutých členov do finančnej komisie, osobné jej mohol 
byť tiež nápomocný už aj z hiadiska památi pri schvaiovaní jednotlivých prípadov. Prejavil 
záujem aj naďalej pracovať vo finančnej a majetkovo-právnej komisii a zároveň upozornil, že 
je dóležité, aby v tejto komisii bol zastúpený aspoň jeden odborník z oblasti práva. 

MUDr. Boďa - ocenil vyjadrenie Mgr. Kultána, že opoziční poslanci neboli informovaní 
o dohodách, lctoré malo nové vedenie s MUDr. Slaflcovslcým. Do budúcnosti odporučil 
nerolcovať iba sním, ale přizvat' aj ďalšie osoby, aby výsledky talcýchto rokovaní neboli 
spochybniteiné. Co sa týka počtu 5 členov komisií, pri rolcovaniach nebolo prezentované, že 
komisie budú mať 5 poslancov, ale že budú mať 5 členov a z toho budú váčšinou zastúpení 
poslanci. Pokial' ide o ďalších 4-5 členov, ktorí budú zastúpení občanmi Lipt. Milculáša, 
představa je taká, že sa nebude jednať o členov komisií, ktorí budú mať hlasovacie právo, ale 
budú mať pořádný hlas, t.zn., že sa vyjde v ústrety občanom města, ktorí budú mať záujem 
pomócť, resp. poradit' komisii (móže sa jednať o právnilcov, atď.). Predtým však musí byť 
schválený štatút komisií, kde bude táto vec zvýrazněná. 

Ing. L. Cukerová - osobné tiež vyjadrila l'útosť, že už nie je navrhnutá za členku komisie 
finančnej a majetkovo-právnej, předložený návrh však akceptuje. Rovnako alco poslanec Ing. 
Vinčur je nominovaná do komisie cestovného ruchu apodnilcania a verí, že spolupráca bude 
minimálně tak úspěšná ako vo finančnej komisii. Ing. Vinčur má podl'a jej názoru aj komisii 
cestovného ruchu apodnilcania čo ponúknuť, keďže je predsedom družstva, t.zn., že je do 
tejto komisie nominovaný právom. 

Ing. J. Bobák - čo sa týka odbornosti, osobné má ukončené 3 roky bakalářského štúdia 
vprávnej administrativě, t.zn., že by aj v komisii finančnej a majetkovo-právnej mohol byť 
nápomocný, napriek tomu, že v nej doteraz nepracoval. V minulosti pósobil ešte v komisii 
územného piánovania, výstavby a regionálneho rozvoj a, kde mu povodně bolo ponúlcané 
členstvo a tiež 4 roky pósobil v komisii CR a podnikania. 

Ing. Urbanovič - připomenul, že na budúce zasadnutie MsZ bude předložený návrh na změnu 
štatútu komisií, kde budú komisie doplněné o odbornílcov, t.zn., že na tomto zasadnutí sa 
zloženie komisií neuzatvára definitivně. Opáť zdóraznil, že lceby bol návrh opozície 
předložený do středy tohto týždňa, na tomto zasadnutí bolo možné predísť takej to rozsiahlej 
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diskusii o zložení komisií. Ďalej poukázal na fungovanie predchádzajúcej fínančnej komisie -
aj keď v nej boli zastúpení odborníci (právníci, ekonómovia, atď.) a komisia dala za 4 rok)' 
niekol'ko desiatok odporúčaní, ani jedno z nich nebolo rešpektované. Takáto komisia potom 
nemala opodstatnenie, na čo viackrát upozorňoval a dával MsZ aj návrh na jej zrušenie. 

Ing. Vinčur - zaujímal sa, aký celkový počet členov bude mať fmančná a majetkovo-právna 
komisia. 

Ing. Blcháč. PhD. - na tomto zasadnutí MsZ bude zvolených 5 členov a na budúcom 
zasadnutí ďalších 5 členov - tomu bude predchádzať schválenie změny štatútu komisií. 

Ing. Vinčur - v talcom případe považuje za předčasné kreovat' orgán, ktorý nemá štatút. 

Ing. Blcháč. PhD. - připomenul, že komisie majů svoj štatút. Na margo predchádzajúcej 
diskusie vyjádřil potešenie, že je taký vePký záujem o prácu v komisiách; verí, že tieto 
komisie budú účinným prostriedkom na dosiahnutie ciel'a „dobré spravované město". 
Poslancovi MUDr. Slafkovskému odporučil přehodnotit' svoje vyjadrenia ohPadom záverov 
zo spoločného rokovania pred ustanovujúcim zasadnutím MsZ - falctom, je, že na jeho 
otázku, dokedy je potřebné předložit' návrh nominácií do komisií, mu bolo na tomto střetnutí 
ako aj pri odovzdávaní a preberaní protokolu v kancelárii primátora města dňa 16.12.2014 
odpovedané, že tento návrh je potřebné předložit' do středy 17.12.2014. K pripomienke 
poslanca Ing. Yinčura ohPadom počtu členov komisií poznamenal, že nikde nebolo 
prezentované, že 5-členné komisie, ktoré sa majů schval'ovať na tomto zasadnutí, budú 
zložené iba z poslancov. Zdoraznil, že pokial' mal klub KDH, NOVA, SDKÚ-DS + poslanec 
Ing. Čefo zasadnutie dňa 16.12.2014, bolo potřebné zaslat' návrh nominácií v ten istý deň 
a nie až 18.12.2014 - v takom případe by bol návrh respektovaný a zapracovaný do materiálu. 
Poznamenal, že pri tvorbě komisií sa vychádzalo o.i. aj z počtov poslancov zastúpených 
v MsZ, t.zn., že aleje 9 poslancov klubu KDH, NOVA, SDKÚ-DS a je zriadených 10 komisií, 
je logické, že v jednej komisii nemusí byť jeden poslanec. Ukončil rozpravu k tomuto bodu 
a pred hlasováním vyhlásil přestávku v trvaní 15 minút. Po prestávke vyzval návrhovú 
lcomisiu k predloženiu návrhu na uznesenie. 

Ing. Ganoczy, PhD. - předložil na hlasovanie vyššie uvedený pozměňovací návrh poslanca 
MUDr. Slaflcovského na doplnenie komisií. 

Pozměňovací návrh nebol schválený (10 poslancov za, 11 proti, 2 nehlasovali). 

Ing. Ganoczy. PhD. - předložil na hlasovanie povodný návrh so změnami uvedenými v úvode 
primátorom města. 

Městské zastupitelstvo návrh schválilo (14 poslancov za, 2 proti, 7 sa zdržalo hlasovania). 
Uznesenie bolo přijaté pod číslom 109/2014. Obsah uznesenia je přílohou tejto zápisnice. 

b) NÁVRH NA ZMĚNU ZÁSTUPCOV MĚSTA V PRÁVNICKÝCH 
OSOBÁCH S ÚČASŤOU MĚSTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Návrh předložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor města. Na úvod požiadal o 
změny v predloženom písomnom návrhu, a to v bode 1 písm. i) Cezhraničné združenie 
Euroregion Tatry", kde sa pojem „představenstvo" nahradí pojmom „zástupea města" a pojem 
„revízna komisia" sa vypustí, v bode 2 písm. c) MHK 32, a.s., kde sa v predstavenstve meno 
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„Ing. Peter Jurčo" nahradí menom „Marek Uram" a v písm. k) namiesto pojmu 
„představenstvo" sa uvedie „zástupca města Liptovský Mikuláš a kandidát do rady združenia 
Euroregion Tatry". Ďalej informoval, že v případe LVS, a.s. akceptovali změněné stanovy, 
ktoré platia od 1.1.2015 a podl'a ktorých sa do představenstva navrhujú traja zástupcovia 
města, hoci doteraz boli šiesti a do dozornej rady sa navrhujú dvaja, hoci doteraz boli traja. 

Ing. Vinčur - přistavil sa pri schvalovaní nových návrhov, pretože účasť v týchto orgánoch 
spoločností je najma o zodpovědnosti voči občanom města a voči městskému zastupitelstvu. 
Zaujímal sa, či toto zastúpenie bolo dostatočne zvážené z taktického hl'adiska, nakoFko 
uvedení zástupcovia budú hájiť aj záujmy města. Ide hlavně o spoločnosť LMT, a.s., pretože 
navrhovaný zástupca pracovně pósobí v spoločností, ktorá má podobný, resp. totožný predmet 
činnosti so spoločnosťou, v ktorej bude zastupovat' město. Mal by v nej teda obhajovat' 
záujmy města a nie vytvárať určitú konkurenčnú atmosféru. 

MUDr. Alžběta Smiešna, poslankvňa MZ - upozornila, že v predchádzajúcom období bola 
členkou dozornej rady Televízie Liptov, a.s. - v případe, že v rámci odvolávania zástupcov 
z jednotlivých orgánov sa jej meno opomenulo, dobrovoPne sa vzdá tejto funkcie. 

Ing. Blcháč, PhD. - MUDr. Smiešna nebola navrhnutá na odvolanie; záujmom města bolo, 
aby ďalej pósobila v dozornej rade Televízie Liptov, a.s. Požiadal ju, aby do času skončenia 
rozpravy upřesnila svoje stanovisko. 

Peter Cibálc, poslanec MZ - poukázal na štatutárov spoločností MHK 32, a.s. - v tejto 
súvislosti poznamenal, že aj zo súčasnej súťaže je možné padnúť ešte nižšie, tak ako sa 
podařilo vypadnúť z extraligy v historii najvyššieho rozpočtu klubu. 

Ing. Blcháč. PhD. - vyjádřil poPutovanie, že poslanec p. Cibálc nebol vo svojom vystúpení 
konkrétny. Co sa týka zástupců spoločností LMT, a.s., ide o odborníka na teplo a je 
navrhovaný do dozornej rady, t.zn., že nebude štatutárnym zástupcom spoločností. 
Připomenul, že město Liptovský Mikuláš má len jedno miesto v dozornej rade, kde doteraz 
bola Ing. D. Droppová; v súčasnosti navrhujú odborníka na túto oblast' p. Ota Macka. V tejto 
súvislosti odporučil pojem „představenstvo" nahradit' pojmom „dozorná rada", a to v bodoch 
1 a 2 písm. d). Nakoniec požiadal poslankyňu MUDr. Smiešnu, aby sa vyjadrila k svojej 
účasti v dozornej rade Televízie Liptov, a.s. 

MUDr. Smiešna - vyhlásila, že sa vzdává svojho členstva v dozornej rade spoločností 
Televízia Liptov, a.s. 

Ing. Blcháč, PhD. - vedenie města berie rozhodnutie MUDr. Smiešnej na vedomie. 
Poznamenal, že zámerom bolo, aby aj z druhého poslaneckého klubu bola možnost' kontroly 
Televízie Liptov, a.s. Čo sa týka pripomienky p. Cibáka, nie je jasné, koho mal konkrétné na 
mysli, pretože v predstavenstve MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. zostáva Mgr. Jerguš Bača 
ako historicky najvačšia hokejová ikona v Liptovskom Mikuláši a k nemu pribúda p. Marek 
Uram, ktorý je tiež účastnílcom MS 2002 - ide o významných odchovancov mikulášského 
hokej a, lctorým by malo predovšetkým záležať na pozitívnom vývoji v mestskom hokej ovom 
klube. Je logické, že napr. JUDr. Milan Trnovský, ktorý už nie je poslancom MsZ, nemóže 
byť ďalej predstavitePom města v spoločností MHK a logicky sa mení aj ďalší člen dozornej 
rady MUDr. Slafkovský - nahrádza sa odbornílcom Ing. R. Hunom a doplňajú sa ďalší 
členovia Ing. L. Cukerová, ktorá má aj osobné blízko k tomuto športu a p. Čeňka, ktorý je 
dlhoročným podporovatePom hokeja. Vyzval poslancov, aby nepoužívali výrazy ako 
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„vypadnutie" a pod. Napriek tomu, že MHK 32 vypadol z extraligy, aj keď v rokoch 2008 -
2009 mal historicky najlepšiu sezónu (svoju úlohu zohrali zdravotně problémy a zranenia 
hráčov, redukcia súťaže, atd\), je potřebné brať do úvahy, že vtedajšie vedenie dokázalo 
financovat' aj extraligu a bolo by to dokázalo aj ďalej. Vyjádřil presvedčenie, že po vodné 
prísl'uby o navrátení MHK 32 do extraligy dokáže nový manažment naplnit'. Ciel'om města je, 
aby sa obnovila hokejová tradícia v meste Liptovský Mikuláš. Na závěr objasnil dóvod změny 
zástupců v predstavenstve MHK 32, a.s. namiesto Ing. P. Jurča. Připomenul, že nedávno 
došlo k zlúčeniu spoločností Městský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. s Bytovým 
podnikom Liptovský Mikuláš, a.s., pričom MHK 32, a.s. je nástupnickou organizáciou BP 
L.M., a.s. Tieto skutočnosti sa neodrazili v zastúpení v orgánoch spoločnosti, preto sa 
v najbližšej budúcnosti bude pracovať na tom, aby sa tá časť MHK, ktorá je zodpovědná za 
bývalý Bytový podnik, posilnila. 

Ing. Ganoczv. PhD. - předložil na hlasovanie návrh uznesenia so změnami navrhnutými 
primátorom města a doplněním o odvolanie MUDr. Alžběty Smiešnej z dozornej rady 
Televízie Liptov, a.s. na jej vlastnú žiadosť. 

Městské zastupitel'stvo návrh schválilo (13 poslancov za, 9 sa zdržalo hlasovania, 1 
nehlasoval). Uznesenie bolo přijaté pod číslom 110/2014. Obsah uznesenia je přílohou tejto 
zápisnice. 

c) NÁVRH NA SCHVÁLENIE PLATU ZÁSTUPCOVI 
PRIMÁTORA MĚSTA 

Návrh předložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor města. Informoval, že 
súčinnosťou od 15.12.2014 menoval Ing. Rudolfa Urbanoviča, poslanca MsZ, za zástupců 
primátora města (poznamenal, že v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2015 je možné 
menovať iba jedného zástupců primátora). Plat zástupců sa navrhuje tak alco doteraz, vo výške 
82,7 % z platu primátora, a to s účinnosťou od 15. 12. 2014. 

Ing. Ganoczv. PhD. - předložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez změny. 

Městské zastupitelstvo návrh schválilo (20 poslancov za, 3 nehlasovali). Uznesenie bolo 
přijaté pod číslom 111/2014. Obsah uznesenia je přílohou tejto zápisnice. 

b) VZDANIE SA FUNKCIE RIADITEEA VPS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Návrh předložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor města. Na úvod požiadal 
o gramatickú opravu názvu časti "odvolává". Informoval, že v středu tohto týždňa sa 
uskutečnilo krátké stretnutie zástupcov města s manažmentom Verejnoprospešných služieb, 
na ktorom bolo vedenie města informované o aktuálnom stave a alctuálnych problémoch VPS. 
Osobitne prebehlo aj rokovanie s riaditefom VPS Ing. Jozefom Klepáčom s tým, že v závere 
Ing. Klepáč požiadal a následne doručil aj list, v ktorom sa vzdává funkcie riaditefa VPS 
počnúc dňom 1.1.2015, s požiadavkou do konca roka si vyčerpat' dovolenku. Pokial' MsZ 
tento návrh schváli, bude s ním ukončený pracovný poměr a funlccia riaditefa VPS. Následne 
město niekoho poverí riadením VPS a zároveň vypíše výběrové konanie, aby dalo možnost' 
přihlásit' sa na túto pozíciu manažérom, lctorí by vedeli riadiť VPS tak ako si to vyžaduje 
zákon a tiež ako si to predstavujú občania i vedenie města. 
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Ing. Ganoczy, PhD. - předložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez změny. 

Městské zastupitelstvo návrh schválilo (22 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania). 
Uznesenie bolo přijaté pod číslom 112/2014. Obsah uznesenia je přílohou tejto zápisnice. 

6/ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MĚSTA O URČENÍ 
VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA 
A DIEŤA ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH 
NA ÚZEMÍ MĚSTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PRE ROK 2015 

Návrh předložil Mgr. Rastislav Kudlička, vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, 
sportu akultúry MsU. Informoval, že toto VZN určuje výšku dotácie pre školy a školské 
zariadenia na území města. V podmienkach města Liptovský Mikuláš sa to konkrétné dotýká 
škol a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovatel'skej posobnosti města Liptovský Mikuláš, 
t.zn., základných škol, materských škol, základnej umeleckej školy, školských klubov detí, 
školských jedální a centra volného času, ako aj škol a školských zariadení, lctorých 
zriaďovatefom je cirkev alebo súkromný zriaďovatel'. Připomenul, že určenie výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa pre školské zariadenia na příslušný kalendárny rok je 
zákonnou povinnosťou obce, takisto ako je zákonnou povinnosťou obce poskytnúť dotáciu 
pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej 
na mzdy a prevádzku pre zariadenia vo svojej zriaďovatefskej posobnosti. Návrh VZN je 
spracovaný v súlade s rozpočtom města Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016-2017; 
výška dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovatefskej posobnosti města na rok 2015 
vychádza z reálných potrieb na zabezpečenie činnosti, s dórazom na hospodárnost', účelnost' 
a efelctívne využívanie přidělených finančných prostriedkov. 

Ing. Blcháč. PhD. - dal hlasovat' o predloženom návrhu VZN - bez změny. 

Městské zastupitelstvo návrh jednomysefne (22 hlasmi) schválilo. Všeobecne závazné 
nariadenie bolo přijaté pod číslom 8/2014/VZN. 

7/ PROTEST PROKURÁTORA PROTI VZN č. 1/2006/VZN 
O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU 
PREVÁDZKY SLUŽIEB V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Návrh předložila Mgr. Anna 11'anovská, vedúca útvaru právnych služieb MsÚ. 
Informovala, že dňa 26.11.2014 bol podaný protest prokurátora Okresnej prokuratúry 
Liptovský Mikuláš proti VZN města Liptovský Mikuláš č. 1/2006/VZN přijatému dňa 
2.2.2006, s nadobudnutím účinnosti 17.2.2006, a to z dóvodu, že jeho prijatím v čl. 2, v čl. 3 
ods. 2,3,4, v čl. 4, v čl. 5, v čl. 6 ods. 1 písm. b) a v čl. 8 bol porušený zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znění v ustanoveniach § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i). Pre 
objasnenie vzmysle protestu uviedla, že ak obec vymedzuje pojmy, ktoré sú upravené 
vprávnom předpise (v tomto případe sú to napr. pojmy „prevádzka", „prevádzkovatel'", 
„hudobná produkcia"), prebratie zákonného ustanovenia musí byť doslovné, pretože v inom 
znění je v rozpore so zákonom. Podfa ust. § 4 ods. 3 písm. i) zákona o obecnom zriadení obec 
určuje pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, a to vo 
formě normatívneho právneho aktu, t.zn., že žiadny iný orgán obce, okrem MsZ, nie je 
oprávněný závazným spósobom určovat' čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb. 
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Povinnosti prevádzkovatePa sú upravené v zákone o ochraně spotrebitel'a v platnom znění. 
Povinnosti prevádzkovaíePa upravené v čl.5 nariadenia sú zostručnené a bod 4 s povinnosťou 
dodržiavania zákona je tiež nad rámec zákonného splnomocnenia. Kontrolná činnost' 
upravená v čl. 6 VZN nerespektuje zákonné ustanovenia z dovodu, že oprávnenie vykonávat' 
kontrolnú činnost' bolo zverené aj povereným zamestnancom města. Zdóraznila, že úprava 
kontrolnej činnosti ani sankcie nepatria do rozsahu územnej samosprávy. Podrobnejšie sú 
jednotlivé nedostatky rozobraté vprílohe k předloženému materiálu. Připomenula, že 
o proteste prokurátora musí byť rozhodnuté do 30 dní od jeho doručenia. Ak orgán verejnej 
správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskor do 90 dní 
od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne závazný právny předpis zrušit', príp. 
nahradiť všeobecne závazným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom 
a ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi. Preto sa předkládá uznesenie, ktorým 
MsZ vyhovuje podanému protestu, ruší napadnuté VZN č. 1/2006 a ukládá vedúcej oddelenia 
marketingu a podnikania pripraviť návrh VZN upravujúceho pravidlá času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na februárové zasadnutie MsZ. 

Ing. Blcháč, PhD. - upozornil, že ak sa uvedené VZN zruší, bude problém s překlenutím 
obdobia do prijatia a nadobudnutia účinnosti nového VZN, preto odporučil doplnit' časť 
„ruší" o účinnost', t.j. „s účinnosťou od nadobudnutia účinnosti nového VZN o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš". 

Ing. Ganoczy, PhD. - předložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez změny. 

Městské zastupitelstvo návrh jednomysel'ne (23 hlasmi) schválilo. Uznesenie bolo přijaté 
pod číslom 113/2014. Obsah uznesenia je přílohou tejto zápisnice. 

8/ ZRUŠENIE UZNESENIA č. 19/2011 ZO DŇA 10.2.2011 

Návrh předložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor města. Na úvod připomenul, že pre 
poslancov je připravená aj krátká prezentácia dizajn manuálu města Liptovský Mikuláš, ktorý 
bol připravený a schválený uznesením č. 115/2007 z 25.10.2007. Město do tohto projektu 
zainvestovalo abola lcnemu vykonaná aj široká diskusia, žial', vr. 2011 bol tento dizajn 
manuál, resp. samotné logo zrušené. Je však zapísané na Úřade priemyselného vlastníctva, 
město má naň ochrannú známku a vzhPadom k tomu, že od jeho zrušenia nebolo předložené 
žiadne nové riešenie, navrhol, aby město Liptovský Mikuláš opáť využívalo pri svojej 
komunikácii tento dizajn manuál. 

p. Paška - zaujímal sa, či prezentovaný dizajn manuál je totožný s dizajn manuálom přijatým 
vr. 2007. 

Ing. Blcháč. PhD. - ide o totožný dizajn manuál - nedochádza k žiadnej zmene. 

Ing. J. Bobálc - poznamenal, že keď pri schvaPovaní tohto dizajn manuálu v roku 2007 
vzniesol určité pripomienky k povodnému návrhu, ktorý bol čiastočne iný, malo to pre neho 
poměrně vel'ké osobné dósledky. Připomenul, že pokial' je tento dizajn manuál pre město 
nevyhnutný, nemá problém ho podpořit', napriek tomu si však myslí, že pre město je 
podstatné mať erb města. 
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Ing. Urbanovič - na doplnenie uviedol, že tento dizajn manuál, ktorý bol schválený v r. 2007, 
bol prvý v Liptovslcom Mikuláši. Okrem toho město Liptovský Mikuláš bolo druhým, resp. 
třetím mestom na Slovensku, ktoré přijalo takýto vizuálny koncept města, preto považuje za 
nepochopitel'né, prečo ho bývalé MsZ (aj vďaka Ing. J. Bobákovi) zrušilo. 

Ing. Blcháč. PhD. - vyjádřil presvedčenie, že lceď si všetci tento dizajn manuál naštudujú 
a osvoja, bude to na prospěch města. Faktom je, že Liptovský Mikuláš bol jedným z mála 
miest, ktoré si začali budovat' svoju značku, so zameraním sa najma na turizmus a cestovný 
ruch. Myslí si, že takéto logo je moderné a o.i. je v ňom zahrnutý aj erb města, preto v jeho 
přijatí a opatovnom používaní nevidí žiadny problém. 

Ing. Ganoczy. PhD. - předložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez změny. 

Městské zastupitelstvo předložený návrh schválilo (15 poslancov za, 3 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, 2 nehlasovali). Uznesenie bolo přijaté pod číslom 114/2014. Obsah uznesenia je 
přílohou tejto zápisnice. 

9 /  I N T E R P E L Á C I E  P O S L A N C O V  

1. Michal Paška: a) Podbreziny - požiadavka zaoberať sa problematikou mosta na 
Opavskej ulici, ktorý je v zlom technickom stave. 

b) Podbreziny - nezabezpečená vianočná výzdoba - pre budúci rok nájsť fmančné 
prostriedky na dostojnú prezentáciu sídliska. 

c) Podbreziny - požiadavka o opravu vypadnutej dlažby pri cukrárni Veronika. 

d) Podbreziny - požiadavka odstrániť nefunkčnú hojdačku na ul. Kemi - vnútroblolc. 

e) Podbreziny - požiadavka odstrániť pozostatok lavičky na ul. Kemi - vnútroblok. 

f) Podbreziny, Březová ulica - pouličné osvetlenie osadené v súvislosti s vybudováním 
parkovacích miest neplní svoj účel z dóvodu tienenia stromom - požiadavka orezať lconáre 
zakrývajúce osvetlenie. 

g) Podbreziny - požiadavka odstrániť 2 spomaťovacie prahy - jeden pri vstupe na sídlisko 
(pri novovybudovanej autoumyvárni), ktorý je zbytočný, pretože vsmere zPodbrezín sa 
vychádza na hlavnú cestu, kde je dopravná značka „daj přednost' vjazde" a druhý 
spomaťovač pred mostom na Opavskú ulicu, ktorý přestal plniť svoj účel po zániku zariadenia 
Garni avsúčasnosti nemá žiadne opodstatněme, keďže o cca 30 m ďalej sú ďalšie 2 
spomaťovače. 

2. Ing. Jozef Bobák : a) Palúdzka - požiadavka odstrániť neporiadolc v blízkosti 
kontajnerov na šatstvo pri kultúrnom dome. 

b) Palúdzka - kritika k vzhPadu vianočného stromčeka i celkovému vianočnému osvetleniu. 
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3. Ing. Dušan Vinčur - vyzval všetkých, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí městského 
zastupitelstva, aby si počas rokovaní vypínali mobilné telefony, t.j. aby sa ich vyzváftaním 
navzájom neobmedzovali a nerušili. 

4. Marek Nemec : a) Nadviazal na pripomienku Ing. J. Bobáka ohfadom vianočnej 
výzdoby - vianočný stromček v m.č. Palúdzka je vel'mi zle vyzdobený; okrem toho je 
nedostatečná vianočná výzdoba v celom meste. 

b) Poďalcoval za vykonanie opravy přepadnutého chodníka a časti odtokového kanála na 
Palúčanskej ulici (oproti katolickému kostolu) - naprielc tomu, že na svoj podnět (vrátane 
fotodokumentácie zaslanej na odd. ŽPDaVP a na YPS) nedostal spatnú odpověď, situácia 
bola v priebehu niekol'kých dní vyriešená. 

5. Ing. Pavel Bobák, CSc. - požiadal VPS o zabezpečenie vianočnej výzdoby na území 
města a zároveň vykonanie opatření na zabezpečenie čistoty a poriadku v meste v súvislosti 
s konáním osláv Silvestra a Nového roka. 

10/ INFORMÁCIE 

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor města, udělil slovo hlavnej kontrolórke města, která 
požiadal o vystúpenie v rámci tohto bodu. 

JUDr. Bibiana Kuchárová. hlavná kontrolórka města - na úvod zaželala všetlcým zvoleným 
poslancom vefa zdravia, úspechov do ďalšej práce a samé šťastné rozhodnutia. Zároveň 
vyslovila želanie, aby im pri rozhodnutiach boli nápomocné aj výsledky jej práce. 

Informovala, najma nových poslancov, že v predchádzajúcom období vykonávala kontrolu 
hospodárenia vo Yerejnoprospešných službách za rok 2012. V tejto súvislosti podala 
oznámenie na neznámého páchatefa za účelom preverenie podozrenia z trestnej činnosti pri 
realizácii veřejných obstarávaní. Táto informácia bola podaná 11.9.2014 na MsZ tak ako jej to 
ukládá smernica okontrolnej činnosti a považuje za potřebné informovat' MsZ o výsledku 
v tejto záležitosti. Uviedla, že táto vec bola podfa § 197 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku 
uznesením Okresného riaditefstva policajného zboru, odboru lcriminálnej policie, oddelenia 
vyšetrovania zo dňa 14.11.2014 odovzdaná Úřadu pre veřejné obstarávanie Bratislava za 
účelom prerokovania možného správného deliktu podfa zákona overejnom obstarávaní, 
nakofko zastávajú názor, že nie je dóvod na začatie trestného stíhaniaalebo postupu podfa § 
197 ods. 2 Trestného poriadku. 

Ing. Blcháč. PhD. - připomenul, že v súvislosti s činnosťou VPS vr. 2012 boli určité 
pochybenia (porušenie zákona o verejnom obstarávaní), ktoré sa zatiaf zrejme dostatočne 
nevyriešili; město bude očakávať, aký bude v tejto veci ďalší vývoj. 

Informoval o tom, že vedenie města doteraz nedostalo žiadne oficiálně informácie 
o ustanovení poslaneckých klubov. Požiadal, aby o ich zriadení bolo město včas informované, 
aby následne mohla prebiehať komunikácia. 
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Ďalej informoval, že na ostatnom zasadnutí zastupitelstva Žilinslcého samosprávného kraj a 
(18.12.2014) bola do funkcie riaditeFky Galérie P. M. Bohúfta vLiptovskom Mikuláši 
menovaná (po cca polročnom poverení) Mgr. Alena Antošová. Připomenul, že město má 
s Galériou P. M. Bohúňa spoločné aktivity, čo sa týka prevádzky Centra Kolomana Sokola 
a sčasti aj v galerijnej záhradě, kde má město vo vlastníctve určité pozemky. 

Informoval, že najbližšie zasadnutie městského zastupitelstva je podl'a schváleného 
harmonogramu plánované na 5.2.2015 - program tohto rolcovania bude pravděpodobně 
doplněný o niektoré body. Připomenul, že termíny ďalších zasadnutí sú zverejnené a vyjádřil 
presvedčenie, že MsZ nebude musieť zasadať mimo plánovaných termínov. 

Informoval, že súčinnosťou od 16.12.2014 menoval prednostkou Městského úřadu Ing. 
Martinu Kapitáňovú, ktorá riadne převzala úrad od bývalej prednostky Ing. Anny Rašiovej. 

Pozval všetkých na adventný koncert, ktorý sa uskutoční 21.12.2014 a novoročný koncert 
v Dome kultúry dňa 4.1.2014 a na silvestrovský program, ktorý sa připravuje na Náměstí 
osloboditefov. 

11/ ZÁVĚR 

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor města, zaželal všetkým radostné prežitie vianočných 
sviatkov, pokoj v rodinách a do roku 2015 vyslovil želenie, aby sa spolupráca všetkých 
uberala tak, aby město čo najlepšie slúžilo obyvatefom Liptovského Mikuláša. Poďakoval 
všetkým za účasť a zasadnutie městského zastupitelstva ukončil. 

Ing. Martina Kapitáňová 
prednostka MsÚ 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města 

Overovatelia zápisnice: 

Peter Cibák 

MUDr. Marta Voštináková 

Zapísala: Anežka Drbiaková 

V Lipt. Mikuláši 30.12.2014 
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