
ZÁPISNICÁ Č. 9/2019
XIV. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo

dňa 20. júna 2019 o 10.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍ TOMNí:
Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta

POSLANCI MsZ:
1/ MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3/ MUDr. Miroslav Boďa
4/ Peter Cibák
5/ Ing. Lucia Cukerová
6/ Ing. Jaroslav Cefo
7/ Sofia Cupková
8/ Mgr. Anna Dvorščáková
9/ Ing. Matej Géci

10/ Marta Jančušová
11/ Mgr. Vincent Kultan
12/ Bc. Marek Nemec
13/ Mgr. Miroslav Neset
14/ Michal Paška
15/ Bc. Ľubomír Raši
16/ Ing. Jozef Repaský
17/ Mgr. Ján Smieško
18/ MUDr. Alžbeta Srniešna
19/ Mgr. Ľubica Staroňová
20/ Mgr. Táňa Sufliarská
W Ľuboš Trizna
22/ Ing. Rudolf Urbanovič
23/ MU Dr. Marta Voštináková
24/ MUDr. Andrea Zideková

OSPRAVEDLNENÝ:
1/ MUDr. Michal Luníček

PRIZVANÍ:
I / Ing. Marta Gutraiová. prednostka MsU
2/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník MsP ‚

4/ Ing. Lenka Debnárová. PhD.. vedúca finančného odboru MsU ‚

5/ PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnútornej správy MsU
6! Mgr. Anna JFanovská, vedúca odboru právnehoMsU
7/ Ing. Miloš Berník, vcdúci odboru výstavby NIsU
8/ Ing. Katarína Suveríková. vedúca odboru UR a SP MsU
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9! Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
10/ doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsU
11! Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsU
12/ Ing. Jana Korrnaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
13/ Ing. SoĎa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikaniaMsu
14/ Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelenia daní a poplatkov MW
15/ PhDr. Marcela Jašková, vedúca oddelenia rozpočtu, účtovnictva a majetku NisU
16/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta
17/ PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže. šponu a kultúry MW
18/ RNDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia ZP a poFnohospodárstva MsU
19/ Mgr. Zuzana S]auková. riaditefka Zariadcnia prc scniorov a DSS. L. Mikuláš
20/ Mgr. Jaroslav I-Inc, riaditeľ Múzca Janka Kráľa. Liptovský Mikuláš
21/ Mgr. René Devečka, riaditeľ Domu kultúry. Liptovský Mikuláš
22/ Ing. Miroslav Uličný, ekonomický námestník riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš
23! Bc. Jana Piatková, riaditefka Informačného centra Liptovský Mikuláš
24! Magdaléna Riessová, riaditeFka Materskej školy. Nábrežie 4. apríla, L. Mikuláš
25! Bc. Zdenka TarageFová, riaditeľka Materskej školy Kláštorná, L. Mikuláš
26/ Mária Adlerová, niaditeľka Materskej školy, Agátová ul.. L. Mikuláš
27/ Mgr. Miroslava Erhardtovú. riaditeľka Materskej školy Ul. Cs. brigády
28/ Mgr. Dana Gajdošová, riaditeUka Základncj školy Nábrežic Dr. A. Stodolu
29/ Mgr. Alena Ridzoňová. riaditcFka Základnej školy M. Rázusovej-Marákovcj
30/ Mgr. Janka Cuprová, niaditeFka Základnej školy M .Janošku. ul. Čs. brigády, L. Mikuláš
31! Mgr. Emilia Cudejková. riaditeFka Základnej školy s MS. Dernünovská ul., L. Mikuláš
32/ Mgr. Beáta Grešová. riaditeľka Materskej školy. Komenského ul.. L. Mikuláš

MÉDIÁ:

1/ Miroslava Mlynárová, TASR
2/ Milan Velecký, RTVS

1/ OTVORENIE ZÁSADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvonil a viedol Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor
mesta. Na úvod informoval, že mesto obdržalo ‚.Upovedomenie o spósobe vybavenia
opakovaného podnetu“ z krajskej prokuratún. v ktorom sa okrem mého uvádza. že ..nakofko
uznesenie mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš č. 93/2018 zo dán 20. 12. 2018
nebolo v lehote troch rnesiacov od jeho schválenia potvrdené trojpfltinovou vüčšinou h]asov
všetkých poslancov, stratilo v zmysle * 13, ods. 8 zákona o obecnom zriadcni platnosť. Kcďže
strata platnosti uvedeného uznesenia vo svojich reálnych dósledkoch znamená, že ako správny
akt prestalo toto uznesenie mestského zastupiteľstva existovať, hľadi sa naň ako by nebolo
prijaté. Nejestvuje v tejto časti spósobilý predrnet prokurátorského dozoru na dodržiavanie
zákonnosti nad orgánmi verejnej správy“. Je to potvrdenie toho, že mestská rada neexistuje.

Následne informoval, že mesto bob úspešné v podaní žiadosti o nenávratný íinančný
príspevok v rámci programu IROP a bola schválená žiadosť na projekt „Revitalizácin
vnútrob)oku Nábrežie Dr. Áurela Stodolu“ vo výške 499 795.94 E.

Dalej upriamil pozornosť na to. že mesto obsadilo druhé micsto medzi samosprávami
v celoslovenskej kampani „Do práce na bicvkli“.

Uviedol, že z účasti na zasadnuti sa ospravedlnil MUDr. Michal Luniček. Prítomných
je 24 poslancova mestské zastupiteľstvoje uznášaniaschopné.
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2/ URČENIE ZAPISOVATEEA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovateľku primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú n za overovatefov
zápisnice poslancov Ing. Jaroslava Cefa a Michala Pašku.

3/ VOĽBA NÁVRIIOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blchóč. PhD., primátor nwsta. predložil návr na voľbu návrhovej komisie. do
ktorej odporučil zvouť poslancov Ing. Mateja Géciho, Mgr. Miroslava Ne5eta a Mgr. Vincenta
Kultana. Pripornenul, že títo poslanci boli vybraní na základe rotácie zastúpenia štvroch
poslaneckých klubov (klub Nový Mikuláš, klub SMER-SD, SNS a Národná koalícia, klub
nezávislých poslancov, klub Skutočne nezávislých poslancov) v trojčlennej návrhovej komisii.

lnu. Jaroslav Čefo. poslanec rnestského zastupitel‘stva — nepamätá si na to, že by sa kluby
dohodli na rotách zastúpenia v návrhovej komisii a tento spósob vofby návrhovej kornisie
neakceptuje.

lnu. Lucia Cukerová. poslankvňa rnestského zastupiteľstva — uviedla. že v minulosti sa
v prípade volby členov návrhovej komisie postupovalo tak, že jednotlivé poslanecké kluby
navrhli svojho zástupcu a následne sa o predloženom návrhu hlasovalo.

lnu. Ján Blehúč. PhD.. primátor mesta — podotkol, že v minulosti nikdy nebol problém s voľbou
návrhovej komisie a objavil sa len pred nickoľkými zasadnutiami. Ü spósobe tvorby návrhovej
komisie sa nehlasovalo, ale vnímal to tak, že s ním panuje všeobecný súhlas.

lnu. ČeFo — uviedol, že primátor mesta sajednotlivých poslancov nepýtal na ich názor. On sám
s týmto spósobom napríklad nesúhlasi.

Mur. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva — uviedol. že problém vznikol vtedy.
keď primátor mesta začal zneužívat‘ núvrhovú komisiu na to. aby svopoFne vyraďoval
pozrneňujúce návrhy poslancov bez ich vedomia.

Inu. Blcháč — uviedol, že vjadrenie Mgr. Kultanaje nepravdivé.

Návrhová komisia v tomto zložení nebola schválená (8 poslancov za. 11 proti. 2 sa zdržali. I
nehlasoval).

lnu. Čefo — uvicdol, že súčasťou programu sú viaceré závažné body a preĹo si myslí. že by
v návrhovej komisii mal byť poslanec, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením návrhovcj
komisie a za takúto osobu považuje Ing. Cukerovú.

Ľuboš Trizna. zástupca primátora mesta — povedal. že za rovnako skúseného poslanca
$ vedením návrhovej kornisie považuje Ing. Géciho.

lnu. Čefo — podotkol. že Ľ. Trizna by si mal naštudovať. ktorí poslanci boli členmi návrhovej
komisie v predošlorn volebnom období.
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Ing. Blcháč, PhD.. prcdložil návrh na voľbu návrhovej komisie, do ktorej odporučil zvouť
poslancov Martu Jančušovú, Mgr. Miroslava Neseta a Mgr. Vincenta Kultana. Návrhová
komisia v tomto zložení nebola schválená (10 poslancov za, 9 proti, 3 sa zdržali, nehlasovat).

MEr. Kultan — požiadal o paťminútovú prestávku.

1nz. Blcháč. PhD. — povedal. že pokiaľ návrhová komisia nebude ani na tretí pokus schválená.
bude rnusieť zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončiť, Požiadal O vystúpenie prednostku
MsU Ing. Gutraiovú. aby prcčitala právne stanovisko mesta .‚Stanovisko k prewkovaniu návrhu
programu mestského zastupiteľstva 20. 6. 2019‘.

lnu. Marta Gutraiová. prcdnostka mestského úradu — zacitovala zo stanoviska. ktoré
vypracovali odborní zamestnanci mesta v spolupráci s právnym odborom k materiálom. ktoré
majú byť prerokované na tomto zasadnuti a v ktororn sa uvádza:
„V zmysle Cl. 67 (1) Ustavy SR ‚.Uzemná samospráva sa uskutočňuje na zlwomaždeniach
ohyvateľov obce, miestnym referendom. ľeierendom na území vvššieho územného celku.
orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného cetku.“
Orgány obce sú „iba predlženou rukou“ jej obyvateľov, ktorí si ich ustanoviti, aby v rámci ich
kompetencie uskutočňovali úkony súvisiace So správou obce ajcj majetku.
Obecné zastupiteFstvo je normotvorným a koncepčným orgánom na úrovni územnej
samosprávy, ktoré rozhoduje o základných otázkach života obce.
Samosprávna pósobnosť obce podľa 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v zneni neskorších zmien (ďalej len „zákon“) predstavuje zákonom vymedzený obsah úloh,
ktoré je povinná zabezpcůovaĽ
Predmetom dnešného programu rokovania mestskóho zastupiteľstva sú okľem mého návrh na
schválenie Partnerskej zmluvy o realizácii spoločného mikroprojektu s názvom ..Rozvoj
cyklistickej infraštruktúry v Noworn Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci programu
cezhraničnej spolupráce tnterreg V — A Poľsko — Slovensko 2014 — 2020. záverečného účtu
mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018, návrh na zmcny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na
rok 2019. všeobecne 2áväzných naľiadení.
V zmvsle ust. * 11 ods. 4 písm. h) zákona, obecné zastupiteľstvo schvuľuje dohody o
medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnorn združení podl‘a * 21 ods. I.
Uznesenie MsZ o schválení Partnerskej zmluvy o realizácii spoločného mikroprojektu
s názvom „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci
programu cezhraničnej spolupráce lnterreg V — A PoFsko — Slovensko 2014— 2020 je povinnou
prílohou žiadosti o nenávratný flnančný príspevok („NFP“). Jej neschválenie by znamenalo
ukončenie hodnotiaceho procesu podanej žiadosti o NFP z dóvodu nesplnenia formálnych
kritérií žiadosti. Celková hodnota projektuje M0.000 E, z toho 122 000 Eje investícia Noweho
Targu do vybudovania cyklistického mestečka. Týrnto by sme nielen Liptovskému Mikulášu
ale aj mestu Nowy Targ zmariti investíciu, do ktorej už investovali nemalé linančné prostriedky
napr. do prípravy PD, investíciu budú reatizovať na ploche 9.740 m2. Zástupcovia mesta Nowy
Targ. ako vedúci partner projektu, nás oslovili s dóverou o vstup do partnerstva v spoločnom
projekte. V prípade nesehválenia tejto medzinárodnej spolupráce by sa mohlo poškodit‘ nielen
dobré meno nášho mesta. ale bola by ohrozená i naša možná účasť v ďalších podobných
mcdzinárodných projektoch.
V pripade schválenia Návrhu na schválenie spotuítnancovania projektov ..Rekonštrukcia
Požiarncj zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej a Požiarnej zbrojnice v Ploštíne“ v rámci výzvy č.
V P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostrednictvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky móže mesto
získať max. 30.000 E na každú z týchto zbrojníc. teda spolu 60.000 E.
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Návrh na schválenie spoluFinancovania projektu., Zvyšovanie bezpečnosti cestncj premávky
v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky sa predkladá v súvislosti s našou žiadosťou o poskytnutie dotácie vo
výške 21.000 €. Uznesenie o schváleni spolul5nancovania projektu je povinnou prílohou
žiadosti. Ak mesto uznesenie mestského zastupiteľstva nedoloží, bude zastavené hodnotenie
žiudosti o poskvtnutie dotácie z dóvodu nesplnenia Formálnyeh kritérií a tým aj zmarenie
vynaloženého úsilia zamestnancov mesta ako i flnančných prostriedkov vynaložených na
vyhotovenie projektovej dokumentácie.
Všeobecne záväzné nariadenie obce je všeobecne zúvázný právny predpis. Obsahuje právne
normy — všeobecne závázné pravidlá správania sa právnických osöb a Fyzických osób, ktoré sú
povinné ich rešpektovať. PósobnosF všeobecne záväznýeh nariadení sa vzťahuje na každú
osobu naehádzajúcu sana území obce. Uznášanie sana všeobecne zúväzných nariadeniach paní
do výlučnej kompetencie obecného zaswpitel‘stva v sú]ade s ust. * 11 ods. 4 písm. g) zákona.
PodUa 2b zákona. v zmvsle ktorého označovanie ulíe a mých verejných priestranstiev núzvarni
zabezpečuje obec na vlastně náklady - predkladáme návľh VZN o určení názvov ulic na území
mesta Liptovský Mikuláš. Ide o nové ulice s prebiehajúcou resp. plánovanou výstavbou. ‚

Návrh všeobecne závizného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš ktorým sa mení a doplňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniaeh a o prijímaní dieťaFa do materskej školy,
o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a ktorým sa ruší
Všeobecne závázné nariadenie č. 4/201 9/VZN je potrebné prerokovať v MsZ ešte v júni. ked‘že
ministerka školstva. vody. výskumu a športu SR podpísala nové Finančně pásma na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01. 09. 2019.
Súčust‘ou vyššie uvedeného predkludaného návrhu je aj peticia občanov. \1ýsludok vvhavenia
pcticie prislušný orgán písomne oznúmi do 30 pracovnch dní od doručenia petícic aleho od
odstránenia jej nedostatkov zástupcovi.
Návrh VZN o podmicnkach prideFovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš
určených na nájom predkladáme opakovane z dóvodu eliminovania úniku nájomného
uvofnených bytov. ktoré za súčasnej situácie. neexistencia príslušnej komisie. nic je možné
pridcliť do nájmu.
Podía * 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - návrh záverečného účtu
je mesto povinné prcrokovať najneskór do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného rondu a jeho použitie podFa tohto zákonu musí byť
schválené mestským zastuptteľstvom.
Kupitálové výdavky, ktoré sú kryté flnančnými prostriedkami z rezervného Fondu. sú
v rozpočte roku 2019 v celkovej výške I 471 411,- €. Tieto Iinančné prostriedky majú byť
použité najmá na splátky istín komerčných úverov. rekonštrukciu miestnyeh komunikácii.
stavebné úpravy terás, chodníkov a hlavného vstupu MS Komenského. nákup prevádzkovýeh
strojov do SJ ZS Janka KráFa. prípravná a projektová dokumentácia SJ ZS s MS Demänovská
uiica. vnútroblok I. mája a vnútroblok ul. Tchliarska a mé. Po schválení prehytku rozpočtu
a návrhu záverečného účtu v mestskom zastupiteľstve móžeme prcviesF prebytok rozpočtu na
účet rezervného fondu a až následnc rnóžeme tieto finančně prostriedky čcrpať, Ak by mestské
zastupiteľstvo neprerokovalo záverečný účel v zákonorn stanovencj lehotu na prerokovanie
záverečného účtu v mestskom zastupiteľstve, porušilo by ust. 16 ods. 12 zákona č. 583/2004
Z. z. Dósledkom jeho nesehválenia by bob zastavenie investičných akcií. nemožnosť splácania
istmy komerčnýeh úverov z rezervného fondu ako aj prebytok rozpočtu z roku 2018 vo výške
I 606 272.38 € nemóže byť prevedený na účet rezervného Fondu. t.j. flnančné prostriedky
nemóžu byť použité na úhrady investičných akcií a sp]ácanie istín kornerčných úverov.
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Dňa 1.1. 20W nadobudol účinnosť zákoně. 375/2018 Z.z.. ktorým sa mení a dopÍňa zákoně.
544/2010 Z.z. o dotáciách v působnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovcnskej
republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zúkon) a o zmene a doplnení niektorých zúkonov V znení neskorších
prcdpisov, ktorý upravuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom diet‘aťa a žiaka
v materskej škole a v základnej škole. Z tohto důvodu musí mesto Liptovský Mikuláš ako
znad‘ovatel‘ materských a základných škól zabezpečiť prevádzku školských kuchýň. tak aby
holi schopné pokryť ‘šetky zákonné požiadavk na stravovanie a zvýšený dopvt zo strany detí
a žiakov materských a základných škůl. V rozpočw roku 2019 sú rozpočtovaně výdavky na
technologické zariadenie kuchyne resp. aj rekonšrukciu kuchyne - SJ MS Stodolu, Si
MS Agátová SJ ZS s MS ul. Okoličianska a ié. Spominané investíeie sú v rozpočte kryté
prijmom z predaja majetku mesta a musia byť zrealizované do začiatku školského roka
2019/2020. tj. sepwmber 2019 (realizácia týchto investícií sa musí uskutočniť počas letných
mesiacov). Rozpočtovaný príjcm na rok 2019 z predaja majetku mesta je v celkovej sume
705 050,- E, pričom plnenie príjmov k 07.06.2019 je len vo výške 39832.41 E. Z Who důvodu
Je iotrebné sehválenie rozpočtovej zmeny mestským zas Wpiteľstvom na krytie nevyhnutných
výdavkov na spomínané invesicie z mých zdrojov. Mestskému zastupiLeľsLvu budO predložené
aj návrhy na predaj majetku mesta. prvé príjmy z tohto predaja očakávame až v mesiacoch
septembcr - október 2019. V prípade neschválenia predkladaného návrhu na znieny rozpočtu
investície súvisiace So stravovaním žiakov materských a základných škůl nebudú můcť byť
zrealizované do septembra 2019, teda v lehote stanovej zákonom. vzhľadom na aktuálny stav
pm‘ z predaja majetku.
V prípade primátorom mesta ncpodpisania uznesení schválených mestským zastupiteľstvom.
ktorými sa zriadila mestskú radaa komisie, vyehádzajúc zo zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom
zriadcní v znení neskorších zmicn. bol ieh výkon pozastavený a z důvodu, že ich mestské
zastupiteľstvo v zákonnej Iehote nepotvrdilo. uznesenia s(ratili platnosť.
Fn danom postupe je možné odvolať sana 13 ods. 6.7 a 8 zákona č. 369/1990 Zb.:
..6) Starosta může pozastavíť výkon uznesenia obecného zastupitefstva. ak sa domnieva. že
odporuje zákonu aleboje prc obec zjavne nevýhodně tak, že ho nepodpíše v Ichote podľa 12
ods. 10.
7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenic o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra

a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupitefstva podi‘a odseku 6 pozastavený, může obecné
zastupitel‘stvo toto uznesenie trojpätinovou vüčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak
obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia. uznesenie
stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia sLarosa nemůže pozastavíť.“

Na záver pripomenula, že pred zasadnutím mestského zastupiteľstva avizovala poslancom
e—mailom, že mesto intenzivne pracuje na závažných materiáloch. ktoré sú skutočne pripravené
tak, že nevidí žiadnu prekážku. aby tieto materiály nemohli byt‘ prcrokované a aby nemohlo
byť prijaté uznesenie. Prcto požiadala poslaneov. aby zvážili celO táto problematiku ajej
vážnost‘.

Mur. Kultan — povedal, že počas prestávky sa sretli predsedovia poslaneckých klubov
s výnimkou Ing. Urbanoviča — práve toto svedčí o spornínanej ochote. Primátor si podl‘a neho
ncmá zamieňať vlastné. svojvoľné rozhodnutie so všeobecným súhlasom. pretože žiadna
dohoda o rotácii zastúpenia poslaneckých klubov v návrhovcj komisii nevznikla. VzhFadom na
to. že opoziční poslanci si uvedomujú závažnosť rokovacích bodov programu. ustúpia pre táto
chvíľu zo svojho postoja. čo sa týka spůsobu kreovania návrhovej komisie.
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Int. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — uviedol, že Mgr. Kultan klame, považuje
ho za arogantného človeka a to je důvod, prečo s ním odmieta ďalej komunikovat‘.

In. Bleháč. PhD. — opätovne predložil návrh na voľbu návrhovej komisie. do ktorej odporučil
zvolit‘ poslancov Mailu Jančušovú, Mgr. Miroslava Neseta a Mgr. Vincenta Kultana. Návrhová
komisia v tomto zložení bob jednomyseľne (23 hlasmi) schválená.

4/ SCIIVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Bleháč. PhD.. primátor mesla. predložil návrh programu rokovania mestského
zastupitel‘stva tak, ako bol uvedený v pozvánke s doplnením o nový bod, ktorý sa týka prijatia
uznesenia k opravám a rckonštrukcii miestnveh komunikáeií na rok 2019.

Mur. Kultan — uviedol. že je potrebné prerOkOvLlť vel‘mi důležité materiály, avšak mala by byt‘
akceptovaná vóľa väčšiny poslancov a zriadená mestská ruda a mestské komisie. V nadväznosti
na to navrhol vyradit‘ body „Návrh Všeobecne závĹizného nariadenia Č !20]9!VZN o
podmienkach prideľovania bvtov vo vlastníctvc mesta LiptovskÝ Mikuláš určených na nájoin“.
.‚Odborné stanovisko hlavného kontroléru mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský
Mikuláš za rok 2018“. ..Zúvercčný účet mesta LiptovskÝ Mikuláš za rok 2018“. „Návrh na
zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 209. „Návrh na predaj prebytočného
majetku. prencchanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovÝmi právami mesta“
o ..Informativna správa o ukončeni rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran
v Liptovskom Mikuláši. o potrebe jej dofinancovania a o návrhu riešenir. nakoľko si žiadajú
důslednejšiu prípravu a je potrebné. aby su k nim vvjadrila komisia flnančná a majetkovo—
právia. Zároveň navrhol doplniť do programu dva nove bod‘: .‚Personálne otázky: Návrh no
zriadenie komisií mestského zastupiteFstva. voľba ich predsedov a členov“ a .Yotvrdcnie
právoplatnosti zriadenia mestskcj rady a vol‘by jej č1enov‘. Vedenie mesta má rešpektovat‘ vůl‘u
vUčšiny mestského zastupiteľstva a nemal by byť problém pri prebytku 1,3 mil. € pripraviť
rozpočtovú zmenu tak. aby sa nemusel prijať úver vo výške 60 000 E. Podotkol. že nový bod.
ktorý plánuje doplnit‘ primátor mesta. sa týka desaťročného závflzku spláeania opráv
a rekonštrtikcie dest v hodnote 2 mil. E. Napriek ehbajúcemu súhlasu mestského
zastupiteFstva už bolu vyhlásená súCaž o podnikli sa kroky bez potrebného finančného kry tia.
Rád by k tejto problemalike poznal stanovisko právneho odboru a hlavného kontrolóra mesta.

Inu. Bleháč. PhD. — pripomenul. že na začiatku zosadnutia prečítal stanovisko krajskej
prokuratúrv. v ktorom sa uvádza. že mestská rada neexistuje.

MUDr. Jaroslav Barok, poslanec mestského znstupitel‘stva — podporil návrh Mgr. Kuhana, aby
holi zriadené ‘šetkv komisie mestského zastupiteľstva a taktiež mestská rada. Uviedol. že
v rokovacom poriadku sa uvádza, že ..voľby sú platné. ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná
vičštna všetkých poslaneov“ a rád by si preštudoval nález krajskcj prokuratúry k tejto
pro hl em oti ke.

Inu. Blehúč. PhD. — zopakoval, že pozastavil výkon uznesenia týkajúceho sa zriadenia mestskej
rady a že do troch mesiacov nebol predložený d‘alší návrh, ktorý by musel byť schválený
trojpdtinovou váčšinou poslancov. Pokiaľ má byť v budúcnosti serióznym spůsobom zriadená
mestská rada, mali by do nej byť zvoleni poslanci, ktorí sú ochotní radit‘ primátorovi a pracovat‘
pre mesto.
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Ina. Urbanovič — podotkol, že Mgr. Kultan robí politiku a vóbec mu nejde o rozvoj mesta.
Poukázal tiež nato, že napríklad ani susedný Liptovský Hrádok nemá zriadenú mestskú radu.

Ľ. Trizna — poukázal na to, že poslanci zrejrne nepočúvali, ked‘ Ing. Gutraiová čítala právne
stanovisko mesta. Vyzval poslancov, aby dodržiavali dohody.

Mar. Ku]tan — upozornil, že Ing. Blcháč, PhD. porušuje rokovací poriadok. podl‘a ktorého nemá
právo komentovať vystúpenia poslancov. Dalšia vec je. že toto mesto neohrozujú opoziční

poslanci ako tvrdia zústupcovia primátora, ale obrozuje ho primátor mesta. ktorý si dovolí bez
vedomia mestského zastupiteFstva podpísať zrnluvy za 2,7 mil. E a nebyť toho, že bol prúve
opozičnými poslancami upozornený. boll by to d‘alšie 2 mil. E.

lna. BIcháč. PhD. — upozornil Mgr. Kultana. že pokiaf bude nad‘alej klamat‘ a širiť poplašné
správy. odoberie mu slovo.

lna. Jozef Repaský. poslanec mestského zastupiteľstva — podotkol. že upozornenie Mgr.
Kultana bol ústretový krok a práve na základe jeho podnetu bol predložen nový bod, ktorý sa
týka prijatia uznesenia k opravám a rekonštrukcii miestnych komunikácií na rok 2019. Primátor
v sávislosti so zriadením mestskej rady prezentuje. že v mestskej rade by mali byť poslanci,
ktorí primátorovi aj poradia. Práve toto je príklad toho, ked‘ mu poslanec (Mgr. Kultan) dobre
poradil, protože primátor by bol podpísal zmluvu bez schválenia mestským zastupitcl‘stvom.

L. Trizna — poukázal na zavádzajúce vvjadrcnia Mgr. Kultana na sociálnych sieťach.

lnt. Reraský — nemá vedomosť o tom. že by Mgr. Kultan v niečom zavádzal. Pozná ho ako
človcka, ktorý sa vždy snaží komunikovať čestne a zodpovedne. Pokiaľ Mgr. Kukan poukazuje
na voci. ktoré nic sú celkom v poriadku, považuje to za správne.

lntz. Čeťo — za poslanecký klub _Skutočne nezávislí poslanci“ sa pripája k predloženým
návrhom Mgr. Kultana. Zároveň považuje zriadenie mestskej rady na zasadnutí z decembra
2018 za úplne legitímne a skonštatoval, že je iniciatívnym. výkonným a kontrolnýni orgánom
mcstského zastupitel‘stva. Voľou mestského zastupiteľstva bob vytvorenie mestskej rady ajej
vol‘ba prebehla v súlade s rokovacím poriadkom. Podporuje aj vyradenie bodu „lnformatívna
správa o ukončení rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikukši,
o potrebe jej doflnancovania a o návrhu riešenia“. nakoľko bola vytvorená aj má alternatíva
dofinancovania rekonštrukcie futbalového štadióna. avšak nebola zahrnutá do pripraveného
materiálu.

MUDr. Barok — pripomenul. že právo na messkej tade sa v minulosti vždy zvyklo dopredu
dohodnúť na tom. akým spösobom budú predkladané materiály pre mestské zastupitcFstvo.

lnu. Urbanovič — uviedol, že mestská radaje poradným orgánom primátora mesta a mesto móže
fungovať aj bezjej zriadcnia.

]nu. Čefo — poukázal na článok 22 štatútu mesta. ktorý sa týka zriadenia a úloh mcstskej rady.

Mur. Anna Dyorščáková. poslankvňa mcstského zastupiteľstva — uvicdla. že program
zastupiteYstva obsahuje materiály. ktoré majú spolu až ] 003 strún a pro poslancov, ktorí pracujú
na plný pracovný úväzok, je náročné až nemožné našwdovať si všetky predbožené materiály
v takom krátkom čase a pripraviť sa na zasadnutie mestského zastupiteľstva. V tcjto súvisbosti
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upozornila, že materiály mohli byť predrokované v komisiách mestského zastupiteFstva
a v mestskej rade, mohli byť do materiálov zapracované pripomienky poslancov a nedošlo by
k situáciám, aké v súčasnosti vznikajú.

Ina. Cukerová — uviedla. že väčšina z predložených materiálov má %nančný a majetkovo
právny charakter a je potrebné si ich dósledne naštudovať. V tejto súvislosti by napríklad
privítala stanovisko komisie flnančnej a rnajetkovo-právnej, na základe ktorého by sa aj
poslanci vedeli lepšie rozhodnúť.

lnu. Urbanovič — poukázal na rozpor Mgr. Dvorščákovej v názoroch. ktoré prezentuje na
zasadnutiach rnestského zastupiteľstva a na zusadnutiach VUC Zilina. kde nemá problém
s naštudovaním si veľkého množstva materiálov.

Mar. Kultan — doplnil, že v predošlom volebnom období si poslanci ako členovia jednotlivých
komisií mestského zastupitcľstva mohli vypočuť názory odborníkov a zamestnancov mesta
a lepšie sa zorientovať v danej problematike.

MUDr. Barok — súhlasi s núzororn Mgr. Dvorščákovej a sám za seba móže povedať. že sa vie
dohodnúť s každým.

Mur. Táňa Šufliarská. poslankyňa mestského zastupiteľstva — zacitovala z e-mailovej
komunikácie Ing. Gutraiovej z 19.júna 2019. v ktorej sa okrem mého uvúdza: ..V nudväznosti
na upozornenie predsedov poslaneckých klubov Mgr. Kultana a Ing. CeUa si vám dovoľujem
v prílohe zasLať na preštudovanie doplňujúci materiál. ktorý bude potrebné zarudiť do
proramu, prerokovať a odsúhlasiť na zasupiteľsve tak, aby bob následne možné uzatvorenie
zmluvy s vít‘azom verejnej súťaže a aby boll všetky úkony právne správne. Dakujeme za tento
podnet a zároveň by som rada ospravedlnila všetkých. ktorí pripravovali a prerokovali
materiály k rozpočtu na rok 2019 a ubezpečila vás, že dohliadneme nato, aby sa v budúenosti
podobný nedostatok nezopakoval.“

Mt!y. Dvorščáková — stojí si za svojim názorom. pričom priebeh zasadnutia mestského
zastupiteľstva a zasadnutia VUC Zilina považuje za diametrálne odlišný, keďže sa konajú
v rozdielnej atmosFére. Upozornila, že na VUC Zilina funguje poslanecké grémiunt

lnu. Blcháč. PhD. — mrzí ho, že poslanci nevyužili jeho pozvanie z 18. apríla 20 9 na osobné
stretnutie a komunikúciu medzi štyrmi očami. Túto ponuRu následne predlžil do konwia
septembrového zasadnutia. Podotkol. že pokiaľ poslanci vyradia z programu body týkajúce sa
záverečného účtu mesta. bude zrejme musieť do konca mesiaca zvolať ďalšie zasadnutie,
Pokiaľ sa opätovne nevyrieši otázka prideľovania bvtov vo vlastníctve mesta určených na
nájom. tak si dani poslanci berú tento problém na vlastnú zodpovednosť. Poukázal tiež na to,
že na základe návrhu Mgr. Kultanaje možné zriadiť komisie. avšak ich personálne obsadenie
už navrhuje primátor mesta.

Mar. Ktiltan — požiadal o stanovisko hlavného kontrolóra, nakoľko v zákone o obeenom
zriadení sa uvádza: „Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zvercjňuje na
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva.“ Následne v d‘alšom odseku sa uvádza: ‚.Obecné zastupitefstvo schval‘uje návrh
programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najpn‘ sa hlasuje o bodoeh návrhu programu
podľa odseku 4.“ Podľa jeho mienky sa má o novom bode programu navrhnutým primátorom
mesta hlasovať osobitnc a nie spolu s programom zverejneným v pozvánke.
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PhDr. Jozef Fiedor. hlasný kontrolór mesta — uviedol. že rokovací poriadok upravuje
schvaľovanie programu rokovania nasledovne: „Mestské zastupiteľstvo schvafuje návrh
programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia, hned‘ po schváleni návrhovej
komisie a určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu
programu zverejnenom na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. Na zmenu návrhu
programu zasadnutia mestského zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičncj vĹičšiny

všetkých poslancov.“ Najskör sa teda hlasuje o návrhu programu, ako bol póvodne zvcrcjncný
na úrndnej tabuli a následne o predložených pozmeňujúcich návrhoch v poradí, v akom boli
predložené.

Mar. Kultan. redseda návrhovei komisie — predložil na hlasovaniejednolivé body návrhu:

— program ako bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle — návrh schválený (18
poslancov za. proti, 2 sa zdržali hlasovania. I nehlasoval);

— pozmeňujúci návrh primátora mesta — zaradiť do programu bod „Opravy a rekonštrukcie
miestnych komunikácií na rok 2019“— neschválený (9 poslancov za. 10 proti. 3 sa zdržali):

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana— vyradiť z programu body č. 18,20. 21.22. 25. 27 a zaradiť
nové body Č. 5 a 6 — schválený (I 3 poslancov za, O proLi).

lnQ. Blcháč. PhD. — konštatoval, že tí, ktorí hlasovali za tento návrh. sú proti tornu. aby bol
schválený záverečný účet mesta. t. j. hlasovali za porušenie zákona, hlasovali za to. že sa
ncbudú d‘alej mócť prideľovať byty a hlasovali za to. že sa má zriadiť mestská rada. korá
nebola právuplatnc zvolená a že sa majú zriadiL‘ komisie. vrátane ich zloženia, ktorú má
preclkladať primátor mesta. Upozornil, že všetky (icto návrhy sú bud‘ protizákonné. alebo proti
obyvateFom mesta Liptovský Mikuláš.

Vyhlásil páťminútovú technickú prestávku na úpravu programu. Po prestávke uviedol. že
zvažoval rezignáciu na d‘alšie vedenie tohto rokovania, ale napriek tomu. že nesúhlasí
s predchádzajúcim postupom, ked‘ váčšina poslancov vyradila z programu prcrokovanie
závercčného účtu, návrhu na prideľovanie bytov. návrhu na začatie opráv a rekonštrukcií ciest
a d‘alších bodov, zostane d‘alej viesť toto zasadnutie.

PROGRAM:

II Oborenie zasadnutia

2/ Určenie zapisovatel‘a a overovateľov zápisnice

3/ Vol‘ba návrhovej komisie

4/ Schválenic programu rokovania

5/ Personálne otázky:
Návrh na zriadenie komisií rncstského zastupitel‘stva, vol‘ba jek prcdsedov
a členov

6/ Poívrdenie právoplatnosti zriadenia mcstskcj rady a vol‘bv jej členov

7/ Organizačné otázky:
Správa o plncní úloh vyplývajúcieh e uznesení mestskúho zastupitel‘stva zročných
k31. 05. 2019

8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlasného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na
II. polrok 2019

9/ Správa o výsledku kontroly:
Kontrola stavu vybavovania sVažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský‘
Mikuláš za rok 2018
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10/ Správa o výsledku kontroly:
Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistench kontrolou
efektivnosti Ii účinnosti triedeného komunálneho odpadu vykonanou NIKU SR
v meste Liptovský Mikuláš v období od 13.8.2018 do 12. 10. 2018

11/ Správa o realizácii projektov z participativneho rozpočtu mesta, zabezpečovaných
prostrednichom gestorov rozpočtu v roku 2018

12/ Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy o realizácii spoločnčho mikroprojcktu
s názvom Rozvoj cvklistickej infraštruktún v Nowom Targu a Liptovskom
Mikuláši“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V — A Pol‘sko —

Slovensko 2(111 — 2020

13/ Návrh na schválenie spoluflnancovania projektov Rekonštrukeia Požiarncj
zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej a Požiarnej zbrojnice v Ploštíne“ v rámci výzvy
Č. V P IIaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnuliť dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníetvoni rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR

14/ Návrh na schválenie spoluflnaneovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej
premávky — inteligentné priecbody pre chodcov v Liptovskom Mikuláši“ v rámci
Výzvy číslo III. Prezídia Polieajnúho zboru 2019 na predkladanie žiadostí
O poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR

15/ Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účast‘ za r.2018

16/ Návrh Smernice o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní
oznámení súvisincieh s protispoločenskou činnost‘ou

17/ Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detskýeh jasu
M ikuhišik, informúeia o plnení komunitnébo plánu sociálnvch služieb za rok 2(118

18/ lnformácia O plneni podmienok zrnluvv o službách medzi mcstom Liptovský
Mikuláš aARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 2018

19/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019/VZN o určeni názvov ulíc na
území mesta Liptovský Mikuláš

2(1/ Žiadosl‘ o zmenu ViN Č. 1/2019/VZN, Čl. I ods. (7) zo dňa 29. 5. 2019— PETICI:%
podľa zákona Č. 85/1990 Zb. — odhlasovanie dieťat‘a Z poskvtovania stravy
v školskcj jedálni do j4•00 hod. predchádzajúccho praeovného dňa na možnost‘
odhlásenia do 6.° hod. danúho dňa — Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Liptovský Mikuláš č..../2019/VZN, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. t0/2017/VZN o určení výšky príspcvku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniaeh a o prij ímani diet‘at‘a do materskej
školy, o zápise diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej doehádzky v základnej škole
a zároveň sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019/VZN

21/ Výsledky hospodárcnia príspevkovej organizáeie mesta za rok 2018—
Verejnoprospcšné služby

22/ VÝsledky bospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018—
Informačné centrum
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26/ Záver

11



5/ PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA ZRIADENIE KOMISIÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA, VOĽBA ICH PREDSEDOV A ČLENOV

Správu prcdložil Mgr. Vincent Ktiltan, poslanec mestského zastuphel‘stva. Nesúhlasí
s názorom Ing. Blcháča. PhD., že jeho návrh nieje V súlade so zákonom a poukázal na to. že aj
v minulosti sa prijímali různe pozmeňujúcc návrhx‘ poslancov pri tvorbe komisií mestského
zastupitefstva. Zdůraznil, že nie je pravdou. že by poslanecký klub ..Nový Mikuláš“ bol proti
prideľovaniu bytov. o čom svedčí aj terno návrh obsahujúci zriadenie všetkých mestských
komisií vrátane komisie sociálnej a btovej.

MUDr. Barok —je za to, aby sa komisia sociálna a bytová zriadila ešte v dnešný deň a mohol
sa čo najrýchlejšie začat‘ proces prideľovania mestských bytov.

lnu. Malci Géci. poslanec mestského zaswpiteFstva — zriadenie mestských komisii nemá podľa
jeho názoru v tejto situácii zmysel, ked‘že poslanci nic sú schopní spoločnc rokovať a na
niečom sa dohodnúť. Je toho názoru, že zriadená by mala byť iba komisia sociálna a bytová.

Mur. Šufliarská — podľa v súčasnosti platného VZN rozhoduje o prideľovaní bytov komisiu
sociálna a bytová a nie je podFa nej potrebné rnenif VZN.

lnu. Jozef Bobák. poslanec mcstského zastupiteľstva — uvicdol, že v zákone o obecnom zriadení
sa uvádza, že orgánmi obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo. ktoré „může zriadit‘ a zrušiť
podFa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány. najmJ ohccnú radu.
komisic a určuje im náplň práce; může zriadiť a zrušíť aj ďalšie svoje orgány a útvary. ak tak
usLtnovuje osobitný zákon... zriaďovať a zrušovaf orgány potrebné na samosprávu obce
a určovať náplň ich práce“. Podľa zákona je v kompetencii starostu. teda v tomto prípade
primátora mesta rozhodovať ‚so všetkých veciach správy obce, ktoré nic sú zákonom alebo
štatútom obce vvhradené obecnému zastupiteľstvu:‘

Mur. Kultan — zriadenie mcstských komisií považuje za důležité aj preto. aby si primátor
ncmohol dovolíť vyhlásíť sút‘až bez toho. aby mal všetko kryté uznesením mesského
zas tup i te l‘stva.

Inu. Blcháč. PhD. — opiitovne upozornil Mgr. Kultana, že zavádza a v prípade d‘alšieho takéhoto
porušcnia mu zoberie slovo.

lnu. Cukerová — zdůraznila, že mestské komisie majú veľký význam, pretože jej členmi sú
odborne zdatní ľudia a můžu sa vyjadriť K důležitým otázkam, napríklad ekonomického
charakteru. Podľa zákona o obecnom zriadení má obecné zastupiteľstvo vo svojej právomoci
zriadit‘ komisie. Predložila pozmeňujúci návrh, aby bol v kornisii flnančnej a majetkovo—
právnej Ing. Cefo nnhradený Ing. Repaským.

lnu. Géci — spÝtal sa, či predkladatel‘ návrhu dostal súhlas od navrhovaných členov mestských
komisii, ktori nic sú poslancami mestského zastupiteľstva.

Inu. Urbanovič — podotkol. že na preštudovanie materiálu nemal dostatok času a ako
navrhovaný predseda kornisie finančnej a majetkovo-právnej nesúhlasí s niektorými jej
navrhovan-C‘mi členmi.
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lnu. Cukerová — uviedla, že napríklad p. Mária Grajciarová, ktorá je navrhovaná do jednej
z komisií, je dlhoročnou pracovníčkou v oblasti kultúry. K otázke nedostatku času na
preštudovame podotkla, že materiál má len dve strany aje predkladaný po tretikrát ato iba
s minimálnymi zmenami.

lnu. Blcháč. PhD. — prikláňa sa k názoru, že materiál nebol predložený včas a zdöraznil. že
návrh na členov kornisii má podľa štatútu mesta predkladaC primátor. Vyjadril fútosť nad tým.
že poslanci vyradili z programu rokovania návrh na zmenu \TZN, kÉorý by bol odblokoval
prideľovanie bvtov. Odmietol tvrdenia Mgr. Kultana. že primátor bráni pridel‘ovaniu bvtov.
pričom v tejto veci už podal podnet na Radu pre vysielanie a retransmisiu v súvislosti
s obvineniami, ktoré zazneli vo vysielaní RTVS.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňujúei návrh Ing. Cukerovej — v bode llib) Ing. Čefa nahradiť Ing. Rupaskrn —

schválený (13 poslancov za, 2 proti, 2 sa zdržali hlasovania. I nehlasoval);
— bod ha) — zriadenie komisie sociálnej a bytovej — schválený (13 poslancov za, 5 proti, 1 sa

zdržal hlasovania, 4 nehlasovali);
— bod hb) — zriadenie kornisie fmančnej a majetkovo-právnej — schválený (13 poslancov za, 5

proti, 5 nehlasovali);
— bod lic) — zriadenie komisie dopravy, verejného poriadku a životného prostredia — schválený

(13 poslancov za, 4 proti, 6 nehlasovali);
— bod Ud) — zriadenie komisie územného rozvoja a výstavby — schválený (13 poslancov za. 3

proti, 7 nehlasovali);
— bod lic) — zriadenie komisie kultúry — schválený (13 poslancov za, I proti. 9 nehlasovali).

lnu. Blcháč. PhD. — poveril ďalšim vedením schódze svojho zástupcu Ing. Rudolfa Urbanoviča.

Mur. Kultan — pokračoval v predkladaní návrhov na hlasovanie:

— návrh návrhovej komisie ab‘ sa o schvaľovacej časti návrhu uznesenia hlasovalo ako o celku
— neschválený (15 poslancov za, 8 nehlasovali):

— bod Ilia) — komisia sociálnu a bytová — MUDr. Voštináková— návrh schválený (11 poslancov
za. 9 nehlasovali);

— bod Ilia) — komisia sociálna a bytová
—

p. Cupková — schválený (14 poslancov za. 9
nehlasoval D;

— bod Ilia) — komisia sociálna a bytová — Mgr. Bobáková — schválený (13 poslancov za, 10
nehlasovali);

— bod Ilia) — komisia sociálna a bytová — MUDr. Smiešna — schválený (12 poslancov za. 11
nehlasovali);

— bod Ilia) — komisia sociálna a bytová — Mgr. Staroňová — schválený (13 poslancov za. 10
nehlasovali);

— hod IIib) — komisia flnančná a majetkovo-právna — Ing. Urbanovič — schválený (]4 poslancov
za, 9 nehlasovali);

— bod LI/b) — kornisia ftnančná a majetkovo-právna
—

p. Jančušová — schválený (14 poslancov
za, 9 nehlasovali);

— bod lub) — komisia flnančná a majetkovo-právna — Ing. Repaský — schválený (13 poslancov
za, 8 nehlasovali);

— bod lI!b) — komisia iinančná a majetkovo-prúvna — Mgr. Kultan — schválený (13 poslancov
za, 8 nehlasovali);

— bod Ilib) — komisia finančná a majetkovo-právna — Ing. Droppová — schválený (13 poslancov
za. $ nehlasovali);
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— bod IlIc) — komisia dopravy, veľejného poriadku a životného prostredia — Ing. J. Bobák —

schválený (13 poslancov za, 8 nehlasovali);
— bod Ille) — komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia

— .
Paška —

schválený (14 poslancov za, 7 nehlasovali);
— bod Ille) — komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia — p. Trizna —

schválený (11 poslancov za, 10 nehlasovali);
— bod Ille) — komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia

—
p. Cibák —

schválený (12 poslancov za, 9 nehlasovali);
— bod Ilic) — komisia dopľavy, veľejného poriadku a životného prostredia — Ing. Strcula —

schválený (13 poslancov za. 8 nehlasovali):
— bod llld) — komisia územného rozvoja a výstavby — Lug. RepaskÝ — schválený (13 posluncov

za, S nehlasovali);
— bod lIId) — komisia územného rozvoja a vÝsavby — Mgr. Sufliarská — schválený (13

poslancov za, 8 nehlasovali);
— bod Ti/d) — kornisia územného rozvoja a výstavby — Ing. arch. Tvlková — schválený (13

poslancov za, 8 nehlasovali);
— hod ll/d) — komisia územného rozvoja a výstavby — Mgr. Neset — schválený (12 poslancov

za. 10 nehlasovali):
— bod li/cl) — komisia územného rozvoja a v‘stavbv — Ing. arch. P. Bobák — schválený (I 4

poslancov za. 8 nehlasovali);
— bod Ille) — kornisia kultúry — MUDr. Barok — schválený (13 poslancov za, 9 nehlasovali);
— bod Ilic)— komisia kultúry— Mgr. Grajciarová— schválený (14 poslancov za. S nehlasovali);
— bod Ille) — kornisia kultúry — Bc. Ncmec — schválený (14 poslancov za. 8 nehlasovali);
— bod Il/e) — komisia kultúry — Bc. Raši — schválený (13 poslancov za. 9 nehlasovali);
— bod Ille) — komisia kultúry — Mgr. Dvorščúková— schválený (14 poslancov za, S nehlasovali).

K tomuto bodu bob prijaté uznesenie Č .30/2019. Obsah uznesenia je prílohou tcjto zápisnice.

6/ POTVRDEN[E PRÁVOPLATNOSTI ZRIAI)ENIA M ESTSKEJ RADY
A VOĽBY JEJ ČLENOV

Správu predložil MUDr. Jaroslav Barok, poslanec mestského zastupiteFstva, Uviedol.
že k tejto téme už prebehla rozsiahla debata a podotkol. že uvita, pokiaľ mu vedenie mesta zašle
stanovisko krajskej prokuratúry k tejto problematike.

lnu. Bobák — poukázal na poznámku Ing. l3lchúča. PhD. o toni. že je potrebné dodržiavat‘
zákony a podotkol. že rešpektované by mali byť aj v tomto pripade. Zákon‘‘ majú z práv neho
hfadiska prednosť pred štatútom mesta či rokovacím poriadkom. Nemysli si. že Členov
mestských komisii by mal menovať primátor. ked‘že komisie sú orgánmi mcstského
zastup I te Fstva.

lne. Cukcrová— reagovala, že zákon pripúšťa. že primátor mesta sa může rozhodnůt‘ ncpodpisať
uznesenie týkajúce sa zriadcnia mestskej rady či mestských komisií.

Mur. Kultan — je pre neho záhadou. z akého důvodu primátor mesta nepodpísal uznesenie
tkajúce sa zriadenia mestskej rad‘. Podľa nelio ide o svojvůľu primátora.

MUDr. Miroslav Boďa. poslanec mestského zastupiteľstva — uviedol, že zriadenie rnestkej
rady nic je zákonnou povinnosťou a teda móže. ale aj nemusí byť zriadená.
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lnu. Bobák — podotkol, že vóľou väčšiny poslancov je zriadit‘ mestskú radu.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol, že názov predloženého materiálu „Potvrdcnie právoplatnosti
zriadenia mestskej rady a vol‘by jej členov“je nekorektný a materiál bol predložený zbytočne.
Zdóraznil, že voľba mestskcj rady prcbehla na zasadnutí 20. decembra 2018, avšak uznesenie
bob pozastavené. Počas trojmesačnej lehoty mohli poslanci navrhnúť, aby sa uznesenie
opátovne prerokovalo a mohlo núslcdne 1 5—timi hlasmi poslaneov nadobudnúť právoplatnosť
aj bez podpisu primátora. Toto sa však nestalo. preto nevidí zmysel v predloženom návrhu
MUDr. Baroka.

Mur. Kultan — predložil na blasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (13 poslaneov za, 9 nehlasovali). Bob
k ncmu prijuté uznesenic Č .31/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

7/ SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJŮCICII Z UZNESENÍ MESTS1(l1lO
ZASTUPITECSTVA ZROČNÝCII K 31.05.2019

Správu predložila Ing. Martu Gutraiová. prednostka mestského úradu. Uviedla. že
monitorovaných je 31 úloh. v plnení je 18 z nich. l3je už splnených. Prevažná časC úloh z roku
2019 je už splncnch.

Mur. Kultan — prcdložil na hlasovanie návrh uznesenia ako eelok — bez zmenv.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomysefne (20 hlasmi) schválilo. Bob k nemu
prUaté uzncsenie Č. 32/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

8/ NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI I1LAVNÉIIO KONTROLÓRA
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA 11. POLROK 2019

Správu prcdložil PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta. Uviedol. že kontrolná
Činnost‘ v II. polroku bude zameraná na kontrolu plnenia uznesení mestského zastupitefstva od
1. januůra 2019 do 30. júna 2019. kontrolu pokladniČneh operácií. dokumentúeie
pokladničných operácií. pokladničného zostatku, vvkonávanie základnej Finančncj kontroly
a kontrolu doL clí poskytnutých mestom Liptovský Mikuláš podfa zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.

Mur. Kultan — podotkol. že hlavný kontrolúr predsavuje významný poradný hlas pre rnestské
zastupiteľstvo. Požiadal ho o právny názor. či je podFa zákona v kompctencii poslanca
mestského zastupiteľstva navľhovať personálne otázky. nakoFko k tejto téme majú poslanecké
kluby odlišné názory. Požiadal ho o písomné stanovisko v lehote 10 dní.

PhDr. Ficdor — prisFúbil vypracovanie takéhoto stanoviska.

Mir. Kultan — predložil na hbasovanie návrh uznesenia ako cebok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predbožený návrh jednomyseľne (23 hlasmi) schválilo. Prijulo
k ncmu uznescnie Č. 33/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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9/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: KONTROLA STAVU VYBAVOVANIA
StAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ V PODMIENKACII MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ZA ROK 2018

Správu predložit PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Uviedol. že v priebehu
roka 2018 bob v centrálnej evidencii sťažností vedenej na útvare hlavného kontrolóra
zaevidovaných deväť podaní označených podůvateľom ako sťažnosť na mesto, mestský úrad.
ktoré bolí vybavené v zákonnej lehote a na základe výsledkov ich prešetrenia bola jednu
sťažnosť opodstatnená. štri neopodstatnené a tri podania neboli sťažnosťami. V hodnotenorn
období bolu taktiež podanÝch šest‘ petícií. pričom všetky boll vybavené. Z toho dvom bob
vyhovené. dvom nevyhovené a dvom vyhovené čiastočne. Jedna petícia bota vybavená v rámci
kompetencií mestského zastupiteľstva a püť v rámci kompetencií primátora mesta. V peticiách
bot zaznamenaný nárast podaní. ktoré smcrovati do cestných komunikácií a proti bvtovej
výstavbe v róznych častiach mesta.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitcľstvo predložený návrh jednomyseľne (23 hlasmi) schválilo. Prijalo
k ncmu uznesenie Č. 34/2019. Obsah uznescnia je prulohou tejto zápisnice.

10/ SIRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: KONTROLA PLNENIA Ol‘ATI(lNÍ
NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCII KONTROLOU
EFEKTĺVNOSTI A ÚČINNOSTI TRIEDENÉHO KOMUNÁLNEIIO ODPAI)U
VYKONANOU NKÚ SR V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V OBDOBÍ OD
13.8.2018 DO 12.10.2018

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že Najvyšší
kontrolný úrad SR vykonal v čase od 13. augusta 2018 do 2. októbra 2018 kontrolu
efektivnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Liptovský Mikuláš.
tnformácia o výsledku kontroly a prijatýeh opatreniach na základe výsledkov z vvkonanej
kontroly bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva 20. decembra 20 $ a zohratá
na vedomie uznesením Č. 100/2018. Primátor mesta vydal na odstráncnie kontrolou zistených
nedostatkov 29. novembra 2018 príkazný list Č. 19/2018. v ktorom bob uložených sedem úloh.
Styri úlohy boli splnené. jedna úloha je v plnení, dve úlohy sú nesplnené.

Nijr. Kultan — prcdložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jcclnomyset‘ne (22 hlasmi) schválilo. Prijalo
k ncmu uznesenie Č. 35/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

11/ SPRÁVA O REALIZÁCII PROJETKOV Z PARTICIPATÍVNEIIO ROZPOČTU
(PTR) MESTA ZABEZPEČOVANÝCh PROSTREDNÍCTVOM CESTOROV
ROZPOČTU V ROKU 2018

Správu pred]ožib Jn. Matej Géci, hlavný koordinátor PTR. L1viedol. že v procese
verejného zvažovania boto odsúhtasených celkom 23 návrhov projektov, ktoré splňuli
podmienky podľa ptatných pravidiel. Z toho jeden projekt bol vzaLý späť zo strany jeho
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navrhovateFa, ostatných 22 projektov bob zrealizovaných. Mestu bob doručených celkom 41
návrhov projektov, do verejného zvažovania bob zaradených 31 návrhov projektov, ktoré
splňali podmienky podľa platných pravidle!. V rozpočte PTR na rok 2018 boin schválená suma
na realizáciu návrhov projektov vo výške 50 000 E. Suma potrebná na realizáciu dosiahla 50
279,40 E, pričom rozdiel potrebný na vykrytie nákbadov vyrovnalo mesto zo svojich zdrojov.

lne. Bobák — poukázal na to, že rnestská časť Pabúdzka je štvrtou najvĹičšou mestskou čast‘ou,
avšak z participatívneho rozpočtu dostáva minirnálne čiastky. Uviedol. že na rok 2018 boba pre
rnestskú časF Palúdzka odsúhlasená čiastka I 700 E. na rok 2019 bob odsúhbascných 800 E.
Považuje to za nehoráznosť napriek tornu, že bobi podané viaceré projekty.

Ľ. Trizna — upriamil pozornosť na to. že v participativnom rozpočte pre rok 2019 bola celková
suma 25 000 E. pričom Ing. Bobák hlasoval za jej zniženie. Taktiež sa mohol priamo zúčasuiť
vercjného zvažovania a ako poslanec inFormovať obyvateFov vo svojej mestskcj časti.

. Bobák — uviedol. že vcrejnúho zvažovania sa zúčastnil v roku 2016 a obyvatclia mestskej
časti Pabúdzka boll rozhorčeni z toho, ako sa rozdeľujú Finančné prostľiedky.

lnu. Géci — uviedol, že participatívny rozpočet sa riadi pravidlami, ktoré schválilo mestské
zastupiteľstvo. Obyvatebia móžu na základe výzvy predkbadať akékoľvek projekty a pokial‘
spbňajú všctky pra\‘idlá. sú zaradené do vcrcjného zvažovania. Pokiaľ projekt obsahuje ncjakú
chybu alebo rozpor s pravidlami, je preclkladatel‘ vyzvaný na jej odstráncnic. Zdóraznil. že on
ako koordinátor projektu a ani žiadny zamestnanec mestského úradu niebcn v tomto, ale aj
v predošlých rokoch nevyradil ani jeden projekt. Participutívny rozpočet je založený na tom, že
projekty predkladajú občania a aj samotní občania hlnsovaním rozhodujú o toni. ktoré projekty
hudú podporené.

lne. Blcháč. PhD. — upozornil na to. že Ing. Čefo dal návrh na zníženie participatívncho
rozpočtu pre rok 2019 z 50000 € na 25 000 E. pričorn samotné vcdenie mesta navrhovalo
naopak jeho zvýšenie na 75 000 E.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uzncseniu ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednornyseľne (22 hlasmi) schválilo. Prijabo
k ncmu uznesenie č. 3612019. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

12/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE PARTNERSKEJ ZMLUVY O REALIZÁCIJ
SPOLOČNÉIIO MIKROPRO.JEK‘I‘U S NÁZVOM „ROZVOJ CYKLISTICKE.J
INFRAŠTRUKTÚRY V NOWOM TARGU A L1ITOVSKOM MIKULÁŠI“ V
RÁMCI PROGRAMU CEZHRANIČNE.J SPOLUPRÁCE IN‘ľERREG V - A
POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020

Správu predložiba Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Uviedla. že partneri projektu, ktorými sú mesto Noy Targ a mesto Liptovský Mikuláš.
chcú realizáciou tohto mikroprojektu zvýšíť atraktivnosť cyklistických trás v pohraničí a zbepšiť
komfort využívania existujúcej infraštruktúry cyklistom v pol‘sko—sbovenskom pohraničí.
Aktivitami projektu sú vÝstavba cyklistického mcstečka v Noworn ‘Fargu na brehu ricky
Dunajec na ploche 9 740 ni2. skvalitnenie cyklistiekej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš
(9 cykbostojanov a 2 lavičky v centre mesta. Fontánka na pitie s vodovodnou pripojkou osadená
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na odpočívadle prt cyklochodníku pri lľanovskom moste). Na konci realizácie projektu sa bude
organizovať cezhraničný cyklistický piknik „Bezpečná cylistika“ v Nowom Targu a bude
vydaný informačný materiál. Celkový rozpočet projektu je po zaokrúhlení 140 000 E, z toho
rozpočet pre mesto Liptovský Mikuláš je zhruba 18 000 E. Spoluíinancovanie z vlastnýeh
zdrojov predstavuje 3 374.73 E. Povinnou prílohou už podanej žiadosti je partnerská zmluva
o realizúcii spoločného mikroprojektu. ktorá bude po schválení mestským zastupiteľstvom
a podpísaní. odoslaná kontrolnému orgánu.

Mur. Kultan — uviedol. že materiál podporí. má však otázku na predkladatel‘ku ohFadom
vvužívania cvkloboxov pri železničnej stanici.

Soňa Čupková. poslankvňa mestského zastupiteFstva — poukázala na to. že most. o ktorom sa
v projekte hovori. je VrbickÝ a nic lFanovský. Požiadala preto o zmenu názvu v predloženom
materiáli.

Inu. Gabriel Lenuyel. vedúci odboru životného yrostredia a dopravy — daný projekt. na ktorý
sa pÝta Mgr. Kultan. ešte nic je skolaudovaný. takže cyk1obox sa ešte nemóžu použivať.

Mur. Kuhan — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— bod I. — bez zmeny — návrh sc]wálený jednomyseFne (22 poslancov za);
— bod l[/l — bez zmeny — návrh schválený (21 poslancov za, I nehlasoval);
— bod [[/2 — bez zmeny — návrh schválený (21 poslancov za, I nehlasoval):
— bod 11/3 — bez zmeny — návrh schválený (21 poslancov za, 1 nehlasoval):
— bod III. — bez zmeny — návrh schválený (21 poslancov za, I nehlasoval).

K tomuto bodu bob prijaté uznesenic č. 37/2019. Obsah uznescnia je prílohou tejto zápisnice.

13/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PRWEKTOV
„REKONŠTRUKCIA POŽJARNEJ ZBROJNICE V LIPTOVSKEJ
ONDRÁŠOVE.) A POŽIARNE.I ZBROJNICE V PLOSTÍNE“ V RÁMCI
VÝZVY Č. V P JIaZZ 21)19 NA PREDKLADANIE ŽIAI)OSTÍ
o POSKYTNUTIE I)OTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
PROSTREI)N1CTVOM ROZPOČTOVEJ KAPITOLY MINISTERSTVA
VNÚTlt SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Správu predbožila Ing. Jana Kormaníková, vdúca oddclenia projektového manažmentu
MsL[. V rámci výzvy ministerstva vnútra na podporu ochrany pred požiarmi prostrcdnicvom
výstavby. rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských stanic a hasičských zbrojnic. boli
prcdložené dva projekty týkajúce sa stavebných úprav požiarnyeh zbrojníc v Liptovskcj
Ondrašovej a v Ploštine. Pripomenula. že konečný termín na odosbanie žiadostí je 21. jún 2019.
Realizácia oboch projektov je rozdelená na dve etapy. pričom na realizáciu prvých etáp už. boll
schválené a poskytnuté dotácic z podobnej vÝzvy v roku 2018. Uviedla. že v prvej etpe úpravy
požiarncj zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej hude realizovaná novostavbu garáže
s minimálnym vybavením pre funkčně využitie — garáž a nadstavba strechy súčusnuj budovy
hasičskej zbrojnice. Predmetom predkladanej žiadostije druhá etapa projektu. v rámci ktorcj sa
zateplia obvodové steny budovy. vnútri sa zrealizujú nové priečky, osadia sa nové hliníkové
okná a dvere. Zbúra sa stará požiarna veža a zrealizuje sa nová. Celkové náklady na realizáciu
druhej etapy projektu sú 148 516,19 E, z toho dotácia predstavuje maximálne 30 000 C a vlastně
zdroje 118 516,19 E. Uviedla, že dobrovoľný hasičský zbor má viac ako 90-ročnú históriu a má
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zabezpečenú generačnú obmenu. V prvej etape stavebných úprav na požiarnej zbrojnici
v Ploštíne bude realizovaná nová vodovodná a kanalizačná prípojka spolu go stavebnými
úpravami na prvom a druhom poschodí objektu. Predmetom predkladanej žiadosti je druhá

etapa projektu, keď sa k objektu póvodnej požiarnej zbrojnice Ploštín zrealizuje prístavbou
nová garáž. Garáž bude slúžiť pre nové požiarne auto. Podotkla, že celkové náklady na
realizáciu druhej etapy projektu sú po dodaní projektovej dokumentácie vyššie ako boli uvedené
v dóvodovej správe a predstavujú 104 556,16 E, z toho dotácia maximálne 30 000 E a vlastně
zdroje 74 557 E. V rozpočte boli náklady navýšeně na spevnené plochy a premostenie potoka
Ploštínka ako prístup k novej garáži.

L. Trizna — požiadal o podporu projektu, pričom poukázal na výraznú pomoc dobrovoFného
hasičského zboru v Liptovskej Ondrašovej, ktorý sa podieľa na športových a kultúrnych
podujatiach a tiež zasahuje v prípade kalamity.

lnu. Urbanovič — ministerstvo vnútra sa významnou microu podieľa na podpore hasičských
zborov aje rád, že mesto Liptovský Mikuláš jev získavaní týchto zdrojov úspešné.

Michal Paška. noslancc mestského zastupiteFstva — chce sa poďakovať za prácu dohľovoľných
hasičov nielen v samotnom meste, ale aj v celom okrese.

Mar. Kultan— požiadal predkladateľku o upresnenie dóvodu. prečo musí byť navýšený rozpočet
na projekt stavebných úprav v Ploštíne. Prcd hlasovaním požiadal o paťrninútovú prestávku.

Ina. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia proiektového manažmentu MsU — původnc išlo len
o odhad projektanta, avšak rozpočet projektu bol dodaný len krátko pred zasadnutím mestského
zastupi teľstva.

Mzr. Kultan — po prestá‘le predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— časť I. — bez zmenv — návrh schválený (18 poslancov za, 4 nehlasovali);
— hlasovanie o možnosti hlasovať o schvaľovacej časti spoločne — návrh jednomyseFne (22

hlasmi) schválený;
— časť 11. — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 poslancov za);
— časť 111.— bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 poslancov za).

K tomuto bodu bob prijaté uznesenie č. 38/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

14/ NÁVRh NA SCIIVÁLENIE SPOLUFINANCOVÁNIA PROJEKTU
ZVYŠOVAN1E BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁ VKV - INTELIGENTNĚ
PRIEC[IODY PRE CHODCOV V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI“ V RÁMCI
VÝZVY ČÍSLO III. PREZÍDIA POLICAJNĚHO ZBORU 2019 NA
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE I)OTÁCIE
ZROZPOČTOVEJ KAPITOLY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ
REPUBLI KV

‚ Správu predložila Ing. Jana Kormaniková, vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Vyjedla, že mesto chce pokračovať v budovaní inteligentných priechodov pre chodcov,
preto sa zapojilo do výzvy MV SR zameranej na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou
cestnej premávky. V stanovenom termíne do 16. 6. 2019 mesto predložilo žiadosť o poskytnutic
dotácie na realizáciu uvedeného projektu. Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu je o. i. aj
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uzneseme MsZ o spolufinancovaní iiroiektu vo výške najmcnej 5 % z celkových výdavkov
projektu z vlastných prostriedkov. Túto prílohu má mesto možnosť dodatočne predložiť do 0
kalendárnych dní od termínu uzatvorema výzvy. Pricchody pre chodcov hudú vyznačená led
gombíkmi umiestnenými vo vozovke. ktoré budú signalizovať pohyb chodcov. Na takéto
vyznačenie boli vybraté frekventované prieehody z pohľadu chodcov a intenzity dopravy,
taktiež nachádzajúce sa v blízkosti šköl. kde je predpoklad zvýšeného pohybu detí. Takéto
bczpečnejšie priechody by mali vzniknúť na Borbisovej ulici pri križovatke $ Alexyho ulicou,

na Demanovskej ulici pri nemocnici. na Janoškovej ulici pri základnej škole a na \‘rbickej ulici
pri okružnej križovatkc.

M. Paška — pripomenul. že v minulom roku navrhoval. aby sa namiesto priechodti pri
Dominante svetelne vyznačil priestor pri železničnej stanici a bob mu vyhovené, za čo
poďnkoval. V tomto prípade navrhol namiesto priechodu na Janoškovej ulici vyznačiť priechod
pri autobusovej stanici od čerpacej stanice Slovnaft na Stefánikovej ulici. ktorÝ patrí
k najfrekvenwvanejšim priechodom v meste a tým by celá S(efánikova ulica bolu vybavená
týmito blikajúciini pricchodmi.

MUDr. Barok — súhlasí s myšlicnkou svetelného označovania priechodov a aj ked‘ pri stanici
je cesta vcfmi frekventovaná a je tam potrebný bezpečný priechod, nesúhlasí s návrhom p.
Pašku. aby sa zrušilo označenic priechodu pri škole na Janoškovej ulici, kde sa pohybuje veFa
detí bez dozoru.

lniz. Kormaníková — informovala, že mesto v žiadosti už uviedlo konkrétne ulice. preto zámena
by musela byť so súhlasom poskytovateľa. Pripomenula. že výzva sa opakuje každý rok, to
znamená, že na budúei rok mesto může požiadať o dotúciu na ďalšie prieehody.

M. Paška — súhlasí s tým, že bezpečnÝ priechod je důležitý aj pri škole, myslí si však, že
Skfánikova ulica je naj Urekventovanejšia. preto ju odporučil uprcdnostnit‘.

lnu. Bleháč. PhD. — mesto zváži možnosť výmeny v rámci informácií uvedených
predkladateFkou. Zdůraznil, že ide o ďalší krok v posilňovaní pozície mesta v smart riešeniach.

Mur. Kultan — predbožil na hlasovaniejednolivé body návrhu na uznesenie:

— časť I. — bez zmetiy — návrh schválený jednomyseľne (23 poslancov za);
— čast‘ II/I — bez zmcny — návrh schválený jednomyseľne (23 poslancov za);
— časť 11/2 — bez zmeny — návrh schválený jednomysefne (23 poslanco‘ za);
— časť 111. — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 poslaneov za).

K tomuto bodu bob prijaté uznesenie č. 39/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

15/ S1RÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENÍ, V KTORÝCH MÁ MESTO LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ ÚČASt, ZA ROK 2í)16

Správu predložil p. Cuboš Trizna. zástupca primátora mesta. Pripomenul. že mesto má
účasf v 14 združeniaeh. z ktorýeh vybral štyri a popisal ich činnost‘. Uvicdol, že Spolok
Martina Rázusa v roku 2018 usporiadal pomerne vefkú akciu k 130. výročiu narodenia Martina
Rázusa. ktorá sa konala v Liptovskom Mikulúši a v Bratislave a bolu zvládnutá na vysokej
úrovni. Čo sa týka 00CR. pripomenul. že región Liptov už siedmy rok realiztije aktivity
atraktívnosti a konkurencieschopnosti regiónu. Za rok 2018 mala organizácia náklady
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2 004 728 €. K aktivitám, ktoré si získali najväčšiu obľubu, patrí zatraktívnenie centra mesta
Liptovský Mikuláš, sprievodcovské služby v meste, návštevy sakrálnych pamiatok, atd‘. 00CR
pokračovala v rozvoji cykloturistiky — bob vyznačených takmer 30km nových trás. Co sa týka
kultúrnych podujatí, v rámci najvUčšej aktivity mesta Liptovský Mikuláš boli z prostriedkov
00CR napr. Mosty Gesharim podporené sumou O tis. E. atd‘. V rámci občianskeho združenia
Živé númestie bob v roku 2W 8 veľmi atraktivna u navštevovaná aktivita ..Nechajme sa
zlákať“, takisto toto združenie organizovalo oslavu Medzinárodného dňa žien. v rámci ktorej
bob odovzdaných 400 kvetov a bob nápomocné aj pri pripomenuti si 170. výročia významncj
historickej udalosti v dejinách slovenského národa — vyhlásenie ..liptovských žiadostí“. pri
usporiaduni lampiónového sprievodu. atd‘, Pokiaľ ide o občianske združenie Liptovské droby.
v tomto roku sa očakáva udelenie ochrannej známky. čoje dlhodobý proces.

lnu. Bobák— poukázal na skutočnosť. že správy niekton“ch združení (napr. LRRA. Euroregión
Tatry) sú odkopírované z minulého roka s tým, že je zmenený iba rok — odporučil týmto
niateriálom sa seriózne vcnovať.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uzneseniu ziko cetok — bez zmeny.

Mestské zastupiteb‘stvo predložený návrh schválilo (16 poslancov za, 4 sa zdržali, 2
nehlasovali). Pri jalo k nemu uznesenie Č. 40/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

16/ NÁVRH 5MERNICF: O POSTUPE PRI PODÁVANÍ, PRIJÍMANÍ, EVII)OVANÍ
A VYBA\‘OVANÍ OZNÁMENÍ SÚVISIACICI I S PROTISPOLOČENSKOU
ČINNOStOU

Správu predložila Mgr. Anna Iranovská. vedúca právneho odboru MsU. Informovala.
že návrh smernice sa prcdkladá v súlade so zákonom Č. 5412019 Z.z. o ochrane oznamovatcľov
protispobočenskej Činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnost‘
1. 3. 2019 a ktorým bol zrušený zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zzimestnávateľ je povinný zosúladit‘ svoj vnútorný systém vvbuvovania podnetov pudLa tohto
zákona do 30. 9.2019. Podotkla, že smernica neboLi zúsadnc upravovaná. mcnili su ben nickkré
pojmy; zároveň by sa v závcrcčných ustanoveniach týmto návrhom zrušila duwraz platná
smcrnica z roku 2015.

Mur. Kultan — predbožil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu na uznesenie:

— časť I. — bez zmeny — návrh schválený jednomyseLne (23 poslancov za);
— časť 11.— bez zmeny návrh schválený (21 poslancov za, 2 nehlasovali).

K tomuto bodu bolu prijaté uzncsenie č. 41/2019. Obsah uzncseniaje prílohou tejto zápisnice.

17/ SOCIÁ LNA POMOC V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A INEORMÁCIA
O ČINNOSTI DETSKÝCII ‚JASLÍ MIKULÁŠIK, INFORMÁCIA O PLNENÍ
KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCII SLUŽIEB ZA ROK 2018

Správu predložila Mgr. Erika Sabakovú. vedúca sociálneho odboru MsÚ. Uviedla. že
predkladaná správa podáva ucelenÝ pohLad na činnost‘ odboru sociálneho v roku 2018v oblasti
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sociálnych služieb a sociálnej pomoci pre rózne znevýhodnené skupiny občanov mesta. Počas
roka 2018 pracovníci odboru sociálneho vykonávali činnosti bežnej agendy v zmysle ptatnej
legislatívy, ale zapújali Sa aj do grantových schém. napr. získali finančné pľosU ledky na kúpu
osobného motorového vozidla, na opatrovateFskú službu v rámci dotúcie MPSVLIR SR na
podporu rozvoja sociáln ch služieb. tiež uspeli v získaní flnančných prostriedkov na podporu

olatrovateľskej služby na obdobie 26 mesiaeov. Mesto získalo finančně prostriedky na
realizúciu novostavby komunitného centra mesta Liptovský Mikuláš. V roku 2018 vykonávali
práce spojené $ ukončením poskvtovania sociálnvch stužieb Domu opatrovatekkej služby.
Správa zahřňa aj iníormáciu o poskytovaní sociátnych služieb v Zariadení pre seniorov
a domove sociálnveh služieb mesta Liptovský Mikuláš. Jej súčasťouje iiež infbrmácia o plnení
Komunitného plánu sociálnych služieb. Spomenula aj informáciu. ktorá sa dotýka
realizovaného národnébo projektu terénnej soeiálnej práce. kde hola mestu predlžená zmluva
trvania projektu o 2 mesiace. s čím súvisí aj refundúcia finančnýeh prostriedkov. Na zúver
v mene celého odboru soeiúlneho poďakovala Slovenskému Červenému križu. Uzemnému
spolku Liptov, cirkváni. inšdtúciám a všetkým poskytovateFom socíálnych služkb púsobiacich
na území mesta.

MUDr. Marta Voštináková. poslankvňa mestského zastupiteFstva — vyjadrila potešenie. že
vedenie mesta a najmá odbor sociálny tak pracuje a naplňa všetky sociálne služby. ktoré zákon
mestu prikazuje a že v meste Liptovský Mikuláš sú tieto služby na úrovni a v spolupráci ich
vedia veFmi rýchlo zabezpečit‘ v prospech občanov. Pod‘akovala aj za ‘eFmi dohrú spoluprácu
vedenia mesta a odboru sociálneho s neziskovými organizáciami. s CervenÝm krížom
a charitou, ale aj s Vradom kde sa využívajú rözne služby na pomoc s aktivistami na
rözne projekty. Vyslovila želanie, aby sa v rozvíjaní tejto sociálnej služby pokračovalo,
nakoľko ohyvatel‘stvo starne a aby tieto služby mohli byť poskytované aj d‘alšíni generáeiám.

M. Paška — poďakoval sa MUDr. Voštinákovej za prácu v Slovenskom Červenom kríži. ktorý
si pred nickoľkými dňami pripomenul aj v okrese Liptovský Mikuláš sté výročie a pri tejto
priležitosti dostal cenu primátora mesta iocenenie od štátneho tajomníka MV SR. Vvjadril ticž
potešeiie z dohrej spolupráce mesta a SCK. ktorú aj MUDr. Voštináková vn svojom vystúpení
spomenula.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol. že detské jasle navštevuje pravidelne a má dobré ohlasy zo strany
rodičov. Poukázal tiež na to. že sa budujú nové priestory pre komunitně centrum v l-llbokom
ti prebieha aj rekonštrukcia teloevične na základnej škole na sídlisku Nábrežie. Vyjadril
potešenie, že odbor sociálny a všctei zamestnanci mesta. ktorí s touto oblasťou prichádzajú do
styku, dokážu komunikovať aj s d‘alšími inštitúciami veľmi vzorne. z čoho by si malo brať
1riklad aj mestské zastupiteFstvo.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako eelok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomysel‘ne (23 hlasmi) schválilo. Prijalo
k nemu uznesenie Č. 42/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

18/ INFORMÁCÍA O PLNENÍ PODMIIĽNOK ZMLUV\‘ O SL[JŽBÁCII MEI)Zl
MESTOM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ARRIVA LIORBUS, A. S. ZA ROK 2018

Správu pred]ožil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru životného prostredia a dopravy

MsÚ. Informoval, že správa sa predkladá na základe vvkonanej linančncj kontroly
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vspoločnosti ARRIVA LIORBUS. a. s. ako dodávateľskej společnosti mestskej autobusovej
dopravy. Kontrola bola vykonaná 13. 3. 2019 ajej závery sú podrobne spísané v predloženom
materiáli. Zvýraznil najmä počet cestujúcieh. ktorý v MAD medziročne poklesol. ato aj
z dóvodu vačšieho počtu sviatkov a voľných dní. V súčasnosti sa tento pokles zastavil a verí,
že aj d‘alšie realizované alebo pripravované opatrenia budú v prospech ľastu počtu
prepravenýc]i osób. Toto malo dopad na príjmy z cestovného. ktoré boli nižšie o b 40 E.
Náklady mediiročne stúpli najmä v položkách mzdy a odvody vd‘aka zvýšeniu minimúinej
mzdy. takisto sa zvyšovali príplatky za práce nadčas a práce počas víkendov a nočných hodin.
Zvýšili sa tiež náklady na pohonné hmoty z dóvodu nárastu ich cien. Kontrolnou činnost‘ou boli
zistené určité pochybenia zo strany společnosti ARRI\A LIORRVS. tkajúce sa nákladov na
pneumatiky a na opravy a údržbu. ked‘ spoločnosť počas 4 mesiacov počítala tieto náklady
podFa nesprávneho vzorca — toto kontrolnú skupina spoločnosti vytkla a tieto náklady jej
neuznala. Výslcdkom toho je strata na prevádzkovani MAD za minulý rok vo výške 22 083 E.
V súčasnosti MAD prechádza reformou — postupne sa zavádzajú nové autobusy. pripravuje sa
taktová doprava. ktorá by mala byť od septembra v platnosti a takisto sa pripravuje projekt BUS
pruhu na ceste č. 1/18. t. j. pracuje sana tom, aby MAD bola vhodnou alternatívou voči osobnej
automobilovej doprave. která v mesw spósohuje problémy. Týmto Sa pod‘akoval čienom
kontrolného timu. ktorí sa zúčastnili na tejto kontrole a takisto poslancovi Michalovi Paškovi.
ktorý mu pomúha pri problemauke MAD.

M. Paška — rovinko poďakoval Ing. Lengyelovi za korektnú spoluprácu. v ktorej je pripravený
pokračovať. Potvrdil, že v MAD je každoročne zaznamenávaný pokles počtu cestujúcich
a naopak, narastajúci počet osobných motorových vozidiel, čo vedie ku kolónam na hlavnom
ťahu ccz mesto. Uviedol, že zhruba pred dvomi rokrni navrhoval zavedenic taktovej dopravy
medzi centrom mesta a sídliskami Podbreziny a Nábrežie, pričom od septemhra sa ku tomuto
kroku pristúpi. Sľubuje si od toho skvalitncnie mestskej hromadnej dopravy. Náslcdne poukázal
na zrušenie tzv. .‚Tescobusu“ a myslí si, že by bob dobré. keby takéto autobusové spjenie
pokračovalo d‘alej. Linka by mohla obslúžiť aj mestskú časť Palúdzka, ktorá sa rozrastá a nemá
ideálne spojenie s eentrom mesta. Za pozitívny krok považuje obstaranie nových autobusov
v počte 8 kusov. ktoré by však zjeho pohFadu mohli byť viac bezbariérové. Podľa informácií
z odboru ZP a dopravy MsU by mali byť dodané ďalšie 3 nové autobusy, ktoré by mali byť
vičšie a pine nízkopodlažné. Verí, že postupná obnova vozového parku, ktorá je veľmi
potrebná. ako aj zavedenie taktovej dopravy a zachovanie linky na Kamenné pole s tým, že
autobusy by zachúdzali do Palúdzky, prispeje k tornu, aby sa ľudia do autobusov vrátili a aby
sa zabránilo každoročnému poklesu počtu cestujúeich.

MUDr. Alžbeta Smiešna. poslankvňa mestského zastupiteFstva — poukázala na potrebu
zcfcktivnenia autobusovÝch spojov z mcstskcj časti Podbreziny s tým, že obyvateľom. ktori sa
potrcbujú dostať napríklad na železničnú stanicu a do nemocnice by skúr vyhovovalo. keby
autobusy boli mcnšie a chodili častejšic. pretože v súčasnosti. ked‘ autobusy prechádzajú aj ccz
rnestskú časť Nábrežie. tn‘á cesta neúmeme dlho.

M. Paška — zdieFa názor MUDr. Smiešnej. aby autobusové spojenie z Podbrezín do mesta. aj
do mestskej časti Palúdzka bob čo najpružnejšie — v tejto veci sa uskutoční pracovné stretnutie
za účasti zástupcov mesta a spoločnosLi ARRIVA LIORBUS. a. s.

Mur. Kultan — poukázal na to, že mestská časf Palúdzka sa bude aj v budúcnosti výrazným
temporn rozrastat‘. Oceňuje záujem p. Pašku o túto problematiku. bol by však nid, keby všetci
poslanci mali možnosť vyjadriť sa k téme a boli by o takýchto krokoch vopred informovaní.
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Ľ. Trizna — poslanci majú možnosť v tomto smcre komunikovať s vedúcim odboru ŽP
a dopravy. Pripomcnul, že pokiaľ sa pripravujú napr. zmeny v cesÉovných poriadkoch. všetci
poslanci sú o tom vopred informovaní a můžu navrhovat‘ určité zmeny.

M. Pašku — svojimi návrhmi reaguje na požiadavky, s ktorými sa na neho obraeajú občania či
samotní vodiči autobusov a požaduje ich riešenie od vedúceho odboru ZP a dopravy
v spolupráci s dopravcom. Takisto ktorýkol‘vek poslanec sa může kedykoľvek obrátif na
vedúceho odboru ZP a dopravy alebo na prednostku MsV, ktorí zabezpečia potrebné kroky.
Poznamenal, že jeho spolupráca s mestom v tejto oblasti je dlhodobejšia. ato jednak z důvodu
ním navrhovaného zavedenia taktovej dopravy a jednak z důvodu, že je aj členom komisie
dopravy pri zastupiteFstve Zilinského samosprávnebo kraja.

M2r. Ľubica Staroňová. poslankvňa mestského zastupiteřstva— informovala o podpisovej akcii
organizovanej Liptovskou nemocnieou s poliklinikou k cestovnému poriadku MAD. Co sa týka
dopravného spojenia zo sídliska Podbreziny do Palúdzkv, nesúhlasí s prejazdom autobusov cez
sídlisko N ábrežie a ccz Kamenné pole. čo značne predlžuje čas cestovania. Prihovorila sa za
zavedenie minimálne jedného autobusu, ktorý bude chodiť z Podbrezín priamo do Palúdzky.

Mur. Kultan — osobne tiež komunikuje s vedúcim odboru ŽP a dopravy. pripomenul však
stanovisko primátora mesta. že všeWa komunikúcia poslancov s mestom musí byť vedená cez
prednostku MsU. Jeho skúsenosťje taká, že na svoje otázky dostane odpoveď aj za 60 dní, resp.
na niektoré otázky často ani nedostane odpovede. Komunikáeia so všetkými poslancarni teda
nic je na rovnakej úrovni.

Inu. Bobák — pod‘akoval p. Paškovi za podpoľu mestskej časti Palúdzka. Poukázal na predošlé
volebné obdobie, ked‘ bol občas prizývaný alebo sa z vlastnej vůle zúčastnil zasadnwia komisie
dopravy a verejného poriadku. V minulosti bob zvykom, že k riešeniu problematiky dopravy
sa prizývali poslanci zjednotlivých mestských častí a aj za účasti zástupcov SAD saprerokovali
jednotlivé požiadavk tak, aby to bob v prospech občanov. Co sa týka predloženého materiálu,
poukázal na stranu 4, bod 3, kde sa uvádza, že za rok 2018 bob najazdených 503 549 km, čo
je o 7453 km viae oproti roku 2017. Tržby poklesli v porovnaní s rokom 2017 04.6 °A a rok
2018 bol na počet dní kratší o 217 dní. Spýtal sa, akoje možné, že v období, ktoré je 0217 dní
kratšie, došlo k takému výraznému poklesu tržieb. Z týchto údajov vyplýva, že zrejrnejazdia
prázdne autobusy, resp. sa pridali d‘alšie spoje. ktoré sú nevyt‘ažené. Prctoje potrebnč sledovat‘
ekonomiku. alebo dostatočne spropagovať túto dopravu. Myslí si, žeje zbytočné. aby v letných
rnesiacoch premávali niektoré spoje. ale důležité je. aby táto doprava fungovala hlavne
v zimných mesiacoch.

M. Paška— mestskú autobusovú dopravu v meste Liptovský Mikuláš vníma ako celok, bocije
poslancom za volebný obvod Podbreziny. pretože je bežné. že občania z Podbrezin sa porebujú
dostať aj do mých častí mesta. Co sa týka propagácie, pripomenul. že už štvrtý roksů na základe
jeho požiadavky v mcsačníku Mikuláš vložené cestovné poriadky MAD, čo ticž veľmi vrazne
prispicva kjej propagácii. Okrem toho sa pripravuje nová ap]ikácia. t. j. robia sa určité kroky
v tejto oblasti, ale podstatné je, aby autobusová doprava jazdila kvalitne, aby boli moderné
autobusy. atd‘. Do budúcnosti je možné uvažovať napr. o zastávkach na znamenie. prípadne
o zrehlených spojoch z Podbrezin do mesta. ktoré by mohli vynechať niektoré menej
frekventované zastávky apod. Je to dlhodobá téma. ktorá ho osobne veľmi zaujima. prcto sa
v nej angažuje nielen ako poslanec. ale aj ako pravidelný cesrujúci.
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In. Lenavel — nárast vznikol tým, že sa pridávali spoje do viacerých mcstských častí. Počet
dní 217 predstavuje počet autobusov x počet sviatkov, ktoré boli oproti minulému roku navyše;
z toho dóvoduje zaznamenaný aj pokles najviac bonitných zákazníkov, t. j. tých, ktorí platin
plné cestovné. Na druhej straneje nárast počtu prepravených dóchodcov, ktorí platia minimálne
cestovné 0,10 €. To znamená, že straty na MAD spösobujú aj ceny cestovného, které sa meniť
nebudú — myslí si, že sú dostatočné ku kva]ite poskytovaných služieb.

Btcháč — poďakoval sa za záujem niektorých poslancov (Ing. Bobák. Mgr. Kultan) riešiť veci
a podiefať sa na rozvoji mcsa. čo sú však žial‘ lha slová. Napriek tornu, že ich na prvorn
zasadnuti x‘vzýval, aby‘ spoločne pracovali pro mesto. po náročnom schvaFovwii rozpočtu opilť
zabrzdili investície. ktoré mali byť realizovaná do konca roka. Opozičným poslancom teda
nejde o žiadny rozvoj. prctože svojim hlasovním zrušili 4 mil. E pro rok 2019. Vyjadrenie
poslanca Mgr. Kuhana, že 60 dní nedostane odpoveď od mesta. považuje za klamstvo. pretože
doteraz sa nestalo. aby mesto do 30 dní niekomu neodpovedalo.

Mur. Kultan — predložií na hlasovanie návrh uznesenia ako celek — bez zmeny.

Mostské zastupiteľstvo prcdložcný návrh jednornysefne (23 hlasití) schválilo. Prijalo
R nemu uznesenie č. 43/2019. Obsah uzncseniajc prilohou tejto zápisnice.

19/ NÁVRh VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉIIO NARIAI)ENIA Č /2019/VZN
O URČENÍ NÁZVOV ULÍC NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

‚ Návrh predložila PhDr. Dana Guráňová. vedůca oddelenia mládeže, športu a kultúry
MW. Uviedla. že návrh sa lýka určenia názvov ulíc v mestských častiach DemUnovú. Liptovská
Ondrašová. Palúdzka. Ploštín. Staré mesto a Vitálišovcc. Názvoslovná komisia navrhla
uvedené názvy. Jazy‘kovcdný ústav Ľudovíta Stům pnpomienkoval ich správnosť ak dnešnému
dňu neboli doručené žiadne pripomienky k návrhu \‘ZN.

1m2. Blcháč. PhD. — pozitívne hodnotí, že mesto Liptovský Mikuláš sa rozrastá a podľa
vykonaného prieskumu prírastkov a úbytkov obyvatel‘stva za ostatných 16 rokov v rámci
Zilinského kraja sa umiestnilo na tret‘em mieste, za mestami Bytča a Rajecké Teplice.
s úbytkem obyvateľov 5 %. Pre porovnanie uviedel, že mesto Liptovský 1-Irádok malo úbytok
cca 8 %‚ Ružomberok 11,7 %, Martin cca 6 %. Tento výsledek pro mesto Liptovský Mikuláš
bol dosiahnutý aj vd‘aka ternu, že doteraz tu boll dobrá pomery na rozvoj invcsticií.

Primátor mesta predložil na hlasovanie návrh VZN aRo celok — bez zrncny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (21 poslancov za, 2 nehlasovali). Všeobecne záväzné
nariadenie bob prijaté pod číslem 7/2019/VZN.

20/ ŽIADOSt O ZMENU VZN Č. 4/2019/VZN, ČL. I ODS. (7)ZO DŇA 29.5.2019—
PETÍCIA POI)ĽA ZÁKONA Č. 85/199(1 ZB. — O1)IILASOVANIE l)IEtAtA
Z POSKYTOVANIA STRAVY V ŠKOLSKEJ JEI)ÁLNI 1)0 14:0 1101).
PREDCIIÁDZAJÚCEHO PRACOVNÉIIO DŇA NA MOŽNOSt 01)IILÁSENIA
DO 6.° HOD. DANÉHO DŇA - VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE
MESTA LiPTOVSKÝ MIKULÁŠ Č /2019/VZN, KTORÝM SA MENÍ
A DOPLŇA VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE Č. i0/2017/VZN
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚIIRADU NÁKLADOV
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V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIAI)ENIACH A O PRIJÍMANÍ
BIEtAtA 1)0 MATERSKEJ ŠKOLY, O ZÁPISE DIEtAtA NA 1LNENIE
POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁI)ZKY V ZÁKLAI)NE.J ŠKOLE A ZÁROVEŇ
SA RUŠÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 4/2019/VZN

Návrh predložil doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ. Uviedol. že
predmetorn tohto bodu je petícia i VZN. ktoré spolu úzko súvisia, nakoľko rodičia detí
navštevujúcich materské školy vyjadrili svoju nespokojnosť s odhlasovaním detí zo stravy deň
vopred a žiadali možnosťodhlásenia do 6.30 hod. daného dňa. Mesto v navrhovanom VZN
podanej petieii vyhovuje. Dalej sa vo VZN upravuje suma stravného 1,20 E, ktorá od 2. 9. 2019
začne piatiť aj pre základné školy, kým doteraz platila len pre materské školy a takisto sa dopiňa
zmena íinančného pásma na stravovanie v zmysle úpravy Ministerstva školstva SR.

Mur. Dvorščáková — momentúlne sú v školskom stravovaní nastavené nové pravidlá a mesto
malo za povinnost‘ pripravif nové VZN, čo vyvolalo množstvo diskusií medzi rodičmi. aj
v radách škól. Ked‘že je členkou niekofkých rád šköl. s materiálom sn dósledne ohoznámila
a v súvislosti s tým po]ožila niekoľko otázok. Požiadaia vedúceho odboru školstva, aby jej
postupne odpovcdal a vo vzťahu k odpovedium by v pripade potreby sformulovala určité
návrhy. Prvá otázka súvisí s tým, že VZN poukazuje osohitne na materské škol a osobitne na
základné školy. ale o spojených základných a matcrských školách osohitnc ncpojednáva.
Zaujímala sa. ako bude posudzované odhlasovanie sa detí v takýchto zariadeniach. t. j. či pre
každý subjekt osobitne. alebo budú nastavené ako jedno školské zariadenie.

doc. Mur. Hučík. PhD. — školské kuchyne určené pre základné školy vana deane takmer I 000
jedál a odhlasovanic v ranných hodinách daného dňaje vel‘ký problém. keďže jedlá je potrebné
nanormovať. navyniť a vydať obedy, ktoré sú už o 10.30 hod.. preto pne základné školy platí
odhlasovanie deň vopred do 14.00 hod. Prc ‘šetky materské školy (1. j. aj spojené so základnou
školou) platia mé pnL\‘idlá, t. j. možnosť odhlásenia zo stravy do 6.30 hod. daného dňa.

Mun. Dvorščáková — na radách šb3l sa spomínalo, že keď diet‘a ochorie. hude mu mócť rodič
stravu v prvý deň choroby vyzdvihnúť, pokial‘ ho nestihne odhlásiť. čo sa však v návrhu VZN
neuvádza.

doc. Mur. Hučík. PhD. — túto vec nerieši VZN. pretože sa uvádza vo vnútorných pnedpisoch -

platí to, že ak sa dieťa neodhiási. má rnožnosť stravu si vvzdvihnúť.

Mur. Dvorščáková — upozornila, že bod 11 b) si odporuje s bodom 12. kcďže v bode 1] b) sa
uvádza, že “neodobnatú stravu v danorn stravovacom dni. ak zákonný zústupca neodhlási žiaka
zákiadnej školy najneskór do l4.°° hod., platí pinů suitu úhrady“, kým v bode 12 sa uvádza. že
‘v prípade. že žiak ochorie v noci, musí ho rodič odhlásiť za stravy ráno do 6.° hod.
nasledujúceho dňa“ — požiadala o vysvetlenie, ktoré z týchto ustanovení platí.

doc. Mur. I-Iučík. PhD. — pnipomenul, že s týrnto nastanú obrovské problémy, pretože ide hlavne
o vyúčtovanie sumy 1,20 E, ktorá sa poskytuje pre žiakov zúčastňujúcich sa výchovno
vyučovacieho PokiaF sa tohto procesu nezúčastnia, rodič si musí túto sumu zaplatiť.

Mur. Dvorščáková — upozornila, že v prípade, že sa nastaví odhlasovanie detí ráno do 6.30 hod.
a popoludní do 14.00 hod., musí sa počítať s predlžením praeovnej doby vedúcich školských
kuchýň, čo möže spósobiť značný problém.
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doc. Mr. Hučík, PhD. — v priebehu budúceho týždňa sa uskutoční porada s vedúcimi školských
jedální k tejto problernatikc.

Inu. Blcháč. PhD. — pripornenul, že VZN ncmóže riešiť takéto detaily.

lnu. Cukerová — pripojila sa k tornu, že odsek 11 b) a odsek 2 si odporujú — zatímala sa. či
po dobu zvcrejnenia návrhu VZN sa niklo z nktárov petície k tejto problematike nedopvtoval.
Považuje za logické, že v záujrne riaditcrov škól bude upozornit‘ rodičov na rnožnosť
odhlásenia dieťaťa zo stravy z dóvodu ochorenia v nočných hodinách. aby neporušili ods.l I h).

doc. Mur. Hučík. PhD. — pripornenut, že peticia požadovala možnosť odhlasovania do 6.30 hod.
pre žiakov materských škót.

Inu. Cukerová — poukázala na odsek 12. v ktorom sa uvádza, že v prípade. že žiak ochorie
v noci, musí ho rodič odhlásit‘ zo stravy ráno do 6.30 hod. naskdujúceho dňa‘. čo podía nej plutí
tak pre žiakov materských škól. uko aj pro žiakov základných škól.

doc Mur. Hučík. PhD. — podľa platnej legislativy nic je vyžadované tckárske potvrdenie. čo
bude v praxi spösobovať značné problémy.

lnu. Cukerová — z hľudiska vysvetlenia samotného VZN vzniká otázka. z akého dčvodu Sa

uvúdza možnost‘ odhlásenia dieťuťa “najneskór do 14.00 hod.“, keď sa zároveň pľipťlšťa
možnosť odhlúsenia do 6.30 hod. nasledujůceho dňa z dóvodu ochorenia dieťaťa v noci, čo
logicky využije vüčšina rodičov.

doc. N1r. Hučík. PhD. — dóvodorn odhlásenia nieje len ochorenie dicťaťa. ale napríklad odchod
na dovolenku a pod.

lnu. Cukerová — pri pövodne predkladanom návrhu VZN v marci tohto roka jej na otázku, či
dobu odhlásenia nemožno upravit‘ na ranné hodiny nasledujúceho dňa. bob odpovedané. že to
nieje možné. nakoľko platí vyššia právna norma. V tejto súvistosti sa zaujímala. či .ie túto dobu
možná upruviť na základe petície.

lnu. Blcháč. PhD. — podotkol, že týmto VZN sa rieši súčasná situácia. t. j. pctícia. ktorá je
oprávnená a VZN túto problematiku rieši v maximálne možnej miere.

lnu. Bobák — pokiaľ odhlasovanie do 6.30 hod. umožňuje škoJskájedáleň na Gymnáziu M. M.
Hodžu. otázkou je, prečo rn nieje možné vo všetkých škotských jedálňach.

Mur. Kultun — predložil na hlasovanie návrh uzncsenia ako celok — bez zmcn.

Mestské zastupitefstvo návrh jednomyscfne schválilo (23 poslancov za). Prijzilo k ncmu
uzncsenie č. 41/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

Mur. Kultan — predtožil na hlasovanie návrh VZN ako celok — bez zmeny.

Mcstské zastupitel‘stvo návrh jednonwseFne schválilo (23 poslancov za). Všeobecne
zúvüzné nariadenie bob prijaté pod číslom R/2919/VZN.
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1n2. Blcháč. PhD. — v súvislosti s vyradením nasledujúcich bodov Č. 20, 21, 22 z programu
podotkol, že na tomto zasadnutí MsZ sa malo v rámci záverečného účtu mesta o. i. rozhodnúť
O pridelení I 606 272 € do rczcrvného fondu. ktorý je už takmer vyčerpaný. Aj keď mesto má
na účte dostatok linančných prostricdkov. na základe návrhu poslanca Mgr Kul[ana
fl hlasovania 13 poslancov mesto nebude mat‘ možnosť tieto prostriedky čerpať. V ramcj návrhu
na zmeny rozpočtu, ktoiý bol tiež vyradený na základe návrhu Mgr. Kultana, nehude možné
realizovať investičně akcie “školská jcdáleň MŠ Agátová ul.“, “školská jedálcň Zš s MŠ
Okoličianska ul.“, školská jedáleň MS Nábrežie Dr. A. Stodolu“, “okná na telocvični v Zš
Nábrežie Dr. A. Stodolu‘ a mesto bude čelit‘ siluácii. že od 1.9.2019 nebude mócť plnif svoju
zákonnú povinnosC. Protizákonne nejde prcrokovať riadne a zvcrejnenÝ záverečnÝ
účet a nebude nuť peniaze v rezervnom fbnde na zahezpečenie svojich zákonných po\inno±ti.
napr. na poskytovanie obedov v školách od 1. 9. 201 9.

21/ VÝSLEI)KY IIOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORCAN!ZÁCIE MESTA
ZA ROK 2018- VEREJNO1ROSPEŠNÉ SLUŽBY

Správu predložil Ing. Miroslav Uličný. ekonomický námestnik riaditeľa VPS. Na úvod
konšuitoval. že ľok 2018 patril k úspešnejším rokom v hospodárení. naďalej pokračovala
mnsívno modernizácia technologického parku. bol zabezpečen rast pnemernvch zárobkov na
111.5 % so zamcraním na kFúčové pozície (hla\ne vodičov špeciálnvch vozidiel). stabilizovala
sa Iinančná situácia vzhľadom na mimosúdnc dohodnuté inkaso pohFadávok úd spoločnosu
RECYKLOGROUP,ktorá Rnancovala separovaný zber — voči tcjto spoločnosti mesto už nemá
žiadne pohľadávky. Dalšou významnou vecou, ktorů museli v roku 201$ zabezpečovať, bolu
novela cestného zákona. ktorá im určovala komplexnú zimnú údržbu všeUých ciest
a chodníkov — na tieto práce využili zamcstnancov zo strediska zelene. ktorých Ponechali
v stave aj v zimnom období a v spolupráci s mestom holi obstarané dva viacúčelové
mechanizmy. Jedinýám negatívom je záporný hospodársky výsledok vo výške 24 tis. eur
dúvodom bol časový nesúlad núkladov a výnosov zaúčtovaných medzi rokmi. hlavne z titulu
zimncj údržby. Upozornil na problémy, ktoré z roka na rok prcchádzajú. napr. to. že aj ked‘
VPS boji v stratc. museli platit‘ daň zo zisku. pretože štút neuzná záporný hospodársk výslcdok
v konsolidovanom celku. Dalším problémom je mobilná ľadová plocha na Podbrezinách, kde
sumu 25 tis. € museli doplatiť VPS z vlastnýeh zdrojov, pričom plocha hola v pľevúdzke len 70
dní. Toto zariadenie predražuje náklady, je nekvalitné. zastarané a prípadná repasácia alcho
nová mohilná plocha by stála 340 tis. € s DPI-l, čo je nemyslitcFné investovať do zariadenia.
ktoré má minimálne využitic. Toto holo prezentované aj na rozboroch hospodárenia za účasti
členov vedcma mesta. kde zaznel návrh, aby poslanci, hlavne z mestskej časti Podbreziny,
určitým pricskumom zistili. či mobilnú fadovú plochu nenahradiť napriklad oživením vleku nu
1-láj Nicovö a mobilnú Fadovú plochu d‘alcj neprevádzkovať. už aj z dóvodu. že sú postavené
dva ďalšie zimné štadiónv. Takéto rozhodnuie by však holo potrebné poznat už v plánovacom
období október — november. t. j. pred schvaľovanim rozpočtu. Dominantným srcdiskom VPS
je vývoz odpadu, kde sú v strojovom parku ťažiskové tzv. “kuka“ vozidlá. Majú 3
novoobstarané vozidlá, 1 zánovné a 3 staré, z ktorých jedno už dosluhuje. preto jc potrebné
vážne sa zaoherať nákupom nového vozidla. Obstarávacia cenajedného vozidla na komunálnv
odpad je 240 - 260 tis. E. preto odporučil plánovaf ho do rozpočtu na hudúci rok. VPS
vvkonávajú kroky k tomu. aby‘ holo možné toto vozidlo obstarať z eurofondov. len s 5 %-nou
účasťou mesta. Ďalej pripomenul, že strata, ktorá ‘znikla voči zriadovatel‘ovi (mestu) vo výškc
cca 70 tis. E. je hlavne na tomto stredisku. Cena za vývoz odpadu nebola mencná 17 rokov. k
I. 6. 2019 však primátor mesta podpisal dodaok k zmluve o vývoze odpadu, kde sa cena
upravila na 34 €‚ vd‘aka čomu by už straa nemala byť tahá výrazná. Poukázal tiež na problém
skládky TKO — v tejto súvislosti informoval, že v týchto dňoch sa dobudovávajú štyri meracie
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šachty na meranie zrážkových vód a priesakových vúd. Inšpckcia životného prostrcdia
jednoznačne vyžaduje. aby sa aktualizoval slav a aby údaje holi vyhodnocované nezávislou
inštitúciou. Pokiaľ ide o stredisko kompostáreň. začína sav ňom objavovať obrovský problém.
Výskyt biologicky rozložitel‘ného odpadti v rámci mesta ročne je cca 2 000 ton — tento je
potrcbné spracovať, uložiť na plochu kompostárne, technologicky ošetriť, aid‘. Keďžc
kompostáreň má kapacitu cca 3 000 ton. iinisia každý tretí až štvrtý rok vyprodukovaných 2
000 ton niekam umiestnif, problém je však v tom. že o tento odpad nikto nemá zúujem. naopak.
VPS musia platit‘ za jeho uskladncnie. Uzatvorili dohodu s jedným poľnohospodárskvm
družstvom o uskladncní tohto odpadu. čo však napadol určitý občiansky aktivista . ktorý podal
sťažnosť na odbor životného prostredia Okresného úradu, preto uvedené družstvo ukončilo s
VPS spoluprácu. Uložili odpad v ďalšom poľnohospodárskom subjekte s podstatne vyššími
nákladmi, cpát‘ však bola podaná sťažnosť. Ide teda o skutočne závažný problém. s kwrým sa
mesto bude musiet‘ do hudúcna vvsporiadať.

lnu. Blcháč. PhD. —uviedol. žeje možnost‘ odviezť tento odpad do Banskcj Bystrice (podohne
uko kaly z LVS). kde sa premení na energiu. tak ako sa to malo robiť v Liptovskom Mikuláši.
žiaľ. tento projekt bol zrušen.

lnu. Čefo — v súvislosti s inFormúciou o prevádzkovani mobilnej l‘adovej plochy považuje za
zaujímavú myšlienku znovusprevádzkovania vleku na I láj. Nemysli si však, že by mesto malo
zist‘ovať u občanov. či majú záujem o jednu alcbo druhú aktivitu, naopak, VPS by, mali prís(
s určitou aktivitou — porovnanie nákladov na prcvúdzkovanie vleku s núkladmi na
prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy.

F. Trizna — uvicdol, že náklady na mobilnú ľadovú plochu sú I I 00 E dennc, pričom za minulý
rok ju navštívilo cca I 450 Fudí. lnvesticia na zrekonštruovanie mohilnej ľadovej plochy by
predstavovala približne 400 tis. E. Co sa týka vleku. prihlásilo sajedno združenie. ktoré by mulo
záujem obnoviť jeho prevádzku. Na tento účel by požadovalo od mesta podporu vo výške 25
tis. E s tým, že d‘alších 25 tis. € zo súčasných 50 tis. E, ktoré sa invcstujú do l‘adovej plochy, by
boto použitých na údržbu detských ihrísk, do ktorých sa v súčasnosti investuje 5 tis. E.

Mur. Kultan — zd3raznil, že aj keď záverečný účet bol vyradený z programu rokovania, poslanci
klubu Nový Mikuláš nic sú proti tornu, aby sa závcrečný účet schválil, nic sú proii presunu
linančných prostricdkov, predaju majetku. ani d‘alším veciam. Namietajú voči tornu, že nic ‚je
rešpektovaná vůľa váčšiny poslancov, aby boli zriadené komisie MsZ, čo je legitímna žiadost‘
vüčšiny MsZ. leh požiadavkou je. aby závažné materiály holi prerokované komisiou Inančnou
a majetkovo-právnou a až núslednc holi postúpené do mestského zastupitcFstva.

lnu. Blcháč. PhD. — podstatné bude. ako sa k tomuto počínaniu Mgr. Kultana vjadrí
prokuratúra. prípadne súdnictvo. preĹože jeho pripomienky nesúvisia s prcrokovúvaným
makriúlom. prcto ho vyzval, aby sa držal témy, inak mu odoberie slovo. Pripomcnul. že v tomto
ewshode sa nerokuje o závcrečnom účte mesta — ten opoziční poslanci vyradili z rokovania.
pričom hol riadne pripravcnÝ a mal byť premkovaný do 30. 6. 2019.

Mur. Kultan — k inforrnáciám O opátovnorn sprevádzkovani vleku podotknl. že nebolo
konkretizované, či sa jedná o vlek v lľanovc alebo nu Podbrezinách —jc potrebné posúdit‘ to
z hľadiska technického riešenia fl minimálne zaslat‘ poslancom informáciu o možných
alternatjvaeh.

Na závcr v súvislosti s odchodom Ing. Uličného do döchodku mu zaželal dobré zdravic, aby
si užil důchodok a za celý poslanecký klub mu pod‘akoval za všetko dobré, čo pre VPS urobil.
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p.Trizna — požiadal Mgr. Kultana, aby v sůvislosti s vyradením záverečného účtu z programu
verejnosti vysvetlil, prečo klub po dobu jeho zvere)nenia (3 týždne) nepodal žiadnu númietku.
lnu. Urhanovič — konštatoval. že poslanecký klub vedený Mgr. Kultanom a niektorí nezávislí
poslanci urobili z občanov rukojemníkov. aby zabránili rozvoju tohto mesta. Pripomenul. že
zriadenie mestskej rady a komisií nic Je zo zákona povinné, je to len možnosC. to znamená. že
mesto neporušuje zákon.

Mur. Kultnn — k otázke p. Triznu uviedol. že jeli poslanecký klub neposlal pripomienky
k závercčnému účtu preto. lebo nemá k nemu výhrady, leh záujmom je. aby sak závercčnému
úč[u najskór vjadrili odborníci. V reakcii na v)jadrenie Ing. LTrhanoviča pripomcnul. že
vedenie mesta nerešpektujc vóľu včšinv poslancov a pritom zvafuje vinu práve na nich.
Zdórazni I. že nic oni zabránili rozvoj u mesta. ale práve oni zabránili tomu. ah\ primátor
nclegúlne podpisal dvojmiliónovú zmluvu a Luk sa dostal do problémov.

Ing. Blcháč. PhD. — uvedenú vec nepovažuje za pomoc; í‘aktom je. že Mgr. Kultan je
ovplyvňovaný bývalým primátorom mesta MUDr. Slatkovským. ktorý stoji aj za trestným
oznámením podan‘m Mgr. Kultanom v roku 2015. ktoré sa nakoniee ukázalo ako zhytočné.

p. Paška — pod‘akoval pracovníkom VPS za prácu. ktorú vykonávajú na územi rncsla Liptovský
Mikuláš a kwrá nic je rahkú. Pripomenul. že pred vyše rokom poLlkazoval na stav technického
vvbaveuia VPS, ktoré sa už postiipne zlepšuje. čo je viditeFné aj v uliciach mesta lri údržbe.
ďalšia modemizácia je však ešte potrebná. Dalcj upozornil na problém plošiny, na k(orý
poukazoval už v minulosti. Túto plošinu využívajú pri svojej práci zamestnanci elektwúdržhy
— mesto má okolo 3 000 stlpov verejného osvctlenia, ktoré si vyžadujú dennú staľostlivosť a k
tornu je potrebné pripočítať prevádzku scmaforov na území mesta. to znamená, že aj z hFadiska
bezpečnosti by si the pracovníci jednoznačne zaslúžili novú, modcrnú plošinu. Pi‘ovizórne sa
to vvriešilo tým, že VPS zakúpili plošinu. ktorú nainštalovali na nadstavbu Avie. nevvužívajú
ju však elcktrikári. ale pracovnici zo strediska zelene. v čem síce nevidí problém. ale pre

eiektrikárovje skutočne potrchné zakúpiť novů ploš iu. pretože súčasná má už35 rokov. Preto

požiodal. aby sa rnesto venovalo tejto probleniatike a aby sa našli tinančné prostriedky na kúpu
kvalitnej vysokozclvižnej plošiny pre pracovníkov elektroúdržby VPS. Co sa týkLt platovej
situácie vo VPS, teší ho, že došlo k určitému zvýšeniu, ale sú ešte niektoré skupiny
zamcstnancov, které by bob potrebné ohodnotit‘ napr. určitou odmcnou. pretože títo ľudiu sú
dcnne v uliciach. Verejnoprospešné služby mnjú napr. oproti súkromným firmám obrovskú
výhodu v tom. že majú vo výkone 10 — 2 ľudí. ktorí pracujú vo VPS 20 a viac rokov
(elektr ikári. pracovníci venujúci sa dopravnému značeniu alcbo drobnÝm stavcbnm prácamL
prcto by ocenil. kcbv platy prc tÝchto zamestnancov. ktorí sú dcnne. za každého počasia vo
vkene. cštc vzrůstli, t. j. aby si VPS týchto Fudi vážili.

Na záver taktiež zaželal Ing. Uličnému ‘šctko dobré v ďalšcj etape jeho života a úprtmne
mu poďakoval za spoluprácu, ktorá bola vcľmi korektná.

Ľ. Trizna — v prípade kúp novej plošiny we pracovníkov elektroúdržby vidí pmhbém v tom.
že nové plošiny majú nastavené také bezpečnostné prvky, že sa nedajú zdvihnúť za jazdy
a naopak. pri zdvihnutej plošine nemožno stroj posúvať, to znamená, že takáto plošinu predlžuje
prácu. aj keďje bezpcčnejšia.

Ing. Uličný — poslancovi Ing. Čelbvi k otázke sprevádzkovania I žiarskebo vleku odpoedal.
že VPS majú spracované ekonomické ukazovatele. aj štatistiku — svoj mu nástupcovi dá za úlohu
zistiť. koRo by stála prevádzkajcdného i druhého lyžiarskeho vleku — predložia takýto materiál

30



a V októbn, resp. v novembri bude možné o tom rozhodnúť. Čo sa týka rezervného Fondu. VPS
majú na ňom Sl tis. E, t. j. ak sa predložená správa schváli, už na druhý deň bodů VPS můcť
použit‘ príslušnÝ účet na to, aby stratu 24 tis. E vykryli z toho. čo za predcháctzajúce roky
nadobudli. Poslancovi M. Paškovi pod‘akoval za slová uznania. Pokiaí ide o novů plošinu.
súhlasí so zástupcom primátora p. Triznom, žeje sice bezpečnejšia, ale prácG na nej zdlhavejšia.
Toto však nic je otázka pre MsZ. ale ec vnútorného rozhodnutia VPS. Co sa tka zvýšcnia
priememých zárobkov. excelentne vyriešili hlavne vodičov na stredisku vývozov. čo je gro
služieb pre ob vatefov. V priehehu budůeeho týždňa budú riešif stredisko 20 — miestne
komunikácie. kde patria zamestnanci elektroúdržby a strediska zelene. Pripomenul však, že
zamestnaneom verejnej správy boli k 1. 1. 20W zvýšené tarifné mzdy o 10 %. čo sa však musí
kryt‘ s produktivitou práce.

lnu. Blchúč. PhD. — k téme nákupu novcj plošiny uviedol. že Íinančné zdroje sú k dispozicii.
ale nakoľko zúverečný účet mesta bol vyradený z programu, nic je to možné. Pripomenul, že
zamestnanci mesta predložili ako každoročne 300-stranový záverečný účet. pričom v minulosti
s tým nebol žiadny problém, teraz však ide v podstate o vydieranie, pretože opoziční poslanci
podmieňujú schválenie záverečného účtu zriadením komisií, na základe čoho trpí celé mesto.

Rovnako akojeho predrečníci poďakoval Ing. Uličnému za činnost‘ vo Verejnoprospešných
službách. ktorá bola mimoriudne efektivna a zaželal mu všetko dobré clo ďalšieho života.

lnu. Uličný — pod‘akoval za vyslovené priania a zaželul všetkým osobné št‘astic. úspechy
a mestu rozvoj.

Mur. Kuitan — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— časti I. a [I. — bez zmeny‘ — návrh schválený (21 poslancov za. I nehlasoval);
— čusť 111. — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (22 poslaiwov za).

K tomuto bodu bob prijaté uznesenie č. 45/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

22/ VÝSLEDKY HOSPO1)ÁRENIA PRÍSPEVKOVE.J ORCANJZÁCIE MESTA
ZA ROK 2018— INFORMAČNÉ CENTRUM

Správu predbožila Be. Jana Piatková. riaditerka Informačného centra. Informovala, že
hospodárenie Informačného centra v hlavnej činnosti bob vyrovnané. mestu však na konci roka
vrátili prevádzkový transfervo výške 3 015 E. ato z dóvodu. C Sa im podanlo získať od 00CR
navvše 2 000 E za spoluprácu na projekte Lesopark I láj Nieovó a cca I 000 E naviac dokázali
ušetrif. Mestu tiež previed]i správne poplatky vo výške 5 588 E za rvbárske lístky. Vo vedřašej

hospodárskci činnosti bol bospodársky výsledok po zdaiieni 2 1,24 E.Čo sa týka činnosti K.
rozpočet je viaczdrojový a aj výsledky činnosti sú predmetom spolupráce. 00CR financuje
lokálne projekty a IC ieh vykonáva. Neustále rozširujú ponuku v oblasti atrakti Vít a produktov

meste. V minulom roku rozšírili ponuku návštevy sakrálnych pamiatok o evanjelieký kostol.
Kvalitou svojej ponuky sa do popredia dostal 1-láj Nicovó. kde bobi pod hlavičkou kultúrno
prírodnej oddyehovej zóny vytvorená náučné chodníky a bežecké trasy mikulášskyeh
obvmpionikov. Inovovali tiež svoju stránku, čo boIn ‘ rámci marketingovej komunikácie ich
prioritná úloha minulého roka. Nárast muli aj v rámci spnevodcovských si užieb, hed‘ bob o I

komerčných prehliadok viac ako v minulom roku. Za podstatné považuje, že medziročne im
vrazne narastá počet prenocovaní, rozvíjajú sa atraktivity. skvalitňujú marketingovú
komunikáciu a zvyšujú návštevnost‘ mesta — toto je cesta, po ktorej chceh ist‘.
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Mur. Dvorščáková — uviedla, že lnrormačné centrum si svoju úlohu plni výborne. za čo
poďakovala riaditeľke, aj všetkým zamestnaneom tejto organizúcie. Mala možnosť s nimi

spolupracovať a musí konštatovať. že pružne reagujú nielen na meniacu sa podmienky
V regióne a na nové možnosti, ale aj na dopyt zákazníkov, čo považuje za dóležité.

lnu. Blcháč. PhD. — pľipomenul. že okrem dobrého nmnažmentu je v IC dobrÝ tím a majú
vvnika;úce podmienkv. preto sa výsledky dostavujú a všeobecne sa konštatuje spokojnosť
s prácou lnFormačného centra.

Mur. KulLan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmenv.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomvseľne schválilo (23 poslancov za). Prijalo k nemu
uzncsenie Č. 16/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

23/ PROGRAM Ol)PÁI)OVÉIIO IIOSPOI)ÁRSTVA MESTA LII‘TOVSKÝ
MIKULÁŠ NA ROKY 2016—2020

‚ Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy
MsU. Pripomenul, že aj ked‘ ide o program odpadového hospodárstva na roky 2016 — 2020.
tento dokument mohol byť prcdložen mestskému zastupitcľstvu až po tom. ako bol takýto
program schválený nadriadenýiu orgánom. ktorým je Zilinský samosprávnv kraj. Na základe
zúvaznej časti POH ZSK schváleného 11. 0]. 2019 mesto Liptovský Mikuláš spracovalo svoj
dokument, ktorý le predkladan na prerokovanie MsZ. Dokument bol zároveň v zákonnej
Idiote predloženÝ na v\jadrenie Okresnému úradu Liptovský Mikuláš. odboru životného
prosuedia. ktorÝ vjadril S tm(o programom súhlas — nevyrkol mu žiadne veci. kturé by holi
v rozpore so zákonom. Tento strategický dokument je ponerne rozsiahlv — charakterizuje
odpadové hospodárstvo za predošlé roky 2011 — 2015. stanovuje cide. ktoré sa majú počas
rokov 2016 — 2020 realizovaf a postupne sa realizujú a takisto rieši Íinancovanie. Najväčšia
výzva. ktorá čakú mesto v odpadovom hospodúrstve. je znižovanie skládkovania a zvyšovanie
pomew separácie odpadov aspoň na úroveň 60 %‚ pričom momentúlne je mesto Liptovský
Mikuláš na úrovni 47 94,.

M ar. Kultan — upozorni I. že v správe hlavného koiitrolúra o výsledku kontroly opatreni na
odstránenie nedostatkov zistenýeh kontrolou cťektívnosti a účinnosti triedeného komunálneho
odpadu je inlbrmácia o množstevnom zbere — konkréine v opatrení Č. 5 sa uvádza: ‚.prehodnotiť
systém poplatkovej povinnosti v meste za zber a likvidáeiu odpadkov tak, aby sa do
množstevného zberu mohli zapojiť aj 1‘zické osoby — nepodnikatelia“. V tejto súvislosti sa
zaujímal, či sa v meste plánuje zaviest‘ množstevný zber, či na základe toho poplatok za odpad
nebude ročný, t. j. jednotný pre všetkých a či sa to bude týkať len triedeného odpadu, alebo je
plán zaviesť množstevný zber na všetok odpad.

P. Paška — zaujímal sa, či tento program odpadového hospodársíva počíta aj s budúeim
zavedením odpadových nádob niclen na komunálnv odpad, ale aj na nicktoré druhy triedeného
odpadu (papier. plast) Myslí si. že v tom prípade by sa mohlo logicky začať eenuom mesta
a následne posunúť tento zher do mestskýeh časti, k autobusovým zastávkam.

lnu. Lenavel — množslcvný zber je zámer mesta, na ktorom sa už pracuje — uvažuje sa s tým.
že pravdepodobne sa začne pri rodinných domoeh. Co sa týka opatrenia z kontroly ohľadom
úpravy poplatkovej povinnosti tak, aby‘ sa mohli vyberať poplatky za množstevný zher.
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pnpomenul, že problém je v tom, že pri súčasných poplatkoch je rozdiel medzi minimálnou
a maximálnou sadzbou — toto je potrehné upraviť.

1111. Anežka Makovická. vedúca oddelenia daní n ponlatkov MsÚ — vysvctlila systém na
základe súčasne platného VZN. ktorý je potrehné prehodnouť.

lnu. Blcháč. PhD. — podotkol, že zavedenie množstevnáho zberu nic je jednoduché —je k tornu
potrcbné zložif určitý tím odborníkov. ktorí vyližijú skúsenosu aj z mých miest a pripravia
riešenie. Mornentálne je zrejme potrebné uvažovať o zvýšeni poplatku za komunálnv odpad.
pretože mesto dopláca na odpadové hospodárstvo. Zároveň by sa mal riešif projekt
rnnožstevného zberu. ktorý nakoniec bude znamenat, že ti. ktorí budú separovat. budú platiť
rnenej. Na to je však potrebné zavedcnic funkčnél]o systému. čo si vyžaduje určitý čas
a vzdelávanie obvvateľov.

Mtr. Kultan — predíožil na hlasovanie jednoÉíivé bod)‘ návrhu na uznesenie:

— časti La II. — bez zmeny — návrh schválený jednomyseFne (fl poslancov za):
— časf lil. — bez zmenv — návrh schválený jednomysel‘ne (21 poslancov za).

K tomuto hodu holo prUaté uznesenie Č. 47/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

24/ INTERPELÁCIE IOSLANCOV

1. I n. ‚bicí lLhák

a) Požiadal o vvsvetlenie riaditeľa VPS:

Mestskú čast‘ Palúdzka — zaujímal sa, prečo pokosená tráva v okolí ihriska FC 34
nchola zároveň zhrabaná a odvezená. pretože podia vjadrcnia odborníkov práve tukáto tráva
obsahuje veľa alergúnov. ktoré sa dostávajú do organizmu cestou dýchacieho ústrojenstva
hlavne ti deU, ktoré sa denne hrajú v tomto priestore. Naviae je touto trávou znečistená aj
vozovka.

h) Požiadal o vvsvetlenie riaditeľa VPS:
Mestská časť Andice, Benice - zaujímal sa, prečo nebola z cintorína vyvezená nádoba

s odpadom. ktorý je zhromaždený aj okolo nádoby — obČania sa na tento problém st‘užujú.

c) Požiadal o vysvetlenie riaditel‘a VPS:
Vývoz zeleného odpadu v rnestskej časti Palúdzka — póvodne holo zvercjnené. že

tento odpad sa bude vyvážaf Lkrát týždenne v utorok, pričom ešte vo štvrtok 20. 6. 2019
v ranných hodinách nebol odpad vyvezený — požiadal o zdövodnenie.

tI) Interpeloval primátora mesta:
Informoval, že dňa 3. 6. 2019 sa konalo zasadnutie klubu mestskej Časti Palúdzka.

kde boll prijaté dve uznesenia, ktoré boll doručené mestu Liptovský Mikuláš spolu so
zúpisnieou a ostatnými podkiadrni. či už vykonanými meraniami. alebo z_mluvami, ktoré boli v
minulosti podpísané s mestom. Citoval z uznesenia Č. 1/2019:..Občiansky klub na i_úklade
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dostupných inlbrmácií o zámere investora o vyhudovaní obchodu a) nesúhlusi so zámerom
vybudovania dvojsmernej cestnej komunikúcie z ulice Demánovskej k TESCU popod
diaľničný privúdzač; b) v zmysle prijatého memoranda z 24. 5. 2007 súhlasí s vyhudovanim
osvetleného chodnika pro pcších a cyklistov. ktorý může v prípadc potrehy slúžiť ako
protipožiurna komunikácia.“ Za uznesenie hlasovalo všetkých 10 prítomnch členov
ohčianskeho klubu. Dalej citoval z uznesenia č. 2/2019: “Občiansky klub nesúhlasí so zámerom
predaja pozemku KN—C 2000 v mcstskej časti Palúdzka doterajšiemu nájomcovi p. Júliusovi
Puškovi s manželkou.‘ Za tolo uznesenie hlasovalo všetkých 10 prítomných č]cnov
ohčianskeho klubu. Podrobnejšie je to popRané v zápisnici usů v nej uvedená aj důvody. prečo
občiansk klub ncsúhlasil s t‘mto prcclajom.

Qt/pmec/wzé za zasadnwí iÍsZ: lne. Blcháč. PhD. — mestu hol dňa 19. 6. 2019 doručen‘
spomínaný zápis. ktorÝm sa bude zaoberať. tak akc sa zoberá každým doručeným podanim.
Klub dostane včas odpoved‘, pričom je potrebné vvhodnotiť. aká je postupnosť v pnpade
uzncsení klubov. Vyslovil domnienku. že táto ‘ec by mala smerovať skůr k dcveloperovi.
preLože ide o jeho iniciatívu a mesto len V tvaru podmienky — aj toto bude zrejme ohsahom
oclpovedc. PokiaF si občania nebudů túto iniciativu želaL nebude vybudovaná žiadna cesta a
zrcj nic ani plánovaný obchod.

e) Interpeloval primúora mesta:
Pripomenul, že v roku 2010 hola zriadená komisia, ktorej úlohou holo iircšetriť stav

a potrcbu ůpruvy cintorína v mestských častiach Palúdzka a Andice. Bcnice. s rešpektovanim
pripomicnok občanov. V týchto mestských častiach sa zišlo veFa občanov a aj za účasti
zástupcov mesta bol spísaný zápis, avšak doteraz sa z požiadaviek nič nezrealizovalo. Dokonca
ncdošlo ani k vypíleniu stromov, ktorých v iuinulom roku malo byt‘ 7, ale v tomto roku sa leh
počet zvýšil na 10 — 12. L j. zostanú len cca 4 smrcky, pretože všetkv ostatné sů už napadnutá
škodcumi. Myslí si, že odd‘al‘ovanie vykonania týchto prác je na škodu veci a nepomáha to ani
vzťahu mesta a občanov.

Oc/pm‘eckmé na zasacbzz,/í MsZ: Inu. Blcháč. PhD. — mesto si na všetkých 15—tich cintorínoch
vykonalo previerku a chce systematicky. tak ako chce napr. systematicky rekonštruovať cesty‘,
ktorá poslanci právo zastavili, riešiť aj cintoríny. V tomto roku však mesto nemůže ani v tejto
oblasti nič urobiL protože si to vyžaduje peniaze. ktoré sú síce na účte, ale nebudú mOct‘ byť
použité. protože záverečný účet nic je schválený. Mesto vykoná určitá organizačná opatrenia
(napr. na cintorine v rn, č. Andice, Benice sa pripravujú majetkovo—právne upravv. ktoré
umožnia mestu získat‘ cestu clo vlastníctva). aby sa v prípade uvoFnenia fl nančncli
prostricdkov tieto mohli použiť aj na cintoríny.

fl Interpeloval primátora mesta:
Pripomenul. že v roku 2018 na jar. počas lcta i v jeseni žiadal oddetcnie životného

prostredia a poFnohospodárstva MsU o opílenie stromov na Demanovskej ulici, avšak napriek
prísľubu ticto práce dodnes neboli vykonaná. Jedná sa o javory, z ktorých sa v jeseni hromadí
‘ prilahlých zahradách množstvo lístia. na čo sa občania sťažuj Ú a naviac sa z tÝchto stromov
šín vel‘a aleruénov. V tejto súvislosti požiadal o napravu.

lic? zascubzií/i iívZ: lnu. Blcháč. PhD. — vjadril prcsvedčenie. že pokial‘ to holo
interpelovaná, uvedené stromy boli orezaná. Je zrejmá, že konáre dorástli. preto súčasný stav
vzbudzuje dojem. že požiadavka nehola splncná.
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2. M jebal Paška

a) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal. aby v rámci údržby bola opravenL drevená výplň lávky prc pešich ponad

potok Smrcčianko pri Senickcj ulici na Podbrezinťwh. Na niektorých miestach sú medzi
drcvenými výplňami značné meclzery. ktoré začínajú komptikovaf pohyb ehodeom. Navvše
Iávkajc pri prcjazde eyklistami iomerne hlučná. pritom je umiesmenú V obvunej !okalite aje
‘eľmi využívaná. Okrem toho odporučil ‘v rámci skrášlcnia tohto vetnu frekventovaného miesta
uvažovať aj nad kvetinovou výzdobou. ktoľú by bob možné osadiť na lávku.

b) Interpeloval primátora mesta:
Uviedol svoj postreh v súvislosti s organizovanim Stoličn ch dní — myslí si, že do

budúceho točníku by mesto Liptovský Mikuláš mohlo toto podujatie inovovat‘. čo sa týka

časového rozsahu. Z jeho poll‘aclti nic je dobré, kecl‘ je program roztiahnutý do troch dní. ako
tornu boto počas uplynulého víkendu. Program sa začat To štvr(ok. pokračoval v piatok. ale
hlavný problém vidí v tom. že v sobotu sa program začínal o I 7—tej hodine, pričom stánkari
začali odehůdzat‘ už v sobotu dopoludnia, to znamená, že o 1 7—tej hodine už bolu nu námestí
minimum stánkov i minimum divákov. Podľa jeho názoru by bob vhodnejšie organizovat‘
Stoličné dni v dvoch ctňoch, napr. v piatok a v sobotu. stým. že klasický program 1w sa poriadul
v piawk večer a v sobotu dopoludnia by sa mohli konaf vvstúpenia clornúcich kaple). súhorov.
atď. Jedná Sa O to. aby radšej boli dva dni naplnené programom ako rozložit‘ Stoličné dni do
troch dní, pričom treti cleň tiž nic je programovo naplnený. Je to jeho myš! lenka k skvalitneniu
Stoličných dní. ktoré majú v meste vvnikaj úcu tradíciu a v‘borné meiu. Vefmi oceňuje aj
aktivity ohľadom bezplastového jurmoku. vrátane rnnožstva nádob nielen na komunálny odpad.
ale aj na separovaný zher. v čom může byť Liptovský Mikuláš vzororn pit mnohé mestá.

Qdpovedrn;é ;za zuvač/nu/í A‘fvZ: Inu. Blcháč. Ph[). — súhlasí s tým, že je potrebné neustále
inovovat. V súčasnosti Stoličné dni čiastočne zanikajú v množstve mých akcií. ktoré sa na
námestí dejú. to znamená. žeje potrebné ich zefektívnit‘ a zatraktívniť. Faktorn tiež je, že v čase
konania Stoličných dní bob viacero veľkých akcií aj na mých miestaeb (Lúčky, l3ešeňová.
Partizánska Lupča. atd‘.) — ide o pomerne kfúčový termín.

3. Ľuboš Trimu

Informoval o e—mailovej správe. ktorú dostal od členky rady školy pn Zákbadnej škole
s materskou školou v Okoličnom. Nakoľko poslaic za mestskú čast‘ Okoličné sa dňa W. 6.
2019 nezúčastnil zasadnutia rad“ školy bez ospravedlnenia. vyzval aj ostatných poslaneov.
k(orí sú delegovaní za mesto do rád škůl, aby v prípade. že sa nemůžu zúčastnif zasadnutia rady
školy. informovali o tom riaditeFku školy. abebo členo‘ rady školy. Uvedený e—mail sa týka
problému precládzania cez priechod j‘ chodcov pri ZŠ s MS v Okoličnom. kwrý už vedenic
mesta rieši v spolupráci s mestskou políciou a o ktoroni by poslanec za príslušný volebný obvod

mal vedieť. K podobnej situáeii došlo aj v prípade športového dňa v Okoličnom organizovaného
kluhom seniorov, ktorý tiež pozval poslanca za volebný obvod Okoličné. ale poslanec na toto
pozvanie nereagoval. Takisto nereaguje napr. na e-maily ohFadom odstávok dodávky
elektrickcj energie, ktoré dostávajú aj poslanci za ostatně mestské časti. Pokiaľ ide o prírncsíské
časti. ku ktorÝm patrí aj rn, č. Okoličné. v nich je možnost‘ vyhlásit‘ takéto oznamy‘ ‘ inesskom
rozhlase. čo ostatné mestské časti. s výnimkou Okoličného. vužívajú.
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4. In!,. .liroslav Čefo
a) Interpeloval primátora mesta:

Požiaclal O informáciu vzhl‘aclom na to, že sa na neho ohraeajú obvvatelia mesta s
otázkou, čije nejaký problém na Základncj škole s makrskou školou na Deminovskej eeste.
Bolíi spísaná petíeia, holo zvolané mimoriadne zasadnutie rady školy a má inlbrmáciu. že od
dnešného dňa by na uvedenú školu mal byť vyslaný určitý supervízor. Požiada! primátora mesta
o vvjadrenie. čije táto inťormúcia pravdivá a čo sa deje na tejto škote.

Qc/porednné na zasahnai MsZ: Jmi. Bleháč. PhD. — prvýkrát v histórii tohto mesta bol mestu
adresovaný list rady školy. ktorý obsahoval zápis a návrh na odvolanie i-iaditefky školy.
I llasovalo 9 prítomnÝch z II členov rady školy. dvaja neboli pritomní. Mesto sa týmto listom
musí seriózne zaoberať — ‘ %‘I1 rade sa uskutočnil rozhovor s riaditefkou ZS s NIS. kde sa
vyjasnil d‘alší postup, holo prijaté určité discipl máme opatrenie a mníormacia o mesta
hulLi zaslaná aj rade školy. Mesto bude y tejto vcci komunikovat‘ aj so Štátnou školskou
mnšpekciou, S lnšpektorátom práce a určité úlohy prijal aj hlavný kontrolám. ktorý ich hucle riešiC
zodpovedne a v súlacle so zákonom. Snahou mesta teda je. aby sa problém. pokiaľ sa vyskytne.
zodpovedne vyriešil. V prípade, že bude vyslaný supervizor, uskutočni sa tak pravdepodobne
až od septembra, t. j. od začiatku nového školského roka.

h) Interpeloval primátora mesta;
Predložil požiadi‘lui zabezpečit‘ prostreclníetvom kompetentnýeh zamestnancov

MsU zaslanie určitej pisomnej komunikácie ohľadom vvpoveclania zmlúv na toalet)‘ 11W 5OV.

lieto zariadenia do dnešného dňa neboli odstránené. pnčom primátor mesta už v decembri 2018
informoval, že mesto tieto zmluvv už dávno vypovedulo. Považuje za nepoehopitefné. že daná
firma nereaauje na ukončcnie zmluvného vzťahu a nepríde si tieto zanadeni a zobrať.

Qý]WVCL/ane nu :asadnuii s\ ísZ: lnu. Lenuvel — zmluva bolu vvpovedaná. uplynula tiž aj lehota
jej zverejnenia a tirma bolu vyzvaná na oclsuánenie psích toaliet. t. j. mesto si splnilo svoju
zákonná povi nnosť.

.
l3lchúč. PhD. — poslancovi může byť zaslaná kópia v‘tovede. ktorou mesto vpovedalo

zmluvu. Pokiař doteraz nebola zaslaná. důvodom může by-ť aj situáeia. aká je v tomto meste od
decembra minulého roka. keď mesto okrem svojich základných povinností musí rieši 1‘ mnohé
mé veei. V důsledku toho problémy prihúdajú, je potrebné ich riešiť a tým může důjst‘ aj
k posunom termínov ako v tomto prípacle. Ubezpečil však, že mesto hrme neplatí a to. že si
neprevzala uvedené zariadenia, nic je problém mesta.

e) Požiadal o vysvetlenie riaditeľa VPS:
Na základe iníbrmúci i, že v niektorých samosprávach pristlmptkiťm k obmedzenému

koseniu verejnýeh plóch, sa zaujímal, či aj Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš majú
určité vybraté plochy. ktoré v súčasmiosti kosia 4 — Sx ročne. kde obmedzia kosenie.

Oýporc‘c/ujzé nu zasatbmííMsl: lnE. Blcháč. PhD. — VPS služby nlajú svoj plán kosenia, pocll‘a
ktorčho postupuú. v súlade s počasím. Je veeou mesta. ako určí ďalšie narúbanie so zeleňou
v meste aj v suvislosti s klimatiek‘mi zmnenami. Informoval, že mesto Liptovský N-liktiláš
pripravuje návrh VZN a je možné, že bude opäť prvé ako v nedávnej minulosti. ked‘ prijalo.
dokonca aj proti lem.dslatíve. \7ZN o náhradách plastov, čo mu vytklo aj Slovenské stredisko pre
fudské práva, ale vzhiadoni k tomu. že verejn záujem a životné prostredie sú nadradené. to

nakoniec odobrilo. Mesto chce v tomto trende pokračovat, aby holo vzorom pre mé mestá aj
v prípade vvsporiadania sa s klimatickými zmenami. Ked‘ hucle návrh VZN spracovaiý, hude

priestor aj pre poslaneov. aby sa s nim mohli oboznámiť a prípadne dať určité podnety.
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5. M U I)r. Ja ios hiv Ha rok

a) Interpeloval primátora mesta:
Poukázal na kosenie verejných priestranstiev — kým prvé holo bez vážnejšich

prohlémov. druhé kosenie je podľa jeho názoru vykonávané neskoro. Dalším prohlémom je
znečist‘ovanie motorových vozidiel zvyškami pokosenej trávy. Pripomenul, že už aj v minulosti
žiadat riaditeľa VPS. aby vopred oznámili termín kosenia, aby si mujitelia áut preparkovali
svoje vozidlá. Kcďže sa tak nestalo. mnohí si našli autá znečistené od zvyškov trávy. Rešpektuje

že najskör sa kosí centrum mcsla. potom sidl iská a cfalšie eLsu mesta. avšak druhé
kosenie holo vel‘mi neskoré hlavne na sídlisku Podbiuzinv. lrávv holi v plnom kvete, naplno
pel ovali a kcďže polwsená tráva zostala ležať okolo bywvých domov, po jej vyschnutí sa
uvoFnilo množstvo peľov. ktoré spásobili obrovské problémy alergikom. S riaditeľom VPS
bude osobne komunikovať. i ked‘ v minulosti bol členom komisie ZP a zdravia. kde pravidelnc
konzultovali jednotlivé postupy. V sůčasnosti. keď nic sCi zriadené komisic. je riešcnic
prohlémov zložitejšie.

mi zavcidnzín \isZ: Inu. l3leháč. PhD. — k poznámke. že komisic MsZ nic sú
zriaclené. pripomenul. že podFa zákona o obecnom znadení meslo móžc zriadiľ mcstskú radu
LI lnC)žc zriadit‘ komisie. Aj kcď v minulosti boli všctci zvyknuti na mestské komisic. holi aj mé
pomcry V mestskom zastupiteFstve. \1 SLILLISI1OStI je potrcbné P‘J danu situúci LI. čo nejme
hudú musiet‘ súčasní opoziční poslanci v budúenosti nickomu vvsvetľovať. Komisie htidú
zriadcné ‘tcd. ak Sa priJme právoplatné uzncscnie, čo platí aj pre mestskú radu. Vvjadril
prcsvedčenie. že o nejaký čas (do konca roka, resp. o rok) sa situácia zmení a niekwrí poslanci
prestanťi byt‘ bczkritickými nasledovníkmi určitých ‚.paralelných cl ir. ktoré už nemaj Ú
zodpovcdnosť a poslancox‘ do nej tlačia, čo si tito poslanci v súčasnosti pravdepodohne
neuvedomujú. Ak však budú takto postupovat‘ ďalcj. mesto s tým nehude mócť nič urobit‘.

opozicia má krehků väčšinu. ale v blizkej budúcnosti sa preukáže. ako budu vynešené
podnctv v rámci volcbncj kumpanc — za akých podniicnok sa mesto dostalo k takémuto stavu.
Ven tomu. že raz toto mestské zastupitcl‘stvo dostane normálnu dynamiku a hude chápat‘, aké
sú pomery medzi dvomi štatutárnymi orgánmi mesta, t. j. primátorom mesta a mestským
zastupitel‘stvom.

h) ] nterpeloval prednostku NIsU:
Poďakoval prednostke MsU za včasné avízo k termínu konania zasadnutia

mestského zasttipitel‘stva, vďaka čomu si každý poslanec našiel voľný čas. aby sa zasaclnuiia
mohol zúčastn ľ.

mi zavachnui AÍvZ: I mi. l3tcháč. Phl). — pripoiiienul. že termín 20. 6. 20 I 9 bol
avizovaný už od januára tohto roka. Nasledujúce zasadnutie MsZ je plánované na 19. 9. 2019
— mesto to hude avizovaľ ešte mesiac pred jeho konanim.

6. Marta .Iinčušová

;i) Interpelovala primátora mesta:
Požiadala o doriešenie problému s chodníkom Dcmflnová — Hodice. Ide o chodník.

ktorÝ vvužívajú deti na cestu do školy. ob vatelia a najnovšie je to spojnica. ktorou sa dostanu
ohčania Bodíc za dennými nákupmi clo DemĹinovej. nakofko v Bndieiaeh bolu prcdajňa
potravín zrušená. Jedná sa O chodník, ktorý má od potoka Demünovka smerom na Hodice dlžku
cca 160 m a nic je udržiavaný. Ide v podstate o prcchod ce-z lúku, ktorý nic je vždy bezpečný
pre ohyvateľov a návštevníkov tejto mestskej časti. Osobne navštívila spolumajitel‘a daného
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pozemku, ktorý je veľmi ústretový k riešeniu lohlo problému. Prekážkou je to. že druhý
spolumajitel‘ pozemku zomrel v Ceskej republike bez zaneehania závetu a vzhfadom na to. že
nemal priamych dedičov. prichádza ako dedič do úvahy majiteľ jednej polovice. Toto konanie
však bude zdlhavé, preto v tejto súvislosti komunikovala aj s kompetentnými pnicovníkmi
MsU, kde sa stretla s mimoriadnou ochotou. Keďže majitel‘ nemá námietk \‘oČi využívaniu
tejto časti pozemlu, ani ‘oČi osadeniu osve[lenia. priho\‘ori la sa za poskytnutc pomoci v rámci
možností mesta1 aby táto časť bolu pnmenmc osvetlenú napr. solárnym osvetlenim, čo by
nebolo flnančne náročné. nepredstavovalo by to zásah do pozemku a zaistila by sa \Ličšia
bezpečnost‘ obyvatel‘ov napr. pred divou zverou.

h) lnkrpelovala primátora mestu:
Prccliod medzi Demänovou a Bodicami — na strane DemUnovcj je oplotenÝ plotom.

ktorÝ nevyhovuje jednak viztjálne Ge priliš vysoký) ajednak je v zlom techniekom stave —

P\0tlé stlpikv odhnil i. plot je poclopretý len drevenými kolmi a je len otázkou časti. kedv
vtastnou váhou spadne. ide o havurijnú Situaciu. Veto p0žiatlLIlLL aby mesto v rámci možností
nešilo táto wc prednostne. pretože neznesie odklad.

c) Interpelovala primátora mesta:
DemLinová — požiadala o zahezpečenie osvetlenia prechodu okolo školského plola

(ide o čast‘ v rámci preehodu do školy a prechodu na pozemok mesta, ktorý Sa nachádza za
školou) — odporučila osadit‘ 3 solárne lampy.

cl) lkžiadala O vysyetlenie riaditel‘a Vl5:
V\jadrila poďakovanie za ústretovost. S ktorot sa zo strany VPS stretla počas zirnnej

údržby ciest. počas jurnýeh prác i údržby verejnýeh pniestranstiev — doteraz sa jej nestalo, aby
spoločnc nenašli schodné riešenie. PokiaF ide o kritizované kosenie, podotkla. že napr. cintorín
v Bodiciaeh doteraz nic je pokosený, čo však chápe, pretože VPS vzhfadom na kapacity. čas
a klimatické podmienky nemóžu vykonať naraz kosenie v celom meste. Preto odporučila brut‘
táto činnost‘ s porozumením. Ako pozitívny príklad uviedla cintorín v Demünovej. kde
pracovníci VPS odviedli precíznu prúeu. za čo im poďakovala a vyjadnila presvedčenie. že
čoskoro príde rad aj na cintorín v l3odiciach. V súvislosti s kosením požiadala VPS o vvkosenie
spojnice DeinUnová — l3odice o širke cca 2 m — predídenie prípadným stretom 50 zverou
a zaručenie iičšej bezpečnosti.

7. Mur. Vincent I(ultin

a) Interpeloval primátora mesta:
Númestic oslohoditeFov Č. 17 — c-maitom ho oslovili občania s prohlč‘mom. ktorý

vinikol po nasťahovani Sa rómskej rodiny ( vvháňai Ú ieh i. dvora) — po?iadai o preerenie
situácie.

b) Interpeloval primátora mesta:
Spýtal sa primátora mesta, či neuvažuje o možnosti pnizvať poslancov k tvorhe

budúeoročného rozpočtu — možnost‘ prcdísť výmene názorov na zasadnutí mestského
zasttipitefs[va.

Ĺ1Lnovcdunú 11(1 zusc,cInzif J iÍvZ: Inu. I3lcháč. PhD. — vedenie mesta nemá žiadn problém
s tým, aby sa opoziční poslanci zúčastňovali debát O tvorbe rozpočtu. ale podia jeho názoru by
to balo reálne ‘tedy. keby Mgr. Kultan mul vlustnč videnie sveta. Pok iaF Sa však bude
stotOžňovať s názormi niekoho mého. dovtedy bude do rozpočtu vnášaľ veci. ktoré sú ncreúlne.
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c) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s informáeiou uverejnenou v mesačníku Mikuláš. že bude predkladanu

..parkovaeia politika“, sa zaujímal. v akum štádiu je jej spracovanie.

Qdpovedcmé mi zasndnnf J AIvZ: Inu. ]3tchúč. PhD. — vzhľadom na to. že nehol schválený
záverečný účet a mesto nebude mĎeť realizovat‘ naplánovaná akcie, bude sa zrejme vcouvat‘
prípravc parkovaeej politiky. Je však otáyka. kecly sa tento dokument predloží. preto e (oto MsZ
ho optť znehodnotí.

ti) Interpeloval primátora mesta:
Cvkloehodnikv na Námestí oslohoditeFuv — končia sa odtokom. ktor je

\J katastroťálnom stave — miestami úplne ehhajú mreže (vpustv) — sú nahradená len určitými
pleehmi. ktorá sú neestetická, nepohodlná — požiadal o riešenie tohto stavu.

Qdpovecümé mi zc,sach,zgliMsZ: lnu. Bleháč. PhD. — námestie je potrebná opravit‘. pretože bulo
nekvalitne urobená.

e) Interpeloval primátora mesta:
Spýlal sa primátoni mesta, či fleZVáŽi iiioýnost‘ do konea j úna zvolal‘ ešte jedno

zasadnutie mestskáho zastupiteľstva. aby Sa schválil záverečný účet mesta, za akeeptovania
určitých požiadaviek väčšiny poslaneov.

Qdpovedcmé jití zavcuhuuí ÄIvZ: Inu. I3lcháč. PhD. — pripomenul. že Mur. Kultan nemá vlastný
ná,or. ale len tlmočí vvmvslená veci, která mu niekto predtoží. S ničím neprichadza. nič
nenavrhuje, nič nechce robit‘. Jen komplikovat situúciu mestu. obvvatel‘oiii. lamám. cirkvám.
atd‘, — to je jeho eieľ. Považuje za nepochopiwľná. prečo sa Mgr. Kultan obracia s touto
požiadavkou na pri nmtora mesta. kecl‘ práve poslanecká Váč na dnes zruši hi rokovaii je
o záverečnom účte. Zdůraznil. že mes(o pripravilo zá\erečnv účel zoclpoedne. návrh hol
vvesen na úradnej tabuli a nikto nedoručil žiadne pripomienky. Návrh bol riadne zaslanÝ
posiineom. v dostatočnom časovom priestore. i‘akisto ďalšie podklad im mesto doručilo
v súlade so všetkÝmi pravidlami. která mestu ukladá zákon. Mgr. Kullan sa terav pÝta
primátora. ako hude ďalej postupovat‘. keď poslanci kltibu SaS, O[ANO. KDI I. NOVA.
SANCA a klubu Skutočne nezávislých poslaneov zmarili takmer polovicu rokovania MsZ. keď
už mohol byť záverečný účet odsúhlasený a MsZ sa mohlo zaoberať tým. ktorá pripravená akcie
sa budú realizovať prednostne, atcľ. Pripomenui. že mesto má dostatok reňaz.i a nemůže ich
použit‘ len preto, že to opoziční poslanci P°P n iekoho odhlasovati. Mesto sa hude pýtat‘
odborníkov. aiw d‘alej postupo\‘ak lehu ide zrejme o ojedinelý prípad na Slovensku. Mesto má
perfektiá výsledky, pričom opozíeia podmieňuje scbválenie záverečnáho účtu schválením
komisií. Pripomenul. že práve opoziční poslanci spůsobili problám. preto by oni mali prísť
s návrhom ako d‘alej postupovať.

1) Informáeia:
Informovat, že sa dohodol s riaditel‘om VPS na tom, že po skončeni väčšieho kosenia

najdu kapacit‘ aj na vvkoscnie chodníka popod I láj. ktorÝ je tiž nepriechoclnÝ. Za ústretovosi

pochlko\‘ĹIl riaditel‘ovi i pracovnikom VPS.

Qdpovecluné ‚jí, zasacb;z,iJAívZ: Int. Blcháč. PhD. —je potrehná preveriť. či sajedná u mestská
pozemky. Spýtal sa Mur. Kultana. ako sa mohol dohodnúť s riaditeřom VPS a požadovať
pokosenie uvedenej plochy — tým vlastne prinútil VPS konat‘ protizákonnc.

39



Mur. Kultan — ide o majetok Žele-zníc SR. ktoré nenamietali voči tornu. aby VPS tú(o plochu
pokosili v prospeeh občanov mesta. Zdůraznil, že riaditel‘ VPS si mohol túto vec preveriť
u rozhodnúť. či VPS uvedená plochu hodů kosit‘, tj. nikoho k ničomu ncprinůtíl.

lnu. ]3lcháč. PhD. — otázkou je. či riaditel‘ VPS mul objednávku od ZSR — v turn prípade by
inohol ZSR tieto pľáce vvhikttirovtt.

8. Bc. Ľubomír Riši

a) Interpeloval lrimátora mesta:
Toalcv pre psov — pripojil Sak požiadavke na ich odstránenie.

QJrnvednné mi zcivub,zni AÍvZ: Ing. Bleháč. PhD. — odpovedané Ing. ČeIbvi.

b) Interpeloval pri mťttora mesta:
Pumpy na bicykle na Námesti osloboditeFov — nefunkčné — požiadal o ich opravu.

c) Interpeloval zástupeov primátora mesta:
lnlhrrnoval. že viacerí poslanci (Raši. Sufliarská, Géci. Kuhnu. Urbanovič, Trizna)

dostali dňa 25. 6. 2N 9 e—mail od obyvateľov Sládkovičovej ulice. kíorí majú dlhodobý
pruh Iérn ‚ nu ktorý i m ‘šak nik to z mesta neodpovedai Požiadal i ho. aby vere ne vyzval hlavne
z3stupcov priniátora k tomu. aby sa tento pľoblém začal riešiť. Oschne zisl cval. O uhÝ problém
idea takisto si to samostatne preveroval Mgr. Kul!an — obvvateiiu sa vvjadnli. že iba filc dvaja
poslanci im čiasÉočne odpovcdali. Preto požiadal. aby iiii aj zástupcovia primátora odpovedali
nu uvedený c—mail.

a/porcckmé im zascichinži AJsZ: lnu. l3lcháč. PhD. — pripomenul. že mesto vie cllhodobo
o probléme ..rómskej bytovky“ na Sládkovičovej ulici a má pripravené určité riešenie. Začalo
sa tm %aoherať prcci I —2 rokmi a prvÝm krokom holo rozdclcnic budovy. ktorú bolu zupisaná
v kutastri ako jedna budova neznámcho charakteru — v súčasnosti je zapísaná akc bvtovv doni.
s ktorvm už možno určitý ni spůsobom naR Iadať.

L. Trizna — pisateFovi zo Sládkovičovej ulice v priebchu týždňa odpovedal na e—mail s tým. že
mesto má určité riešentc a pracuje na tejto veci. Poslancovi může zasluť v kápu danú odpoveď.

25/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Bleháč. PhD.. prniátor mesta. inlormoval. že naj hl ižšie nudne zasadnutie
mestského zastupitcrstva sa uskutoční dňa 19. 9. 201 V.
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26/ ZÁVER

Ing. Ján BIchťič. PhD.. primátor nHzsta. joil‘akoval \Šu[kým pri oinnýin za účLIsť
u zasadnutie mcstskáho zastupiteFstva ukončil.

Ing. fIarta Cutraiovú Ing. !k

pľcdnostka ĎAsŮ

Ovcrovattlia zúpisnicc:

Ing. .Iaroshiv Čefo

XIicIiaI I‘ašl«i

Zapisali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 09. 07. 2019

Č, (‘hl).

pfilflťlĹ()
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