
ZÁPISNICA Č. 5/2017
z XXXIV. zasadnutia mestského zastupitel‘sbta v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa

uskutočnilo dňa 22. júna 2017 o 10.00 bod.‘ malej zasadačke Mestského úradu
v Liptovskorn Mikuláši

PRJTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

Poslanci MsZ:

1/ Ing. Jozef Bobák
2/ Ing. arch. Pavel Bobák, Csc.
3/ MUDr. Miroslav Boďa
4/ Ing. Ján Bonko
5/ Miroslav Burgel
6/ Peter Cibák
7/ Ing. Lucia Cukerová
8/ MUDr. Oldřich Drahovzal
9/ Mgr.Anna Dvorščáková

10/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
11/ Ing. Matej Géci
12/ Jaroslav Grešo
13/ Mgr. Vincent Kultan
14/ Marek Nernec
15 Bc. Miroslav Neset
16/ Michal Paška
17/ MUDr. Alexander Slaflovský
18/ MUDr. Alžbeta Smiešna
19/ Mgr. Ľubica Staroňová
20/ Karol Székely
21/ Ľuboš Trizna
22/ Ing. Rudolf Urbanovič
23/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRA VEDLNENÍ:

1/ Ing. Sylvia Cukerová
2/ Ing. Jaroslav Cefo

PRIZ VÁNÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka Mstí
2/ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník Mestskej polície Lipt. Mikuláš ‚

4/ Ing. Lenka Debnárová, PhD.. vedúca odd. účtovníctva, finančný odbor MsU
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5/ PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
6/ Mgr. Anna Il‘anovská, vedúca odboru právnehoMsU
7/ Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsU
8/ Ing. Katarína Suveríková, vedúca odboru UR a SP MsU
9/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU ‚

10/ doc. Mgr. Ján Hučík. PhD., vedúci odboru školstva. mládeže, športu a kult. MsU
1/ Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsU ‚

2/ Ing. Jana Kormaniková. vedúca oddelenia projektového manažmentu MW
13/ Ing. Soňa Višňovská. vedúca oddelenia marketingu a podnikania MW ‚

14/ Ing. Anežka Makovická. ved. odd. daní a popI.. poverená vedením fin. odboru MsU
15/ Ing. arch. Tatiana Bachtiková, vedúca útvaru hlavného architekta MsU
16/ PhDr. Dana Guráňová. vedúca oddelenia mládeže. šponu a klutúry NIsU
17/ RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia ŽP a poľnohospodárstva NIsU
18/ Mgr. Veronika Bániková, sociálny manažér pre MRK MsU
19/ Mgr. JarosJav Hric. riaditel‘ múzea Janka Kráľa Lipt. Mikuláš
20/ Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
21/ Ing. Miroslav Uličný, ek. nám. riaditefa Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
22/ Bc. Jana Piatková, riaditeFka Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš
23/ Mgr. René Devečka, riaditeľ Domu kultúry Liptovský Mikuláš
24/ Mgr. Zuzana Slauková, niaditeľka Zariadenia pre seniorov a DSS Lipt. Mikuláš
25/ Mgr. Alena Ridzoňová, riaditeľka Základnej školy M.R.Martákovej, Lipt. Mikuláš
26/ Mgr. Ľubica Revajová, riaditeFka Základnej školy Ul. čs. brigády, L. Mikuláš
27/ Mgr. Eva Vondráková, riaditeľka Základnej školy J. Kráľa, Lipt. Mikuláš
28/ PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka Základnej školy sMS Okoličianska. L.Mikuláš
29/ Mgr. Juraj Chrapčiak. riaditeľ Základnej školy s MS. Demänovská cesta Lipt. Mikuláš
30/ Mgr. Eva Hollá, Základná umelecká škola J. L. Bellu. Lipt. Mikuláš
31/ Magdaléna Malacká, niaditeľka Materskej školy, Nábrežie 4. apríla, Lipt. Mikuláš
32/ Mária Adlerová. riaditeľka Materskej školy. Agátová ul.. Lipt. Mikuláš
33/ Zdenka Tarageľová, riaditeľka Materskej školy, Kláštorná ul., Lipt. Mikuláš
34/ Ing. arch. Marek Adamczak. AUREX. s.r.o.. Bratislava

Médiá:

Michal Jurči, SITA
Romana Buganová, TASR

1/ OTVOREN[E ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Bkháč, PhD.,
primátor mesta. Na úvod v súvislosti so Stoličnými dňami, ktoré sa konali v rámci roku
Liptovskej stolice, pod‘akoval všetkým, ktorí sa veľmi významne a zodpovedne podieľali na
priprave tejto udalosti. ale zároveň aj na procese znovuotvorenia rekonštruovaného súboru
budov Mestského úradu. Informoval, že pri ejto príležitosti sa uskutočnil aj živý telemost
s podpredsedom Európskej komisie p. N4arošom Sercovičom, ktorému ako komisárovi pre
energetickú úniu patrí práve táto problematika do portfólia. Mysli si, že odezvy od účastnikov
boli veľmi dobré - v rámci telemostu prebehla veľmi korektná diskusia. V tejto súvislosti
upriamil pozornosť na veľmi významnú informáciu pre mesto Liptovský Mikuláš. ked‘že po
rekonštwkcii tohto komplexu budov, ktorá bola vykonaná po 30 rokoch (kolaudácia prebehla
v r. 1986), bol dňa 21.6.2017 mestu doručený energetický štítok — výsledok energetického
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certifikátu, ktorý po meraniach vykonaných oficiálne certifikovanou autoritou potvrdzuje, že
tento komplex budov, splňa energetickú triedu Al, t.j. najvyššiu možnú hodnotu. Podľa
informácie, ktorů mesto získalo od uvedenej autority, je to prvá a jediná budova samosprávy
a štátnej správy na Slovensku, ktorá takúto triedu dosiahla. Pre informáciu uviedol. že napr.
nová budova, ktorá bola postavená za účelom predsedníctva SR v Rade EU v r. 2016, splňa
energetický certifikát triedy B. To znamená, že mesto Liptovský Mikuláš rnóže byť na tento
výsledok hrdé a móže sa tešiť z toho, že d‘alšie desaťročia bude šetriť viac než 100tis. eur ročne
na energiách, opravách, údržbe a ďalších nákladoch. Navyše majetok mesta bol posilnený o cca
2 mi]. eur, pretože rekonštrukcia prebehla s podporou fondov EU.

Primátor mesta konštatoval. že na začiatku rokovania je pritomných 20 poslancov (2
poslanci požiadali o ospravedlnenie neúčasti) a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. predložil návrh na voľbu návrhovej komisie.
do ktorej odporučil zvoliť poslancov Ing. Luciu Cukerovú, Mgr. Ľubicu Staroňovú a Ing.
Mateja Géeiho. Návrhová kornisia v tomto zložení bola schválená (18 poslancov za. 2
neb lasoval i),

Za zapisovateľku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovateľov zápisnice
poslancov p. Euboša Triznu a p. Miroslava Burgcla.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania MsZ podľa
pozvánky. Informoval, že pred začiatkom tohto zasadnutia MsZ neplánovane zasadla mestská
rada, ktorá prerokovala d‘alší bod programu, „Návrh Zásad vybavovania st‘ažností a petícií v
podmienkach mesta Liptovský Mikuláš“, ktorý odporučil zaradiť do programu ako bod č. 27.
Pripomenul, že od 1.6.2017 platí nový zákon o sťažnostiach, preto navrhol využiť toto
zasadnutie MsZ. aby sa tento bod zaradil na rokovanie, s tým, že nasledujúce body programu
sa nadvazne prečíslujú. Následne primátor otvori] rozpravu k návrhu programu rokovania.

Mur. Vincent Kultan. poslanec MsZ — navrhol zaradiť do programu rokovania 3 body — ako
bod č. 4 „Návrh Dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku komisií zriadených mestským
zastupitei‘stvom v Liptovskom Mikuláši v platnom znenF‘, v rámci ktorého navrhuje doplniť
možnost‘. aby komisia mohla kedykoľvek zaradit‘ do programu nový bod rokovania.
Poznamenal, že v súčasnosti je dikcia pravidiel rokovania komisii taká. že všetky materiály.
ktoré majú byť prerokované, musia byť zaslané minimálne 3 dni vopred. Nemyslí si. že je
správne takto komisie zväzovať (napr. v komisii, ktorej je členom. už 2x na to upozorňoval).
preto navrhol do či. 7 ods. 3 doplnit‘ text: ..Komisia móže rozhodnúť o zaradeni bodu do
programu rokovania kedykoľvek. Na zaradenie je potrebný súhlas 3t5 všetkých členov
komisie“. Ako bod č. 5 navrhoi zaradiť .,Ziadosť o informáciu o stave verejného osvetlenia
v meste Liptovský Mikuláš“. Pripomenul, že viacerí poslanci zdieľajú názor, že vyjadrenia
primátora mesta k tejto veci nie sú podložené zmluvami a poslanci nemajú prehľad o skutočnom
stave v oblasti verejného osvetlenia. Podľa neho je potrebné zaviazať primátora. resp. vedenie
mesta, aby predložili jasnú správu, v akom stave je verejné osvetlenie, komu patrí a aké sú
zámery do budúcnosti. Myslí si, že verejné osvetlenie je natoľko vážna vec, aby posLanci
poznali skutkový stav. Momentálne tento stav nepoznajú a aj z dóvodovej správy vyplýva, že
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je jednoznačný rozpor medzi vyjadreniami primátora a dikciou zmluvy. Bob prisľúbené, že
takýto materiál bude predložený, čo doteraz nebolo splnené, preto odporučil, aby MsZ
požiadalo primátora mesta na najbližšie rokovanie predložiť správu vo veci zmluvného vzt‘ahu
so spoločnosťou FIN. M.O.S., a.s. — tento návrh predložil písomne všetkým poslancom. Ako
bod č. 6 navrhol zaradiť „Návrh Dodatku č. 5 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Miku]áši v platnom znení“ podľa ním predioženého znenia. Jde o veci, ktoré bolí
niekoľkokrát diskutované - jednak je potrebné zobrať právomoc náčelníkovi MsP. aby mohol
kohokoľvek na základe vlasrného uváženia vyviesť z rokovacej sály. čo je podl‘a jeho názoru
nenáležité. Druhá vec je, že odobraúe slova v rámci rozpravy by nemalo byť iba v kompetencii
primátora. nakorko v konečnom dósledku rozhodujú poslanci — tí by mali rozhodnůť o tom, či
si rečníka chcú alebo nechcú vypočuť, resp. či sa odkláňa od témy. Dalšie návrhy sa tkajú
vysielania Televízie Liptov (jej materiál by mal byt‘ použiteFný), ako aj zasadacieho poriadku
v rokovacej miestnosti, ktorý považuje za nezmyselný. Myslí si, že jeho návrhy by prispeli ku
kultúre rokovania poslaneckého zboru, preto predkladá tieto 3 body na zaradenie do programu.

MUDr. Alžbeta Smiešna. poslankyňa MsZ — za poslanecký klub požiadala o možnosť zvolať 2
zasadnutia MsZ narniesto takéhoto jedného obsiahleho, keď poslanci obdržali na preštudovanie
cca 1 200 strán materiálov, čo nie je možné naštudovať tak, aby mohli seriózne rozhodovať.

lnu. Blcháč. PhD. — vzhl‘adom k neštandardnérnu postupu. ktorý zaujal poslanec Mgr. Kahan.
vyhlásil 5-minútovú prestávku. Zároveň poznamenal, že osobne žiadne dokumenty. ktoré Mgr.
Kultan spomínal, nemá k dispozícii.

Po prestávke konštatoval, že návrhy prednesené Mgr. Kultanom nie sú v súlade s rokovacím
poriadkom MsZ. preto mu položil otázku, či tieto návrhy nechce stiahnuť.

Mur. Kultan — potvrdil, že na svojich návrhoch trvá.

MUDr. Alexander Slalkovský. toslanec MsZ — požiadal o zdóvodnenie. v čom je porušený
rokovací poriadok, aby sa v budúcnosti prípadné chyby nezopakovali.

Ing. Blcháč, PhD. - pripomenul, že platí rokovací poriadok, ktorý prijalo bývalé MsZ, s malou
zmenou, ktorá bola vykonaná z dóvodu, aby v rokovacej sále bol zabezpečený elementárny
poriadok, vzhľadom k tornu, aká prax bola predtým. Poznamenal, že od septembra m.r.. odkedy
je platný dodatok k rokovaciemu poriadku. neprišlo k žiadnym incidentom. dokonca rokovania
sú na slušnejšej úrovni. t. j. nevidí dóvod, aby sa rokovací poriadok v tomto zmysle menil.
Rokovací poriadok, ktorý je platný v ostatných bodoch. prijalo MsZ pod vedením MUDr.
Slalkovského. preto považuje za nepochopiteľné, z akého dóvodu chcú opoziční poslanci
dokument, ktori sami prijali. menit‘. Co sa týka verejného osvetlenia. pripomenul, že na
minulom zasadnutí MsZ informoval o presnom znení odpovede spoločnosti FIN. MOS.. a.s.;
navyše má mesto pripravenú informáciu o dlhodobých nájmoch, ktorá bude pravdepodobne
zaradená na septembrové zasadnutie MsZ a z ktorej zrejme vyplynú určité závery. Podotkol, že
k dlhodobým nájmom patrí nájom verejného osvetlenia, nájom Liptov Arény. nájom tepelného
hospodárstva (resp. už iba budov, pretože technológiu bývaklé vedenie predalo), nájom KTK
a koncesná zmluva na prevádzku zimného štadióna. Vzhľadom na uvedené pripomenul, že
informácie, ktoré Mgr. Kultan požaduje, dostanú poslanci na budúcom zasadnutí MsZ.

lnu. Matei Géci. predseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozrneňovací návrh Mgr. Kuítana — zaradiť do programu „Návrh dodatku č. S rokovacieho
poriadku MsZ“ — neschválený (8 poslancov za. 11 proti. 1 sa zdržal hlasovania. 3
nehlasovali);
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— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — zaradit‘ do programu „Správu o stave verejného
osvetlenia“ — neschválený (10 poslancov za, 11 proti, 1 sa zdržal hlasovania, 1
nehlasoval);

— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — zaradiť do programu „Návrh dodatku Č. 1 rokovacieho
poriadku komisií MsZ“ — neschválený (10 poslancov za, 12 proti, 1 sa zdržal hlasovania);

— program rokovania v póvodnom znení — so zmenou navrhnutou primátorem mesta — návrh
schválený (16 poslancov za, 7 sa zdržalo h]asovania).

PROGRAM:

1/ Oh‘orenie zasadnutia

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

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Personálne otázky:
Návrh na udclenie oeenenia „Cestné občiansh‘o mesta Liptovský Mikuláš
in memoriam“

51 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu
mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016

6/ Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016

7/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prcnechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta

S/ Správa o výsledku kontroly:

1. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta podľa Zák. č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidiáeh úzcmnej samosprávy a o zmene a doplncní niektorých

zákonov v z.n.p.

2. Preverenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podPa cit.
zák.

9/ Návrh na schválenie podmienok a flnancujúcej banky k úverom schváleným
v rozpočte mesta na rok 2017

10/ Návrh na schválenie zabezpcčenia pripadnej budúcej pohPadávky k projektu
„Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši“ formou hlankozmenky

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

12/ Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských
jasli inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu soeiálnych služieb

13/ Návrh zmeny Štatútu klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš

14/ Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účast‘,
za rok 2016

15/ Územný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 5

16/ Správa o stave odpadového hospodárswa v pósobnosti mesta Liptovský
Mikuláš za rok 2016
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17/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. .../2017/VZN,
ktorým sa meni a doplňa VZN Č. 8/1992/VZN o vyh‘áraní podmienok kvalitného
životného prostrcdia 2 o verejnom poriadku V platnom zneni

18/ Všeobecne závüzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. ..12017/VZN,
ktorým sa mení 2 doplňa VZN Č. 8/2016/VZN v znení VZN Č. 18/2016/VZN
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Liptovský Mikuláš

19/ Správa o stavebnotechnickom stave miestnych komunikácií mesta Liptovský
Mikuláš

20/ Návrh na založenie a členstvo mesta Liptovský Mikuláš v občianskom združení
Mikulášsky okrášľovací spolok

21/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku
Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného
regionálneho operaČného programu 2014—2020

22/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako
ekologická alternatíva dopravy“ v rámci Jntegrovaného regionúlneho
operačného programu 2014—2020

23/ Návrh na schválenic spolufmancovania projektu „Miestna občianska poriadková
služba v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci OperaČného programu Ľudské
zdroje 2014—2020

24/ Návrh na schválcnie spolufinancovania projektu „Vybudovanic systému zberu
a odvozu odpadu v rómskcj osade Hlboké, Liptovský Mikuláš“ v rámci
Opcračného programu Ľudské zdroje 2014—2020

25/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
na 11. polrok 2017

26/ Správy o výsledku kontroly:

A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničnch opcrácií
pokladničného zostatku

B. Kontrola plnenia opatreni na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
NKU SR v mcste Liptovský Mikuláš v roku 2016

27! Návrh Zásad vybavovania sťažnosti a petícií v podmienkaeh mesta Liptovský
Mikuláš

28/ lnterpelácie poslancov

29/ lnformáeie

30/ Záver
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4/PERSONÁLNE OTÁZKY:

NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA „ČESTNÉ OBČIANSTVO
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ IN MEMORIAM“

Návrh predložil Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta. Informoval, že Slovenská
speleologická spoločnosť a Speleoklub Nicolaus pred(ožili mestu Liptovský Mikuláš návrh na
udelenie čestného občianstva v súvislosti s 20. výročím úmrtia nestora mikulášskej regionálnej
turistiky p. Aloisa Lutonského vzhľadom kjeho zásluhám o rozvoj turizmu v Liptove a v Lipt.
Mikuláši, vrátane jeho aktivh v časopise Krásy S]ovenska, ako aj v súvislosti s objavovanim
demänovských jaskýň a ich ďalšieho zveraďovania. Z tohto důvodu, aj z dövodu toho, že pre
mesto Liptovský Mikuláš je veľmi významné pripomínať si odkaz tohto vzácneho človeka, sa
navrhuje, aby mesto zvážilo tento návrh na udelenie čestného občianstva mesta Liptovský
Mikuláš in memoriam. Informoval, že mesto dostalo aj d‘alší návrh na udelenie čestného
občianstva (pozn., že vrátane predkladaného návrhu budú v t. r. udelené už 2 čestné občianstva),
ato doc. Sališovej zo Slovenskej technickej univerzity a zo Slovenskej chemickej spoločnosti,
čo sa bude pripravovať na jesenné zasadnutie MsZ s tým. že tento návrh by sa posúdil už pre
budúci rok a v pripade schválenia by sa ocenenie odovzdalo na novoročnom koncerte.

Mur. Anna Dvorščáková. poslankvňa MsZ — vyjadrila presvedčenie. že všetci. ktori sa
zaujímajú o mesto Liptovský Miku]áš,jeho históriu a osobnosti, ktoré v ňom žili a působili, sa
zhodnú na tom, že p. Alois Lutonský si toto ocenenie určite zaslúži aje namieste, že sa takýto
návrh predkladá. Upozornila však na to, že Statút mesta umožňuje udeliť „in memoriam“ len
Cenu mesta, avšak čestné občianstvo nie je takýmto spůsobom zadefinované. Z tohto hl‘adiska
odporučila zvážit‘, či schválením predloženého návrhu nedůjde k porušeniu Statútu mesta.

MUDr. Slatkovský — predpokladá, že poslankyňa Mgr. Dvorščáková si důsledne naštudovala
Statút mesta a pokiaľ je jej tvrdenie pravdivé, je potrebné jej na to presne odpovedať. aby sa
MsZ nedostalo do situácie, že na budúeom zasadnutí bude schválené uznesenie rušiť a následne
prijímat‘ znova. Preto odporučil materiál stiahnut‘ z rokovania a uvedenú možnosť preveriť.

Mur. Kultan — taktiež ho zaujíma, či návrh je v súlade so štatůtom, tj. či napriek tornu, že to
štatút neustanovuje, sa čestné občianstvo může udeliť in memoriam. Odporučil predísť určitým
výhradám, že mesto nepripravuje materiály správne, preto je potrebné túto vec preveriť. čo však
nesúvisí s tým, či poslanci predložený návrh podporujú alebo nepodporujú. Co sa týka
působenia p. Lutonského. odporučil do dbvodovej správy doplnit‘, že v rokoch 1963 — 1968
působil ako riaditel‘ Múzea Janka Král‘a v Liptovskom Mikuláši.

lnu. Bleháč. PhD. — podľa jeho názoru uvedenú vetu moho doplnit‘ do správy aj bez
hlasovania. Pripomenul, že na jednej strane poslanci oceňujú, že mesto si cti tieto autority
a vracia sa k ich odkazu, na druhej strane však hl‘adajú možnosť ako stiahnut‘ materiál
z rokovania, čo pokladá za kontraproduktívne. Poznamenal, že hoci to nie jev štatúte doslovne
uvedené, nieje to ani zakázaié. Vzhľadom k tornu. že v prípade udelenia čestného občianstva
in memoriam nie je toto ocenenie spojené so žiadnou flnančnou odmenou, nevidf důvod na to,
aby sa tento návrh neschválil. V prípade, že by v štatúte bola takáto možnosť zakázaná, bol by
to důvod na stiahnutie takéhoto významného dokumentu z rokovania. Pripomenul, že odkaz je
dostatočný — myslí si, že cestovný ruch v meste sa rozvíja veľmi elegantne, dókazom čoho je
aj včerajšia príloha Hospodárskych novin, kde sú Liptovskému Mikulášu venované dokonca 2
strany a prezentuje sa tu 11 atrakcií, ktoré ponúka mesto Lipt. Mikuláš aj v tejto sezóne. na čom
pracovali zamestnanci MsU i 00CR aj v duchu odkazu p. Aloisa Lutonského. preto sa
prihovára za to, aby sa hlasovalo o tomto návrhu. ktorý považe za důležitý. V pripade
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schválenia by sa ocenenie udelilo slávnostným spósobom potornkom p. Lutonského a bob by
to spojené s určitou miniprednáškou, na ktorej by odzneli niektoré jeho myšlienky, ktoré
zanechal aj pre dnešnú dobu, pretože bol veľkým zástancom rozvoja tohto regiónu.

Ing. Géci — pred]ožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh jednonwsel‘ne (22 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob pňjaté pod číslom 35/2017. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

5/ ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓJU MESTA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ ZA ROK 2016

Návrh predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta, v zmysle predloženého
písomného materiálu. Na záver konštatoval, že návrh záverečného účtu za rok 2016 je
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách, bol
zverejnený obvyklým spósobom v zákonnej lehote. riadna účtovná závierka za r. 2016
a rozpočtové hospodárenie mesta boli overené auditorom. Návrh uznesenia k odbornému
stanovisku hlavného kontrobóra je zapracovaný do spoločného uznesenia k správe
o záverečnom účte mesta Liptovský Mikuláš za r. 2016, preto odporučil hlasovat‘ o uznesení
v rámci tejto správy.

MUDr. Slafkovský — ocenil spracovanú správu, ktoráje obsiahla zároveň by však od hlavného
kontrolóra očakával stanovisko k hospodáreniu mesta ako celku. príp. určité návrhy na
zlepšenie, pretože aj podľa údajov, ktoré hlavný kontrolór uvádza, za ostatně 2 roky došlo
k výraznému zvýšeniu bežných príjmov, predovšetkým z titulu navýšenia podielových daní zo
štátu, ato o viac ako 20 % oproti roku 2014 a ešte viac oproti rokom 2007—2008 a 2011—2012.
Vzhl‘adom na to, že takto narástli príjmy z titulu flnancovania miest a obcí zo strany štátu,
nemyslí si, že znižovanie dlhu v stovkách tisícov eur je primerané k nárastu príjmov, pretože
príjmy narástli o cca 2,7 mil. eur, ale dlhovú službu mesto za ostatné 2 roky znížilo len
o necelých 100 tis. eur. Zaujíma ho názor hlavného kontrolóra na túto vec, t.j. či si myslí, že
takéto hospodárenie je efektivne.

Inu. Jozef Bobák. poslanec MsZ — predboženú správu tiež hodnotí pozitívne. pretože je obsiahla
a poslanci sa znej dozvedia pornerne veľa. Zaujala ho však informácia na str. 12, kde sa
nachádza tabuľka Č. 15 o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov MsU a rozpočtových organizácií.
Poznamenal, že bežné vÝdavky sú tie, ktoré sa v podstate minú bez toho. aby sa kapitálovo
zhodnotili — ide o financie na mzdy, na prevádzku, na rózne akcie, ktoré sa konajú v rámci
mesta, ako aj na reklamu mesta. Medzi r. 2012 a 2016 nastal nárast v bežných výdavkoch

o 3 726 587 eur, ktoré v podstate neprinesú nič obyvateľstvu, s čím ako poslanec nie je
spokojný, pretože si myslí, že občania si za svoje peniaze zaslúžia primeranú hodnotu, zvlášť
ked‘ nárast príjmov je veľmi vysoký (cca 3 mil. eur). Taktiež ho zaujala tabuľka Č. 16 na str. 13,
kde na mzdách vrátane odvodov MsU, MsP a DJ je nárast medzi r. 2012 ar. 2016 0630680

eur, čo je pomerne veľká suma. Pripomenul, že od nastúpenia tohto vedenia mesta pribúda na

MsU veľa zamestnancov, preto si nemyslí, že sa naplňa to, čo sľuboval pred voľbami súčasný
primátor mesta. t.j. ‚Jepšie spravované mesto“ a že to prinesie pre občana váčší úžitok. ked‘

flnancie nejdú tam, kam by mali a majetok sa nezhodnocuje takým spósobom ako by sa mal

zhodnocovať. ale naopak, peniaze, ktoré odvádzajú daňoví poplatníci tomuto mestu, sa miňajú
účinkom.
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MUDr. Miroslav Boďa, poslanec MsZ — nesúhlasí s Ing. J. Bobákom v tom, že mzdy
zamestnancov MsU rastú — pripomenul, že ide o občanov mesta a cieľom je naplňať zámer
štátu, aby mzdy na Slovensku začali postupne dobiehat‘ mzdy vo vyspelých európskych
krajinách — myslí si, že občania SR si to zaslúžia.

lna. Štefan Ganoczv. PhD.. poslanec MsZ — rozdielnost‘ názorov je pochopiteľná a dobrá,
pretože znej vzide určité konkrétne riešenie. Poukázal nato, čo sav súčasnosti vykonáva napr.
na MsU a aké úsilie stálo nielen vedenie mesta, ale aj bežných zamestnancov, aby sa zmena vo
vizáži a v konštwkcii tejto budovy udiala. Je potrebné porovnať, aké aktivity sa robili
v minulosti a aké sa robia v súčasnom období a ako to niektod komentujú, napr. pokial‘ ide
o zmenu budovy MsU alebo o pasportizáciu, která ešte nikdy nebola spracovaná. Zdóraznil. že
okrem flnancií je za tým aj určitá práca konkrétnych ľudi, preto by bole vhodné nazývať ich
konkrétnymi menami a funkciami. ktoré na tomto úrade zastávajú.

Inu. J. Bobák — súhlasí s MUDr. Boďom, že mzdy v národnom hospodárstve majú rásť, ale
v tom pripade u všetkých, nielen u zamestnancov MsU, z ktorých väčšina nemá ani trvalý pobyt
v meste Lipt. Mikuláš. Poslancovi Ing. Ganoczymu pripomenul, že nemožno zmieňat‘
kapitálové výdavky a bežné výdavky; vo svojom vystúpení poukazoval na nárast bežných
výdavkov. ktoré nemajú nič spoločné s rekonštrukciou budovy. K bežným výdavkom patria
napr. výdavky na prevádzku budovy, atd‘.

PhDr. Fiedor — poukázal na určité výstupy z renomovaných inštitúcií (MF SR. INEKO), kde
mesto Liptovský Mikuláš bob monitorované v rámci 50 najväčších miest SR ohľadom
finančnej stability a obsadilo 27. miesto. Hodnotil sa celkový dik ďalej Wh na obvvateľa.
dlhová služba. záväzky, likvidita, základná bilancia, pričom mesto Lipt. Mikuláš dosiahlo vo
finančnom zdraví skóre 4,37.

Ing. Blcháč. PhD. — vyjadrii poľutovanie nad tým, že jeden z diskutujúcich sa zrejme nezaujíma
o veci verejné, pretože mu nieje známe, že mesto malo aj zákonné povinnosti, ktoré vyplynuli
zo zvyšovania miezd vo verejnej správe, v školstve a pod., v dósledku čoho je zamorované
informačné prostredie tohto mesta takýmito nezmyseinýrni vyhláseniami a hodnoteniami.

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

Mestské zaswpiteľstvo vzalo predložené odborné stanovisko na vedomie (20 poslancov za,
3 sa zdržali hlasovania). Uznesenie bude prijaté v rámci bodu Záverečný účet mesta Lipt.
Mikuláš za rok 2016.

6/ ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2016

Správu prediožila Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ. Pripomenula. že hiavný
kontrolór zhodnotil iegislatívnu a metodickú stránku spracovania záverečného účtu. ktorý bol
overený aj audítorom. Informovala, že mesto skončilo rok 2016 s prebytkom 1 901 755,96 eur,
čo je jeden z najlepších výsledkov za posledných 10 rokov a mesto je hrdé, že dokázalo toto
číslo uchovat‘ do rezen‘ného fondu a do vysporiadana pre budúci rok. Poznamenala, že aj
vďaka navýšeniu podielových daní sa nie všetky flnančné prostriedky zapojili do rozpočtu, ale
časť sa presúva do investičnej oblasti pre d‘alší rok. Podrobnejšie informovala o plnení príjmov
a výdavkov rozpočtu mesta podľa jednotlivých oblasti a konečnom usporiadaní výsledku
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hospodárenia. ako aj plnení jednotlivých programov programového rozpočtu. Informovala tiež
o náraste majetku —je spracované poronanie odr. 2007, kedy bol majetok vo výške 67 mil.eur
a za 10 rokov narástol na 90 mil. eur. Dalej informovala o výške úverov — v predchádzajúcom
období narastali, ale na druhej strane bolí aj významné investície; v súčasnosti sa úvery
udržiavajú, resp. mierne klesajú, avšak vo vzťahu k nárastu majetku a k nárastu príjmov si
mesto móže dovolit‘ prijat‘ tieto úvery, pretože ich dokáže splácať. Co sa týka rezervného fondu.
na začiatku roku 2015 bol vo výške I 049 tis. eur, v priebehu r. 2015 bol posilnený o I 240 tis.
eur, t.j. k dispozicii boto cca 2 300 tis. eur; ku koncu r. 2016 bol zostatok rezen‘ného fondu
1 280 tis. eur. V tomto roku bude prídel do rezervného Fondu 1 584 tis. eur, tj. disponibilně
zdroje sa zvýšili na 2 860 tis. eur, t.zn.. že sa naplnil odhad pri zostavovaní rozpočtu. Pokiaľ
ideo úverovú zadlženosť, na k.r. 2015 bola vo výške 37,45 % (úvery mesta sa pohybujú okoío
7,3 mil. eur), na k.r. 2016 poklesla na 35,04%. Co sa týka očakávanej zadlženosti, k 31.3.2018
sa očakáva pokles na 31,06%; pokiaľ by bol čerpaný úver 400 tis. eur na rekonštrukciu zimného
štadióna, k 30.6.2018 by sa zadlženosť dostala na 32,06% a pri d‘alšom splácaní do konca roka
na 30,61 %‚ tzn., že ak by sa úver presunul do budúceho roka, výsledok by bol ešte lepší. Mesto
spláca cca 700 ti. eur ročne. pričom banky hodnotia mesto dobre — úven‘ má v Prima banke.
OTP banke a najväčši balík vrátane reúveru má vo VUB. ktorá mesto monitoruje štvrťročne
a z pohľadu riadenia ekonomiky ho hodnotí dobre. čo sa potvrdilo aj pri poslednej podanej
žiadosti. ked‘ úverová rada bez pripomienok žiadosť mesta schválila. Záverečný účet je veľmi
podrobný, pretože rozpočet sa rozpisuje na jednotíivé položky, ktoré sa každý mesiac
monitorujú a dorovnávajú, aby rozpočet nebol prekročený. Dala do pozornosti jednak
programový rozpočet ajednak monitorovaciu správu, kde si poslanci móžu nájst‘ podl‘a
programov číselné vyj adrenie jednotlivých položiek a v podstate aj odpovede na otázky
verejnosti. ako sú jej flnančné prostriedky použité. Na záver pripornenula, že predložený návrh
uznesenia končí schval‘ovacou časťou záverečného účtu. ktor navrhuje na základe uvedených
faktov, aj na základe stanoviska hlavného kontrolóra schváliť bez výhrad. Výsledkorn

hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií je prebytok vo výške I 840 589 eur;
celkový dosiahnutý zostatok zdrojov mesta je I 901 000 eur; v návrhu uznesenia je d‘alej
navrhnuté odsúhlasenie usporiadania prebytkov hospodárenia. ktoré sa účelovo vyčleňujú zo
záverečného účtu a prechádzajú do rozpočtu r. 2017 a nakoniec prevod zostatku zdrojov

z bežného rozpočtu a finančně operácie vo výške 1 583 905,76 eur do rezervného fondu.

MUDr. Slafkovský — pripomenul. že tento materiál mal byť predložený do MsZ v apríli, ale
z dóvodu určitej administratívnej chvbyje predložený až na toto zasadnutie. Napriek tornu však
ocenil, že materiál je podrobný — je možné z neho odhadnúť určité trendy a vývoj. Na margo

toho poukázal aj na materiál predložený hlavným kontrolórom, kde sa objavujú aj tabuľky,
ktoré rekapitulujú vývoj za ostatných 4 — 10 rokov, čo je dMežité z pohl‘adu mesta, pretože
medziročný vývoj je vždy vel‘mi variabilný a v priebehu 10 rokov sa tieto výchylky móžu

eliminovat‘. Z tohto pohl‘adu je najzávažnejšia tabuľka o stave komerčných úverov k 31.12.
podľa jednotlivých rokov. V r. 2007 bola reálna zadlženosť mesta vo výške 4,3 mil. eur, v r.
2010 to už bob 8,6 mil. eur. Postupne sa podarilo túto zadlženosf čiastočne zmierniť, tak, že
v r. 2014 klesla asi o 1,2 mit, eur. ato na 7.4 mi?. eur (ide len o komerčně ůvery. ktoré sa
započítavajú do dlhu. Medzi r. 2014 ar. 2016 bežné prijmy na daniach vnástli o 3 021 tis. eur.

pričom úverovú zadlženosť sa podarilo znižiť leno 100 tis. eur—je to podľa neho veľmi málo
vzhl‘adom na to. aké boli možnosti. Závisí predovšetkým od vedenia mesta, ako sa rozhodne

postupovať, súčasný postup však nemožno označiť za dobré hospodárenie. Narastá rezervný

fond, do ktorého sa odvádza prebytok hospodárenia. avšak rezervný fond predstavujú

kapitálové prostriedky. ktoré nemožno použiť na prevádzkové výdavky. Preto si myslí, že

prijímanie ďalších úverov, napriek tomu, že rezervný fond je vysoký, nie je rozumné. V tejto

súvislosti poukázal na obdobie rokov 2009 — 2010. kedy došlo k obrovskému prepadu na
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príjmoch miest a obcí, pritom ekonomika otvorenej krajiny ako je Slovensko, podlieha röznyrn
medzinárodným vplyvom. Pripomenul zásadu dobrého hospodára, že šetriť treba vtedy, ked‘
má z čoho a nie vtedy, keď ho okolnosti k tornu dotlačia. Z uvedených dövodov ja za to, aby
mesto nenaberalo d‘alšie úvery a pokúsi]o sa stlačiť svoju úverovú zadlženosť nižšie. Vedú ho
k tornu aj d‘alšie dóvody. medzi ktoré patria aj opatrenia, ktoré MF SR navrhovalo už
niekoľkokrát. zatiaľ sa ich však nepodarilo presadiť, aby sa do percenta úverového zaťaženia
nezapočítavala štátna dotácia. ktorú mestá a obce dostávajú na školy. Mesto v súčasnosti
v podstate vykrýva svoj dlh aj prostriedkami, ktoré poskytuje štát na platy učiteľov, pritom tieto
prostriedky musia byť použité výlučne na mzdy. Z toMo hľadiska si msli, že percento
zadlženosti mesta je na inej úrovni. V tejto súvislosti podľa nebo stojí za zmienku aj otázka
spoločnosti RN. M.O.S.. as. Napriek tornu, že mesto má stanovisko od MF SR, že zmluvný
nákup akcií, tj. dlh voči od spoločnosti FIN. M.O.S. sa nepovažuje za investičný, a teda sa
nezapočíava do bežného dlhu, mesto v skutočnosti tieto peniaze zaplatiť musí. Na základe toho
si myslí, že ekonomickú situáciu mesta Lipt. Mikuláš nemožno hodnotiť ako dobrú, pretože ak
zadlženost‘ na úrovni 35 % mesto dokázalo v r. 2007—2010 zdvoj násobiť. pričom príjmy “tedy
klesali, v súčasnosti, ked‘ príjmy stúpajú (za 2 roky o vine ako 3 mi!. eur), nedokáže úverovú
zaťaženosť zracionalizovať. Poukázal na vývoj vlastných mestských príjmov na daniach. ktoré
sa za posledné 3 roky nezvýšili. Mesto má zvýšený príjem len zo štátu. narastá rezervný fond
a pritom si mesto chce zobrať d‘alšie úvery. Pred verejnosťou sice možno konštatovať, že sa
podariio relatívne znížiť úverovú zaťaženosť mesta, pretože ked‘ v r. 2010 bola na úrovni viac

ako 50 % (a to bez dlhu voči spoločnosti FIN. M.O.S., as.), dnes je na úrovnk 35 %‚

v skutočnosti sa však úverová zaťaženosť takmer vóbec neznížila, pretože zníženic za 2 roky
o 100 tis. eur pri dlhu 7465 tis. eur je v podstate zanedbateľné. Z toMo pohľadu nemožno
hodnotiť hospodárenie mesta ako dobré, s výhl‘adom do budúcnosti. Zdóraznil, že je potrebné
prihliadať aj na celospoločenskú, resp. svetovú ekonomickú situáciu, ktorá sa móže v krátkorn

čase zrnenif a mesto nebude mať zdroje na vykrytie svojich potrieb. Na záver poďakoval za
predložený materiál, ktorý je podrobný — je možné tieto trendy z neho vyčítať, avšak pri
hodnoteni celkového hospodárskeho výsledku apeloval na určitú opatrnosť a odporučil nebrať
žiadne ďalšie komerčné úvery. pokiaľ sa nepodarí úverovú zadlženosť mesta zásadne znížiť.

Mur. Kultan — poukázal na niektoré formálne chyby v predloženom rnateriáli. ako napr. zle
uvedené rneno prednostky MsU. Zaráža ho tiež text v časti III. návrhu na uznesenie, kde sa
v bode 2 uvádza „...podľa * 2 písm. b) a c) a 10 ods. 3 písm. a)“ — upozornil, že * 10 ods. 3
písm. a) hovorí o prebytku vo výške 1840 000 eur, tzn., že bud‘ citácia zákona. alebo výška
prebytkuje uvedená nesprávne. Podľa jeho rnienky a aj na základe preverenia by prebytok mal
byť uvádzaný z celkového rozpočtu, teda vo výške 1 840 000 eur — toto je podľa neho chyba

v materiáloch. Z prezentovaných grafov vyplýva, že k najväčšiemu zadlženiu mesta došlo v r.
2008 —2010, kedy úvery narástii takrner o 100 %. V súčasnosti sa mestu darí pomerne dobre
(predaje majetku, zvýšené podielové dane. atď.), preto by podľa jeho mienky bob vhodné
znížiť dlh. nakoľko nic je správne, aby zvýšený príjem z podielových daní mesto minulo na
bežnom rozpočte.

lnu. Urbanovič — pri schval‘ovaní rozpočtu na rok 2016 konštatoval, že tento rozpočet je veľmi
ambiciózny a v prvom rade rozvojový pre mesto Liptovský Mikuláš a v súčasnosti rnöže
s radost‘ou konštatovať, že tento rozpočet sa naplnil vo všetkých ekonomických ukazovatel‘och,

ale hlavne bol prínosom pre občanov mesta. Nesúhlasí s predrečníkmi, zvlášť s poslancom
MUDr. Slaitovským, ktorý sa vyjadril, že výsledky hospodárenia za minulý rok nic sú dobré.

Na základe porovnania výsledkov hospodárenia za r. 2014 a za r. 2016 podotkol, že dochádza

k rozvoju a financovaniu mesta bez toho. aby sa zvyšovali miestne dane a poplatky pre
obyvateľov tohto mesta. Pripomenul, že odr. 2011 dor. 2014 sa rozpočet mesta navyšoval tým.
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že sa každoročne zvyšovali miestne dane a poplatky, kým súčasné vedenie ešte ani raz
nezvýšilo dane a poplatky, pretože dokáže zabezpečovat‘ finančně prostriedky napr.
z eurofondov, alebo z grantov jednotlivých rezortov rninisterstiev a takto navyšuje bežné
i kapitálové výdavky bez toho, aby zaťažovalo peňaženky občanov tohto mesta, čo je podľa
neho veľmi dóležité. Pre porovnanie uviedol niekoľko údajov z r. 2016 a zr, 2014: mesto Lipt.
Mikuláš malo v r. 2016 v bežnom rozpočte prebytok 2 218 376 eur, v r. 2014 bol prebytok
I 265 675 eur, v kapitálovom rozpočte v r. 2016 bol schodok 377 787 eur, v r. 2014 bol
schodok 3 291 574 eur. V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách je toto relevantný
údaj. ktorý hovorí o tom, ako mesto hospodári v prislušnom roku, tj. bežné výdavky
a kapitálové výdavky sú reálnym ukazovateľom výsledku hospodárenia mesta. Z týchto dvoch
ukazovateľov mesto dosiahlo za r. 2016 prebytok 1 840 589 eur, kým vf. 2014 bol schodok
2 025 893 eur — je nepredstaviteFné. aby mesto aj v m. r. takto hospodárilo. Odporučil preto
posudzovať výsledky hospodárenia objektivne, resp. aspoň nekritizovať. Faktom je, že po
započítaní finančných operácií aj v r. 2014 bol prebytok 1 330 000 eur, ale za r. 2016 bol
prebytok 1 901 755 eur, t. j. opäť vyšší ukazovateľ. Učtovný výsledok bol za r 2016 zisk vo
výške 785 583 eur, za r. 2014 bola strata 681 249 eur, čo je d‘alší ukazovateľ, ktorý jasne hovorí
o tom, aké sú výsledky hospodárenia súčasného vedenia za r. 2016 a akě boll za r. 204, keď
končilo bývalé vedenie. Pokiaľ niekto tieto výsledky spochybňuje a navyše kritizuje, je podľa
neho farizej a klamúr. Pripomenul. že výsledky hospodárenia za minulý rok sú dobré —

nezvyšovali sa mzestne dane a poplatky. podporoval sa rozvoj školstva. dopravnej
infraštruktúry, životného prostredia. investovali sa finančně prostriedky do VPS na nové
materiálno-technické zabezpečenie, do športu. kultúry. informačných technológií. bezpečnosti
(mesto získalo na kamerový systém 50tis. eur, kým za predchádzajúce 4 roky nebola zakúpená
ani jedna kamera). atd‘. Aj napriek všetkým investíciám je dlh mesta nižši ziko v r. 2014, kedy
bol 39,2 %; v súčasnosti je 35 % - to ja d‘alší ukazovateř. ktoiý je jednoznačne v prospech
súčasného rozpočtu. Na záver poďakoval prednostke MsU, odboru flnancií, všctkým gestorom
jednotlivých programov, ktorí sa podieľali na minuloročnom výsledku hospodárenia, takisto
všetkým riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorí dosiahli spoločne
svedením mesta a poslancami MsZ takýto výborný výsledok hospodárenia za rok 2016.

MUDr. Slafkovský — v súvislosti s vystúpením Ing. Urbanoviča podotkol, že číselné údaje
možno interpretovať rózne, poukázal však na zisk, ktorý bol prvýkrát v histórii mesta Liptovský
Mikuláš vykázaný v r. 2013 (od r. 1990 do r. 2013 mesto nemalo ani raz účtovný zisk). Táto
účtovná kategória sa zaviedla až v r. 2007, ato predovšetkým z dóvodu. že mestá a obce boli
podfinancované a žili z toho, že predávali svoj majetok. Osobne svojím dielom prispel k tornu.
aby mestá mali taký veľký majetok. keďže štátne pozemky a budovy prešli na mestá a obce
v zmvsle nového zákona o majetku miest a obcí. Mestá teda mohli určitý majetok rozpredať, aj
keď po sčítaní príjmov. výdavkov. nárasm a poklesu majetku nakoniec vždy boli v strate.
Prvýkrát bob mesto v zisku v r. 2013. v r. 2014 bob v strate a odvtedy bole čiastočne v zisku.

Mr. Kultan — poznamenal, že dane sa zvyšovali iba o infláciu; vo vyššej miere sa zvýšil
poplatok za odpad, ato z dóvodu, že pribudla povinnosť uzatvoriť skládku.

Inu. Urbanovič — pripomenul, že v r. 2011 sa schval‘ovalo zvýšenie poplatkov za komunálny
odpad o cca 20 %‚ daň z nehnuteľnosti tiež o cca 20 %‚ t. j. išlo o výrazné zvýšenie miestnych
daní a poplatkov. Následne bob prijaté uznesenie, aby sa každoročne zvyšovali dane a poplatky
o infláciu. avšak rok 2011 považuje za kľúčový, kedy sa najvraznejšie zvýšili miestne dane
a poplatky — v priemere až o 25 %. Toto je výsledok hospodárenia bývalého vedenia mesta
a výsledok demagogickÝch vyjadreni opozičných poslancov. ktorí nechcú oceniť výsledky
mesta dosiahnuté za posledně 2 roky. čo muje veľmi ľúto.
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mR. j. Bobák — pozastavil sa nad informáciou, že ako poslanec má zahlasovať zato, že súhlasí
s týmto záverečným účtom bez výhrad. Dóvodom jeho nesúhlasu je napr. oblasť miezd. ktoré
by odr. 2012 do r. 2016, t.j. zaS rokov pri ročnom zvýšení o 4 % mali predstavovať celkový
nárast 020%. Zaujímal sa, z akého dóvodu rnedzi r. 2012 a 2016 narástli mzdy mesta 069%,

z čoho viac ako polovica nárastu bola medzi rokmi 2015 a 2016. Otázkou potom je, akýje stav
v oblasti výdavkov bežného rozpočtu, keď mzdy idú takýmto hektickým tempom dopredu
a kedy sa tento stav ustabilizuje, pretože tieto výdavky sú hradené z peňazi všetkých občanov.
ktorí z toho nemajú absolútne nič. Dalej upozornil, že na stránke mesta okrem 5-stranového
textového dokumentu nic je zverejnený celý záverečný účet za r. 2015. Co sa týka záverečného
účtu za r. 2016, zaujímal sa, čik účtovnej závierke neboli žiadne poznámky, resp. prečo neboli
doručené poslancom, aby mali prehľad o skutočnom stave. Co sa týka vystúpenia Ing.
Urbanoviča, považuje ho za dokonalú ideológiu — faktom je, že za akcie, ktoré sa vykonali v r.
2010, muselo mesto platiť ešte v r. 2011 a 2012 (faktúry VPS, náklady na výstavbu cesty, na
výstavbu detských ihrísk, atď.), aby sa vysporiadali záväzky z predchádzajúcich období.
Pokiaľ ide o porovnávanie, rok 2014, ktorý bol volebným rokom, nemožno porovnávať
s bežnýrn rokom. ale s predchádzajúcim volebným rnkom. t.j. s rokom 2010 (nasledujúce
porovnanie s r. 2018); Za najzásadnejšiu však považuje otázku miezd — myslí si, že medziročný
nárast miezd na MsU a v rozpočtových organizáciách o 322 871 eur je vysoká suma — je to
polovica celej sumy. ktorá narástla od r. 2012, pričorn nejde len o zákonom stanovenú
valodzáciu miezd.

mR. Ganoczy. PhD. — k vyjadreniu Ing. J. Bobáka, že nemožno miešat‘ kapitálové a verejné
zdroje, pripomenul, že je medzi nimi veľmi úzky súvis, pretože čím viac bob kapitálových
výdavkov. tým väčšie bob aj zaťaženie zamestnancov MsU, čo sa im mesto logicky snaží
vynahradiť navýšením ich mzdových príjmov. Myslí si, že pokiaľ sa tento štát chce priblížiť
k Európe aj f5nančne, toto je jediná cesta, ako k tomuto cieľu dójsf. Poslanec Ing. J. Bobák
podľa neho nemá na túto vec správny názor, pretože k navýšeniu miezd došlo o. i. aj preto, že
práve pedagogickým a nepedagogickým pracovnikom boli veFmi výrazne navýšené ich príjmy
zo zákona. Zdómznil. že je potrebné všimnúť si súvisbosť, ktorá objektivne existuje medzi
kapitálovými a verejnými výdavkami. Osobne ako poslanec dóveruje zamestnancorn MsU
a prednostke MsU, ktorá ako bývalá vedúca flnančného odboru zaviedla perfektnú štruktúru
rozpočtu mesta. Za podstatné považuje hlavné súvahové čísla, t. zn. aký je účtovný stav, aký
bol pomer príjmov a výdavkov, aký je rezervný fond, ako sa znížila zadlženosť — mysli si, že
aj zníženie o I % predstavuje významnú prácu, preto nemožno očakávať, že dójde k zníženiu
zadlženosti napr. o 10% v priebehujedného volebného obdobia. Osobne oceňuje také veci ako
je napr. spracovaný pasport, čomu hlavne venuje pozornosť — ide o otázku prístupu.

Ina. Urbanovič — podľa jeho názoru poslanca Ing. J. Bobáka mrzí, že súčasné výsledky
hospodárenia sú lepšie ako boli za r. 2014. Pripomenul. že Ing. J. Bobák bol jedným z tých,
ktorí v minulom volebnom období hlasovali za zvyšovanie miestnych daní a poplatkov
občanom tohto mesta a napriek tomu bol dosialmutý schodok. či už v kapitálovorn rozpočte, či
v celkovom hospodárení. Učtovná strata bola dósledkom napr. predaja multifunkčnej haly,
ktorá mala hodnotu takmer 5,5 mil. eur, za cenu 500 tis. eur, navyše sa majetok mesta znižoval,
t. zn., že predstavitelia bývalej koalície nevedeli hospodáriť a teraz o tom poúčajú súčasné
vedenie mesta.

Bc. Miroslav Neset, poslanec MsZ — vyjadrenie Ing. J. Bobáka o zvýšení platov zamestnancov

o 69 % považuje za k)amstvo a nehoráznosť; osobne by uvítal. keby sa platy zamestnancov
vzhľadom na ich odvádzanú práce zvýšili.
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mR. j. Bobák — k vyjadreniu poslancov Ing. Ganoczyho a Bc. Neseta poznamenal, že sa nejedná
o zákonné zvýšenie miezd v školstve, resp. rozpočtových a prfspevkových organizáciách
mesta, ale poukazoval na neúmerné zvýšenie na položke mzdy MsU, MsP a DJ. Co sa týka
výsledkov hospodárenia za r. 2016, pozitívny vplyv na ne malo o.i. aj to. že mesto si zobralo
úver vo VUB na zaplatenie (tveru Prima banke.

Ina. Blcháč. PhD. — pripomenul, že opozicia sa aj z ekonomických vecí snaží robiť politiku. čo
verejnosť zrejme nezaujíma. Pripomenul, že záverečný účetje odborná téma. preto vyzval tých,
klon k nej chcú diskutovaf. aby diskutovali odborne. V prípade. že Ing. J. Bobák nechce
podporit‘ uznesenie bez výhrad, mal by to odävodnit‘, pretože v návrhu sa uvádza citácia výroku
audítorov. Pre budúcnosť Ing. J. Bobákovi pripomenul, že poznámky patria ku konsolidovanej
závierke, nie k záverečnému účtu, preto by mal zvažovať svoje otázky. Pokiaľ ide o mzdy,
odporučil mu, aby sa o týchto veciach príležitostne poinformoval. Pre informáciu verejnosti,
ale aj niektorých poslancov uviedol, že mesto Liptovský Mikuláš v ostatných rokoch
mimoriadne využíva o.i. aj možnosti, ktoré ponúka UPSVaR v oblasti zamestnanosti. Podotkol.
že takisto neodborne a farizejsky vystúpil aj poslanec MUDr. Slaĺkovský — jeho dohady
o úverovej zadlženosti hraničia s bludizmom — takýmito informáciami. ktoré sú od veci. sa
zavádza verejnosť. Pre upresnenie uviedol, že v r. 2014 poslanci vtedajšej väčšiny odsúh]asili
pdjatie úveru 1,3 mil. eur na projekt rekonštrukcie ul. Majerskej. z ktorého bývalé vedenie
svojou neschopnosťou minulo len cca 400 tis. eur; zvyšok, taknier I mil. eur, musel byť
dočerpaný v r. 2015 a musel byť zahrnutý do ůverovej zadlženosti roku 2015. Keby tento úver,
ktorý bol schválený v r. 2014, nemuselo súčasné vedenie prijať, dnes by sa uvádzalo, že úvery
sa za 2 roky podarilo znížit‘ nie o 100 tis. eur, ale o 1 100 tis. eur. Vyjadril poľutovanie, ak
MUDr. Slafkovský tieto súvislosti nechápe — v takom prípade nie je jasné. ako zastával funkciu
primátora mesta po dobu 16 rokov a z akého důvodu chce súčasné vedenie poučovať
o zásadách dobrého hospodárenia, resp. šetrenia financií. O šetrení v žiadnom prípade nebude
možné hovoriť iedy, keď bude potrebné vziat‘ úver na opätovné uzatvorenie skládky TKO.
ktorú bývalé vedenie v r. 2014 uzavrelo nekvalitne a navyše protizákonne, pretože pritom
porušilo zákon o verejnom obstarávaní. Takisto protizákonne postupovalo, keď schválilo
pravidelnú valorizáciu daní — súčasné vedenie muselo toto rozhodnutie zrušit‘ a dodnes žiadne
dane nezvyšovalo, ale napriek tomu zvyšuje hodnotu majetku mesta a zvyšuje svoje aktivity,
kým predchádzajúce vedenie neprichádzalo SO žiadnymi novými aktivitami.

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

Mestské zastupiteľstvo tento návrh neschválilo (20 poslancov za, I proti, 2 nehlasovali).

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

— bod 1. — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania);
— bod II. — bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov za, 6 sa zdržali hlasovania):
— bod 111,1 — bez zmeny — schválený (17 poslancov za, 1 proti, 4 sa zdržali hl., I nehlasoval);
— bod 111/2 — bez zmeny — schválený (17 poslancov za, 5 sa zdržali hlasovania, I nehlasoval);
— bod 111/3 — bez zmeny — schválený ( 8 poslancov za, 5 sa zdržali hlasovania);
— bod 111/4 — bez zmeny — schválený (19 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval);
— bod III/S — bez zmeny — schválený (19 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval);
— bod 111/6 — bez zmeny — schválený (19 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval);
— bod IV — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, 3 sa zdržali hiasovania).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čislom 36/20 17. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

14



7/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADAME S MAJETKOVÝMI
PRÁVAMI MESTA

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru Msú. Informovala,
že návrh bol prerokovaný v kornisii finančnej a majetkovo-právnej. ako aj v mestskej rade.
které ho odporúčajú MsZ schválíť. Pripomenuía. že v pripade predaja ideo prebytočný majetok
mesta; čo sa týka schvaFovacej časti uznesenia, dala do pozornosti, že v pripade bodov 1.2,3,
4.1, 4.2. 8.1 a 10 ide o prípady hodné osobitného zreteľa, na schválenie ktorých je potrebný
súhlas 3/5 všetkých poslancov. Pod bodom III. sa predkladá informácia z vyhodnotenia Ovs,
ktorej podmienky bolí schválené v MsZ — ide o predaj stavby strážnice v areáli bývalých
Považských kasární s pozemkem o výmere 40 m2 — tieto nehnuteľnosti boli predané vit‘azovi
sút‘aže p. Jurajovi Jančigovi z Ľubele. který ponúkol kúpnu cenu 12 100 eur. ovs sa zúčastnili
4 účastníci.

Ing. J. Bobák — Ul. E. Penkalu — pokiaľ samá presne definovat‘, o které pozemky ide, vzhľadom
na to, že plánované objekty (ZIPCITY) ešte nestoja, odporučil do budúcnosti uvádzať
presnejšiu špecifikáciu jednotlivých pozemkov (označenie ulíc, križovatiek a pod.) na
priložených mapových podkladoch.

Mzr. Kultan — doplnil Ing. J. Bobáka o požiadavku zasielať poslancem predmetné lokality
v aplikácii Google — earth, pretože z katastrálnych snímok je pre nich problematické určiť, kde
sa konkrétny pozemok nachádza. pokiaľ detailne nepoznajú situáciu.

MUDr. Slafkovský — v súvislosti so spomínanou firmou ZIPCITY poukázal aj na flnančný
problém — upozornil, že do kúpno-predajných zmlúv je potrebné vložiť ustanovenie. že od
zmluvy je možné odstúpiť aj v pripade. že druhá strana nezaplatí načas. Podobný problém
vznikol aj pri predaji Domu služieb, keď spoločnosť AF Development. ktorá póvodne kupovala
Dom služieb. nezaplatila kúpnu cenu v stanovenom termíne a zrejme kvóli tornu. že táto
podmienka nebola uvedená v zmluve. mesto súdny spor o vrátenie zábezpeky už v pn‘om
konaní prehralo.

Mur. Iľanovská — v súčasnosti sa už táto podmienka zahřňa do zmlúv.

Ing. J. Bobák—s predloženým návrhom, který umožni prejazdnosť ulíc cez HBV a IB\“, súhlasí
(formálnu pripomienku vzniesol ku graflckej prílohe, kde je uvedené, že predmetné územie je
vyznačené drevenými kolíkmi, které však vo vzrastlej tráve nie sú viditel‘né.

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

— bod I. — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod II/l — bez zmeny — návrh schválený jednomysefne (23 hlasov);
— bod 11/2— bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za, I nehlasoval);
— bod 11/3 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseUne (23 hlasov);
— bod 11/4.1 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod 11/4.2 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod 11/5 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod II/ó — bez zmeny — návrh schválený jednornyseľne (23 hlasov);
— bod 11/7 — bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (23 hlasov);
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— bod 11/8.1 — bez zmeny — schválený (20 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval);
— bod 11/8.2 — bez zmeny — návrh schválený (21 poslancov za, 2 nehlasovali);
— bod 11/9 — bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (23 hlasov);
— bod 11/10—bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod II/II — bez zmeny — návrh schválený jednornyseľne (23 h]asov);
— bod 11/12 — bez zmenv — návrh schválený jednomysefne (23 hlasov);
— bod III — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za, 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 37/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

8/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY:

1. KONTROLA STAVU VÝVOJA DLI-W MESTA PODĽA ZÁK. Č.
583/2004 Z.Z. O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ
SAMOSPRÁVY A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH
ZÁKONOV V Z. N. P.

2. PREVERENIE PODMIENOK PRE PRIJATIE NÁVRATNÝCH
ZDROJOV FINANCOVANIA PODĽA CIT. ZÁKONA

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolér mesta. Uviedol, že táto kontrola
bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017. Cieľom kontroly bob
prevedť vývoj celkovej sumy dlhu mesta k 31.3.2017, odhad k 30.6.2017 a k 31.12.2017.
V priebehu výkonu kontroly sa uskutočnili rokovacie konania s vybratými bankami
o poskytnutie preklenovacieho úveru na predflnancovanie projektov mesta z európskych
grantov, ato projektov Historicko-prírodno-kubtúrna cesta okolo Tatier, cyklochodník II. etapa
a Múzeá 21. storočia — Depozitár MJK v čiastke I 005 tis. eura termínovaný úver vo výške 100
tis. eur na rekonštrukciu a rnodernizáciu zimného štadióna. Z tohto dóvodu bob počas kontroly
preverené, či kontrolovaný subjekt splňa aj podmienky pre prijatie návratných zdrojov
financovania (NZF) v zmysle zákona. V správeje konštatované, že ak budú dodržané základné
podmienky pre prijatie úveru od VUB,je predpoklad, že budů splnené podmienky pre prijatie
predmetného úveru podfa ustanovenia * 17 ods. 6 zák.č. 583/2004 Z.z., ked‘ celková suma dlhu
mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
a suma ročných spbátok NZF neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka. Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu NZF je zapracované v uzneseni
k nasledujúcernu bodu.

MUDr. Slafkovský — hlavný kontrolér v správe konštatuje, že mesto móže prijať ďalšie ůvery
— v tejto súvislosti pripomenul, že reálne sú úvery vo výške 7365 tis. eur. čoje leno 1 200 tis.
eur menej ako bob v r. 2010, kedy ůvery od komerčných bánk stúpli zo 4,3 mil. eur na 8,6 mil.
eur. V tomto smereje potrebné pripomenúť aj to, že v r. 2011 bob potrebné zaplatiť ešte určité
stavebné práce...

Inu. Blcháč. PhD. — vyzval pos]anca MUDr. Slafkovského, aby diskutoval k veci, t. j.
k predboženej správe o výsledku kontroly.

MUDr. Slafkovský — podFa jeho názoru hlavný kontrolér zabudol na to. že cieľom mesta by
malo byť znížiť zadlženosť z cca 7,4 mil. eur na úroveň 5 — 5,5 mil. eur ročne. čo by bob
prijatel‘né vzhľadom k súčasnej výške prijmov. Pripomenul, že do rezervného Fondu sa presúva
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cca 1 900 tis. eur, čo sú kapitálové prostriedky, ktoré možno použit‘ na investície a mesto si
nepotrebuje brať ďatší úver. Preto nesúhlasí s tým, čo prezentuje hiavný kontrolór, že v tomto
smere je všetko v poriadku, pretože sa to nezakladá na pravde.

Ing. Ganoczy. PhD. — pripomenul, že porovnávané obdobia r. 2010 ar. 2017 sa o. i. výrazne
Iíšia aj podmienkami na prijatie úveru; upozornil, že predmetom tohto bodu nie je rozhodnúť
o prijatí úveru. ale o tom, aké sú podmienky pre prípadné prijatie úveru.

Inu. J. Bobák — pripomenul, že v predchádzajúcom materiáli boin uvedená aj suma úrokov
z úverov. Ide o cca 150 tis. eur ročne. ktoré mesto zaplatí zo svojho rozpočtu za úvery.
V súvisiosti s informáciou, že sajedná aj o úver na zimný štadión, sa zaujímal, či už prebieha
jeho rekonštrukcia, ktorá sa mala začať po skončení hokejovej sezóny (osobne tam nevidel
žiadnu činnosť) a či sa hokejové zápasy v budúcom roku budú hrávať inde.

Inu. Ganoczv. PhD. — v súčasnosti ide zrejme o najvýhodnejšie úrokové sadzby, preto by podľa
neho bob vhodné uvažovať o prípadnom úvere, ak by bol potrebný.

Inu. J. Bobák — podľa jeho názoru v súčasnom štádiu nie je potrebné brať úver. ak ho mesto
nepotrebuje. pretože by sajednalo o d‘alšie náklady; poznamenal, že 150 tis. eur len za úroky
z úverov nie je malá suma.

Inu. Blcháč. PhD. — diskutujúci zjavne nepochopili zámer tejto správy, t. j., že úlohou hiavného
kontrolóra boto len skontrolovať, či sú splnené podmienky pre prijatie úverov schválených
v rozpočte nar. 2017 (cyklochodník, zimný štadión, depozitár MJK), t. zn., že sa neprijímajú
žiadne nové úvery.

Inu. Oéci — predložil na h]asovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo vzalo správu hlavného kontrolóra mesta na vedomie (18 postancov
za. 1 proti, 3 sazdržali hlasovania. 1 nehlasoval). Uznesenie bude prijaté v rámci nasledujúceho
bodu programu.

9/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK A FINANCUJÚCEJ BANKY
K ÚVEROM SCHVÁLENÝM V ROZPOČTE MESTA NA ROK 2017

Návrh pred]ožila Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsU. Pripomenula, že okrem
schválenia prijatia úveru je potrebné konkretizovať aj podmienkv a odsúhlasiť I5nancujúcu
banku, aby táto mohla násiedne pripraviť ďalšie podklady k uzaWoreniu zmluvy. MsZ schvátilo
rozpočet na r. 2017 uznesenim Č. 126/2016. t. zn., že sa jedná o dolaďovanie vnútorných
podmienok. Mesto vykonato prieskum — ostovilo 3 banky, z toho reagovali 2 banky, ato VUB
a OTP banka (Prima banka na ponuku nereagovala). OTP banka ponúkla mestu 6-mesačn
euribor a 0,6 % ročne ako prirážku a popiatok za poskytnutie úveru 100 eur. VUB ponúkla 12-
mesačný euribor a 0,4 % ročne, bez poplatku, resp. 0,29 % bez poplatku za poskytnutie
spracovania úveru na komerčný úver. Na záktade toho bola vybratá VUB, s ktorou mesto
rokovato — k schváleniu úveru banka potrebuje uznesenie MsZ o tom. že prerokovalo

a schválilo prijatie úveru za uvedených podmienok. Momentátne sú úverové podmienky ešte
veľmi výhodné, ale podl‘a očakávania vývoja v budúcom roku porastú, preto sa mesto snažilo
pripraviť všetky úvery tak, aby holi zazmluvnené ešte v tomto roku. Osobne sa bude snažil‘
rokovať s bankami tak, aby bot otvorenejši priestor na dočerpanie úverov, pretože mesto je
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viazané eurofondmi, najmä v prípade preklenovacích úverov, ktoré sú len krátkodobé, pokým
budú preplatené dotačné náklady, ktoré sa vynaložia na investície. Splácanie v r. 2017 po
znížení o dotačné príjmy bude predstavovať 7,9 %‚ pokial‘ bude prijatý jeden komerčný a dva
preklenovacie úvery. Na záver infomovala, že úverová rada v Bratislave prerokovala rating
mesta Liptovský Mikuláš — na základe toho schválila úver bez výhrad.

MUDr. Slafkovský — tvrdenie primátora, že mesto nejde prijímať ďalši ůver. je v rozpore
s predloženým materiálom, preto odporučil tento materiál stiahnut‘ z rokovania s tým, že mesto
si uvedené výdavky móže vyfinancovať z vlastných zdrojov, ktoré má v rezen‘nom fonde.
Myslí si, že úver 400 tis. eur, ktorý sa bude 10 rokov splácat‘, je zbytočný, keď v rezervnom
fonde bude takmer 3 mil. eur a pritom sa na MsZ ešte nehovorilo o tom, ako sa prerozdelí
výsledok hospodárenia za r. 2016, kým v minulosti poslanci takéto informácie dostávali.

Mzr. Kultan — podľa informácií sa zimný štadión v tomto roku nezačne rekonštruovat‘, pričom
sa bene ůver — požiadal zástupcov predstavenstva MHK, aby informovali o skutočnorn stave.
Zároveň sa zaujímal, za akú sumu sa vysút‘ažila rekonštrukcia zimného štadióna a či je potrebné
brat‘ úver v takom rozsahu, resp. čije potrebné brať ho v tomto roku, ak sa rekonštrukcia bude
realizovat‘ až v budúcom roku.

MUDr. Slatkovský — nie je správne tvrdenie, že banka žiada od mesta. aby k úverom bo)o
pňjaté samostatné uznesenie — žiada to zákon č. 369/1990 Zb., ktorý ustanovuje, že každý úver
musí schváliť MsZ. Uver sa však schvaľuje vtedy, keď je známa jeho výška. podmienky. atd‘.
a nie predbežne s tým, že MsZ sa k tornu napr. o pol roka vráti a podmienky upresní. Pokiaľ
ide o konkrétny predložený návrh, závisí od toho, či ho MsZ schváli na tomto zasadnutí.

lnE. Gutraiová — pnipomenula. že ideo rámec, ktorý je v súlade s rozpočtom a mesto ho nemusí
vyčerpať; poslanec MUDr. Slafkovský sav tomto smere vyjadruje neodborne,

MUDr. Slafkovský — poukazoval nato, že banka požaduje, aby bol úver schválený v konkrétnej
výške, s konkrétnymi podmienkami a pre konkrétnu banku, pričom to vyplýva zo zákona. Co
sa týka tvrdenia, že týmto bodom sa úver neschvaľuje. de facto sa schvaľuje — je uvedený
v schvaľovacej časti pod písm. a).

N1r. Kultan — k poznámke prednostky N‘IsÚ. že posLanec MUDr. Slafkovský neodborne
argumentoval. pnipomenul, že aj on osobne sa len pýta, za akú sumu sa rekonštrukcia zimného
štadióna vysút‘ažila a či je prijatie úveru práve v takejto výške potrebné.

Ing. Gutraiová — všetky podrnienky sú s bankou dohodnuté — ak bude úver vyšší, bude
schválený doplnok.

Ing. Blcháč. PhD. — udivuje ho, že práve poslanec MUDr. Slafkovský, ktorý bol 16 rokov
pnimátorom mesta a medzitým bol aj poslancom MsZ a Mgr. Kultan, ktorý je poslancom už
druhé funkčné obdobie, nechápu súvislosti, zavádzajú a diskutujú od veci — pnipomenul im, že
už v názve materiálu sa uvádza, že ide o „schválenie podmienok a fnancujúcej banky k úverom
schváleným v rozpočte mesta na rok 2017“. Co sa týka zimného štadióna, súťaž ešte nie je
ukončená a zmluva nie je podpisaná, preto považuje za predčasné o tejto veci informovať.

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

— body I., II. — bez zmeny — schválené (15 poslancov za, 2 proti, 4 sa zdržali hlasovania. 1
nehlasoval);
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— bod lilia) — bez zmeny — schválený (12 poslancov za, 3 proti, 4 sa zdržali hl., 3 nehlasovati);
— bod hub) — bez zmeny — schválený (12 poslancov za, 4 proti, 4 sa zdržali hl., 2 nehlasovali);
— bod IV — bez zmeny — schválený (13 poslancov za, 4 proti, 4 sa zdržali hlasovania, I

nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 38/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

10/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZABEZPEČENIA PRÍPADNEJ BUDÚCEJ
POHĽADÁVKY K PROJEKTU „ZBER BRO PRE KOMPOSTÁREŇ
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI“ FORMOU BLANKOZMENKY

Návrh predložila Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsU. Informovala, že v súlade
s rozpočtom a s uzneseniami MsZ mesto Lipt. Mikuláš ako prijímateF uzavrelo dňa 4.1.2017
zmluvu o poskytnutí nenávratného flnančného príspevku s Ministerstvom ZP ako
poskytovateľom v zastúpení Slov. agentúrou ZP. Predmetorn tejto zmluvy je poskytnutie
príspevku na realizáciu projektu s názvom „Zber BRO pre kompostáreň v Lipt. Mikuláši“.
V rámci tohto projektu budú obstarané dopravné prostriedky. zariadenia ako traktor s návesom.
drvič BRO. hákový naťahovač kontajnerov, zberové vozidlo a zberné nádoby. Mestu bola zo
Slov. agentúry ZP dňa 19.4.20 17 doručená výzva na určenie zabezpečenia prípadnej budúcej
pohľadávky, a to vo forme zriadenia záložného práva alebo vo forme vlastnej blankozmenky.
Jednoduchším nástrojom, ktorý použivajú aj banky, je blankozmenka. ktorá sa použije len
vtedy. keby došlo k určitým problémom. Pre túto formu platia určité podmienky — podrobnejšie
pravidlá budú dohodnuté v prílohe k zmluve, čoje podmienka pre poskvtnutie tohto príspevku.

MUDr. Slafkovský — považuje za nepochopiteľné. prečo ministerstvo od mesta požaduje
poistenie sa pred prípadnou budúcou pohradávkou poskytovateľa NFP zo zmluvy. Nic je jasné,
či sa má jednať o určitů garanciu toho, že mesto nepredá tieto zariadenia apod.; podotkol, že
ide o peniaze z ministerstva, z ktorých sa nakúpia zariadenia alebo zrealizujú stavby a tieto
zostanú majetkom mesta. Pokiaľ ideo ručenie, myslí si, že napr. ručenie blankozmenkou banke
jev poriadku, nie je však jasný reálny dóvod, pre ktorý by mesto malo takýmto spósobom ručiť
ministerstvu.

lna. Géci — dóvodom móže byť to. že akonáhle mesto načerpá finaričné prostriedky. nasleduje
určité obdobie (niekoľko rokov). kedy móže určitý kontrolný orgán zistiť určitú nezrovnalosť
a móže žiadat‘ vrátenie určitej pomernej časti príspevku. Predpokladá, že sa jedná o takéto
zabezpečenie fmančných prostriedkov, ato formou blankozmenky.

1n. Blcháč. PhD. — pripomenul, že zo všetkých eurotbndov, ktoré mesto Liptovský Mikuláš
doteraz čerpalo, mu z následných kontrol nevyplynuli žiadne korekcie. Niektoré samosprávy
tieto korekcie postretli, s tým, že musia vracať 10%, 20%, 30% a viac z prijatého NFP.
Ministerstvo ZP v rámci svojich interných postupov požaduje už pri tomto prvom projekte
ručenie buď majetkovou zábezpekou, alebo blankozmenku. Bez tohto ručenia sumu 800 tis.
eur, ktorá je na ceste, mesto nebude mócť čerpať. Toto je forma, ktorú si osvojilo MZP SR
a mesto ju musí rešpektovat‘, ak chce tieto finančné prostriedky získat‘. Pokiaľ všetky kontroly,
tak ako doteraz, prebehnú bez problémov, ministerstvo nebude túto zmenku uplatňovať
a v pripade. že sa obj avia určité pochybenia v priebehu verejného obstarávania alebo použitia
týchto finančných prostriedkov. vtedy MZP túto zmenku uplatní. Mesto malo na výber spósob
ručenia a vybralo si blankozmenku ako jednoduchšie riešenie, preto sa navrhuje, aby MsZ
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prijalo uznesenie tak ako je pripravené, aby mesto mohlo čoskoro začať čerpať prostriedky na
BRO pre kompostáreň v Lipt. Mikuláši.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za, I sa zdržal hlasovania).
Uznesenie bolů prijaté pod číslom 39/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

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

Návrh predložila Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ. Informovala, že predmetom
navrhovanej zmeny je vykonanie korektúry v rezervnom fonde — póvodne bob v rozpočte
plánovaných na protipovodňové opatrenia 227 104 eur stým, že v t.r. sa bude realizovať 1.
etapa vo výške 168 694 eur — z toho je 115 000 z dotačných zdrojov, zostávajúca časť je krytá
rezervným fondom a rozdiel, ktorý zostáva, sa móže použiť na ďalšie presuny. V tomto prípade
sajedná leno presuny v rámci rezervného fondu vo výške 59tis. eura 39 tis. eur na iný spůsob
flnarcovania.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne (22 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod číslom 10/2017. Obsah uznesenia je príbohou tejto zápisnice.

12/ SOCIÁLNA POMOC V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A INFORMÁCIA
O ČINNOSTI DETSKÝCH JASLÍ INŠTRUKČNÝCH, INFORMÁCIA
O PLNENÍ KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Správu predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociálneho odboru MsÚ. Informovala,
že správa pojednáva o činnosti odboru sociálneho za r. 2016 ajej súčasťou je aj informácia
o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb. Pripomienky z mestskej rady boli do správy
zapracované ado návrhu na uznesenie bol doplnený bod II, kde sa odporúča primátorovi mesta
zabezpečif predloženie návrhu zmien VZN Č. 3/2011 o úhradách. spósobe určenia a platenia
úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš
v platnom znení. Uvedené vychádza z dóvodu novelizácie zákona o sociálnych službách, ktorá
je v platnosti od 1.3.2017 a z ktorej vyplýva mestu povinnosť zaradiť detské jasle pod sociálne
služby. Toto bude platiť od 1.1.2018 — do toho času sa musia DJ pridať do VZN a zaregistrovaf
v registri poskytovatel‘ov sociálnych služieb. Poznamenala, že správa bolu prerokovaná
v komisii sociálne] a bytovej a v mestskej rade a odporučená na prerokovanie v MsZ.

In. J. Bobák — čo sa týka Domu s opatrovateľskou službou, zariadenie je podľa správy
financované z účelovej dotácie MPSVaR vo výške 42 240 eur ročne. Vzhľadom nato, že mesto
nevyčerpané finančně prostriedky vo výške 8 122 eur muselo vrátiť ministerstvu a v minulosti
bob toto zariadenie využívané viac, zaujímal sa, prečo nebolo obsadené počas celého roka.
Ďalšiu otázku položil v súvislosti $ pochovávaním občanov na náklady mesta — v správe sa
uvádzajú 3 takéto prípady — zaujímal sa, či vo všetkých prípadoch sa jednalo o obvvateFov
mesta Liptovský Mikuláš.

20



Bc. Neset — uvedené zariadenie (DOS) sa plánuje likvidovat‘ — pravdepodobne preto bob
slabšie obsadené.

MUDr. Marta Voštináková. poslankyňa MsZ — informovala, že správa bota podrobne
prerokovaná v komisii sociálnej a bytovej a neboli k nej vznesené žiadne výhrady resp.
pripomienkv — komisia odporučila d‘alej pokračovaf v plnení stanovených úloh.

Bc. Neset — poďakoval všetkým pracovníkom sociálneho odboru za ich perfektne odvádzanú
prácu.

MUDr. S]aflcovský — čo sa týka opatrovateľskej služby, mesto ju v domácnostiach poskytuje
Len v pracovných dňoch — zaujímal sa, či sa neuvažuje ojej zavedení aj cez víkendy. pretože
niektorí Fudia potrebujú takúto službu aj mimo pracovných dní. Pripomenul, že všetky sociálne
služby sú prakticky stratové, napr. opatrovateľská služba je vročnej strate cca 200 tis. eur, ale
vzhľadom na prispevky od štátuju mesto máz čoho vykryt‘. Co sa týka poplatkov, svojho času
boli zvýšené, keď táto kompetencia prešla na mestá a obce a opatrovatel‘stvo sa zredukovalo,
pretože predtým sa tam ľudia fiktívne zamestnávali, čo v dnešnom systéme nie je reálne.
Taktiež sa zaujímal o príjmy pre ZPS a DSS — príjmy od klientov sú omnoho nižšie ako sú
prevádzkové náklady a mesto na tento účel dostáva dotáciu od štátu — zaujímal sa, Či táto dotácia
postačuje na zabezpečenie vyrovnaného flnancovania prevádzky ZPS a DSS. Podobneje to aj
s detskými jaslami. ktoré mesto ročne doňnancováva sumou cca 103 tis. eur. V tejto súvislosti
sa zaujímal, koľko súbomných W funguje v mestea s akou kapacitou, pretože naplnenost‘ na
80 %je dobrá a svedčí o tom, že ojasleje záujem. Co sa Lýka komunitného centra, myslí si, že
odvádza dobrú prácu a výsledky sú viditeľné najmä na hrngovaní Základnej školy na Nábreží
Dr. A. Stodolu. čo potvrdil aj posledný monitor. Vzhľadom nato, že sa navrhuje, aby posledn
ročník materskej školy bol zaradený ako povinná školská dochádzka, je podl‘a neho potrebné
zvážit‘ možnost‘ rozšírenia priestorov Komunitného centra, pretože záujem o jeho návštevu,
hlavne medzi rodičmi detí v predškolskom veku, narastá. Komunitné centrum svojou kapacitou
nestačí pokryť dopyt a o tom, že toto zariadenie je veľmi užitočné, netreba pochybovať.
Výsledky sú viditeľné aj v tom, že z osady Hlboké sa nestalo určité geto a aj zaškoľovanie detí
je veľmi dobré. V súvislosti s bytovou politikou sa zaujímal, akáje súčasná situácia, čo sa týka
žiadateľov o byty nižšieho štandardu, resp. aký je počet žiadateľov o nájomné byty od mesta.
Na záver predložil návrh na doplnenie návrhu uznesenia v odporúčacej časti o text: ‚.urýchliť
pripravu realizácie rozšírenia komunitného centra v Hlbokom“. Pripomenul, že projektová
dokumentácia na tento účel je spracovaná a takisto sú finančné prostriedky v rezen‘nom fonde.

Mgr. Sabaková — k otázke Ing. J. Bobáka ohľadom DOS uviedla. že vratka nebola za
neobsadené miesta; flnančné prostriedky neboli vyčerpané z dóvodu. že sa neinvestovalo do
budovy, pretože okrem dotácie na každého klienta je v tejto sume zahrnutá aj dotácia na
prevádzku. Nakoľko budova nepatri mestu a navyše je v zlom technickom stave, mesto
považuje za zbytočné do nej investovať, nakoľko v budúcnosti sa uvažuje o zmenách.
Obsadenosť však bola plná — všetkých 11 bytov bob po celý rok obsadených. Čo sa týka
pochovávania občanov mestom, boli pochovaní 2 občania mesta (z Nábrežia). tretia osoba
nebola obyvateľom Lipt. Mikuláša. ale bola občanom SR. Co sa týka detských jaslí, podľa jej
vedomosti sú iba jedny súkromné DJ — nemá informácie o ich kapacite. Pokiaľ ide o komunitné
centrum, v posledných dňoch vyšla výzva na zapojenie sado programu prístavieb komunitných
centier — mesto Lipt. Mikuláš sa plánuje do tejto výzvy zapojiť. Bytová politika nespadá pod
sociálny odbor, informovala však, že v súčasnosti bob vyradených cca 150 žiadosti. nakoľko
žiadatelia nepredbožili požadované doklady — pokiaľ ich dobožia, ich žiadosti budú opáť
zaevidované. Celkovo je mestom evidovaných cca 200 žiadosti.
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Inu. Blcháč. PhD. — ocenil prácu sociálneho odboru a všetkých zložiek, ktoré s ním
komunikujú, pretože Komunitný plán sociálnych služieb je komplexný a plní sa veľmi
zodpovedne, vrátane zapojenia sa členov komisie sociálnej a bytovej, ktorí ho pravidelne
vyhodnocujú. Jde o zložitů problematiku, mesto ju však má dobre podehytenú. Pripornenul, že
napr. na opatrovaterskú službu mesto vynakladá ročne (už od r. 2009) okrem svojej
opatrovatel‘skej služby d‘alších 11 7 tis. eur na podporu opatrovatel‘skej služby Cirkevného
zboru ev. cirkvi a Spišskej katolíckej charity — v tejto oblasti nie sú závažné problémy. ktoré by
bob potrebné riešiť. Bežné problémy rieši sociálny odbor priebežne, v zmysle platnej
legislatívy. Pozitívne hodnotí, že poslanec MUDr. Slafkovský oceňuje existenciu a dobré
výsledky ZS na Nábreží Dr. A. Stodolu. Pripomenuh že v minulom období (cca v r. 2011 —

20 12) bol evidovaný vážny pokus o Iikvidáciu tejto školy. čo sa našťastie nepodarilo a súčasný
model je dobrý. Na nedávnej porade riaditel‘ov ZS boZo skonštarované. že výsledky deviatakov
v tejto škole sú veľmi dobré, t. zn., že táto škola má opodstatnenie. Co sa týka komunitného
centra, tak ako ostatně činnosti mesta, aj táto oblasť spadá do systémových opatrení.
Poznamenal, že aj v programe tohto zasadnutia sú dva body, ktoré sa týkajú riešení v Hlbokom
a mesto je tiež pripravené zúčastniť sa výzvy, ktorá práve prebieha. Mesto na to, aby všetky
veci týkajúce sa marginalizovaných komunit ešte posilnilo, vytvorilo nové pracovně miesto
referenta, ktorý tieto veci koordinuje a prejavili sa už aj prvé výsledky. Mesto je v súčasnosti
orientované prakticky a systémovo a určite dójde aj k rozšíreniu komunitného centra, preto
návrh poslanca MUDr. Slafkovského považuje za irelevantný. nakoľko tieto ved sú v procese
a mesto čoskoro bude podávat‘ prihlášku do výzvy na rozšírenie komunitného centra.

MEr. Sabaková — čo sa týka opatrovateľskej služby, doplnila, že mesto zatiaľ nezaznamenalo
určitý zvýšený záujem o poskytovanie služby počas večerných hodín alebo víkendov. Pokiaľ
by sajednalo o určité ojedinelé žiadosti. z hl‘adiska ekonomického i praktického je pre mesto
výhodnejšie využit‘ služby neverejných poskytovateľov, ktori takéto služby poskytujů aj vo
večerných hodinách a hlavne eez víkendy, tj. rieši sa to vo vzájomnej spolupráci.

1n. Géci — odporučil hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca MUDr. Slalkovského.

Inu. Blcháč. PhD. — zopakoval, že návrh poslanca MUDr. Slaíkovského je úplne zbytočný,
pretože mesto na uvedenej veci systematicky pracuje.

MUDr. Slaĺkovský — trvá na svojom pozmeňovacom návrhu.

In. Blcháč. PhD. — dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca MUDr. Slafkovského.

Pozmeňovací návrh nebol schválený (8 poslancov za. 13 proti. 2 nehlasovali).

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

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (22 poslancov za, 1 nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 41/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

13/ NÁVRH ZMENY ŠTATÚTU KLUBOV SENIOROV
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociálneho odboru MsÚ. Uviedla, že
k zmene dochádza z praktických dóvodov na návrh samotných seniorov — ide o zosúladcnie
volebného obdobia samosprávy klubov seniorov a ZO Jednoty dóchodcov z 2 rokov na 3 roky.
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Inu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyserne (23 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod číslom 42/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

11/ SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENÍ, V KTORÝCH MÁ
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ÚČASt, ZA ROK 2016

Návrh predložil Ing. Ján Bonko, zástupca primátora mesta. Informoval ojednotlivých
združeniach. ktoré sú v predloženej správe hodnotené.

MUDr. Slaĺkovský — v súvislosti $ O. z. Živé námestie poukázal na obmedzený prístup na
Námestie osloboditel‘ov z východnej strany (brána, oplotenie), pričom jedným z cieľov
oživenia námestia bob vybudovať aj obslužnú komunikáciu poza Galériu P. M. Bohúňa.
Zaujímal sa, aké kroky vykonáva o. z. k tomu, aby sa prístup v tejto časti námestia uvoľnil.

Ing. Bonko — v tomto smere vykonáva aktivity nielen združenie, ale aj mesto Liptovský Mikuláš
— prebiehajú rokovania s majiteľmi týchto pozernkov s tým, aby póvodný stav kornunikácie
zostal zachovaný.

Ina. Géci — nemyslí si, že o. z. Živé námestie má niečo spoločné S uzatvorením prístupLL

Poznamenal, že majiteľ pozemku využiva, resp. zneužíva situáciu a až šikanóznvm spósobom
si uplatňuje výkon svojho vlastníckeho práva ‚ aby zamedzil nielen občanom, ale aj všetkým
podnikateľom prístup do tejto lokality. Vyjadril presvedčenie. že mesto využije všetky
prostriedky, vrátane akejkoľvek právnej cesty na to, aby zamedzil takémuto správaniu sa
jednotlivca voči spoločnosti.

MUDr. Slafkovský — očakával, že združenie Živé námestie nebobo založené na to, aby sa
zaoberalo len otázkou rozšírenia počtu zábavných podujatí na Námestí osloboditeľov, ale
uvažovalo koncepčne, dlhodobo nad rozvojom námestia.

Mgr. Kultan — nesúhlasí v plnej miere s názorom Ing. Bonka. že je potrebné zachovat‘ póvodný
stav cesty — keďže cesta je v majetku mého vlastníka, je potrebné navedlť taký stav, aby mesto
malo trvalé právo prechodu. Poznamenal, že v prípade navodenia póvodného stavu majiteľ
móže opäť kedykoľvek znemožnit‘ prístup na pozemok. V súvislosti s o. z. Zivé námestie
pripomenu]. že jednou zjeho aktivít bole aj otvorenie kaviarničky v Zupnom dome. ktoráje
V sůčasnosti pravdepodobne opät‘ zatvorená (jeho návrh umiestnit‘ do týchto priestorov
lnformačné centrum bol zamietnutý s odóvodnením, žezo zadnej strany budovy nie je možné
zriadiť vchod). Zaujímal sa, aké sú ďalšie aktivity o. z. Zivé námestie a či má určité plány aj so
župným domom,

Ing. Géci — zásadný rozdiel vo vlastníctve je v tom, že vlastníctvo cesty sa rozdelibo na dve
časti, a to vlastníctvo pozemku, ktoré má majitel‘ budovy a vlastníctvo telesa cesty, které mestu
zatial‘ nikto nevydokladoval. Tento vlastník koná čiastočne protiprávne. a to jednak tým, že
nepreukázal vlastníctvo k telesu cesty ako stavby ajednak tým, že mesto Lipt. Mikuláš má
v zadnÝch traktoch. které sů medzi Nám. Osboboditeľov a Galériou P. M. Bohúňa svoje vlastné
pozemky. ku ktorým momentálne nemá prístup. Toto je predmetom všetkých rokovaní
a právnej analýzy. či takéto konanie zo strany uvedeného vlastníka nic je protiprávne.
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Mr. Kultan — takéto úvahy považuje za irelevantné, pretože vlastník rozhoduje o využití
pozemku, napriek tornu, že v minulosti teleso cesty postavil bývalý Bytový podnik.

Inu. Blcháč. PhD. — považuje za veľmi dobré, že o. z. Živé námestie vzniklo a vyvíja živé
aktivity — to je podľa nebo dóvodom pripomienok najmä dvoch diskutujúcich poslancov.
Upozornil leh však, že aui problematika zadných traktov východnej časti Nám. osloboditeFov.
ani župný dom nic je žiadnym cieľom tohto združenia (ciele sújasne pomcnované v stanovách
o. z.). Co sa týka samotného zadného traktu, ide o vážny problém. nie je však pravdou to, čo
bob uvedené v tlačovine vydanej opozičným poslaneckým klubom, že určitý súkromný majiteľ
vlastní cestu, ktorá je predmetom sporu. Ziaľ, táto časť mestských komunikácii začiatkom 90-
tych rokov, kecl‘ prechádzal majeiok zo štáw na obce, neprešla, resp. neexiswjú o Lom žiadne
záznamy, t.zn., že cesta nepatrí ani majiteľovi pozemku, ani mestu. Z tohto dóvodu mesto
využilo externé právne služby, podl‘a ktorých v takomto prípade nikto nemóže zamedzovať
„stavu pokoja“. Pokiaľ doteraz stav pokoja existoval a odrazu ho niekto takýmto spósoborn
narušuje, mesto má právo prijať rozhodnutie, ktoré už v súčasnosti pripravuje a po vydaní ho
dotyčný bude musieť akceptovať. Pripomenul, že toto vedenie mesta systematicky pracuje aj
na východnorn trakte Nárnestia osloboditeľov, žiaľ v minulom období sa v tejto veci nerobilo
nič. Co sa týka župného domu, o. z. Zivé námestie žiadnu kaviareň nezriaďovalo; zdóraznil. že
ideo veľmi potrebný subjekt. vd‘aka ktorému námestic ožíva — denne sú poriadané rózne akcie.
čo je podľa jeho názoru cesta. Aj ked‘ mnohé veci je potrebné ešte zlepšovať. mysli si. že sa
urobil výrazný krok oproti minulosti.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za, I nehlasoval).
Uznesenie boto prUaté pod čistotu 43/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

15/ ÚZEMNÝ PLÁN MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
- ZMENY A DOPLNKY Č. 5

Návrh predložila Ing. arch. Tatiana Bachtíková. špecialista útvaru hlavného architekta
mesta. Informovala, že návrh Zmien a doplnkov Č. 5 je spracovaný ako samostatná príloha
schváleného UP; v zmysle zákona bol verejne prerokovaný a pripomienkovaný. Verejné
prerokovanie sa uskutočnilo 8.12.20 16 za účasti zástupcov dotknutých obci, orgánov verejnej
správy a vlastnikov verejného dopravného a technického vybavenia úzernia. Vznesené
pripomienky boli vyhodnotené — ich vyhodnotenie je súčasťou predkladaného materiálu. Návrh
dopracovaný o pripomienky bol prerokovaný v kornisii územného ron‘oja a výstavby. ktorá ho
odporučila schvátit‘. Taktiež bol predložený na záverečné preskúmanie Okresnému úradu
Žilina, ktorý vo svojom stanovisku konštatuje, že návrh ZaD č. 5 je spracovaný v súlade
s príslušnými právnymi predpismi a obsahuje potrebné náležitosti, preto ho odporúča MsZ
schválit‘ a vyhlásiť jeho záváznú časť všeobecne záväzným nariadením. Spracovateľom tohto
dokumentu je spoločnost‘ AUREX Bratislava, s.r.o., ktorého zástupca Ing. arch. Marek
Adamczak je prítomný na tomto zasadnutí a móže zodpovedat‘ prípadné otázky.

lne. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec MsZ — hlavným aktérom Ing. arch. Bachtíkovej i Ing.
arch. Adamczakovi poďakoval za prácu, v rámci ktorej bob potrebné zosúladiť množstvo
požiadaviek do určitého materiálu a prerokovať ich — tento proces trvat cca I rok. Návrh
obsahuje 23 zmien a doplnkov a dotýka sa rozličných oblastí, pričom často ide len o drobné
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úpravy (zmeny funkčný‘ch plóch, rozsahu záberu úzernia), ale všetky sú vykonané na základe
požiadaviek investorov, resp. majiteľov pozemkov a pokiaľ to bob možné z hľadiska dopravy,
záberov půdy a mých podmienok územného rozvoja, podarilo sa to do materiálu zapracovat‘.
Ide napr. o také záležitosti, ako je deflnitívne riešenie cyklotrasy, riešenie protipovodňových
opatrení na potoku Jalovčianka v L. Ondrašovej, resp. výber a aj potvrdenie 4 lokalít pre
umiestnenie výbehu pre psov. V závere materiálu je oblast‘, na ktorú chce zvlášt‘ upozorniť, ato
podniknutie prvého kroku v oblasti schvaFovania umiestňovania rozličných reklamných stavieb
a mých zariadení, ktorých funkciou je šírenie reklamných. propagačnch. navigačných a mých
informácii podl‘a stavebného zákona pričom snahou je dostat‘ do UP určité zásady. V priebehu
ďalších 5 rokov by sa mali vysporiadať aj jestvujúce zariadenia s tým, že reklamný smog, ktorý
je v tomto meste, by sa mohol postupne dostať do určitých racionálnych koľají. ide o materiál,
ktorý opäť posunie mesto d‘alej a následne bude možné dostat‘ sa aj k ďalším požiadavkám,
ktoré život prinesie. Osobne mu je ľúto, že sa musela vypustit‘ lokalita riešenia rómskej
problematiky na Priemyselnej ulici, a to len z důvodu, že občania, ktorí boli róznymi spósobmi
podnecovaní, sa postavili proti navrhovanému riešeniu. Z jeho pohl‘adu došlo k určitému
nedorozumeniu a mesto tak musí hFadať ině riešenia.

MUDr. Slafkovský — napriek tornu, že materiál je obsiahly, v dóvodovej správe nie sú
prehradne vjednotlivých bodoch popísané navrhované zmeny. Poukázal nač. I ods. 1, kde sa
uvádza možnosť umiestnenia vyhliadkovej veže s určenými regulativmi v lokalite Háj Nicovů.
Pokial‘ táto možnosť bude zahrnutá v územnom pláne, mesto podl‘a jeho názoru narazí na
rovnaký problém ako v prípade Heliport. Osobne si nemyslí, že viičšina obyvateľov mesta si
želá, aby na Háji Nicovů bolu umiestnená určitá vyhliadková veža. Toto by bob reálne na
rnieste. kde nieje žiadny výhľad, avšak stavať vyhliadkovú vežu na miesto. z ktorého je dobrý

výhľad na všetky strany, považuje za nezmyselné. Hlavným cieľom mesta by malo byť
udržiavať cintorin na Háji ako pietne miesto, preto odporučil vyhliadkovú vežu z návrhu

vypustiť. Další problém je navrhovaná dominanta na nárnestí do výšky 19,5 rn, čo však nieje

konkretizované - osobne si takto nepredstavuje predkladanie dokumentov. Keďže je
navrhovaných 20 - 30 takýchto zmien, do textu může byt‘ l‘ahko vložená podobná veta ako
v prípade I-Ieliportu, výsledkom čoho je problém, ktorý dodnes nieje doriešený. Preto si mysli,

že v dóvodovej správe by mali byť aspoň v odsekoch uvedené predmetné lokality a následne
by sa dané zmeny nešili vo VZN. Takýrnto spósobom by mal byť predbožený materiál, aby mu
mohli všetci porozumiet‘. Osobne sa zdrží hlasovania o tomto bode. nakoľko materiál je nejasný

- k tomu, aby sa poslanci mohli zodpovedne rozhodnúť, museli by mať k dispozícii všetku
dokumentáciu, vrátane vysvet]iviek. odkazov. atď. Pripomenul, že verejného prerokovania sa
zvyčajne zúčastní niekoľko dotknutých ľudí, ktoň majú záujem riešiť si svoje zámen‘ v UP.
následne návrh prerokuje 5-členná komisia a ostatní poslanci majú minimum inforrnácii,
pretože sa k nim nevedia riadnou cestou dostať. Z pohľadu ľudi, ktorí sa spracovaniu tohto

dokumentu dlhodobo venujú, může byť formálne v poriadku, avšak pre neho ako poslanca
predložený materiál neobsahuje dostatok informácií na to, aby zaň mohol hlasovať.

Inu. Urbanovič — poznamenal, že pokiaľ by MUDr. Slafkovský nebol 16 rokov primátorom
mesta a poslancom. t. j. bol by neznalý tejto problematiky. bob by možné jeho vystúpenie
ospravedlniť a rešpektovať. Ak by však mal skutočne seriózny záujem s touto problematikou
sa oboznámiť (pripomenul, že návrh zmien a doplnkov k UP sa zadával pred cca po1 rokom),

mal možnost‘ denne na spracovanie tohto dokumentu dohliadat‘, zúčastniť sa verejného

prerokovania a pripomienkovať ho. Myslí si, že práve MUDr. Slaíkovský, ktorý má dlhodobé
skúsenosti s riadením mesta a jeho fungovaním, by mal predovšetkým vedieť, ako prebieha

proces schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu.
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In. arch. P. Bobák. CSc. — pripomenul, že v materiáli, ktorí majú poslanci k dispozícii, je
minimálne 3x stručne uvedený predmet riešenia po jednotlivých lokalitách, vrátane odkazu na
mapové podklady, ktoré sú prílohou materiálu. Považuje za pochopiteľné napr. výhrady
k vyhliadkovej veži, ubezpečil však, že táto možnost‘ bota prerokovávaná s pamiatkarmi,
vojenskými odborníkmi, atď. - jedná sa o prípustnú funkciu.

Inu. Ganoczv. PhD. - 7 dní na oboznámenie sa s materiálom považuje za dostatočnú dobu.
avšak ako laik na určitú oblasť osobne postupuje tak, že dávno pred zasadnutím MsZ sa
v prípade nejasnosti obráti na spracovatel‘a materiálu. ktorý mu daný problém ochotne vysvetlí.
Odporúča každému z poslancov túto metódu, čím sa predide podobnému vyj asňovaniu si
názorov priamo na zasadnuti MsZ. Pokiaľ ide o vyhliadkovú vežu. osobne sa prikláňa
k navrhovanému riešeniu, ale aj v tomto prípade uznáva róznosť názorov, z ktorých vyplynie
určité konečné riešenie.

Irnz. Géci — čo sa týka vyhliadkovej veže, je pomerne odvážne tvrdenie, že občania si jej
umiestnenie na Háji neželajú, pretože na túto tému neprebehlo žiadne referendum. Okrem toho
vyhliadková vežaje zároveň zapracovaná aj v PHSR, o ktorom sana MsZ diskutovalo a ktorý
bol aj verejne prerokovaný, pričom nemá informáciu, že by sa MUDr. Slafkovský k tejto téme
v predchádzajúcich mesiacoch negatívne postavi]. Pokiaľ MUDr. Slaflcovský za tento materiál
nezahlasuje Len z důvodu navrhovaného umiestnenia vyhliadkovej veže na Háji Nicovů,
subjektivne to vnima len ako alibistický pristup k nezahlasovaniu za materiál ako celok s cieFom
odovzdať zodpovednosť za jeho schválenie súčasnej koalicii.

MUDr. Slafkovský — k poznámke Ing. arch. P. Bobáka. že v rnatedáli je 3x zopakovaný predmet
riešenia. pripomenul, že v dóvodovej správe by mal byť stručne popísaný a zdövodnený obsah
materiálu. K vyjadreniu poslanca Ing. Géciho ohľadom vyhliadkovej veže uviedol, že na túto
aktivitu móžu byť rozdielne názory, ale verejná diskusia na túto tému sa neuskutočnila a mysU
si, že je na to priestor na MsZ. Je to jeden z bodov, ktorý může spochybniť schválenie celého
materiálu a může mať podobné následky ako v r. 2010, ktoré sa nesú dlhodobo.

Mr. Kultan — výstavba vyhliadkovej veže na Háji Nicovů móže smerovat‘ k d‘alšej výstavbe
v tejto lokalite (bufet, chaty, príp. nakoniec vybudovanie určitého sídliska), čo podľa jeho
názoru nieje vhodné. Co sa týka predloženého materiálu. pripravoval sacca 1.5 roka a ako člen
komisie UR a výstavby mal možnosť sas nim oboznámiť. V tejto súvislosti poukázal na to, že
v úvode rokovania neboli prijaté jeho návrhy na doplnenie programu s odóvodnenfm zo strany
primátora, že porušil rokovací poriadok - toto sa nezakladá na pravde, pretože riadne predložil
pisomné materiály, v ktorý sa o. i. jednalo aj oto, aby návrhy predkladané do MsZ mohli riadne
prerokovať komisie MsZ. Upozornil, že práve komisia. ktorej je Členom. niekoľkokrát porušila
ustanovenia rokovacieho poriadku komisií, o. i. aj pri prewkovávani tohto dokumentu (napr.
hlasovať sa daLo až na základe jeho otázky, prečo v určitom bode dochádza k zmene). Na záver
dal MsZ na vedomie, že v jednej z oblastí, kde sa má menit‘ UP, vlastní nehnuteľnosť.

Ini. arch. P. Bobák. CSc. — Mgr. Kultan má čiastočne pravdu, pretože komisia niekoľkokrát
prerokovala materiály, ktoré neboli doručené 3 dni vopred, odhlasovala však ich zaradenie do
programu - z tohto hFadiska sa prikláňa k tomu, aby sa upravil rokovací poriadok komisií. Co
sa týka predloženého návrhu. pripomenul, že všetky zámery sú jednoznačne popísané
v prílohách, ktoré sú súčasťou dóvodovej správy. Súhlasí s tým, že aj členovia komisie můžu
mat‘ rozličný názor na jednotlivé lokality - napr. aj Mgr. Kultan mal iný názor na lokalitu za
železničnou stanicou. avšak demokraticky bol prijatý názor väčšiny. ktorý bol aj v súlade
s názorom spracovateľa, ktorý už má určité skúsenosti z posudzovania jednotlivých funkcií.
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In. Géci — momentálne nic je predložený žiadny návrh, ktorý by nasvedčoval rozvoju výstavby
na Háji Nicovó, aký spomínal Mgr. Kultan, preto jeho vyjadrenie považuje len za fabuláciu. Na
to, aby v uvedenom území bol zriadený napr. bufet, by v piwom rade musela byť kúpna sila,
myslí si však, že by tam nebolo možné udržat‘ ekonomiku takéhoto zariadenia. Čo sa týka
členstva Mgr. Kultana v kornisii UR a výstavby, osobne ho rád vystrieda v prípade, že by mn]
problém v nej zotrvat‘.

MRr. Kultan — pripornenul. že opoziční poslanci boli zaradeni do komisiL o členstvo v ktorých
nemali záujem. osobne však zotn‘á v komisii UR a výstavby. Pokiaľ ide o Háj Nicovó. vyjadril
sav tom zmysle. že tieto kroky můžu postupne viesť k tornu, že v budúcnosti sa v tomto území
povolí riadna výstavba. Co sa týka prezentovania jeho názorov v komisii, rozhodovanie nie je
demokratické, pretože koalícia má jasnú prevahu.

mR. arch. Bachtíková — čo sa týka výškovej hladiny na Nám.. osloboditeľov. uviedla, že
navrhovaných 19,5 mod úrovne podlahy 1. NP sa viaže len na parcelu č. 41/42, t. j. na dostavbu
objektu Slovenskej spoňteľne, konkrétne umiestnenie výt‘ahovej šachty. Pokiaľ ide o
vyhliadkovú vežij, táto je viazaná jedine na lokalitu Háj Nicovů. preto uvedené pripomienky
považuje za neopodstatnené. Co sa týka dóvodovej správy, je to správa o pdebehu obstarávania
a o prerokovaní návrhu; v metodickom usmernení Okresného úradu Zilina sajasne uvádza, čo
táto správa má obsahovat‘. Materiál je prerokovaný v súlade 50 zákonom, čo je potvrdené aj
Okresný úradom Zilina. Zdůraznila, že verejnosť mala právo pripomienkovania v stanovenorn
termíne; pripomienky od poslancov mesto neobdržalo.

Irnz. Blcháč. PhD. — poďakoval Ing. arch. Bachtíkovej i extemej spoločnosti AUREX a osobitne
prítomnému Ing. arch. Adamczakovi za to. že po dlhodobom úsilí dali všetky veci do takej
podoby, že dnes může MsZ tento návrh ZaD č. 5 kUP riadne prerokovať a hlasovať o uznesení
a osobitne o VZN, na prijatie ktorého je potrebná 3/5-ová väčšina hlasov. Za prekvapujúce
považuje tvrdenie, že poslanci mali nedostatok času na prerokovanie materiálu, pretože zadanie

sa prerokovávalo pred dlhým časom. Požiadal všetkých poslancov, aby zvážili hlasovanie

o tomto bode, pretože váčšina navrhovaných zmien je na objednávku, resp. na iniciativu tých

ľudí alebo finem. ktoré majú svoje zámery, a ktoré posúvajú toto mesto dopredu. Ubezpečil
poslanca Mgr. Kultana. že ani on, ani žiadne jemu blizke osoby. ktoré by chcel s ním spújať.
nernajú v úmysle realizovať na Háji Nicovů určitú masovú výstavbu. Toto vedenie mesta rieši

na Háji Nicovů rekreačno-oddychovú zónu - aj na tomto zasadnutí sa schval‘oval nájom
pozemkov pod informnačné tabule; po mnohých rokoch a po dlh ch rokovaniach s urbárom sa
schvaľovali zámeny pozemkov tak, aby sa vytvorilo niečo zrnysluplné. Tieto vcci sú
odkomunikované v rámci memoranda s auditormi v rneste ako sú historici, múzejníci, SZPB,

cirkvi, atd‘., t.j. veci na Háji sa dejú v spoločnej zhode. Otázky ako umiestnenie vyhliadkovej
veže, sú vecou individuálneho názoru. Pokiaľ sa bude budovať, může sa vykonať určité

referendum, resp. elektronický prieskum - nikto netrvá na jej výstavbe, ale ja kvantum hlasov.
ktoré si ju želajú. Myslí si, že výšina Háj Nicovů je skutočne jedinečným dóvodom. pre ktorý

sa oplatí mesto Liptovský Mikuláš navštiviť. Mesto k tomuto pietnemu miestu vybudovalo

cestičku, stará sa o pomník a pylón, hľadá peniaze najeho údržbu. atd‘. Požiadal poslanca Mgr.
Kultana. nic mal na mysli niekoho konkrétneho a vzbudzuje v ňom podozrenie. že v tejto lokalite

může byť nicčo budované, aby sajasne vyjadril - mesto bude s danou osobou komunikovať,

pretože nemá záujem budovať tam žiadne sidliská. Pripomenul, že v zmysle UP je už 8 rokov

možné realizovat‘ v tejto lokalite určitú výstavbu, doteraz však nebol predložený žiadny návrh.

Cieľom mestaje vybudovať tam oddychovú zónu a zatraktívniť toto miesto.
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Inu. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— body I., II. — bez zmeny — schválené (21 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania, I nehlasoval);
— bod III/l — bez zmeny — schválený (22 poslancov za. 1 sa zdržal hlasovania);
— bod 111/2 — bez zmeny — schválený (20 poslancov za. I sa zdržal hlasovania, 2 nehlasovali);
— bod 111/3 — bez zmeny — schválený (22 poslancov za, I sa zdržal hlasovania);
— bod IV — bez zmeny — schválený (19 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu boto prijaté pod číslom 44/20 ti. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

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

Mestské zaswpiteľstvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za, I sa zdržal hlasovania).
Všeobecne závázné nariadenie boto prijaté pod číslem 3/2017/VZN.

16/ SPRÁVA O STAVE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
V PÓSOBNOSTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2016

Správu predloži] Ing. Gabriel Lengel. vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Uviedol.
že správa sa komplexne zaoberá podmienkami nakladania s kornunálnvm odpadom (KO).
vrátane podrobných štatistických údajov o spósobe zberu KO ajeho zneškodňovania. podrobne
sa tiež zaoberá triedenýrn zberom KO. popisuje zariadenia na nakladanie s KO. kterými mesto
disponuje. vrátane podrobných finančných a štatistických údajov o ich činnosti (zberné dvory,
prekládková stanica. kompostáreň, triediaca hala, skládka TKO Veterná Poruba). Takisto
informuje o nezákonne umiestnených odpadech a ich odstraňovaní a v závere informuje
o celkových výdavkoch a príjmoch mesta súvisiacich s výkonom odpadového hospodárstva.
Vyzdvihol úspechy, ktové sa pedarilo v tejte oblasti za r. 2016 dosiahnuť, a to získavanie
externých zdrojov, či už z recyklačného fondu, alebo z operačného programu kvalita ZP
v celkovej výške takmer 770 tis. eur. Takisto sa podarilo spustiť prevádzku kompostárne
v jeseni 2016, kde sa postavila akumulačná nádrž, postrekovací systém i skladovacie priestory.
čím sa zabezpečilo zhodnocovanie zeleného BRO. t j. jeho kompostovanie. Podarilo sa znižiť
celkové množstvo vzniknutých KO medziročne o 1 896 ton, čo je veľký úspech, který
pravdepodobne možno pripísať zvýšenej separácii odpadov. t. zn. aj informovanosti obvateFov
o možiwstiach separácie. Vyskytujú sa aj určité problémy. ku kterým patria jednak nelegálne
skládky na území mesta Lipt. Mikuláš (v r. 2016 bob odvezených 132 ton nezákonne
umiestneného odpadu) a jednak ekologický problém, ktorý vznikol na skládke odpadu vo
Vetemej Porube. Boli preukázané pochybenia pri uzatvárani skládky. ktoré boli zistené jednak
kontrolou bývalej hlavnej kontrolórky mesta a následne geofvzikálnvmi meraniami odborne
spásobilou osobou, ako aj kontrolou Slov. inšpekcie ZP, ktorá už začala voči mestu správne
konanie a uložila mu epatrenie - zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre nové uzatvorenie
skládky. Problém spočíva v nedostatočnom technickem prevedení uzatvorenia skládky, kedy
došlo k nedodržaniu PD a nedodržaniu zákona o verejnom obstarávaní. Tieto skutečnosti sú tak
závažné, že vznikla ekologická hrozba veľkého rozsahu, nakoľko sú nedostatečné tesniace
vrstvy a chybné zabudovanie drenážnych vrstiev. Týmto je spósobené, že pri dažd‘ových
zrážkach dochádza k výtoku znečistených vád zo skládky. Vzhl‘adem k závažnosti tejto ved
mesto využije všetky dostupné právne kroky k vyvodeniu príslušnej zodpovednosti.

MUDr. Slafkevsk — táto správa boba čiastočne prerokovaná v komisii ŽP a zdravia. avšak
materiál, který bol predložený komisii. nieje totožný s materiálom predloženým MsZ, t. zn. nie
je k nemu pozitívne stanovisko kernisie. Poukázal na rozpory, ked‘ napr. v predloženej správe
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na str. 28 sa uvádza, že ako póvodca ne]egálneho vysýpania odpadu sa uvádza len jeden
podozrivý, resp. v póvodnom materiáli holo uvedené, že na propagáciu v oblasti ZP holo
plánovaných vyše 50 tis. eur, ale vyčerpaných bob len 7 tis. eur - aj keď komisia to
pripomienkovala ako pravdepodobnú chybu, rovnaký údaj sa objavil aj v dokumente, ktorý je
zverejnený na internete. V komisii bola podrobne prerokovaná aj otázka zberu BRO,
predovšetkým kuchvnského odpadu, s konštatovaním, že zákon jev tomto smere nedostatočný.
ale tým, že obyvatelia dostanú kompostéry, požiadavk zákona budú splnené. Čo sa týka
nákladov na odpadové hospodárstvo, uvádza sa, že mesto ho každoročne dotuje sumou cca 600
tis. eur, pretože rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 593 tis. eur. Takýto materiál dostala na
prerokovanie komisie ZP a zdravia a následne sa dozvedel, že do MsZ sa predkladá materiál, v
ktorom sa uvádzajú informácie o skládke, o pretekaní vád, atd‘. a v návrhu na uznesenie sa
odporúča primátorovi mesta „na základe overených skutočností ... podať trestné oznámenie na

neznámu osobu a pripraviť model finančného zabezpečenia opätovného uzatvorenia skládky

Veterná Poruba a po jeho spracovaní predložiť model financovania na schválenie MsZ v Lipt.

Mikuláši“. Pripomenul. že komisia neprerokovávala žiadny materiál ohľadom skládky, ani
správu Slov. inšpekcie ZP. resp. správu od súkromnej spoločnosti AEG, ktorá vykonávala

prieskum na skládke. Verejnosti a poslancom je teraz na základe čiastočných a navyše

skreslených informácií predkladaný návrh, aby holo podané trestné oznámenie na neznámu

osobu. Uvedené údaje považuje za prehnané, najmä ked‘ v závere správy sa predkladater

odvoláva na niektoré názory — uvádzané údaje sú pravdivé až po 3. odsek na str. 29, kde sa
uvádza. že už začiatkom r. 2010 malo mesto rozpracovaný systém. ktorý by umožňoval

skládkovať ešte d‘alších minimálne 17 — 20 rokov po uzatvorení skládky. Pritom

v predchádzajúcich odsekoch je jasne popísané. že nájom na pozemky končí 25.11.2010, takže

akákoľvek koncepcia skládkovania po tom. čo končí nájomná zrnluva s majiteľmi pozemkov

pod skládkou, je úplne bezpredmetná. V materiáli sa uvádza, že v r. 2007 mesto nernalo

prostriedky na odkúpenie pozemkov — výsledkom holo. že Pozemkové spoločenstvo koncom

roka 2010 natiahlo ostnatý drát okolo skládky a od konca decembra sa odpad začal voziť do

Lipt. Hrádku. Nové vedenie mesta začalo rokovania s Pozemkovým spoločenstvom, ktoré trvali

cca š mesiace. Zástupcovia PS (p. Suchtár. p. Stromko. p. Machaj) móžu potvrdíť, že v čase.

ked‘ bol on primátorom mesta, prehlásili. že sú ochotni s ním uzatvoriť zmluvu za určitých

podrnienok (s hrozbou pokuty), ale len do konca jeho mandátu. t. j. do konca roka 2014. pretože

majú skúsenosi s predehádzajúcim vedením mesta a okrem toho skládku na svojom území si

ďalej neželajú. Bola teda uzatvorená zmluva s PS, že pod pokutou 1 mil. eur ročne máže mesto

skládkovať na skládke, avšak v októbri 2014 ju musí uzatvoriť. V rezervnom fonde na

uzatvorenie skládky neboli po skončení funkčného obdobia bývalého vedenia takmer žiadne

prostriedky a nové vedenie si muselo vytvoriť fond na tento účel. pretože z pohľadu ZP by holo

nerozumné postavif sak tomuto problému chrbtom. Pripomenub. že mesto sa zaangažovalo do

tohto problému. ktorý vznikol ešte v r. 1977, keď sa odpad z priemyslu a od obcí začal voziť

pod vetemú Porubu, kde zahníval, borcI a obťažoval všetkÝch obvvateľov žijúcich v okolí.

Mesto pristúpilo k tornu, že sa rozhodlo túto skládku sanovať, a to jedinečným spósobom na

Slovensku a blízkom okolí, t.j. že v tesnej blízkosti postavilo novú skládku, do ktorej prehrnulo

buldozérmi starý odpad atak vznikla riadená skládka. Do konca r. 2014 bob potrebné túto

skládku uzatvoriť — v opačnom prípade by zostala otvorená a d‘a]ej by do nej padali zrážky

a vvtekala by z nej voda. Ked‘ aj napriek uzatvoreniu voda zo skládky stále vyteká. a to dokonca

vo váčšom množstve ako v r. 2012 — 2013. pričom zrážok je menej, je potrebné zistiť pričinu

tohto javu. Je možné pripustiť. že nie na všetkých miestach skládky je dostatočná vrstva ilu —

vzhfadom na to, že skládka je živý mechanizmus a že pri jej uzatváraní sa pracovalo

buldozérom. je možné, že vrstva ílu nie je všade rovnako hrubá (niekde móže byt‘ napr. 75 cm,

niekde len 20 cm vrstva ílu). Pritorn z geologického hradiska je známe, že napr. na studňu

postačuje 10 cm vrstva ílu, aby bola nepriepustná a silne pochybuje o tom, že by na niektorom
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mieste skládky bob menej ako 10 cm ílu. Keďže však do skládky neprší viac ako v minulom
období, ale vyteká znej viac vody, móžu byť dve príčiny tohto stavu. Jednou je, že spontánne.
sa uvol‘ňujú tzv. „vodné šošovky“ — preliačiny, v ktorých sa nachádza voda a sadanírn skládky
sa okraj tejto preliačiny uníži natol‘ko, že voda z nej začne vytekat‘. Druhou možnosťou je, že
do skládky vteká podzemná voda zo zdrojov z prameňov, pretože celá skládka bola riešená
v zosuvnom území aje možné, že došlo k určitému zosuvu. príp. natrhnutiu fólie, resp.
k nawšeniu podložia a voda sa dostáva do skládky zospodu. Pripomenul. že Slovenská
inšpekcia životného prostredia požaduje sledovať takéto záležitosti minimálne 30 rokov, preto
sa aj vytvoril uvedený rezervný fond. Uzatváranie skládky prebiehalo v réžii VPS mesta Lipt.
Mikuláš, a to najmä z titulu dodržania stanoveného terminu.
Požiadal MsZ o predlženie času rozpravy o 2 minúty — zároveň požiadal o hlasovanie.

1n2. Blcháč. PhD. — pripomenul, že podľa rokovacieho poriadku poslanec nedáva MsZ
hlasovaf; odporučil mu využit‘ zostávajúci čas vymedzený na rozpravu. ktorýje cca 2 minúty.

MUDr. Slafkovský— zdóraznil, že v tejto veci by mali mať svoj diel zodpovednosti jednak
vedúca oddelenia ZPaP (RNDr. Lošonská) ajednak Slov. inšpekcia ZP, ktorí vykonávali
dohľad nad uzatváraním skládky. Je možné niekoho žalovat‘. ako sa uvádza v návrhu uznesenia.
v prvom rade však odporučil hľadat‘ problém, ktorý nespočíva v tom, že niekto zanedbal
uzatvorenie skládky, ae zrejme ideo technický problém, ktorÝ je potrebné odhalit‘.

Ing. Ján Bonko. zástupca primátora mesta — pripomenub. že mestskej rade bola predložená
správa. ktorá bola rozšírená o pripomienky komisie ZP a zdravia. Co sa tÝka stavu skládky,
dohady MUDr. Slalkovského o zosuvoch považuje za nezmyselné. pretože skládka je
v periodických termínoch zameriavaná a stav posunov by geodet zistil. t.zn., že táto vec je
technicky preukázateľná. Co sa týka prípadných podzemných vód, ak by sa aj pripustila táto
možnost‘, čo z predbožených dokladov nevyplýva, znamenalo by to, že v tom prípade bob
zbabrané aj zakladanie tejto skládky, ktoré bob robené pod vedením vtedajšieho primátora
mesta MUDr. Slaftovského.

Ing. Urbanovič — z vystúpenia poslanca MUDr. Slafkovského jednoznačne vyplýva, že si je
vedomý veľkej zodpovednosti za zbabranú rekultiváciu skládky vo Veternej Porube. Takistoje
rád, že MUDr. Slaflwvský sa vyjadril, že už začiatkom r. 2011, keď rokoval so zústupcami
Pozemkového spobočenstva vo Veternej Porube, vedel, že skládka v októbri 2014 končí. preto
je zhrozený tým, že za 4 roky bývalé vedenie nebolo schopné pripraviť sa na rekultiváciu a na
taký veľký objem investicií, za aký sa rekultivácia skládky realizovala (1 260 tis. eur), nebola
vykonaná verejná obchodná súťaž. čo sa zrejme za 25 rokov existencie SR nestalo v žiadnom
meste alebo obci. Navyše to, že Slov. inšpekcia ZP zistila také veľké nedostatky, považuje za
nehorázne a za to skutočne niekto musí niest‘ veľkú zodpovednosť.

Bc. Neset — faktom je, že tento materiál nebol prerokovávaný v komisii ŽP a zdravia, ale
MUDr. Slafkovský tam z vlastnej iniciatívy priniesol určité svoje materiály o dažd‘ových
vodách, atd‘. Z titulu predsedu mu priamo na zasadnutí komisie oznámil, že tento materiál sa
zatiaľ nebude prerokovávat‘, a to z dóvodu, že je potrebné počkať na výsledky vyšetrovania.
Tieto výsledky sú známe a pravdepodobne preto sa odporúča podať trestné oznámenie, lebo 9
pochybení vo verejnom obstarávaní. ktoré sú uvedené v správe UVO, je závažná vec. Zároveň
MUDr. Slafkovskému pripornenul. že pokiaľ ideo vrstvu flu, v tomto pripade nešloo kopanic
studne, ale uzatváranie skládky aje podstatný rozdiel medzi 50 cm ílu a 15 cm ílu. Co sa týka
zodpovednosti vedúcej oddelenia ŽPaP, zdóraznil, že v tomto prípade nesie zodpovednost‘
niekto iný.
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MUDr. Slafkovský — poďakoval Bc. Nesetovi za to, že potvrdil, že tento materiál nebol
prerokovaný v komisii, pričom zástupca primátora Ing. Bonko tvrdil opak a takisto tvrdil, že
uzatváranie skládky bob zbabrané pod jeho vedením. Pripomenul, že naopak, pod jeho
vedením bob zachránené životné prostredie v meste. Pokiaľ sa pri uzatváraní skládky stala
určitá chyba. neprotestuje proti tornu, aby to bob vyšetrené. ale protestuje proti tomu, aby bol
niekto vopred obviňovaný bez toho. aby boba známa pričina daného problému. Opäť
pripomenul. že ide o zosuvné územie. kde sa v minulosti zosunula aj cesta so skládkou
a hrozilo, že veľká časť komunálneho odpadu a priemyselného nebezpečného odpadu prehradi
dolinu a vytvorí sa divoké jazierko, z ktorého sa vzápätí všetok odpad dostane do Lipt. Mary,
preto bob potrebné urýchlene konat‘. Osobne si myslí, že bob vybraté najhoršie možné rniesto
pre skládku, nikdy však nebobo v silách mesta postaviť novú skládku na mom rnieste a previezť
na ňu všetok nahromadený odpad.

Ľuboš Trizna, poslanec MsZ — poukázal na minulé obdobie, kedy bývalé vedenie nešilo najskór
memorandum o výstavbe spaľovne komunálneho odpadu spoločnosťou EKOPLAZMA
a potom prišlo uzatváranie skládky. Verí. že poslanec MUDr. Slaíkovský za tento materiál
zahlasuje, pretože súhlasil s tým, že túto vec je potrebné vyšetnit‘. Osobne si myslí, že je
potrebné v pn‘om rade vyriešiť ekologický problém a následne je tu druhý problém, ato
pochybenie v 9 bodoch, ktoré UVO našle]. \‘o všetkých médiách sa prezentujú informácie
o možnom zosuve abebo spodných vodách, nikde sa však neuvádza informácia ohFadom
uvedených 9 pochybení zistených Uradorn pre verejné obstarávanie, preto by uvítal, aby MUDr.
Slalkovský aj MsZ tieto veci vysvetlil. Pokiaľ ide o uzatváranie skládky, poznamenal, že na
ňom pracovalo 38 Finem — o.i. išlo napr. o firmu, ktorá zabezpečuje firemné akcie a prenájom
stanov a na skládku TKO predávala trávu. V tejto súvisbosti sa zaujímal, kto vykonával
prieskum trhu, ked‘ vyhodnotil, že takáto firma möže mať lacnejšiu trávu ako niektorá z finem
špecializujúcich sa na záhradkárske potreby. Okrem toho sa na zakrývaní skládky podieľal
napr. aj Kanoe Tatra klub, čo považuje za úplnÝ nonsens. Požiadal MUDr. Slatkovského. aby
vysvetlil, prečo nebolo vykonané verejné obstarávanie a prečo na uzatváraní skládky
nefigurovali firmy. ktoré sa takejto činnosti venujú.

Miroslav Burel. poslanec MsZ — čo sa týka uzatvárania skládky, má pomerne blízko k Veternej

Porube a má inforrnáciu, že aj obecné zastupiteľstvo Vetenná Poruba podporilo urbár ap.
Šuchtára v rozhodnutí o úplnom uzavretí skládky, s vylúčením akéhokoľvek rokovania ojej
znovuotvorení. Zdóraznil, že to bob definitívne rozhodnutie obecného zastupitel‘stva

a občanov Vetemej Poruby.

1n2. Urbanovič — ocenil, že p. Burge] potvrdil jeho vyjadrenie. že napriek tornu, že bývalé

vedenie mesta 4 roky vedebo o tom. že bude musieť byť uzan‘orená skládka a vykonaná jej
rekultivácia. neuskutočnila sa OVS na tak vysoký obnos peňazí (takmer I 300 tis. eur), čo sa

zatiaľ neudialo nielen na Slovensku, ale zrejme ani vo svete.

Mar. Kultan — v súvisbosti s požiadavkou MUDr. Slaíkovského o predfženie času rozpravy

upozornil, že hlavný kontrolór mu potvrdil, že primátor porušil rokovací poriadok MsZ. keď
o tejto jeho požiadavke nedal hlasovat‘.

In. Blcháč. PhD. — poznamenal, že MUDr. Slafkovský nepožiadal o predÍženie času rozpravy

jeho ako predsedajúceho. ale požiadal o to poslancov.
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Mgr. Kultan — citoval z rokovacieho poriadku, kde sa neuvádza konkrétne, koho má poslanec
požiadať o predlženie času rozpravy. Poslanec MUDr. Slaflcovský o to požiadal. avšak primátor
ako predsedajúci nedal o tom hlasovat‘ - tým porušil rokovací poriadok, čo potvrdil aj hlavný
kontrolór mesta. Pripomenul, že o tom, či sa diskutujúcemu predlži čas rozpravy, rozhodujú
poslanci. Na požiadanie o tom dáva hlasovať predsedajúci schódze.

MUDr. Slafkovský — doplnil, že keď primátor odnuetne dať hlasovať o tom. na čo majú
poslanci právo, stráca nárok viesť zaswpiterstvo.

lnE. Blcháč. PhD. — v pripade, že by poslanec výslovne požiadal predsedajúceho. aby dal o tejto
požiadavke hlasovat‘, bob by to v zrnysle rokovacieho poriadku.

Mgr. Kultan — zopakoval, že slušným spůsobom upozornil na porušenie rokovacieho poriadku.
čo mu potvrdil aj hlavný kontrolér mesta.

lnE. Blcháč. PhD. - vyžiada si písomné stanovisko od hlavného kontrolóra, v čom porušil
rokovací poriadok.

Mgr. Kultan — v predloženej správe sa spomína zmluva so spoločnosťou RECYKLOGROUP.
ktorá už v súčasností nieje aktuálna a hola uzavretá nová zmluva so spoločnosťou EN VI-PAK.
V tejto súvislosti sa zaujímal, či řhma RECYKLOGROUP mestu niečo dlhuje, pnp. čije reálne.
že mesto tieto peniaze získa. Vyjadril pochybnosť. či ide o dobre spravované mesto, ked‘ sa
uzatvárajú zmluvv s firmami. ktoré mestu neplatia. Co sa týka skládky, ako poslanca ho príliš
nezaujíma technický spósob, akým bola uzatváraná skládka - pre poslancov by mala byť
rozhodujúca napr. otázka právoplatnosti kolaudačného rozbodnutia. V prípade. že Slov.
inšpekcia ZP potvrdila, že skládka bola uzavretá v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú
sama schvaľovala, otázkou je, ako je možné, že o 2 roky Slov. inšpekcia ZP tvrdí, že skládka
bola uzavretá nesprávne. Pre neho ako poslancaje rozhodujúce oflciálne pisomné stanovisko.
že skládka bola uzavretá správne, že bola schválená projektová dokumentácia a stavba hola
riadne skolaudovaná. V prípade, že niekto v tomto procese pochybil, podľa jeho názoru to boia
práve Slov. inšpekcia ZP a jej vedúceho sa treba pýtať, akým spósobom prebehla kolaudácia.
ked‘ inšpekcia v súčasnosti tvrdí, že skládka je uzavretá zle. Zároveň sa pýta. či ako poslanec
má zahlasovať za to, že „na základe overených skutočností spojených s technickými
parametrami uzatvorenia skládky TKO a stanovenými opatreniami Slov. inšpckcie ZP na
odstránenie zistených nedostatkov bude podané trestné oznámenie“. ked‘ k materiálu nic je
priložené stanovisko Slov. inšpekcie ZP, technická správa, atd‘, Keď tieto materiály budú
dodané, potom MsZ může začať diskutovať o tom. či bude podané určité trestné oznámenie.
Daišia vec je, že ak chce primátor podať trestné oznámenie. malo by to byť jeho rozhodnutie.
ale nemá sa skrývat‘ za poslancov. Pokiaľ by takéto podanie mali schválit‘ poslanci, mali by im

byť predložené všetky potrebné dokumenty. V tcjto súvislosti poukázal na posledný prípad, na
ktorý upozornil poslanec Ing. J. Bobák, keď sa podávalo trestné oznámenie na základe určitého
materiálu, ktorý VPS nemali k dispozícii. Opäť pnipomenul, že niekto uzavretie skládky
naprojektoval, niekto vykonával stavebný dozor a niekto ju kolaudoval — pokial‘ niektorá
z týchto inštitúcií pochybila, je potrebné brať ju na zodpovednost‘, ale nic je správne. aby
primátor mesta podávanie trestných oznámení zakrýval poslancami MsZ. Co sa týka tvrdenia
vedenia mesta, že skládka bola predčasne uzavretá, pripomenul, že bývalá hlavná kontrolórka
mesta cca pred pel rokem jasne skonštatova)a. že bez súhlasu Pozemkového společenstva
nebolo možné ďalej skládkovať a akékoľvek rokovania s kýmkoľvek mým boli zbytečné.
Keďže mesto nebolo majiteľom pozemku, skládka bola uzavretá vtedv, keď o tom rozhodol
majiteľ pozemku a urobil to pine v súlade s právom. Požiadal o možnosť nahliadnutia do
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technickej správy, nakoľko predkladatel‘ uvádzal, že na základe zle uzavretej skládky vniká
zvrchu dažd‘ová voda a vyteká vo zvýšenom objeme zo skládky. Pokiaľ sa má podávat1 trestné
oznámenie, zaujíma ho, ktorá autorizovaná osoba dala stanovisko, že zvýšený výtok je
spösobený zrážkami a prečo takúto správu nemajú k dispozícii poslanci. Pripomenul, že
uzatvorenie skládky bob podmienené určitým termínorn stým, že pre prípad jeho nedodržania
bota stanovená pokuta I mil. eur. Otázkou je, či by sa v prípade vyhlásenia verejného
obstarávania skládka stihla v tomto termine uzatvoriť. Podotkol. že bývalé vedenie nemalo na
prípravu 4 roky. pretože len vyrokovanie zmluvytn‘alo cca pol roka, t.j. celkový čas bol cca
3.5 roka. Zaujímal sa aj o názor vedúcej oddelcnia ZPaP, ktorú pokladá za najlepšiu odbomíčku
v tejto oblasti. Za zásadné však považuje, že ako poslancovi mu chýbajú všetky materiály, na
základe ktorých by mal svojím hlasovaní zakrývať primátorove trestné oznámenia, resp. určité
jeho mediálne hry.

In. Blcháč. PhD. —vyzval poslanca Mgr. Kultana, aby prestal s útokmi voči primátorovi mesta.

M2r. Kultan — pripomenul, že pokial‘ nebudú predložené uvedené materiály, t.j. správa ÚVO
a Slov. inšpekcie ZP, celá diskusiaje zbytočná a srneruje len k tornu, aby mohla byť vydaná
bombastická tlačová správa o tom. že poslanci odporúčajú podať trestné oznámenie kvóli
vážnym pochybeniam pri uzatváraní skládky. Zdóraznil. že ak sa vyskytol určitý problém so
skládkou, je potrebné v prvom nde zistiť príčinu a následne tento problém riešiť. V opačnom
prípade ide len o očierňovanie určitých Fudf, čo bude mať za náskdok zbytočné náklady mesta
Liptovský Mikuláš.

In. Urbanovič — nemilo ho prekvapilo vyjadrenie Mgr. Kultana, že ho nezaujíma, ako sa
uzatvárala skládka — položil mu otázku, či ho to nezaujíma ani z toho hľadiska, že na to boli
vynaložené náklady I 260 tis. eur, že skládku uzatvárali neodborné firmy, z ktorých niektoré
citoval p. Trizna., alebo či 3.5 roka bol nedostaločný čas na to. aby sa vykonala obchodná
verejná súťaž. Považuje za nehorázne, že Mgr. Kultan predkladá takéto vyhlásenia a zavádza
verejnosť, čo znamená, že bol zrejrne tiež zainteresovaný do tejto zbabranej rekultivácie
skládky a verí. že bene za to zodpovednosť ako vtedajši koaličný poslanec, t. j. že má určitý
pocit viny a zodpovednosti.

Ľ. Trizna — poznamenal, že Mgr. Kultan si protirečil vo svojich vyjadreniach, pretože na
začiatku uvádzal, že skládka mohla byť v prevádzke iba do roku 2014, pričom bývalé vedenie
začalo s procesom jej uzatvárania až vr. 2013, t. j. zostával mu iba I rok. Dalej Mgr. Kultan
poukazoval na to, že Slov. inšpekcia ZP sa držala schválenej projektovej dokumentácie, na
základe nej však nemohla vyhodnotiť, že ak je predpísaná 1 1,5 m vrstva ílu, na niektorých
miestach je napr. 60 em. atd‘., preto vyjadrenia Mgr. Kultana považuje za bludy.

MUDr. Slafkovský — pripomenul. že ÚVO nikdy nenamietal to, že skládku uzatvárali
Verejnoprospešné služby; narnietal len spósob obstarávania ílu tzv. rokovacím konaním.
Osobne si mysli, že ked‘ VPS mohli prevádzkovať skládku 20 rokov. určite ju mohli aj
uzatvárať, pretože išbo o rovnakú technológiu ako pri jej budovaní (prevrstvovanie. atd‘), čo
bob z technologického hľadiska v silách VPS — mali na to certiflkovaných pracovníkov, ktorí
skládku uzatvárali v súlade s projektovou dokumentáciou. Zdóraznil, že mesto do posledného
možného okamihu, t.zn. do jan 2014 s Veternou Porubou rokovalo a chcebo dosiahnuť to, aby
mu umožnila predlženie skládkovania. Napriek tornu, že obec Veterná Poruba súhlasila

s pokračovaním skládkovania, Pozemkové spoločenstvo dalo negatívne stanovisko. preto

mesto muselo začať konat‘ a aby nestratilo čas, rozhodlo sa uzatvorit‘ skládku cestou VPS.
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lnE. Ganoczv. PhD. — v reakcii na vystúpenie poslanca Mgr. Kultana poznamenal, že je

pozitívne, že sa diskutuje o tomto probléme a boto by potrebné reagovat‘ na veľa vecí. Osobne

si mysli, že napr. to, že niekto zabezpečoval prevádzku skládky, neznamená, že ju móže aj

uzatvárat‘ — ide o ůplne odlišný technologický postup. Vyjadril nesúhlas s tým ako Mgr. Kultan

konfrontačne vystupuje, ako z presvedčenia niečo tvrdí a vzápätí sa ukáže, že nemá pravdu, čo

sa mu stáva pomeme často, preto ho požiadal. aby si jednotlivé svoje tvrdenia vopred overil.

Ako priklad citoval zjeho vyjadrenia v tlačovine ..Mikulášske pohl‘ady“, kde sa viaceré jeho

tvrdenia nezhodujú so skutočnost‘ou. Vyzval ho preto, aby sa pokúsil byt‘ taký rigorózny k sebe

samému, ako požaduje os ostatných.

Mcr. Dvorščáková — vyjadrila pol‘utovanie. že sa z tejto veci vytvára kauza. pretože ak si

situácia vázna, je potrebné ju riešiť. Nepovažuje však za správne, že poslanci majú rozhodovať

o podávaní trestných oznámení, pričom nemajú žiadne relevantné oficiálne stanoviská, pnp.

technické správy; informácie sa dozvedajú z médií, kde nedostáva priestor na vyjadrenie druhá

strana. Takéto mediálne správy nie sú objektívne aje potrebné zamysliet‘ sa nad tým, ako chce

vedenie mesta tento problém niešiť, resp. či ho vóbec chce nešit‘, alebo iba hľadat‘ politické

obviňovania — osobneju mrzí takáto situácia. Pnikláňa sak názoru Mgr. Kultana. že poslancom

je potrebné predložif technickú správu a stanovisko úradov, ktoré vykonávali dozor nad

uzatváraním skládky a ktoré sú za to zodpovedné.

Mr. Kultan — k poznámke Ing. Urbanoviča pripomenul. že jeho zaujíma proces uzatvárania

skládky v tom zmysle, či skládka bola uzatvorená oprávnenou osobou, či sa postupovalo

v zmysle schvá]enej PD a či stavbu niekto skolaudoval. Poslanci nemajů vflčší dosah — nie sú

oprávneni vykonávat‘ merania. atd‘. a ani týmto procesom nerozumejú. Ked‘že poslanec Ľ.

Tňzna ho obvinil zo šírenia bludov, poznamenal. že si overil. prečo pri uzatváraní skládky

figuruje napr. KTK — je to z dóvodu, že z areálu vodného slalomu sa zhromažďovala hlina,

ktorou sa následne prekrývala skládka. Co sa týka vystúpenia Ing. Ganoczyho, prekáža mu, že

aj keď reagoval od veci. primátor ho nechal hovoniť, kým mým poslancom. aj keď hovoria

k téme, primátor bene slovo.

InQ. J. Bobák — dóvod takejto výmeny názorov vidí v tom. že poslancom nie sú predkladané

relevantné materiály tak, aby mohli riadne rozhodovať. V zmysle zákona č. 369/1990 orgáumi

mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta, pričom MsZ rozhoduje v zbore. Pripomenul,

že je to už druhý krát v priebehu roka, kedy primátor svoj zámer podať trestné oznámenie na

neznámeho páchateľa zakrÝva rozhodnutím MsZ. Prvýkrát to boto cca pred rokom. kedv

v materiáli bob uvedené, že sa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti

s VPS a skládkou a zároveň bob uvedené, že správa, ktorá mala byť doručená poslancom. aby

mohli o tomto trestnom oznámení adekvátne rozhodnút‘, sa nachádza na sekretariáte VPS.

Osobne pred zasadnutím MsZ navštívil VPS a vyžiadal si túto správu, avšak nebola mu

poskytnutá. Otázkou je. ako majú poslanci o určitých veciach rozhodovať, keď nemajú

k dispozícii žiadne podklady. Myslí si, že v prípade uzatvárania skládky sú v pn‘om rade

potrebné odborné stanoviská, najma Inšpekcie ZP. Pre neho ako poslaswa je rozhodujúce aj to,

kto sa venoval skládke odpadu v r. 2014 a aj v r. 2015. Podľa jeho vedomosti súčasná vedúca

oddelenia ZPaP RNDr. Lošonská sa venovala skládke tak v r. 2014, ako aj pri kolaudačnom

rozhodnutí v r. 2015. Je potrebné si uvedomiť, že touto ideológiou sa ešte viac vyostrujú spory,

čo nie je v prospech občanov tohto mesta — v konečnom dösledku ide o ich peniaze. Poukázal

na pripad, ktorý bol aj predmetom tohto rokovania, ked‘ na východnej strane Námestia

osboboditeľov, kde má mesto pristupovú komunikáciu, si súkromný podnikateľ postavil rampu

a znemožni] verejný pnístup na komunikáciu. Pokiaľ ide o skládku, pnipomenul, že pristupovú

cestu na smrečiansku stranu skládky vlastnil v období r. 2010, kedy došlo k uzavreliu prístupu
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na skládku. zástupca starostky obce Vetemá Poruba. ktorý takisto mohol postavit‘ rampu na
týchto pozemkoch a nikto by mu nemohol zabrániť v tom, aby si svoje vlastnicke právo
uplatňoval v plnom rozsahu. Myslí si, že v takýchto prípadoch by nemala rozhodovat‘
ideológia; poslanci by mali zvažovať svoje rozbodnutia na základe konkrétnych materiálov,
ktoré by im mali byť doručené. Poukázal aj na porušovanie pravidiel vedenia schódze — keď
primátor nedal hlasovať o tom, či poslanec Slafkovský móže pokračovat‘ v rozprave, poruši]
tým rokovací podadok, v zmysle ktorého by v takomto prípade mat stratiť právo na vedeme
zasadnutia MsZ. Vyzval predstaviteľov vedenia mesta. aby konali tak, aby sa nemuseli hanbiť
pred občanmi svojho mesta. pretože v súčasnosti robia veci nie v prospech nich, ale v prospech
určitej ideológie. ktorá nikdy nebola dobrá.

MUDr. Slafkovský — s Ing. J. Bobákom súhlasí v tom, že ak chce niekto podať trestné
oznámenie, má na to právo, pokiaľ mák dispozícii všetky odborné stanoviská aje presvedčený
o tom, že sa udiala určitá nekalá vec. Nesúhlasí však so spösobom. akým sa takáto vec MsZ
predkladá, keď sa dopredu niekto obviňuje a využivajú sa všetky spoločné Finančné prostriedky
na to, aby konkrétna osoba, ktorá v konečnom dósledku nemala s uvedenou vecou takmer nič
spoločné. bota obviňovaná na verejnosti, pričom ti. ktori takýto návrh predkladajú. chcú robiť
z poslancov len bábky riadené zlým úmyslom. Pokiaľ poslanci s takýmto postupom súhlasia,
móžu ho podpodť, mysli si však, že takéto trestné oznámenie by mal podať ten, kto má k tomu
informácie, ato priamo OO PZ SR a mat by sa pod to podpísať. Osobne by bol prvým, kto by
išiel vypovedať o cele] histórii súvisiacej so skládkou TKO a o tom, čo v minulosti urobiLo
mesto pre to, aby zabránilo ekologickej katastrofe, ktorá hrozila ešte v r. 1990 a postupne za
vlastné prostriedky tento problém vyriešilo. Ziaľ, v súčasnosti sa objavil ďalší problém a aj keď
zatmI‘ nie je známa príčina, už sú vznášané obvinenia.

Mar. Kultan — nadviazal na slová Ing. J. Bobáka, že cesta na smrečianskej strane skládky patrila
zástupcovi starostky Veternej Poruby — v tejto súvislosti pripornenul. že keď v minulosti Ing.
Urbanovič odporúčal prestrihnúť reťaz a vozit‘ odpad ďalej na skládku, malo by sa to diať na
súkromných pozemkoch.

MUDr. Boďa—na rozdiel od Ing. J. Bobáka, ktorý spomínal ideológiu, si myslí, že akje určitým
spósobom ohrozené životné prostredie, prvé, o čo sa rnusia všetci snažiť, je to, aby sa čo
najrýchlejšie našla chyba, aby sa čo najrýchlejšie opravila a aby sa čo najrýchlejšie zamedzilo

poškodzovaniu životného prostredia.

Peter Cibák. poslanec MsZ — na vysvetlenie uviedol, že čo sa týka zeminy dovážanej na zakrytie
skládky, KTK má prívodný kanál, kde je tzv. plážové kúpalisko — toto má unížené dno, kde sa
každoročne nahromadí minimálne 1 000 ton kvalitnej zeminy a štrku z naplavenin zpotí, ktorú
možno vyťažif. Požiadal niektorých kolegov, pokial‘ takéto informácie nemajú, aby zbytočne

nediskutovali a nestavali sa k tornu ironicky.

Ina. J. Bobák — vyslovit sa za to, aby sa celý prfpad vyriešil, neodporučil však hned‘ podávat‘

trestné oznámenie — v prvom rade je potrebné predložiť riadne materiály, aby MsZ mohlo
rozhodnúf na základe faktov a nie na základe určitých nepodložených informácii. resp. na
základe toho, že primátor mesta niekoho obviní.

In. Blcháč. PhD. — vyzval poslanca Ing. J. Bobáka, aby prestal s útočením na primátora,

pretože ho bude musieť vylúčit‘ zo zasadnutia.

MUDr. Slafkovský — upozornil primátora na skákanie do reči poslancom.
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In. Bonko — pripomenul, že v rámci diskusie sa poslanci domáhali stanovísk autorjt, ktoré by
potvrdili, že na skládke TKO Veterná Poruba nie je všetko v poriadku. Pripomenul, že prvou
takou autoritou bola hlavná kontrolórka mesta, ktorá cca pred pol rokom predložila MsZ správu
o kontrole procesu uzatváraiňa skládky TKO vo Vetemej Porube. Správa bob zameraná na
dodržiavanie techiiológie ajednotlivých parametrov v procese uzatvárania skládky. Bob
zistených 14 nedostatkov. z ktor ch najzávažnejšími boli rozdiel 3 224 m2 nezabudovaného
geokompozitu na odvod vody a plynu zo skládky oproti spracovanej PD, resp. rozdiel I 157
ton nezabudovaiého ílu, ktorý mal byt‘ umiestnený do tesniacej vrstvy skládky oproti PD.
Kontrola zistila, že aj skúšky tohto ílu boji robené z mého miesta ako bol dovezený. Dalej boZo
zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zabezpečení dodávok geokompozitu
a tesniaceho ílu. Na základe toho dala hlavná kontrolórka podnet na UVO, ktorý v protokole
o výsledku kontroly jednoznačne potvrdil, že ide o porušenie zákona o verejnom obstarávaní.
Taktiež odborne spósobilá spoločnost‘ AEG, s.r.o. Bratislava vykonávala geofyzikálne meranie
za účebom zistenia technického stavu uzatvorenia skládky. Na základe vykonaných skúšok bob
konštatované, že celková hrúbka zeminy a rninerálneho tesnenia (ílu) nedosahuje vo väčšine
plochy skládky požadovaných 1.5 m. Z nameranÝch dát vyplýva. že ani hrúbka samotného
minerálneho tesnenia nedosahuje vo väčšine plochy skládky požadovaného 0,5 m. Slov.
inšpekcia ZP, ktorá je tiež odbornou autoritou, dala na základe poznatkov. ktoré zistila.
zabezpečiť novú PD pre nové uzatvorenie skládky TKO Vetemá Poruba ako celku v súlade
s požadovaným zákonným uzatvorenim tejto skládky. Následne Ing. Bonko predložib obrazovú
prezentáciu o stave na skládke TKO — problémom je zberná šachta, do ktorej steká priesaková
kvapalina. pričom táto šachta je prepojená so šachtou, ktorou sa táto kvapalina prečerpáva do
kanalizácie LVS. Na obrázku je viditeľný otvor (diera), ktorým v prípade vačších zrážok. kedy
dochádza k väčšiemu výronu priesakovej kvapaliny, táto bude vytekat‘ priamo do prírodného
prostredia a tým móže spĎsobiť určitú ekologickú haváriu, čo dokumentoval na d‘alších
fotografiách. Myslí si. že sú to nezvratné fakty a že o tomto probléme sa už v minu]om období
vedelo, ale neriešil sa, tak ako sa nešil po príchode nového vedenia VPS, kedy sa uvedený otvor
uzavrel a aby zvýšený objem priesakovej kvapaliny nevytekal zo šachty. prečerpával sa do
vozidiel a odvážal do vodárenskej spoločnosti. Podľa jeho názoru konanie bývalého vedenia

nemá nič spoločné s ekologickÝm cítením. ani So zákonom. Myslí si, že navrhované uznesenie
nic je sformulované proti žiadnej osobe, ale proti niečomu, čo sa úmyselne konalo a tým sa
úmyselne poškodzovalo životné prostredie.

MUDr. Slafkovský — pokial‘ zástupca primátora predkladá tieto informácie, móže podat‘ trestné
oznámenie, myslí si však, že ani on, ani jeho kolegovia tieto informácie o odborných zisteniach
nemajú. Nebráni sa prevereniu všetkých skutočností, zdóraznil však, že on osobne necíti žiadnu
vinu ani zodpovednost‘ za tento stav. Ing. Bonko podl‘a nello uvedené fakty zveličuje, pretože
keď na uzavretie skládky. ktorá má viac aRo 30 000 m2. je potrebné cca 40 000 ton ílu. tak
možné pochybenie pri cca 1 200 tonách nemóže mať za následok zvýšený objem vody
vytekajúcej zo skládky. Pripomenul, že kým bola skládka otvorená. vytekalo z nej o 20 %
menej vody ako v súčasnosti. Požiadal vedenie mesta, aby hľadalo príčinu tohto stavu
a neútočilo zbytočne na ľudí, ktorí s tým nemajú nič spoločné — tým sa problém nevyrieši.

Mgr. Dvorščáková — zaujímala sa, kedy sa zistilo, že v šachte sa nachádza uvedený otvor a či
je známe, akým spósobom vznikol. Poznamenala, že sa možno len dohadovat‘, z akých dĎvodov
vznikol (zámer, sabotáž a pod.), preto odporučila doložiť odborné stanovisko.

Mar. Kultan — pokiaľ Ing. Bot citoval z určitej správy, zaujímal sa, prečo ju všetci poslanci
nemali k dispozicii. Osobne sa prikláňa k tornu, že ak niekto pochybil. je potrebné brať ho na

36



zodpovednosť. Čo sa týka otvoru v šachte, podľa stanoviska zamestnancov LVS, ktorí na toto
miesto pravidelne chodili, tento otvor predtým nevideli, je teda otázne, kedy vznikol.

Inn. J. Bobák — pripomenul, že už pri predkladaní správy bývalou hlavnou kontrolórkou
upozorňoval, že je potrebné predložiť aj stanovisko určitej odbornej inštitúcie, ktorá může
skutkový stav adekvátne skontrolovať. Co sa týka uvádzaného otvoru v šachte. podotkol, že na
prezentovanej Fotografii nebol uvedený dámm a nachádzal sa tam sneh. t. j. predpokladá, že
táto snímka bola urobená buď v zime r. 2015 alebo na jar r. 2016. Pripomenul. že zo zákona je
povinnosť monitorovat‘ skládku 30 rokov —je to na zodpovednosti mesta. resp. v tomto prípade
na zodpovednosti VPS. Otázkou je, ako bola monitorovaná skládka a odtoková šachta. keď
o predmetnom otvore nikto nevedel a či ideo zodpovednosť bývalého alebo súčasného vedenia.

In. arch. P. Bobák. CSc. — podporu vyjadrenie zástupcu primátora Ing. Bonka a zároveň
zdůraznil, že nie je cieľom, aby poslanci boli v pozícii určitých sudcov, pretože nie sú odborne
spósobilí tento problém posúdiť. Preto by ho mal riešiť ten, kto je v tejto oblasti kompetentný,
t.j. príslušné inštitúcie. Zdůraznil, že MsZ len odporúča, aby sa táto vec nešila.

In. Bonko — poznamenal, že jeho zámerom bob len vysvetliť niektoré veci z technického
hľadiska, Mysli si, že nikto nespochybňuje takú autoritu, ako je hlavný kontrolór mesta. Bývalá
hlavná kontrolórka túto správu predložila, MsZju pnijalo a na základe tejto správy boJi uvedené
procesy začaté. Co sa týka otvoru“ šachte, bol tak sofistikovane urobený a zakrytý. že kým bol
objavený, trvalo to určitÝ čas. Fotografie boli pravdepodobne zhotovované mobilnými resp.
digitálnymi zariadeniami. t.j. dátumy sú zrejme zachované. Ubezpečil, že v súčasnom období
určite nikto nerobil tieto veci úmyselne. naopak. möže zodpovedným odporučiť. aby sa
vysporiadali So svojim svedomím, že takúto činnost‘ konali. Co sa týka požadovaných
materiálov, myslí si, že prostrednictvom MsU můžu byť na základe dohody vyexpedovaně
poslancom. Zdůraznil, že vo svojich vyjadreniach používa len Fakty. ktoré boli vyslovené
autoritami, ktoré v tejto oblasti působia.

Inu. Lenyel — čo sa týka spoločnosti RECYKLOGROUP, uviedol, že táto firma nemá žiadne
podlžnosti voči mestu.

In, Blcháč, PhD. — pripomenul, že to. čo bob predmetom predchádzajúcej diskusie. je
skutočný problém mesta. ktorý bude stáť skutočné peniaze. Mrzí ho, že to musí konštatovať
a že sa tým MsZ musí vůbec zaoberať. Poznamenal, že toto vedenie mesta sa už zmienilo s tým.
že skládkovanie odpadu vo Veternej Porube sa ukončilo; následne bola uzavretá
interkomunálna zmluva s Lipt. Hrádkom, ktorá bola predčasne vypovedaná, mesto však
situáciu vyniešilo a s komunálnym odpadom, ktorý sav súčasnosti tvorí. nemá žiadny problém.
Zjař, vedenie mesta nepredpokžadalo, že až správa hlavnej kontrolórky na to upozorní
a následne aj exaktné potvrdenia Slov. inšpekcie ZP a UVO, ktoré naznačujú 9-násobné
pochybenie oproti zákonu o verejnom obstarávaní, čo nakoniec vyústilo podanirn zo strany
hlavnej kontrolórky. Táto situácia ho osobne neteší a vůbec si nemyslí, že niekto z nej vytvára
určitú kauzu. V skutočnosti to však kauza je aje to najväčšia kauza tohto mesta za posledných
25 rokov, lebo sa neúčelne použili flnančné prostriedky vo výške 1 263 tis. eur. Súhlasí s Ing.
J. Bobákom, že zatiaľ nemožno menovať konkrétne osoby, ktoré zavinili tento stav, aj keď od
niektorých poslancov už konkrétne mená zazneli — myslí si, že niekto iný sa musí vyjadrif
k tomu, kto a akým spůsobom rozhodoval v r. 2014 a v predchádzajúcich rokoch a čo zanedbal
resp. nezanedbal. Faktomje, že mestu vznikla čistá škoda, pretože už bob vydané rozhodnutie
o tom, že mesto musí dať spracovať projekt na znovuuzavretie skládky. čo predstavuje pn‘ý
náklad a následne projekt určí, koľko bude znovuuzavretie skládky stát‘, čo je druhý náklad.
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Tieto náklady nemuselo mesto mať, ale zaplatia ich všetci obyvatelia tohto mesta, čo ho vóbec
neteší. Osobne by rád čas, ktorý mesto venuje týmto zisťovaniam, overovaniam a informovaniu
verejnosti, venoval mým veciam, ale toto je skutočný problém, za ktorý musí nieklo niesť
zodpovednosť. Nechce znovu opakovat‘ to, akým spósobom mohlo mesto Liptovský Mikuláš
skládkovať ešte d‘alších 25 — 30 rokov, resp. hovoriť o lom, že vóbec nebolo rozhodujúce. či
Pozemkové spoločenstvo vydá súhlas. lebo jeho pozemky tvoňli len 1/3 skládky. atď. Opäť
zdóraznil. žeje tu kauza, ktorá nemusela byť.je to najvážnejšia kauza za posledných 25 rokov,
je tu zbabraná. predčasne a protizákonne uzavretá skládka a za to musí niekto niesť
zodpovednosť.

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

Za návrh hlasovalo 11 poslancov, 6 bob proti, 2 sa zdržali hlasovania, 3 nehlasovali,

lnE. Blcháč. PhD. — konštatoval, že došlo k technickej chybe, keďže jednému poslancovi
zlybalo technické zariadenie na hlasovanie. O predloženom návrh dal opakovane hlasoval‘.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (13 poslancov za, 3 proti, 1 sa zdržal
hlasovania. 3 nehlasovali). Uznesenie bob prijaté pod číslorn 45/2017. Obsah uznesenia je
prílohou tejto zápisnice.

17/ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Č. .../2017/VZN, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN Č. 8/1992/VZN O
VYTVÁRANÍ PODMIENOK KVALITNÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A O VEREJNOM PORIADKU V PLATNOM ZNENÍ

Návrh predložil Ing. GabrieL Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy Mstí. Uviedol. že
cieľom navrhovanej zmeny je len upravit‘ chybné ustanovenie, ktoré zakazovalo pitie
nealkoholických nápojov na verejných pricstranstvách — napriek tomu, že nebolo vymáhatel‘né.

je to chyba. krnrú je potrebné odstránit‘ — nové ustanovenie sa bude vzťahovat‘ len na

alkoholické nápoje, s výnimkou silvcstrovskej noci.

lnE. Blcháč. PhD. — pred hlasovaním vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (18 poslancov za, 2 nehlasovali).
Všeobecne záväzné nariadenie bob prijaté pod čislom 4/2OI7NZN.

18/ VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Č. .../2OI7NZN, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 8/2O16NZN

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI
STAVEBNÝML ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy Mstí. Uviedol, že
navrhovaná zmena vyplýva znovelizácie zákona o odpadoch Č. 79/2015 — zmeny sa týkajú
nak]adania s odpadovými pneumatikami, z čoho vyplýva povinnosť pre mesto. aby v rámci
spracovania odpadov spracovávalo aj odpadové pneumatiky. Takisto je poviimosť pre rnestá
nakladanie s viacvrstvovými kombinovanými materiálmi na báze lepenky, čo mesto už doteraz
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zabezpečovalo. Toto VZN sa zaoberá aj vecou, ktorá bola vytknutá prokurátorom v proteste
prokurátora týkajúcom sa nakladania s BRO — v 6 sa vypúšťa odsek 3, čím je splnená
požiadavka prokurátora.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (18 poslancov za, 3 nehlasovali).
Všeobecne záväzné nariadenie bob prijaté pod čislom 5/2O17JVZN.

19/ SPRÁVA O STAVEBNOTECHNICKOM STAVE MIESTNYCH
KOMUNIKÁCIi MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Na úvod
pripomenul, že ide o živý materiál. ktorý sa bude následne aktualizovať. Miestne komunikácie
boli hodnotené na základe technických podmienok, ktoré vydalo MD SR; boli hodnotené
zamestnancami mesta pri fyzickej obhliadke a výsledky tejto obhliadky sú zachytené
v predloženej správe. Cieľom tohto dokumentuje najmä zistiť skutočný stav ciest a chodníkov.
ktoré sú v správe mesta, pretože doteraz mesto nemalo takúto komplexnú informáciu. Táto
informácia je teraz spracovaná — boJi vyhodnocované cesty i samostatné chodníky v rámci
mesta. ktorých je viac ako 120 km. Dalším cieľom je, aby pd pdprave rozpočtov na budúce
roky bol toto podklad pre mesto, aby si vedelo stanoviť priority do budúcich rokov, «tkajúce sa
údržby, ale najmä komplexných opráv MK —je to podklad pre zamestnancov mesta. ale aj pre
poslancov, aby sa vedeli rozhodnút‘, do čoho sa budú Finančné prostriedky investovaL
Pripomenul, že boli vyhodnotené všetky mestské časti — vo všeobecnosti je možné konštatovať.
že miestne komunikácie sú v relatívne dobrom stave, ale sú aj MK v nevyhovujúcom, resp.
v havarijnom stave, ktoré bude potrebné v najbližších rokoch rekonštruovaĹ‘. Podotkol. že
správa bola prerokovaná v komisii dopravy a VP a odporučená na prerokovanie v MsZ.

Mr. Dvorščáková — pod‘akovala Ing. Lengyelovi za precízne odvedenú prácu a za to, že
poslaneom zaslal dostatočne včas vyhodnotenie stavu komunikácií — na základe toho si mohli
tento stav overiť a porovnať ho s tým, ako sami poznajú svoje mestské časti. Vzhľadom na to.
že san nich obracajú aj občania, ktorí v týchto m.č. bývajú. poslala na MsU niekoľko postrehov.
JednÝm z nich bob posúdenie ulice Socháňovej na Nábreží. krnrá má 3 časti — z toho južná
a sevemá časť boli rekonštruované. ale stredná časť nebola upravovaná, pričom jej úprava bola
plánovaná už pred 4 rokmi. V v mr. bob znovu avizované, že novou technikou budú upravené
výUky, resp. nedostatky na tejto ulici — priblížila tento stav na Fotodokumentácii. Vzhľadom na
to. že stav tejto komunikácie si nevyhnutne vyžaduje úpravu. požiadala o iniciovanie jej
rekonštrukcie v najbližšom období, tj. zaradenie do rozpočtu na nasledujúci rok.

MEr. Kultan — pod‘akoval za predbožený materiál a poznamenal, že za volebný obvod Staré
mesto pozná stav ciest a chodníkov, ale poslancom by mala byť doručená určitá mapa
s farebným vyznačením ciest zaradených do plánu opráv. Dalej by mali poznať, ako sú
jednotlivé cesty zaťažené, pretože to jejeden z hlavných Faktorov, ktorý by mal rozhodovať pri
realizácii akejkol‘vek opravy. Zdóraznil. že sú niektoré Frekventované cesty. ktoré je potrebné
opraviť nutnejšie ako bočné cesty, kde je intenzita dopravy veľmi nízka. Zaujímal sa, či mesto
má takúto mapu k dispozícii a čiju poslanci móžu aspoň dodatočne dostat‘ e-mailovou poštou.
Zároveň odporučil takúto mapu posktnúť aj poslaneckým klubom a občianskym klubom. ktoré
by tiež mali byť do toho zainteresované — aj na základe ich určenia priorit by sa mal vytvoriť
časový harmonogram realizácie. Jedna vec je poznat‘ počet km vyhovujúcich alebo
nevvhovujúcich komunikácií, poslanci však potrebujú poznať aj stav konkrétnych komunikácií.
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Inu. Lenyel — pripornenul, že stav komunikácií na jednotlivých uliciach je popísaný
v priloženej tabuľkovej časti (v záložkách).

Ľ. Trizna — čo sa týka poskytnutia materiálu občianskym klubom, za občiansky klub Lipt.
Ondrašová informoval, že na svojich zasadnutiach riešia aj stav komunikácií na jednotlivých
uliciach — za základe toho komunikoval s Ing. Lengyelom o možnosti rekonštrukcie týchto ulíc.

Inu. Lucia Cukerová. poslankvňa MsZ — takisto pochválila spracovaný materiál. ktorý
nepochybne dal množstvo práce. Pripomenula, že v štatúte mesta sú mestské časti rozdelené
o.i. na Nábrežie a staré mesto — v tejto súvislosti predložila pozrneňovací návrh, aby sa tieto
m.č. rozdelili z hFadiska stavu miestnych komunikácií (spolu ichje 130), t.j. vytvorit‘ osobitnú
záložku pre Staré mesto a osobitnú záložku pre Nábrežie (nezhoduje sa s volebnými obvodmi).

1n. Blcháč. PhD. — túto požiadavku možno akceptovat‘ — uvedené dve messké časti sa rozdelia.

MUDr. Slafkovský — podobne ako poslanec Mgr. Kultan zoznam ulic v materiáli nenašie],
napriek tornu, že ho čítal ešte pred jeho zverejnením a poslal k nernu určité pripomienky. Bob
mu prisľúbené, že bude doplnený zoznam uljc, ktorý sa však v elektronicky zaslaných
dokumentoch nenachádza.

In. L. Cukerová — poslancom bol tento materiál doučený e-mailovou poštou v mesiaci máji.

MUDr. Slafkovský — za podstatné považuje. čo bob poslancom doručené na toto zasadnutie —

tabul‘ka sa v správe nenachádza.

Imz. L. Cukerová — pomohla nájsť poslancovi MUDr. Slafkovskému uvedenú prílohu.

MUDr. Slaflwvský — poďakoval za nájdenie uvedeného súboru, ku ktorému všeobecne
poznamenal, že pokial‘ sů ulice takto pomenované a nie je uvedená ich zat‘aženosť, móže sa
stať, že v rámci konkrétnej mestskej časti bude jedna ulica opravená a druhá nebude opravená.
Považuje za nezmyselné, aby sa rámci jednej m. Č. za vysoké náklady opravila ulica, po ktorej
prejde denne cca 25 áut. ale neopravila sajedna z hlavných ulíc — toto by sav minulom období
nemohlo stať napriek tornu, že nebol spracovaný pasport MK. Ziaľ. pokiaľ sa nebude
zhodnocovať aj zaťaženosť ciest. döjde k takým nezmyselnýrn postupom, k akému došlo
v Starom rneste. Toto je jeho zásadná výhrada k tomuto materiálu, pretože podobne ako
v pripade ZSK sú údaje o stave ciest veľrni neobjekuvne. Upozornil, že takáto analýza by mala
obsahovať priority. ktoré žiaľ neobsahuje.

C. Trizna — pripomenul, že dňa 16.5.2017 Ing. Lengyel odosielal poslancom pasport
v dokumentoch word i excel, ktorý zrejme poslanec MUDr. Slatkovský prehliadol.

Bc. Neset — zdöraznil, že každý poslanec by mal poznať zat‘aženosť ulic vo svojom obvode.
Informoval, že po obdržaní tejto správy si spobočne s poslancom Ing. arch. P. Bobákom prešbi
celé sídlisko Nábrežie a porovnaním materiálu vypracovaného pracovníkmi odboru ZP
a dopravy so skutkovým stavom si vytvorili v podstate d‘alšiu mapku. ktorá bude pomöckou pri
navrhovaní opráv jednotlivých kornunikácií.

Jaroslav Grešo. poslanec MsZ — nesúhlasí s názorom poslanca MUDr. Slalkovského; myslí si,
že všetky cesty v Lipt. Mikuláši by mali byť opravené rovnako kvalitne aje na poslancoch. aby
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zvážili poradie opráv. V grafe sú cesty rozdelené na „havarijný, nevyhovujúci, vyhovujúci,
dobrý a veľmi dobrý stav“ — je to důležité kvůli prehľadu, v akom poradí sa budú jednotlivé
MK opravovat‘.

MUDr. Slafkovský — pokiaľ by sa k tejto otázke mali vyjadrovať občianske kluby, resp.
poslanci, nebola by potrebná takáto analýza. Kým však v rnateriá]i nebudú informácie
o zaťaženosti komunikácií. bežný občan neziska prehľad o prioritách a stále to bude závisieť
len na tom, ako sa rozhodne MsU pri rozdeľovaní ňnancií.

1n2. Blcháč. PhD. — poslaiiec MUDr. Slafkovský zrejme nepochopil 5lozoI5u tejto práce, ktorú
vykonali pracovníci úradu na základe jeho požiadania. Podobná schéma je v ŽSK a v tomto
prípade sa nejedná o priority, ale Len o popis aktuálneho stavu. Tento popis bol vykonaný
pracovníkmi odboru ZP a dopravy veľmi dobre, za čo by im bob potrebné poďakovať a zrcjme
zo strany poslancov navrhnúť odmenu (prípadne ju navrhne sám) a nie sa o celej veci
negativisticky rozširovať. Podľa jeho názoru ide o dobrý materiál a aby mesto mohlo
systematicky pokračovat‘, bob jeho spracovanie potrebné.

MUDr. Slaflwvský — pokiaľ tento materiál nemá slúžiť na to, aby na základe neho boli
stanovené priority, je podľa neho zbytočný. Ak primátor navyše chce za jeho spracovanie
navrlmúť odmeny, je to jeho právomoc. svedčf to však o zlom hospodárení mesta.

bn. Blcháč. PhD. — vzhľadom k tomu, že mesto dobre hospodári. oznámil, že zamestnancom.
ktori tento pasport spracovali, dá odmeny. pretože mesto mimoriadne šetri na verejných
obstarávaniach, atd‘., čo je neporovnateľné s minulým obdobím. Chápe pripomienku MUDr.
Siafkovského ohfadom priorít - zrejme Kukučínovu ulicu nepovažuje za prioritu, keďže na nej
nevlastní nehnuteľnosť, ale pre mesto je Kukučínova ul. prioritou, pretože sa neriešila 25 rokov.

Int. J. Bobák — poukázal na m. č. Palúdzka, kde jev priloženej tabuľke uvedený ako vyhovujúci
stav na uliciach Športovcov, Budovateľská, Glejárska, Zuffova a Svermova. Pripomenul, že
tieto ulice slúžia na zabezpečenie dopravnej obslužnosti celého územia Malý Rím, preto by do
budúcna bob potrebné uvažovat‘ s niektorou z týchto ulic opäť ako s hlavnou komunikáciou.
Nestotožňuje sa s názorom predkladateľa, že Budovaterská ulica má vyhovuj úci stav, pretože
naopak.je v zlom stave. Dalšiu výhradu vzniesol kul. M]ynskej. ktorej stav podľa predboženého
popisu nie je vyhovujúci. Podľa jeho názoru je komunikácia na tejto ulici vo veUmi zlom stave
a sám už inicioval spracovanie projektovej dokumentúcie na opravu tejto MK. ktorá však nebola
zaradená do rozpočtu. Upozornil tiež na ul. Okružnú, ktorej stav je veľmi dobrý, čo
nespochybňuje. avšak“ materiáli sa nesprávne uvádza. že povrch MK tvori nespevnený štrk -

odporučil vykonať opravu v texte. Zdieb‘a názor poslanca MUDr. Slafkovského, že
komunikácie na jednotlivých uliciach je potrebné opravovať hlavne s důrazom na to, koRo
ľudí po nich chodí. Je potrebné si uvedomiť. že frekvencia je podstatným javom nutnosti
realizovania opráv.

Ing,. arch. P. Bobák. CSc. — veľmi oceňuje, že sa takýto materiál spracoval a pripomenul, že
všetci poslanci mali možnosf prehodnotiť si stavjednotlivých MK. Uviedol. že on osobne tornu
venoval 3 dni — obhliadka, nákres mapky, spracovanie, odkonzultovanie s ostatnými
poslancami, odovzdanie vedúcemu odboru ŽP a dopravy. Zdůraznil, že poslanci majú možnost‘
predtožiť svoje pripomienky písomne a nezdržiavať MsZ v jeho rokovaní (rovnak názor má
napr. aj na interpelácie - poslanci by ich mali spisať a doručit‘ na príslušný odbor N‘IsU). Opäť
pripomenub, že ide o dobrý materiál, kde je však veľa takých ciest a chodnikov. ktoré nemusia
byť investičnými akciarni (problém s vybavovanírn stavebného povolenia. atď.). Zdieľa
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podobný názor ako vedúci odboru ŽP a dopravy, aby MsZ podporilo väčší balík finančných
prostriedkov na opravy a údržbu, z čoho by bob možné vyriešiť veľa vecí - to je aj jeho
odporúčanie pri tvorbe rozpočtu.

In. J. Bobák — pripomenul, že jedine pod tlakom verejnosti dokáže v MsZ pri súčasnom vedení
niečo presadiť, preto uvedené pripomienky vznáša na zasadnutí MsZ (na jeho písornné
pripomienky mu nikdy nieje odpovedané).

J. Grešo — pripomenul. že Ing. J. Bobák bol 2 volebné obdobia predsedom komisie dopravy
a VP, L J. mal možnost‘ tieto veci riešiť. V súčasnosti je potrebné ocenit‘ prácu zamesWancov
odboru ZP a dopravy, ktorí prvýkrát po 25 rokoch spracovali takýto materiál, ktorý sa bude
mócť aj na základe pripomienok poslancov aktualizovať, vyhodnocovat‘ a na základe toho sa
bude rok vopred stanovovať poradie rekonštrukcie jednotlivých MK. Súhlasí s návrhom
primátora mesta na udelenie flnančnej odmeny pracovníkom, ktorí spracovali tento dokument.
ktorý je do budúcnosti vel‘mi významný pre toto mesto.

Inn. J. Bobák — pripomenul, že takýto pasport bol spracovaný a pripravený už predchád2ajúcim
vedúci odboru ZP a dopravy (Ing. I-Iánom) - v súčasnosti sa len určitým spósobom inovoval.

1n2. Lennvel—technický stav MK nebol zdokumentovaný. t.j. pasport technického stavu nebol
urobený.

MUDr. Slaíkovský — predpokladá, že poslanec J. Grešo časorn opustí idealistickú predstavu, že
o tom, ktorá cesta sa opraví, sa nebude rozhodovať podl‘a vóle niekoľkých ľudí, ale podľa
objektívnych potrieb.

Ina. Ganoczy. PhD. — iakiiež veľmi oceňuje. že sa iakáto pasportizácia spracovala: na margo
toho pripomenul. že čakal 16 rokov. kým sa Bodická ulica. čo je hlavná komunikácia v rn.č.
Bodice, opravila. Poukázal na rózny prístup jednotlivých poslancov k tejto problematike.
Osobne patrí medzi tých. ktorí si spolu s členmi výboru m.č. prešli všetky ulice v ntč. Bodice
a Demänová - spripomienkoval ich a doložil fotodokumentáciu. Upozornil, že sú viaceré
komunikácie, ktoré za dlhé roky neboli opravované (napr. Dechtárska ul. nebola nikdy
opravovaná), možno práve z dóvodu, že nebola k dispozicii paspottizácia a mesto nemalo
prehľad o skutočnom stave jednotlivých komunikácií. Verí, že s týmto dokumentom sa bude
pracovať ako s východiskovým materiálom a že aj mcnšie m. Č. sa dočkajú zmeny, pretože
doteraz boli stále odsúvané na vedFajšiu koľaj. Nesúhlasí s tvrdeniami, že v minulosti sa veľa
investovalo do m. Č. Bodice, pretože iba tomuto vedeniu vďačí za to, že stav v m. Č. Demanová
a Rodíce sa podstatne zmenu. Poznamenal, že s vedúcim odboru ZP a dopravy komunikoval
dávno pred zasadnutím MsZ a bol by rád. keby si aj osau í poslanci osvojili korektné správanie
bez ironizovania - poukázal najmä na prístup poslanca MUDr. Slafkovského, ktorému sa
opakovane stáva. že pre nesústredenosť nepostrehne, že má v rozprave slovo, resp. po 3 rokoch
nevie pracovat‘ s počítačom. aid‘.

In. J. Bobák — čo sa týka Dechtárskej ul. v m.č. Bodice. jej stav pred rekonštrukciou bol podľa
neholepší ako je stav 50 % ulíc v m. Č. Palúdzka, priČom frekventovanosť na nich je podstatne
vyššia (Budovateľská ul., atď.). Pripomenul, že m. Č. Palúdzka je neustále odsúvaná - okrem
70 tis. eur, z ktorých sa ČiastoČne bude riešiť námestie. sa do nej neinvestovalo, priČom do
ostatných m. Č. sa dávali milióny eur, ktoré mesto doteraz spláca, avšak obyvatelia Palúdzky

z toho nemajú žiadny prínos.
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MUDr. Slatkovský — Ing. Ganoczymu pripornenul, že Dernänová a Bodice boli v r. 1990
v takom stave, že 8 z 9 ulíc bob prašných - okrem hlavnej ulice neboli dovtedy zrekonštruované
žiadne ině ulice a nebola vybudovaná kanalizácia. Za posledných 20 rokov však do týchto m.
Č. bob z rozpočtu mesta vyčlenených relatívne najviac flnančných prostriedkov na počet
obyvateľstva. Stav, v akom sa nachádzala ulica Bodická. nebol horší nkú stav mých ciest. ktorý
jev pasporte označený ako vyhovuj ůci a chodí tadiaľ aj MAD. Prišiel však čas nato. aby sa aj
táto komunikácia opravila a v súčasnosti je opravená. Považuje za pochopitefné. že Ing.
Uanoczy presadzuje záujmy obyvatel‘ov m. Č. Bodice. ale on ako bývalý primátor musel
pdhliadať na záujmy celého mesta.

J. Grešo — oceňuje, že Ing. Ganoczy podporil tento dokument, který má zmetuť systém
plánovania opráv miestnych kornunikácii - cieľorn je napomócť tornu, aby sa cesty opravili
systémorn podra technického stavu a nie podľa politickej príslušnosti.

Mur. Kultan — v súvislosti s vyjadrením, že ideo materiál, ktorý len popisuje stav, poznamenal.
že akje takýto materiál spracovaný, mal by aj k niečomu prispieť. Nemyslí si však, že doteraz
poslanci nevedeli. čo sa má robit‘ — aj doteraz sa opravovali cesty. chodníky. atď. Je pozitívne.
že takýio materiál je spracovaný, v konečnom dósledku však bude mat‘ rozhodujúce slovo MsZ.

MEr. Dvorščáková — pripomenula, že boba jednou z prvých. ktori ocenili prácu odboru ŽP
a dopravy, nebude sa však sporiC o to, ktorá komunikáciaje v horšom stave, ale ocení. ked‘ sa
budú posWpne všetky opravovať, t. Zn., že Wto iniciatívu podporuje.

Ing. Ganoczy PhD. —jeho snahou bob len poukázať nato, že tento materiál je dobrý; v uznesení
je jasne uvedené, že na septernbrovom zasadnutí sa MsZ k tornu vráti a je logické, že
o jednotlivých rekonštrukciách bude rozhodovať MsZ. Za döležité však považuje, aby sa všetci
poslanci oboznámili 50 siavom MK vjednotbivých m. č., aby získali objektívny pohl‘ad.

Inu. Leneyel — čo sa týka stavu komunikácii. pripomenul. že v 2. stÍpci tabuľky sú kornunikácie
rozdelené do tried podľa stupňa ich dóležitosti - podľa toho je možné sa orientovať.

lnE. Rlcháč. PhD.: pripomenul, že je tu priestor na diskusiu - aj preto vedenie mesta požiadalo
vedúceho odboru ZP a dopravy, aby tento materiál poslal poslancoiu ešte v máji. aby mali
priestor na preverenie si stavu - niektorí ho iniciatívne využili a ostatní majú stále možnosť -

do konca roka je navrhnutý plán aktivít, ktoré sú v tomto materiáli uvedené; ďalšie sa budú
riešiť do budúcnosti. Poznamenal, že cesty a chodníky sú pre každého obyvatel‘a veľkou
prioritou. hlavne v jeho najbližšom okolí. Argument frekventovanosti MK podľa jeho názoru
nie je relevantný, pretože frekventovanost‘ na jednotlivých uliciach sa mení: podl‘a neho
prioritou je stav MK. Táto analýza je súčasne určitým návodem. akým spósobom iníorrnovať
obyvateľov, resp. reagovat‘ na pripomienky, ktoré dávajú tí. ktorí sú nespokojní s daným
stavom. Nemožno však generalizovať. tj. na základe zlého stavu jednej kornunikácie nemožno
tvrdit‘, že všetkv komunikácie v meste sú v zlom stave. Zdóraznil. že toto je dokument. ktor
je zverejnený ana ktorý sa vždy bude možné odvolať - bude určitým voditkom do budúcnosti.
Myslí si, že zamestnanci odboru ZP a dopravy splnili zadasnú úlohu dobre, kornunikujú aj So
všetkými poslancami, preto negativistické názory, ktoré v predchádzajúcej rozprave odzneli,
neodporučil brať do úvahy.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseFne (22 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod číslom 46/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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20/ NÁVRH NA ZALOŽENIE A ČLENSTVO MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ MIKULÁŠSKY OKRÁŠĽOVACÍ SPOLOK

Návrh predložila Mgr. Veronika Bániková. sociálny manažér mesta. Uviedla, že
správa bo]a prerokovaná v mestskej rade s odporučením postúpiťju na prerokovanie do MsZ.
Informovala, že Mikulášsky okrášľovaci spolok bude zakladaný v zmysle zákona č. 83/1 990
o združovaní občanov v z. n. p. ako dobrovofné verejnoprospešné združenie fyzických
a právnických osób. ktoré sa budú stotožňovať so stanovami združenia. Cieľom združenia je
realizácia projektov a aktivít slúžiacich najmä na zachovanie kuhúrv. tradícií. historických
hodnöt. zveľaďovanie životného prostredia. rozvoj cestovného ruchu a hodnót zvvšujúcich
hrdost‘ a povedomie občanov Lipt. Mikuláša k svojmu mestu. Pre mesto Liptovský Mikuláš
predstavuje založenie tohto združenia iný spósob spolupráce s občanmi, ktorých plánuje zapojiť
do svojich aktivit a týmto spósobom ich zapojiť aj do rozhodovania o veciach verejných.
Zároveň je pre mesto aj príležitost‘ou pre ziskanie finančných prostriedkov na činnosť
združenia. O členstvo v tomto združení už prejavili záujem zástupcovia SMOPaJ v Lipt.
Mikuláši. Vzhľadom k uvedenému sa navrhuje, aby mesto Lipt. Mikuláš boto jedným zo
zakladajúcich členov združenia Mikulášsky okrášľovací spolok.

Mgr. Kultan — v tomto prípade bude hlasovať proti. pretože nesúhlasí s tým, aby mesto
zakladalo príliš veľa spolkov. Pripomenul. že všetky aktivity. ktoré predkladateFka
vymenovala. už sú náplňou napr. Múzea Janka Kráľa, atď. Týmto sa duplikujú určité funkcie —

mysli si, že nic je úlohou mesta byť členom desiatok spolkov.

MUDr. Slat1ovský — pokiaF ideo ciele združenia. pripomenul, že v materiáli je vyrnenovaných
veľa všeobecných aktivít, ale žiadna konkrétna. Ak sa napr. navrhuje „revitalizovať hmotné
a nehmotné miestne historické dcdičstvo“, ide o veľmi všeobecný ciď. v rámci ktorého sa
vytvorí napr. podobné združenie ako o. z. Zivé námestie. ktoré nezaujíma taká problematika,
ako je vstup na Námestie osloboditeľov apod. Zdóraznil, že oblasťami. ktoré sú v materiáli
popisované, sa zaoberá MsZ, MsU a rózne inštitúcie, preto ak má byť takéto združenie funkčné.
musí mať aspoň 2—3 konkrétne cide. V návrhu je zadeflnovaných cca 12 všeobecných bodov.
ktoré sa móžu. ale aj nemusia splniť — bude to závisieť od vedenia o.z. a od toho, s kým bude
spolupracovať. Osobne sas týmto návrhom nestotožňuje a myslí si, že pre mesto Lipt. Mikuláš
nebude takýto spolok užitočný — bude predstavovať len mrhanie sf1 a času zamestnancov úradu
a v konečnom dósledku aj občanov mesta.

Ľ. Trizna — odporučil porovnat‘, ako vyzeralo centrum mesta predtým ako vzniklo o. z. Živé
námestie a ako vyzerá v súčasnosti. Myslí si, že MUDr. Slaikovský svojim vystúpením
zdehonestoval prácu všetkých ľudí, ktorí pracujú pre združenie Zivé námesue.

Ing. Ganoczv PhD. — spočiatku mal podobný názor, čo sa týka zamerania tohto spolku, dokonca
spochybňoval jeho čiastočne archaický názov, následne však svoj názor zmenil. Poslanca
MUDr. Slafkovského požiadal, aby zo svojho negatívneho postoja prešiel do pozitívneho
a napr. navrhol. aby si zakladajúci členovia zvolili určité ciele, na základe ktorých bude tento
spolok niekam smerovať. Zastáva názor, aby mesto vznik takéhoto spolku podporilo, aby mu
bol vytvorený priestor, príp. odporučené určité cide.

Ing. Blcháč. PhD. — neočakával od viacerých vystupujúcich poslancov, že podporia túto
iniciativu mesta zameranú na hľadanie ďalších možností ako podporiť tvorbu občianskej
spoločnosti, pretože sú k dispozícii určité výstupy Z róznych občianskych združení. ktoré sú
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plné neprávd. Zdóraznil, že mesto má záujem hľadať pravdu a hl‘adat‘ prostriedky na rozvoj.
Vyjadril presvedčenie, že tak ako sa Zivému námestiu darí postupne oživovať námestie,
rovnako sa to bude dariť aj cez tento Mikulášsky okrášl‘ovací spolok. Poznamenal, že takýto
spolok existuje v Tatrách, v Banskej Bystrici, v Bratislave a v ďalších mestách na Slovensku,
avšak jeho založenie v Lipt. Mikuláši niektorí poslanci považujú za zbytočné. Ubezpečil, že na
rozdiel od nich súčasné vedenie mesta má dostatok energie, aby sa pokúsilo niečo nové urobit‘.

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

Mestské zaswpiteFstvo pred]ožený návrh schválilo (12 poslancov za. I proti. 5 sa zdržali
hlasovania. 2 nehlasovali). Uznesenie bob prijaté pod čísbom 47/2017. Obsah uzncsenia je
prílohou tejto zápisnice.

21/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NÁBREŽIE DR. A.STODOLU,
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“ V RÁMCI INTEGROVANÉHO
REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU 2014- 2020

‚ Návrh predbožila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Informovala, že správy k všetkým predkladaným projektom boli dňa 6.6.2017
prerokované v komisii finančnej a majetkovoprávnej a dňa 15.6.20 17 v mestskej rade
s odporučením prerokovať ich v MsZ. Informovala podrobnejšie o projekte ..Revitalizácia
vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ c zmysle predboženej písomnej
správy. Pripomenula. že celkové oprávnené výdavky na projekt sú 497 000 eur. z toho S %-né
spolufinancovanie predstavuje sumu 24 854 eur.

Inu. Géci — predbožil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— bod I. — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 1 nehlasoval);
— bod II/l — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 3 nehlasovali);
— bod 11/2 — bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, 2 nehlasovali);
— bod 11/3 — bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, 2 nehlasovali);
— bod 11/4 — bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za. 2 nehlasovalí);
— bod III — bez zmenv — návrh schválený (20 poslancov za. 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 48/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

22/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PRO.JEKTU
„MIKULÁŠSKA CYKLOTRASA AKO EKOLOGICKÁ ALTERNATÍVA
DOPRAVY“ V RÁMCI INTEGROVANEIIO REGIONALNEIIO
OPERAČNÉHO PROGRAMU 2014-2020

Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsÚ. Informovala, že projekt .‚Mikulášska cyklotrasa“ bol odoslaný formou žiadosti o NFP
dňa 21.6.2017 na úrad ŽSK; základným cieFom projektu je zvýšiť atraktivitu aprepravnú
kapachu nernotorovej dopravy. hlavne cyklistickej, na celkovom počte prepravených osób
v mcste Liptovský Mikuláš. Popísala cyklistická trasu na grafickej prilohe a informovala
o rozpočtovaných nákladoch na projekt v zmysle priboženého materiálu.
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Mur. Kultan — pod‘akoval za predložený materiál a poznamenal, že víta akúkoľvek úpravu.
ktorá pomóže cyklistike, resp. rekreačnému presunu a športovaniu v meste. Zároveň požiadal
predkladateľku, aby popis a značenie cyklotrasy v prípade možnosti zaslala poslancom mailom.

Inu. Kormaníková — uviedla, že mapová príloha (značenie) je priložená k správe. Podrobnejšie
parametre cyklotrasy sú uvedené v technickej správe.

Mar. Kultan — v tom prípade požiadal o zaslanie technickej správy. V súvislosti s tým, že
cyklotrasa má viesť aj popri STOP-SHOP-e, upozornil na dlhodobý problém s prechodom cez
podjazd — zaujímal sa, či sa uvažovalo o možnosti zriadiť chodník cez areál hotelovej školy, aj
keď ide o majetok VUC.

Ľ. Trizna — vzhľadom na to, že na križovatke ulíc Štefánikovej a Revolučnej sa nenavrhuje
riešiť značenie cyklotrasy, odporučil zvážiť možnosť umiestnenia značenia „chodci + cyklisti“
tak, aby sa cyklisti dostali priamo na napojenie cyklochodníka, ktorý pójde popri hrádzi Váhu.

Ing. Blcháč. PhD. — pripornenul, že žiadosť už bola podaná; uvedené značenie by mesto mohlo
nešit‘ len vo vlastnej réžii.

Ľ. Trizna — podľa jeho názoru by postačovalo osadenie dopravnej značky; mala by sa k tomu
vyjadriť komisia dopravy a VP.

Inu.. Ganoczv PhD. — poďakoval za to, že postupne dochádza k ukončeniu zokruhovania
cyklotrasy okolo mesta, ktorá móže byt‘ východiskovým hodom pre akékoFvek miesto v rneste
dostupné na bicykli. Taktiež pod‘akoval predkladateľke za názornú prezentáciu projektu.

1n. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— bod I. — bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (22 hlasov);
— bod II/l — bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (22 hlasov);
— bod 11/2 — bez zmeny — návrh schválený (21 poslancov za, 1 nehlasoval);
— bod 11/3 — bez zmeny — návrh schválený (21 poslancov za, 1 nehlasoval);
— bod 11/4 — bez zmeny — návrh schválený jednomyserne (22 hlasov);
— bod III — bez zmeny — návrh schválený jednomyseFne (22 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 49/2017. Obsah uzneseniaje pnilohou tejto
zápisnice.

23/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVÁNIA PROJEKTU
„MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA V MESTE
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“ V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU
ĽUDSKÉ ZDROJE 2014-2020

Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Informovala, že žiadosť na tento projekt bola predložená v rámci prvého hodnotiaceho
kola výzvy dňa 14.6.2017. Cieľom projektu je prostredníctvom poskytovania týchto služieb
prevencia a zmierňovanie sociálneho vylúčenia obyvaterov rómskej komunity. zlepšenie
rizikového správania, ochrana vlastnickych práv a dodržiavanie občianskeho spolunažívania.
Náklady projektu sú vypočítané ako celková cena práce, t.j. 560,03 x 5 pracovníkov x 36
mesiacov + 25 % z týchto nákladov na paušálne výdavky nevyhnutné k práci hliadky. Rozpočet
projektu je súčasťou predloženej správy.
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Ing. Géci — predložil návrh, aby sa hlasovalo o uznesení ako celku.

Návrh Ing. Géciho bol jednomyseľne (20 hlasmi) schválený.

mw Géci — predložil na hlasovaiie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednornysel‘ne (20 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod číslom 50/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

24/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„VYBUDOVANIE SYSTÉMU ZBERU A ODVOZU ODPADU
V RÓMSKEJ OSADE HLBOKÉ, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“ V RÁMCI
OPERAČNÉHO PROGRAMU UUDSKÉ ZDROJE 2014-2020

Návrh predložila Ing. Jana Kormaniková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
N‘ĺsU. Uviedla. že tento projekt má mesto zámer predbožit formou žiadosti o NFP v termíne
uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy do 14.8.2017. V rámci projektu má mesto zámer
realizovat‘ systém zberu a odvozu komunálneho odpadu, a to nákupom 5 veľkokapacitných
zberných nádob, vybudovaním 5 stoj ísk na umiestnenie týchto zbcrných nádob a rozšírením
kamerového systému nákupom kamier s pripojenim do existujúceho kamerového systému
mesta. V rámci aktivít projektu bude tiež odstránený nezákonne umiestnený odpad v osade
Fllboké. Rozpočet je súčasťou predloženej správy.

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

Návrh Ing. Géciho bol jednomyseľne (19 hlasmi) schválený.

1n2. Géci — predložil na h]asovanie návrh uznesenia ako celok — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne (19 hlasmi) schválilo. Uznesenie

bob prijaté pod číslom 51/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

25/ NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO
KONTROLÓRA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA II. POLROK 2017

Návrh predbožil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Informoval, že návrh bol
v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 1.6.20 17. Návrh obsahuje kontroly,

ktoré vyplývajú z vnútorných predpisov mesta a sů uvedené v predloženom materiáli. Súčasne
informoval, že na útvare hlavného kontrolóra došlo k personálnej zmene. keď ku koncu mesiaca
máj ukončila pracovný pomer Ing. K. Danišová.

mw Géci — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predbožený návrh schválilo (16 poslancov za, 1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod čísbom 52/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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26/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY:

A. KONTROLA POKLADN[ČNÝCH OPERÁCIÍ, DOKUMENTÁCIE
POKLADNIČNÝCH OPERÁCh POKLADNIČNÉHO ZOSTATKU

B. KONTROLA PLNENIA OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE
NEDOSTATKOV ZISTENÝCH KONTROLOU NKÚ SR
V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V ROKU 2016

Návrh predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Informoval, že uvedené
kontro]y boli vykonané v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.
Kontrolou pokladničných operácii v ZS 5 MS Dem. cesta boíi zistené 2 nedostatky, keď
vnútorné predpisy boli spracované podľa neplatnej legislatívy. Tieto nedostatky boli
v stanovenej lehote odstránené. Ciel‘orn kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov
zistených kontrolou NKU SR v meste Lipt. Mikuláš belo preverenic, či kontrolovaný subjekt
splnil opatrenia na odstránenie nedostatkov zistenýeh kontrolou NKU vykonanou v dňoch 10.8.
— 1.12.2016. Naodstránenie zistených nedostatkov bol primátorem mesta vydaný prikazný list
Č. 2 1/2016. NKU odporučil 3 opatrenia, ktoré boli v termine splnené. Mesto prijalo ďalších 14
v]astných opatreni na odstránenie uistených nedostatkov. ktoré boli v termíne splnené.
lnformácia o výsledku kontroly NKU bola prerokovaná v MsZ dňa 16.2.2017.

1n. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (15 poslancov za, I nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 53/201 7. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

27/ NÁVRH ZÁSAD VYBAVOVANIA StÁŽNOSTÍ A PETÍCIÍ
V PODNHENIcAC}1 MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ. Uviedla, že
potreba zmeny doteraz platných zásad vybavovania sťažností a petícií vyplynula z dóvodu
nadobudnutia účinnosti zákona č. 94/20 17, ktorým sa mení zák. č. 9/20 10 o sťažnostiach
v znení zrnien a doplnkov. Novela zákona mení viaceré systémové a vecné nedostatky platného
zákona, které boli zistené z aplikačnej praxe a zároveň bole potrebné aktualizovať jeho znenie
na základe prijatých právnych noriem. které majú vplyv na postup, resp. spósob prešetrovania
a vybavovania sťažností. Ide o viaceré zmeny. které boji zapracované do znenia Zásad, kde sa
menili pojmové vyrnedzenia— stanovuje sa, ktoré podania nic sú sťažnosťou, spósob podávania
sťažností, kde sa oproti doteraz platnému zákonu ustanovuje, ‚ že sťažnost‘ musí byť podaná
len v písomnej ferme, a to v listinnej alebo v elektronickej, t. j. ústne podania sťažností už nie
je možné prijímať. Dalej zákon upravuje možnost‘ edloženia sťažností, nesprístupnenie
informácií, které sú chránené abebo ku kterým je obmedzený prístup. úpravu niektorých lehót.
oznárnenia výsledku prešetrenia a pod.

Ina. J. Bobák — poukázal na Čl. 11 — príslušnesť na prešetrenie vybavevania sťažností, kde sa
v ods. 2 uvádza. že ..st‘ažnost‘ pri samosprávnej činnosti orgánev a zamestnancov mesta
prešetruje a vybavuje komisia, ktorú zriadi MsZ“. čo je podFa neho v poriadku, ale nesúhlasí

s ďalšim ustanovením, podľa kterého zriadenie kemisie proti Činnosti primátora iniciuje
primátor. Dalej sa uvádza. že „písemné eznámenie e výsledku prešetrenia vybavenia sťažnosti
podpisuje primátor mesta a zabezpečí jeho zaslanie sťaževaterevi“. V tejto súvisbostije etázne,

či móže byť zaručená určitá spravedlivosť, ked‘ primátor rozhoduje e tom, ak bude určitá

st‘ažnost‘ adresovaná proti nemu, kte bude v komisii, či takáto komisia bude vóbec zriadená
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a navyše primátor podpisuje aj stanovisko, čo považuje za nonsens. Myslí si, že v danom
prípade by túto komisiu malo zriaďovať MsZ a aj oznámenie o výsledku kontroly by malo
doručovať MsZ a nie primátor mesta. Co sa týka ods. 4, kde sa ustanovuje, že „sťažnosť nesmie
byt‘ pridelená na prešetrenie alebo vybavenie osobe, proti ktorej sťažnost‘ smeruje, ani osobe
\‘jej riadiacej pósobnosď‘, takisto upozornil na rozpor. Z uvedených dóvodov navrhol
dokument v týchto bodoch upraviť. pnp. ho v celorn rozsahu stiahnuť z rokovania
a dopracovať. Podľa jeho názoru by sa malo postupovat‘ obdobne ako pri petíciách. kde je
určené. čo spadá do pósobnosti MsZ a čo spadá do pósobnosti primátora. Za vhodnejšie
považuje materiál stiahnuť z rokovania, dopracovaf ho a následne vrátit‘ spáť do MsZ.

Ing. Géci — odporučil hlasovat‘ o návrhu pos]anca Ing. J. Bobáka na stiahnutie materiálu
z hlasovania.

Návrh Ing. J. Bobáka nebol schválený (7 poslancov za, 13 proti, 1 nehlasoval).

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (14 poslancov za, I proti, 6 sa zdržalo
hlasovania). Uznesenie bob prijaté pod číslom 54/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

28/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Ľuboš Trizna — interpeloval primátora mesta:
Križovatka ulIc Revolučná a Štefánikova — neprehfadná dopravná situácia (v m. r. počas

letnej turistickej sezóny bob na nej minimálne 5 —6 dopravných nehód) — požiadavka rokovať
So zástupcami VUC vo veci riešenia tejto situácie.

2. MEr. Vincent Kultan:

a) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o zaslanie fotografie diery v nádrži na skládke TKO Veterná Poruba na jeho

e-mailovú adresu,

b) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o informáciu. koľko dlhuje firma RECYKLOGROUP Verejnoprospešným

službám. príp. či niečo dlhuje aj inej mestskej organizácii, či sa tieto peniaze vymáhajú, resp.
ako sa k tejto otázke stavia mesto.

e) Interpeloval primátora mesta:
Odporučil požiadať majiteľov resp. správcov pozemkov pri hasičskej stanici

o odstránenie kríkov, ktoré prekážajú vodičom áut prichádzajúcich v smere od Trsteného
k železničnému priecestiu, vo výhľade vľavo.

Zároveň požiadal o možnost‘ zriadit‘ popri ceste za železničným priecestím chodník pre
chodcov, rekreačných bežcov, atď. (vysypať určitým rnateriálom) — napriek tomu, že nejde
o mestský pozemok,jednalo by sa o pomoc pre obyvateľov mesta.

Odpovedané na zasut/nud MsZ: Inu. Blcháč. PhD. — zriadenie chodnika (resp. vysypanie
štrkom) na cudzom pozemku neprichádza pre verejnú správu do úvahy — mesto by najskór
muselo vysporiadať pozemky, čov tomto čase vzhľadom na mé priority nie je reálne.
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d) Interpeloval primátora mesta:
STOP—SHOP — podchodom prechádza veľa žiakov do hotelovej školy — navrhol zriadiť

chodník cez areáL školy, ktorý patrí VUC — zvýšila by sa tým bezpečnosť aj pre obyvateľov,
ktorí v tejto lokalite bývajú a takisto využívajú tento podchod.

Odpovedané na zasadnutí MvZ: Inu. Blcháč. PhD. — odporučil poslancovi Mgr. Kultanovi
písornne špecifikovat‘, kadiaľ by mal viest‘ navrhovaný chodník — pokial‘ by mal viesť priamo
cez pozemok školy, musel by k tornu byť vydaný‘ súhlas ŽSK.

e) Interpeloval primátora mesta:
Križovatka ulic Sládkovičova a I-Iriadky — zdvihnutý kanalizačný poklop — prekážka pre

motorové vozidlá — požiadavka o opravu. Pripomenul, že na tento problém upozorňuje
dlhodobo, doteraz mu však na interpeláciu nebolo odpovedané.

1) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o odpoveď na otázku, či mesto ešte v tomto roku stihne rekonštrukciu zimného

štadióna. ai, aj v súvislosti s nadchádzajúcou hokejovou sezónou,

Qdpm‘edané na zasadnzuí MvZ: lnE. Blcháč. PhD. — teší ho úprimný záujem poslanca

o rekonštrukeiu zimného štadióna, ako aj to. že verejnosf oceňuje, že mesto Liptovský Mikuláš
dostalo 1,5 mil. eur z rezervy predsedu vlády SR na túto rekonštrukciu, k čomu MsZ schválilo
0,5 mil. eur z rozpočtu mesta. Na otázku Mgr. Kultana nemožno odpovedat‘, pretože zatmI‘ nic

je ukončené verejné obstarávanie, ktoré bob začaté 18.12.2016.

3. Mpr. Anna Dvorščáková:

a) Interpelovala primátora mesta:
Odporučila zvážiť návrh poslankyne MUDr. Srniešnej podaný na začiatku tohto

zasadnulia — vrátiť frekvenciu zasadnutí MsZ na lx mesačne, aby nedochádzalo k situáciám

ako v prípade tohto zasadnutia, kedy poslanci dostali niekoFko stoviek strán materiálov, ktoré
mali za niekol‘ko dní naštudovat‘ a prediskutovať.

Odpovec/ané na zavczcinnti Myl: 1n,. Blcháč. PhD. — nevidí důvod na vrátenie sa k póvodnej
frekvencii zasadnuti MsZ (v minulosti sa rokovalo aj omnoho dlhšie). Považuje za
pochopiteľné. že dlhé rokovania sú unavuj úce, pokiaF by sa však do nich nevnášala politika

a rokovalo sa vecne. čas rokovania by sa podstatne skrátil. V súčasnosti platí schválený plán
zasadnutí stým. že v pripade potreby je možnosť zvolat‘ neplánované zasadnutie MsZ. preto

mornentálne nevidí priestor na zmenu tohto plánu.

b) Interpelovala primátora mesta:
Ul. Senická — v rozpočte na r. 2017 MsZ schválilo položku vyhradenie flnancií na PD

rekonštrukcie tejto ulice, kde sa však do dnešného dňa nachádzajú len panely, ktoré vytvárajú

túto koirnmikáciu a parkovisko. V pasportizácii. ktorú predkladal Ing. Lengyel, bala ul. Senická

charakterizovaná ako stav dobrý. pdčom na nej vöbec nic je asfaltový povrch a komunikáciaje
v katastrofálnom stave. Požiadala primátora mesta. aby poveril príslušné oddclenie MsU, aby

poslancov informovalo o stave — čije táto PD pripravenú a akým spósoborn sa bude postupovat‘

d‘alej.

c) Interpelovala primátora mesta:
Palúdzka — v areáli Obchodnej akadémie sa nachádzajú 2 bytové domy. obyvatelia

ktorých sú riadni platitelia daní, mesto však nemá dosah nato, aby im poskytovalo služby, ktoré
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poskytuje mým obyvateľom, a to z důvodu, že tieto domy sú na pozemku. ktoiý prislúcha ŽSK.
Požiadala primátora mesta, ktorý je zároveň poslancom ŽSK. aby rokoval so ŽSK o tejto otázke
v záujme skvalitnenia života týchto obyvateľov. Problémom je, že obyvatelia týchto bytoviek
žiadajú školu, aby im poskytovala všetky služby, ktoré im prislúchajú (kosenie, parkovanie,
atď.). pričom škola nedisponuje finančnými prostriedkami na tieto účely — dostáva iba normatív
na počet žiakov.

Odpovedané tla zasadnutí A‘LZ: Inz. Blcháč. PhD. — mesto zatial‘ takúto požiadavku nemalo.
vzhľadom k tornu, že sa nejedná o mestský majetok (bola možnosť navrhnúť, aby sa v rámci
ďalších prevodov a zámen s VUC aj tieto pozemky vzali do majetku mesta). Zdůraznil, že
mesto nemůže investovať do cudzieho majetku — může konať len v rámci platnej legislatívy,
preto je potrebné túto vee preskúmat‘ a navrhnút‘ riešenie. Požiadal poslankyňu Mgr.
Dvorščákovú, aby túto vec iniciovala písomne.

d) Pod‘akovala Mestskej polícii v Lipt. Mikuláši za súčinnosť pri organizovaní sút‘aže
stredných Škál Kalokagaia — zabezpečenie poriadku a zvýšenej bezpečnosti v určitých častiach
mesta — MsP vyšla v tomto smere v ústrety ajej príslušníci si veFmi svedomito plnili svoje
povinnosti.

4. MUDr. Alexander Slafkovský:

a) Požiadal vysvetlenie od riaditeľa VPS:
Zaujímal sa. koľko stojí I pokosenie cintorína na I-láji Nicovů. keďže mesto dostúva

flnančné prostriedky na starostlivost‘ o vojnové hroby (návrh zákona do NR SR sám
predkladal). V súčasnosti sa dotácia od MV SR na údržbu vojnových hrobov pohybuje na
úrovni 13—14 tis. eur, pretoje hanbou pre mesto, ak sú tieto vojnové hroby v zanedbanom stave.

Odpovedané na zasadnuU MvZ: 1n2. Blcháč. PhD. — pre porovnanie uviedol, že vr. 2012 boji
náklady na kosenie 1 744 eur, 2 093 eur a 2 454 eur, kedy sa kosilo 3x; v roku 2013 sa kosilo

iba 2x, pričorn prvá i druhá kosba stála 2 664 eur, t.j. náklady sa mierne valorizovali, ale v r.
2014 sa už rnirnoriadne valorizovali, pretože prvá a druhá kosba stáli po 3 305 eur a tretia

dokonca 3 988 eur. Mesto tak navyšovalo dotácie, aby VPS mohli takýmto spósobom zarábať.

Pokladá za pochopiteľné. že MUDr. Slafkovský sa teší z toho, že na facebooku a pod. sa v t. č.
objavujú infoniiácie. že tráva na Háji nic je pokosená. ubezpečil ho však, že práve v tomto čase

sa kosí. Upozornil ho tiež, že údaj o tom, že na I-láji Nicovů sa nachúdza I 600 hrobov. ktorý

MUDr. Slafkovský zverejnii. nie je pravdivý. Co sa týka kosenia. vedenie mesta má záujem na
tom, aby sa cintorín na I-láji aj v t. r. pokosil 3 — 4 x a důkazom toho, že mu záleží na Háji

Nicovů, je aj to, že viani sa tam vybudovala cestička a pribudol prístrešok pre bicykle, že v r.

2010 sa z dotácic Ministerstva kultúry SR zrekonštruoval pylón na pamätníku, v r. 2009 mesto

dostalo dotáciu z MK SR na PD na opravu celého památníka, z MO ČR v r. 2009 dostalo 11 562

eur, ktoré sa použili na opravu pamUtníka a celého areálu, z MV SR v r. 20 O dostalo 10 000

eura v súčasnosti sa očakáva dotácia 10000 eur na súsošie. Zaujímavé však je. že od r. 2011

do r. 2014 s výnimkou toho, že na Háji pribudol betónový portál s rnenami pochovaných,

ktorýchje I 369. na čo bob z mestského rozpočtu vyč1enench 4 000 eur, nebolo investované

nič do akejkoľvek nadpráce. resp. do údržby pamätníka. V súčasnosti je takáto snaha aje

rozbehnutý proces na oddychovo-rckreačnú zónu — chápe, že MUDr. Slafkovského neteší, že

mesto postupuje takýrnto systematickým spüsobom a že za spoluúčasti uvedených inštitůcii,

ako aj Akadémie ozbrojených síl, priamych účastníkov vojny, Okresného úradu, Obvodného

výboru SZPB, vojenského historika, 00CR, predsedu vojenského klubu důchodcov,

duchovných, atď. sa pripravilo memorandum; mesto dokonca odsúhlasilo možnosť postaviť
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ponmík novodobým slovenským vojenským veteránom. ktorí zahynuli v zahraničných rnisiách;
d‘alej na základe iniciativy MsU a PhDr. Guráňovej mesto v r. 2015 získalo rozhodnutie
Krajského pamiatkového úradu so súhlasom všetkých zainteresovaných. že sa möže obnoviť
vojnový cintorín na Háji Nicovó a súčasťou zámeru obnovy je aj úprava hrobových polí
v rozsahu odstránenia kamenných obrúb jednotlivých hrobov — v súčasnosti sa mák tornu robíť
architektonická dokurnentácia. Pokiat‘ teda niekto rozširuje na verejnosť inforrnácie, že mesto
sa nestará o Háj Nicovó. nezakladá sa to na pravde — dókazom sú vyššie uvedené argumenty.
Pre porovnanie spomenul pamätník nemeckých vojakov vo Važci. ktorýje rozlohou o polovicu
menší, keďže má 2,5 ha (cintorín na Háji Nicovó má 5 ha). má využitých 6 500 miest a kapacitu
S 000 miest: obec Važec ročne dostáva dotáciu vo výške 32 000 eur na údržbu tohto
polovičného a v podstate jednoducho udržatel‘ného pricstoru, pričom na cintoríne nie je
podobný pamatník, pylón apod. ako na I-láji Nicovó. Na záver dodal, že mesto Lipwvský
Mikuláš nebude váhať pre budúci rok vyčleniť viac peňazí aj z mestského rozpočtu, aby toto
miesto bob dóstojné. Podotkol, že mesto v uvedenom území zabezpečilo aj vybudovanie
cestičky, na ktorej sa už uskutočnili viaceré podujatia — behy, cyklistické preteky, i‘udia tam
radi chodia. t.j. cieľom bob oživiť tento priestor.

b) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s otázkou udelenia čestného občianstva a vyjadrením primátora, že ak zákon

niečo nezakazuje, mesto to móže urobiť. upozornil, že mestskÝ úrad móže robíť len to. čo mu
zákon dovol‘uje, ale nemůže robit‘ to. čo mu zákon nezakazuje (takýmto spósoborn může
postupovat‘ občan) — to je základný princip fungovania tohto štátu. preto žiada, aby to bob
dodržiavané aj mestom Liptovský Mikuláš.

Odpovedané na zasadmuí MsZ: Inn. Blcháč. PhD. — upozorňovanie na povinnosti mesta zo
strany poslanca MUDr. Slalkovského nepovažuje za adekvátne.

c) Interpeloval primátora mesta: ‚

Zaujímal sa, kto vykonával dohľad nad rekonštrukciou budovy MsU. keď sa okná
v miestnosti. kde zasadá MsZ, nedajú otvoriť a takisto nemá vedomosť. či v nej bota
nainštalovaná klimatizácia — miestnosť je nevetrateľná.

Odpovedané na zasadnntí MvZ: Inu. Blcháč. PhD. — je všeobecne známe, kto projektoval
rekonštrukciu budovy MsU; navyše v úvode tohto rokovania dal informáciu o tom, že táto
administratívna budova je prvá ajediná na Slovensku zaradená v kategórii Al. Okná
v zasadacej miestnosti je možné otvoriť aje nainštalovaná aj vzduchotechnika — pokial‘
nefunguje, je možné ju správne nastaviť. Považuje za pochopiteľné, že každý pozitívny počin
tohto mesta je pre poslanca MUDr. Slafkovského veľkou traumou a zvlášť takýto. ked‘
Lipovský Mikuláš je vyhodnotený ako prvé mesto na Slovensku, ktoré má svoju
administrativnu budovu v kategórii Al.

d) Interpeloval primátora mesta:
Podporu stanovisko kolegov poslancov v tom zmysle. že je potrebné zvo]ávanie

zasadnutí MsZ riešiť tak, aby sa konali v čase, keď sa ich poslanci můžu zúčastniť, t.j. ked‘ ich
to najmenej zaťažuje. Ako príklad uviedol niektoré partnerské mestá ako Denekamp. Annecy.
Kemi, kde sa všetky schódze komisií alebo zastupiteľstiev vždy konali po obvyklej pracovnej
dobe v danej krajine. V tomto je Lipt. Mikuláš určitou výnimkou, pretože vykonáva zasadnutia
MsZ počas pracovnej doby. Výsledkom je, že niektorí poslanci majú problém z důvodu
pracovnej vyt‘aženosti sa zasadnutia MsZ zúčastnit‘.

Odpovedané na zasad,zzuí Ms7: Inu. Blcháč. PhD. — požiadal poslanca MUDr. Slafkovského.

aby o tom. ako a kedy bude zvolávané MsZ, nechal rozhodovať tých. ktorí majú momentálne
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na to mandát. Osobne si myslí, že súčasný čas začiatku rokovaní je vhodný — všetci si ho
osvojujú, aj ked‘ v niektorýcb prípadoch sa stane, že poslanec sa nemóže zasadnutia zúčastniť.
Zdóraznil, že mesto si neberie príklad z d‘alekého zahraničia, ale zo slovenského prostredia,
napr. z partnerských miest Michalovce, Galanta apod., kde majú rokovania MsZ približne
v rovnakom čase. Nesúhlasí s predstavou MUDr. Slaflovského, že zasadnutia MsZ sa majú
konať po pracovnej dobe a nemysli si, že MUDr. Slafkovský podporuje stanovisko svojich
kolegov, ale naopak, stanoviská kolegov vychádzajú z jeho predstáv o riadeni tohto mesta.

5. Inn. Jozef Bobák:

a) Interpeloval primátora mesta:
Palúdzka — upozornil na zlý technický stav komunikácie na Palúčanskej ulici v úseku od

Ul. E. Penkalu po križovatku s cestou Č. 1/18 — nakoľko stav tejto frekventovanej cesty sa
neustále zhoršuje, v krátkej budúcnosti je potrebné vykonať jej opravu.

b) Informoval, že dňa 15.7.2017 sav m.č. Palúdzka bude konať „Palúčanský deň“, na ktorý
všetkých srdečne pozval.

6. 1n. Štefan Ganoczv, PhD.:

a) Pozval všetkých na 2 podujatia, ktoré sa uskutočnia dňa 24.6.2017. a to ‚Júnska vatra“
v atě. Bodice a spoločenské stretnutie o.i. aj pri príležitosti ukončenej rekonštrukcie
vnútorných priestorov areálu športového klubu v Demänovej.

b) Interpeloval primátora mesta:
Demänová. ul. Dlžiny (nad štadiónom) — v minulosti bola vykonaná oprava kanalizácie

a následne oprava asfaltu — chýba poslední vrstva — požiadal o dokončenie.

c) Interpeloval primátora mesta:
Demänová. ul. Priebežná — po realizácii plynovej pripojky zostal na ulici stavebný

neporiadok — požiadať SPP o odstránenie.

29/ INFORMÁCIE

Inn. Ján BIcháč, PhD.. primátor mesta:

1. Informoval, že mesto Liptovský Mikuláš je prvé (ako v mnohých veciach na
Slovensku). čo sa týka zavedenia dobrovorníckej činnosti na odpracovaní si nedoplatkov za
komunálny odpad — zatiaľ je do toho zapojených II ľudí na separačn hale. verejnej zeleni.
komunitnom centre a na cintorínoch. Pod‘akoval všetkýrn. ktorí pri pravili túto aktivitu. ktorá sa
bude vyhodnocovať mesačne . Vyj adrii presvedčenie. že takýmto spósobom sa bude möcť
pokračovať v budúcnosti aj pri nedoplatkoch na daniach, príp. na nájomnom.

2. Poďakoval Ing. Gécimu ajeho spolupracovnikom, ktorí sa podieľali na participatívnom
rozpočte. Tento bol minulý týždeň uzavretý a na jednotlivé projekty bob rozdelených 50 tis.
eur ‚ napriek tomu, že bob požadovaných výše 200 tis. eur. Poznamenal, že pre budúci rok
bude osobne navrhovať, aby do panicipativneho rozpočtu hola pridelená suma minimálne 150
—200 tis. eur.
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3. Informoval, že mesto Liptovský Mikuláš aj v súvislosti s aktivitou starostu obce Ľubera

Ing. Gemzickým požiadalo Slovenskú správu ciest o rekonštrukciu cesty od Lipt. Michala do

Lipt. Mikuláša, vrátane.

4. Informoval, že mesto Liptovský Mikuláš podalo prostredníctvom ZMOL žiadosť

ministrovi dopravy SR. kde ho žiada o urýchlené začatie procesu ElA. ktorýje pripravený na

ZSR na prerokovanie — zatiaľ sú určité prekážky. ktoré tornu bránia. Vyjadril pol‘utovanie, že

aktivisti. ktorí odr. 2015 podnikali určité aktivity v súvislosti s modernizáciou železničnej trate.

neakceptovali žiadosť mesta, aby tieto aktivity nevykonávali — mesto sa ich snažilo presvedčif.

že tieto aktivity sa budú vykonávať spoločne po rozbehnuti celého procesu, pretože v tom čase

bob na tento účel vyčlenených 600 tis.eur, ktoré sav súčasnosti zrejme presunuli na iný projekt.

5. V súvislosti s negatívnym a zavádznjúcim článkom poslanca Mgr. Kultana, v ktorom sa

uvádza. že primátor podpísal zmluvu s LVS. a.s.. ktoráje neplatná. pripomenul, že túto zmluvu

Najvvšší súd vrátil na Okresný súd. t. Zn.. že o platnosti resp. nep]atnosti zmluvy zatiaf nebolo

rozhodnuté. Pre informáciu uviedol. že za právne služby, ktoré mali vyhlásiť za neplatnú

zmluvu medzi LVS a družstvorn Obnova. ktoré malo v tomto priestore vykonůvnt‘ likvidáciu

kaby. zaplatila LVS 204 tis. eur s DPH, t. J. za niečo, čo ešte nie je uzavreté.

6. Avizoval, že v prípade, že budú nasledovať určité kroky zo strany SFZ. ktoré budú

akceptovateľné, bude k tornu zvolané neplánované zasadnutie MsZ.

7. Informoval o záujme vstupu strategického partnera do spoločnosti Mestský Hokejový

klub. a.s. — mesto v tejto súvislosti objednalo znalecký posudok a bude musieť vyhlásiť súťaž

na výber takéhoto partnera.

8. Poukázal na článok uverejnený v poslednom vydaní tlačoviny ZDRAVÝ LIPTOV,

v ktorom sa o. i. uvádza že „v súvislosti s modernizáciou železnice chcú zdórazniť, že pozemky

nie sú vysporiadané aj z dóvodu obštrukcie zo strany primátora mesta, ktorý návrhy na ich

vysporiadanie opakovane stiahol z programu rokovania MsZ.“ Poznamenal, že tieto návrhy

stiahol z programu preto. lebo vedel. že na MsZ nebude ich podpora, ktorá po vyjdení tohto

článku zrejme bude. Podľa inforrnácií sa predstaviteLia opozičného klubu dokonca vyhrážali

niektorým svojim poslancom určitými opatreniami. pokiaľ tieto návrhy podporia — tým

prakticky neumožňujú poslancorn. aby o vysporiadaní pozemkov rozhodli. Podotkol. že pokiaľ

sa uskutočni neplánované zasadnutie MsZ, znovu tento dokument preloži, o.i. aj z dóvodu, že

státe trvá požiadavka spoločnosti Rerning ako projektovej dokurnentácie. Vyjadril

presvedčenie, že všetci, ktorí sú blízki p. A. Ohrad‘anovi, členovi petičného výboru, ktorý chce,

aby Sa rozhodlo o vysporiadaní týchto pozemkov, budú hlasovať za tento návrh.

9. Informoval o písomnej požiadavke redaktora súkromnej agentúrv SÍTA a regionálneho

portálu Mgr. M. Jurčiho zo dňa 16.6.20 17 o udelenie slova na plánovanom zasadnutí MsZ

v Lipt. Mikuláši dňa 22.6.2017. V žiadosti uvádza, že jeho krátka pozitívna inFormácia sa týka

činnosti obchodných spoločnosti s majetkovou účasťou mesta v najbližšom období.

Pripomenul, že nerozumie tejto žiadosti, pretože v programe tohto rokovania takýto bod nie je

zaradený, preto si pred týmto zasadnutím MsZ dovolil oznámiť Mgr. Jurčimu, že vzhľadom

k tornu, že bod programu. ktorý sa týka činnosti obchodných spoločností s majetkovou účast‘ou

mesta. v programe nie je zaradený, nevidí dóvod, prečo by MsZ malo reagovať na takúto

žiadosť o vystúpenie. Faktom je. že každý obyvatel‘ mesta má možnosť vystúpiť na MsZ, ale
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v tomto prípade je to kontraproduktívne, pretože trvalý pobyt Mgr. Jurčiho nie je v meste
Liptovský Mikuláš a zároveň je novinárom — z tohto hl‘adiska je potrebné preverit‘ po právnej
stránke, či by jeho vystúpenie boto brané ako vystúpenie novinára alebo obyvateľa, čo však
v tomto prípade nehrá úlohu. Problémom je, že Mgr. Jurči si zrejme zle naštudoval program,
pretože v čase, ked‘ písal túto žiadosť, bol už zverejnený program, aj dokumenty na rokovanie
MsZ a žiadal niečo, čo nemal žiadať. Opäť zdóraznil. že primátor mu nemal dóvod udeliť slovo
a navyše sa počas celého priebehu rokovania MsZ nehlásil.

30/ ZÁVER

Ing. Ján BIcháč. PhD.. primátor mesta, pripomenul. že d‘alšie riadne zasadnutie MsZ
sa uskutoční v zmysle schváleného plánu rokovaní dňa 22.6.2017. Pod‘akoval všetkým
prítomným za účast‘ a zasadnutie mestského zastupitefstva ukončil.

L ‚

Ing. Marta Gutraiová Ing. Já Blcháč,,PhD.
prednostka MsU pnmator me1Éta

Overovatelia zápisnice:

Lubos Tnzna V
Miroslav Burgel

Zapísala: Anežka Drbiaková
V Lipt. Mikuláši 13.07.2017 ‘k
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