
ZÁPISNICA č.2!2017
z XXXI. zasadnutia mestského zastupitcl‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo

dňa 24. marca 2017 o 14.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Lipt. Mikuláši

PR Í TO M NÍ:

Ing. Já Blcháč, PhD., primátor mesta

Poslanci MsZ:

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

10/ Mgr.Anna Dvorščáková
11/ Ing. Stefan Ganoczy. PhD.
12/ Jaroslav Grešo
13/ Mgr. Vincent Kultan
14/ Marek Nemec
15/ Bc. Miroslav Neset
16/ Michal Paška
13/ MUDr. Alexander Slalkovský
18/ Mgr. Ľubica Staroňová
19/ Karol Székely
20/ Ľuboš Trizna
21/ Ing. Rudolf Urbanovič
22/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRA VEDLNENÍ:

1/ Peter Cibák
2/ Ing. Matej Géci
3/ MUDr. Alžbeta Smiešna

PRIZ VÁNÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník Mestskej policie Lipt. Mikuláš
4/ Eva Okolicsányiová, vedúca frnančného odboru MsU
5/ PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnútomej správy MsU
6/ Mgr. Anna Il‘anovská, vedúca odboru právnehoMsU
7/ Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsU
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8/ Mgr. Miroslav Kašák, referent odboru ÚR a SP MsÚ ‚

9/ Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru ZP a dopravy MsU
10/ doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kult. MsU
11/ Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsU ‚

12/ Ing. Anežka Makovická, ved. odd. daní a popi., poverená vedením fin. odboru MsU

13/ PhDr. Dana Guráňová. vedúca oddelenia mládeže. športu a kultúry MsU
14/ Mgr. Jaroslav Hric. riaditeľ múzea Janka Kráľa Lipt. Mikuláš
15/ Branislav Duboš, JL aréna, s.r.o., Liptovský Mikuláš
16/ Martin Matzenauer, JL aréna, s.r.o., Liptovský Mikuláš
17/ Jozef Kasanický, JL aréna, s.r.o., Liptovský Mikuláš
18/ Ing. Milan Mikušiak. prezident Mestského futbalového klubu Tatran Lipt. Mikuláš

Médiá:

Mgr. Michal Jurči, SITA
Marián Bistiak, RTVS
Romana Buganová, TASR
Milan Velecký. RTVS

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján BIcháč, PhD.,

primátor mesta. Konštatoval. že na začiatku rokovaniaje pritomných 20 poslancov. 3 poslanci

požiadali o ospravedlnenie neúčasti a mestské zastupiteFstvo 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 zvouť poslancov MUDr. Miroslava Boďu, MUDr. Oldřicha Drahovzala

ap. Ľuboša Triznu. Návrhová komisia v tomto zložení bola jednomyserne (20 hlasmi)

schválená.
Za zapisovateľku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovateľov zápisnice

poslancov MUDr. Martu Voštinákovú a p. Miroslava Burgela.

3! SCHVÁLENIE PROGR4MU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. predložil návrh programu rokovania MsZ podľa

pozvánky. Keďže k tomuto návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. dal o ňom hlasovat‘.

Mestské zastupiteľstvo program rokovania jednomyseľne (21 hlasmi) schválilo.
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PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ VoI‘ba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovatel‘ov zápisnice

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Návrh na schválenie Dodatku Č. 1 ku Konccsnej zmluve č. 59/2013/Práv.
zo dňa 11.03.2013

5/ Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomníka
s menami vojakov ozbrojených síl SR, ktorí zomreli pri vykonávaní
služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách

6/ Návrh na schválenie účasti mesta Liptovský Mikuláš v združcní Iniciatíva
stredné Slovensko

7/ Návrh „Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš“

8/ lnvestovanie do modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš
v lokalite k.ú. Okoličné — Podbreziny na základe ponuky dotácie od SFZ
a finančného príspevku od MFK Tatran

9/ lnterpelácie poslancov

10/ lnformáeie

11/ Záver

4/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 1 KU KONCESNEJ
ZMLUVE č. 59/2013/PRÁV. ZO DŇA 11.03.2013

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ. Informovala,
že dňa 23.3.2017 bol materiál prerokovaný v komisii finančnej a majetkovo-právnej
a v mestskej rade, ktoré ho odporučili MsZ schválit‘. Dóvodom predloženia Dodatku č. 1 ku
Koncesnej zmluve je potreba rekonštrukcie zimného štadióna, ktorý sa v súčasnej dobe
nenachádza v takom stave, aby splňal všetky kritériá pre stavby občianskej vybavenosti. Z tohto
dóvodu sa mesto rozhodlo, že bude investovať do rekonštrukcie zimného štadióna. V r. 2015
požiadalo o poskytnutie dotácie a vo februári t.r. bola uzatvorená zrnluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR s Uradom vlády SR, ato na sumu I 500 tis. eur. Mesto
sa túto dotáciu v plnej výške zaviazalo použiť na kapitálové výdavky s účelovým určením na
rekonštrukciu zimného štadióna. Nakoľko rekonštrukcia zasiahne aj do fungovania
a prevádzkovania zimného štadióna. zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria dodatok s tým, že
sa upravia pravidlá fungovania vzťahov počas rekonštrukcie. Zimný štadión bude možné počas
rekonštrukcie užívat‘ len v obmedzenom rozsahu, preto sa druhá strana v dodatku zavázuje, že
poskytne mestu náhradné plnenie, ato svoju tréningovú halu. Zároveň koncesionár bude
povinný v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie dodržiavať zákaz komerčného užívania
jednotlivých častí zimného štadióna. V prípade, že sa preukáže, že dójde k navýšeniu alebo
zníženiu nákladov na prevádzku zimného štadióna, je možné, že príde aj k zmene koncesnej
odplaty a táto jev zmysle zákona o verejnom obstarávaní * 18 možná len do 10% z póvodnej
hodnoty koncesie s tým, že bude zachovaný finančný limit pre daný typ koncesie. Predpokladá
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sa, že rekonštrukcia bude prebiehať v období apríl — september 2017; za účelom koncesnej
lehoty sa zrnluvné strany dohodli, že koncesná lehota sa nebude prerušovať, ale bude d‘alej
plynúť aj počas rekonštrukcie. Pripomenula, že na schválenie tohto dodatku je potrebný súhlas
3/5 väčšiny všetkých poslancov.

Ing. Jaroslav Čefo. pos)anec MsZ — pripomenul, že v decembri mr. MsZ schválilo
dofinairnovanie investície štadióna a mesto vypísalo verejné obstarávanie na 4.3 mil. eur.
Nakoľko je už známy termín realizácie tejto stavby, zaujímal sa, čije známy aj víťaz sút‘aže.
ked‘že obálky sa mali otváraf dňa 21.2.2017.

lnE. Lucia Cukerová. poslankvňa MsZ — informovala, že zasadala komisia pre otváranie obálok
— v prvom kole vyhodnotila splnenie podmienok účasti. Ked‘že víaceri kandidáti na zhotovitel‘a
stavby, ktorí sa prihlásili do súťaže, dodali neúplné podklady, komisia si od nich vyžiadala
doplnenie podkladov. Dňa 28.3.2017 opátovne zasadne výberová komisia, aby otvorila druhů
obálku, ktorú doručili uchádzači, kde sa budú vyhodnocovat‘ samotné kritériá sút‘aže. Následne
by mala byt‘ vyhlásená elektronická aukcia a po jej uskutočnení bude známy konečný
zhotoviteľ, ktorý bude stavbu rekonštruovat‘. Kompletné doklady z verejného obstarávania
bude následne potrebné doručit‘ na Urad vlády SR ako poskytovateľovi dotácie a po úspešnej
kontrole podkladov bude možné podpísať zmluvu s víťazom — zhotoviterom stavby a určit‘
konkrétne termíny.

MUDr. Alexander Slaflcovský. poslanec MsZ — myslí si, že príprava a výstavba tréningovej
plochy spoločnosťou JL aréna bol jeden z najúspešnejšich projektov. ktoré sa podarilo
realizovať v uplynulých rokoch aje presvedčený o tom, žeje potrebné hľadať cestu na dohodu,
ako v tejto spolupráci pokračovat‘. Absentuje však dostatočná informácia o tom, čo všetko
a akým spósobom by malo byť rekonštruované. V koncesnej zmluve je de facto vypustená
rekonštrukcia hracej plochy, pričom na tejto ploche sú už 3 vrstvy chladiacich trubiek, ktoré Sa
postupne ukladali od doby výstavby zimného štadióna. Zaujímal Sa, kedy sa uvažuje
s rekonštrukciou aj hracej plochy, nakoľko táje rozhodujúca pre fungovanie zimného štadióna;
všetky ostatné časti sú v podstate dopinkové. Keďže nemá informácie o tom, čo všetko by mal
obsahovat‘ predmet verejného obstarávania, ktové bob vypísané vo výške 4,3 mil. eur, zaujírna
ho, kedy bude táto vec obstarávaná a za akých okolností. Na záver pripomenul. že táto koncesná
zmluva bola schvaľovaná na 3 — 4x. lebo bola prítomná opakovaná obštrukcia od vtedajších
opozičnch poslancov, ktorí teraz predkladajú tento dodatok ku koncesnej zmluve. Prehlásil,
že súčasná opozícia nebude robiť obštrukcie, ale je potrebné hľadať cestu. ako tento projekt
realizovať. Pre jeho úspech je však z dlhodobého hfadiska dóležhé, aby došlo aj k rekonštrukcii
samotnej hracej plochy, pretože pri optimálnom stave najneskór o 4 — 5 rokov bude potrebné
meniť aj chladiace trubky na ploche zimného štadióna.

MUDr. Miroslav Boďa. poslanec MsZ —jedna vec je, kto bude stavbu realizovať a aké budú
náklady, ale v tomto prípade ide hlavne o vzt‘ah k ľud‘om, ktorí momentálne prevádzkujú
menšiu halu. Jeho otázka na zasadnutí finančnej komisie i mestskej rady bala, či na 6 mesiacov
túto halu poskytnú pre MHK 32 bezplatne abebo za určitý poplatok. Druhá otázka bola, či hráči
MHK vrátane dorastencov, žiakov, atd‘. budú prednostne vítaní v tejto hale. Na obe tieto otázky
bob odpovedané kladne, t.zn., že na celé obdobie rekonštrukcie štadióna všetky hokejové
mužstvá budú möct‘ používať túto menšiu halu zdarma a pre ostatné komerčné aktivity bude
hata poskytovaná po IS.‘ hod.

lnE. L. Cukerová — z dotácie Uradu vlády SR budú financované len niektoré stavebné objekty.
Predmetom verejného obstarávania je kompletný projekt pre stavebné povolenie, ktorý zahřňa
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aj rekonštnjkciu Fadovej plochy. Pri priprave projektovej dokumentácie boli prítomní aj
odborníci z různych oblastí, ktorí posudzovali to, ktorý stavebný objekt je najnevyhnutnejšie
opravit‘ z hl‘adiskajeho havarijného stavu — posúdilo sa, že l‘adovů plochu nebude potrebné v 1.
etape rekonštruovaf. Pri porovnaní s mými zimnými štadiónmi v SR bob zistené, že štadión
v Lipt. Mikuláši splňa parametre pre ochladzovanie ľadovej plochy.

Inu. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta— \)‘jadril počudovanie nad tým, že poslanec
MUDr. SlafkovskÝ sa prihlásil do diskusie k tomuto bodu — pripomenul mu, že už pred voľbami
v r. 2010 sl‘ubovai občanom tohto mesta rekonštmkciu zimného štadióna, k čomu bob vel‘a
letákov, predvolebných sľubov a bola predložená aj vizualizácia budúceho zimného štadióna.

Keďže MUDr. Slafkovský bol 16 rokov vo funkcii primátora mesta, myslí si, že zimný štadión
mal byť už dávno zrekonštruovaný. Teraz však namiesto toho, aby sa hl‘adali pozitíva, t.j. aby
sa ocenilo, že aj vd‘aka vládnej pomoci v sume 1 500 tis. eur, aj vďaka vyč]eneným

prostdedkom z mestského rozpočtu vo výške 500 tis. eur sa ide táto stará stavba prebudovať
na dóstojný športový stánok, opäť sa z toho robí negativum a spochybňovanie tohto projektu.

Myslí si, že všetci by mali oceniť, že mesto robí určité rozvojové akcie a že svoje prestarnuté
športoviská chce inovovať a skultúrniť ich priestory. Mali by to považovať za pozitívum a mali
by poďakovať primátorovi a vedeniu tohto nwsta, že sa podarilo získat‘ sumu 1, 5 mil. eur, kým
MUDr. Slafkovský za 16 rokov vo funkcii primátora nezískal na rekonštrukciu zimného

štadióna žiadne finančně prostriedky od vlády resp. od niektorébo ministerstva.

MUDr. Slafkovský — poznamenal, že reakcie Ing. Urbanoviča najeho vystúpenia hraničia buď

s absolútnou nemalosťou veci. alebo len s úmyslom urážať a podceňovať. Pripomenul. že to,
že bo]a realizovaná náhradná plocha, umožňuje v súčasnosti robiť rekonštrukciu štadióna.

Z jeho pohľadu a z pohľadu športovcov skutočnosť, že hokejisti dnes majú dve hracie plochy,

je základom pre rozvoj tohto športu v meste Liptovský Mikuláš. Zbytočná by podľa neho bola
hala za niekol‘ko miliónov eur, pokiaľ by nebol dostatočný priestor na ľadovej ploche. Potvrdil,

že vjeho predvolebnom programe bola uvedená rekonštrukcia zimného štadióna, ale mysli si,
že to, že sa podaňlo postaviť novů tréningovú halu. je pre hokej veľkým prínosom.

Inu. Jozef Bobák. poslanec MsZ — uvedený projekt nespochvbňuje; myslí si, že je potrebné ho
realizovat‘. Co sa týka podložia pod l‘adom. podl‘a původnej koncesnej zmluvy patrí tento

majetok mestu a mesto sa oň musí starať ako obstarávateľ. Pokiaľ ideo novú koncesnú zmluvu,

podl‘a uvedeného výpočtu nedošlo k úprave platby za dodávku energií, pretože 40% ceny sa má

odvíjať od intlácie, ale v danom prípade bo]a pri elektrickej energii deflácia, pričom cena. ktorá

sa ročne vypláca koncesionárovi. sa za uplynulé roky vůbec nemenila. Toto je potrebné si
uvedomiť aj do budúcnosti. keď mesto bude platiť za užívanie JL arény. Pripomenul, že pri

sprevádzkovani JL arény odznela od zástupcu dodávateľa elektrickej energie informácia. ktorá

je pomerne závažná pre budúce užívanie haly, ato, že elektrická energia bude na 10 rokov

zdarma. Predpokladá, že táto informácia je platná pre novů tréningovú halu JL arény. nic pre

mesto, tj. pre starů hokej ovú halu. V tomto prípade je to potrebné zvažovať, pretože ak mesto

bude uhrádzať elektrickú energiu, ktorá je zdarma, ato na základe určitého výpočtu hodin,

myslí si, že by išlo o protiprávne plnenie do budúcna. Preto požiadal o vyj adrenie ohľadom

ceny elektrickej energie zásmpcu JL arény p. Duboša.

Branislav Duboš. konateľ spol. JL aréna. s.r.o. — uviedol. že JL aréna má marketingového

a reklamného partnera na prevádzku oboch hokejových háj — je ním spobočnosť Slovenské

elektrárne, konkrétne jej dcérska spoločnosť SE — predaj, pričom uvedený zmluvný vzťah bol

pomerne zjednodušene pomenovaný. V princípe funguje tak, že JL aréna platí spoločnosti SE

predaj za elektrickú energiu pInů sumu, ale oproti tomu jej poskytuje určité marketingové
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plnenie. Predmetom spolupráce je to, že JL aréna uhradí platbu štandardne ako ktorémukoľvek
mému dodávateľovi a potom v určitej výške poskytne marketingové plncnie, za ktoré zas SE
zaplatia JL aréne. V principe sa spolupráca týka sumy, ktorá súvisí s objemom silovej zložky
energie. Táto suma sa priebežne pohybuje a v súčasnosti predstavuje cca 30 % z celkovej ceny
energie. Spolupráca sa teda netýka celkového objemu nákladov na elektrickú energiu. ale len
silovej zložky a forma je taká, že JL aréna poskytuje SE protiplnenie. či už vo forme určitých
akcií, ktoré pre nich organizuje, určhých reklamných plóch. príp. spoločník JL arény Ján Laco
aktívne pre nich zabezpečuje určité kampane.

lnE. Blcháč. PhD. — faktom je, že bez schválenia dodatku k tejto koncesnej zmluve. ktorou
mesto dalo zimný štadión do správy spoločnosti JL aréna, by nebolo možné začať
s rekonštrukciou formou využitia dotácie z rezervy predsedu vlády SR, ktorú sa mestu Lipt.
Mikuláš podarilo ziskať excelentne. Pre informáciu uviedol, že v minulosti niektoré mestá tiež
dostali dotáciu na rekonštrukciu zimného štadióna, avšak maximálne vo výške I mil. eur. Podľa
jeho názoru bude symbolické, ak sa podarí dokončiť proces verejného obstarávania bez ďalších
rušivých vplyvov, že táto etapa rekonštrukcie bude vykonaná práve k 50. výročiu zakrytia
zimného štadióna. V súvislosti s otázkami ohľadom podmienok ajednotlivých etáp
rekonštrukcie odporučil dósledne si preštudovat‘ množstvo súťažných podmienok, pretože ak
niekto hlása také nezmysly, že mesto ide doplácať na rekonštrukciu 2,5 mil. eur, zrejme tomu
nerozumie. Fakt je ten, že pokiaľ sa podari dosúťažiť v r. 2017, je v rozpočte k dispozicii
zmluvne potvrdených 1,5 + 0,5 mil. eur. Za tieto 2 mil. eur bude možné zrealizovať 1. etapu
rekonštrukcie, ato severnú tribúnu, západnú tribúnu. strechu a opláštenie. Ďalšie etapy budú
nasledovaf podľa možnosti mesta, pnp. podľa získania externých zdrojov. Zdöraznil, že táto
rekonštrukcia je dlho očakávaná vzhľadom na veľmi zlý stav štadióna a teší sa, že jedna zo 7
lidem, ktoré sú prihlásené do sůťaže, tento proces zvládne a že mesto bude mócť byť hrdé na
toto dielo. Co sa týka koncesnej zmluvy, mesto tieto veci komunikovalo aj s partnermi z JL
arény — rokovania boll t‘ažké. pričom mesto aj pri pníprave toMo dodatku využívalo externú
právnu kanceláriu za účasti právneho odboru mesta. ktorý dohliadal na to, aby jednotlivé
ustanovenia boli v súlade aj s mestskými pravidlami. Nesúhlasí s argumentmi, že bez druhej
l‘adovej plochy by nebolo možné štadión rekonštruovat‘ — ako vzor móže slúžiť mesto Poprad,
kde štadión zrekonštruova]i za prevádzky. t.j. bez toho, aby mali k dispozícii náhradnú plochu.

Ľuboš Trizna. predseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez
zmeny.

Mestské zastupiteřstvo návrh jednomyserne (19 h]asmi) schválilo. Uznesenie bob prijaté
pod číslom 14/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

Inn. Blcháč. PhD. — poďakoval aj partnerom. zástupcom spoločnosti JL aréna. s.r.o.. ktori
pristupovali k rokovaniam o tomto dodatku veľmi zodpovedne — po tomto schválení ho budú
mócť v najbližších dňoch podpísať a dúfa, že po skončeni hokejovej sút‘aže sa bude mócť
pristúpiť aj k samotnej realizácii.

5/ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII PROJEKTU
ZHOTOVENIA POMNÍKA S MENAMI VOJAKOV OZBROJENÝCH
SÍL SR, KTORÍ ZOMRELI PRI VYKONÁVANÍ SLUŽOBNEJ ČINNOSTI
V ZAHRANIČNÝCH VOJENSKÝCH OPERÁCIÁCH

Návrh predložil Mgr. Jaroslav Hric. riaditeľ Můzea Janka Kráľa. Zdóraznil. že po viac
ako ročnom procese dospeli do bodu, od ktorého sa móže začat‘ odvíjať realizácia tohto projektu
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a mala by vyvrcholiť odhalením pomníka na jeseň budůceho roka. Ministerstvo obrany
zvažovalo viacero alternatív po celom Slovensku pre umiestnenie pomníka novodobým
slovenským vojnovým veteránom, ktorí padli pri výkone služby. Mesto Liptovský Mikuláš
preto móže byť hrdé nato, že MO SR vybralo práve Háj Nicově. Toto pietne rniesto tak dostane
ďalší výnimočný rozmer, ktoiý posilní jeho celoštátny význam. Zároveň je to ďalší dóležitý
krok k naplneniu odvážneho plánu. aby sa areál a pamätník na Háji Nicově v dohľadnej
budúcnosti povýšil na národný vojenský cintorin.

MUDr. Slaflovský — na doplnenie uviedol, že memorandum predstavuje len základný krok,
d‘alej bude nasledovať zmluva o realizácii, o tom. kto sa bude o tento cintorín starat‘. atď.. preto
si myslí, že je ešte pňestor na doplnenie nicktorých d‘alších vecí. Z minulého obdobia
pripomenul. že už niekol‘kým ministrom obrany navrhoval, aby na Háji Nicově bol zriadený aj
„večný oheň“ ako pamiatka na neznámeho bojovníka, tento návrh však zo strany MO SR nemal
dostatočne pozitívnu odozvu. Co sa týka samotného priestoru na Háji, poznamenal, že vďaka
jeho vtedajšej spolupráci s profesorom Vanekom v r. 2002 sa podarilo prijať v NR SR zákon
o starostlivosti o vojnové hroby, ktorý hovoril o tom, že každá samospráva, ktorá má vo svojom
katastri evidované hroby z 1. alebo 2. svetovej vojny, dostane od MV SR minimálne 2-násobok
minimálnej hodinovej mzdy na udržiavanie týchto priestorov. V súčasnosti je situácia taká, že
zákon bol novelizovaný a príspevok predstavuje už 4-násobok minimálnej hodinovej mzdy, čo
je pomerne vysoká suma, ktorá prichádza do mesta na to, aby pamatnik mohol byť udržiavaný.
Pri akýchkoľvek diskusiách o tejto téme odporučil pripomínať, že iniciativa o tom. že
Slovenská republika má povinnosť a aj záujem starat‘ sa o vojnové hroby. vyšla z Lipt.
Mikuláša a v tom čase ju podporila takmer celá NR SR (cca 140 hlasov).

Ing. J. Bobák — pred časom sa na zasadnutí MsZ vyjadril k obetiam I. svetovej vojny —

pripomenul, že tito rudia padli v mene Rakúsko-Uhorska na róznych jej frontoch. Vtedy
požadoval, aby bola zriadená pamätná tabul‘a v Nemocnici, kde zahynulo najviac týchto ľudí,
v súvislosti s predkladaným návrhom však pozmenil svoj názor — myslí si, že umiestnenie
pamätnej tabule by bob vhodné napr. aj v časti plánovanej vychádzkovej zóny na Háji Nicově,
a to za celý okres. Podl‘a jeho názoru má takáto pamätná tabuFa svoje opodstatnenie, keďže I.
svetová vojna bola hrězostrašná z toho hľadiska, že na jej frontoch bob skutočne veľa
zbytočných obetí.

Ing. Ján Bonko. zástupca primátora mesta — pripomenul. že memorandum je zostavené v tom
duchu, aby došlo k prepojeniu tých. ktorí padli v 2. svetovej vojne a tých, ktorí padli
v novodobých misiách. Myšlienka zverejniť mená tých. ktorí padli v 1. svetovej vojne. sa už
v sůčasnosti realizuje — mená obetí za každú mestskú čast‘ budú uvedené na tabuli, ktorá bude
umiestnená na evanjelickom kostole vo Vrbici.

Ing. Blcháč. PhD. — požiadal všetkých diskutujúcich, aby sa do budúcnosti držali
prerokovávanej témy. Pripomenul, že predmetom tohto bodu nic je ani večný oheň, ani
starostlivosť o vojnové hroby a ani padlí v 1. svetovej vojne, ale predkladá sa návrh memoranda
o spolupráci pri zhotovení pomníka novodobým veteránom, ktorýchje k dnešnému dňu už viac
než 50. Predchádzajúce návrhy poslancov považuje za populistické, zvlášt‘ vzhradom na to, že
v minulosti mali dostatok času, aby tieto veci realizovali.

p. Trizna — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseľne (19 hlasmi) schválilo. Uznesenie bob prijaté
pod číslom 15/2017. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.
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6/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE ÚČSTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
V ZDRUŽENÍ »INICIATÍVA STREDNÉ SLOVENSKO“

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ. Uvied]a, že
iniciatíva na vyWorenie zdwženia vznikla na stretnutí 8 predstaviteľov samospráv stredného
Slovenska. a to v záujme hospodárskeho. sociálneho a kultúrneho rozvoja regiónu stredného
Slovenska a odstraňovania regionálnych rozdielov v súlade s Akčným plánom vlády SR pre
zabezpečenie severno-južného prepojenia SR. Ciefom je presadiť, aby sa vybudovalo dopravné
prepojenie severu sjuhom Slovenska. Združenie by malo byť vytvorené v súlade s 829
Občianskeho zákonníka. pričom sa bude jednať o otvorené združenie právnických osbb bez
právnej subjektivity. Učastníkmi združenia móžu byť územné samosprávy, zástupcovia
podnikatel‘ského sektora, alebo zástupcovia mimovládnych organizácií. Okrem mesta
Liptovský Mikuláš sú zakladajúcimi členmi mestá Banská Bystrica (ktorá by aj zastrešovala
toto združenie), Brezno. Dolný Kubín, Krupina, Podbrezová. Ružomberok. Zvolen a Ziar nad
Hronom. H]avným ciel‘om bude zabezpečenie jednotného koordinovaného postupu členov
združenia pri presadzovani spoločného záuj mu dobudovania dopravnej infraštwktúry regiónu
stredné Slovensko. Združenie bude svoju činnosf vykonávať najrná formou rokovaní na úrovni
vlády SR. ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. ZMOS. regionálnych
zdwžení a pod. Forma činnosti by mala byť presadzovaná róznvmi workshopmi, spracovaním
a zabezpečením potrebných návrhov. analýz, rozborov a pod.

lnu. J. Bobák — nenamieta proti severno-južnému prepojeniu Slovenska, ktoré už v súčasnosti
existuje, upozornil však na riziko, aby sa touto iniciatívou nepribrzdili kroky, ktoré vedú
k dobudovaniu diaľnice Dl. Pripomenul, že už pred vyše 20 rokmi bola vybudovaná
prieskumná štólňa pod Dubnou skalou a diaľnica dodnes nie je vybudovaná. Je potrebné si
uvedomit‘ že ak sa bude toto úsilie rozbijuť na vytváranie d‘ašich dest. döjde k tornu, že celý
proces budovania diaľnice sa spomalí. Poukázal na to, že za ostatně roky dochádza v meste
Lipt. Mikuláš postupne k úbytku obyvateľstva. ktorý nie je zanedbateľný — ľudia odchádzajú
za prácou. pretože pokiaľ nie je diaľnica. do mesta žiadny investor nepríde. Faktom je, že
železnica a diaľnica je zárukou toho, aby sem zarnestnávatelia prišli a poskytli ľuďom prácu,
inak mesto Lipt. Mikuláš bude len starnúť, čo nie je pozitívne.

MUDr. Slaikovský — v súvislosti s tým, že sa má jednak o otvorené združenie právnických
osób, sa zaujímal, či bude otvorené aj pre fyzické osoby. alebo len právnické osoby, občianske
združenia apod. V materiáli sa hovorí o všeobecnom prepojení, nikde sa však neuvádza, akým
spósobom sa bude riešiť toto prepojenie, t.j. napr. tunelmi, alebo podobnou stavebnou úpravou,
aká je dnes v smere B. Bystrica — Donovaly. ktorá umožňuje prejazd Donovál zrýchliť a pod.
Požiadal preto o informáciu, aké sú konkrétne cide a spósob realizácie.

Ina. Blcháč. PhD. — vystúpenie Ing. J. Bobáka podľa jeho názoru nestojí za pozornosť.
K vyjadreniu poslmca MUDr. Slaflcovského uviedol, že združenie je otvorené napr. pre členov
klubu 500, ktorí sa zúčastňujú tejto iniciatívy a sú aj silnými hráčmi, napr. Zeleziarne
Podbrezová, Mondi SCP Ružomberok. Lippek Včela Lipt. Mikuláš, Tesla Lipt. Hrádok, atď. —

tito všetci sa móžu pridávať k tejto iniciatíve. Co sa týka formy prepojenia, poznamenal, že aj
zástupcovi mesta Lipt. Mikuláš boli dňa 10.2.2017 pozvaní k primátorovi mesta Banská
Bystrica, kde si vypočuli určité argumenty, ktoré v zásade podporujú to, že by sa mestá mali
usilovať o takéto prepojenie navzájom. hoci teritória mesta Lipt. Mikuláš sa to priamo netýka
(už v r. 2010 bol pripravený projekt prepojenia zo Slov. Eupče do Korytnice a následne do
Ružomberka s tým. že pri Ivachnovej by sa napájal na súčasnú diaľnicu — tento projekt bol
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nakoniec zastavený). Ďalšia informácia bola, že vzhľadom ku komplikáciám prepojenia
Hubovej a Turian (už dávnejšie sa začali práce na dial‘nici, ktoré boJi prerušené z rbznych
dóvodov — ekologických. zosuvného územia. petícií apod.) sa pripravuje náhradná trasa, ato
formou vytvorenia tunelov od Kraľovian smerom na Hubovú, čo zvyšuje pravdepodobnosf, že
tento úsek sa zrealizuje cca do r. 2030. Dovtedy by región Liptova bol v podstate odrezaný od
sveta. preto si myslí, že navrhované riešenie možno podporiť. Spojenie do Žiliny cez Hubovú
a Turany považuje za dobré riešenie, preto odporúča, aby sa mesto Liptovský Mikuláš priblásilo
k tomuto návrhu. Zatial‘ má informácie, že mestá Krupina, Ružomberok a Banská Bystrica už
úcto návrhy v MsZ schválili.

p. Trizna — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (18 poslancov za, 1 nehlasoval). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 16/201 7. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

7/ NÁVRH „PRÁV[DIEL PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložila Ing. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ v zastúpení poslanca
a hlavného koordinátora participatívneho rozpočtu Ing. Martina Géciho. Pripomenula, že
o základných princípoch participatívneho rozpočtu sa rokovalo pn‘ýkrát v septernbri 2015,
kedy boli prijaté aj Pravidlá participatívneho rozpočtu uznesením Č. 105/2015 a v rozpočte na
r. 2016 bob vyčlenených 25 tis. eur na tento účel. Pilotný projekt bol úspešný v rámci neho sa
zrealizovalo 12 projektov. Celý proces prebiehal pod vedením Ing. Géciho, zvoleného MsZ,
ktorý sa venoval tejto problematike dósledne, porovnával aj so skúsenost‘ami z mých miest
a snažil sa tento proces určitým spósobom ešte vylepšit‘. Pre rok 2017 sú v rozpočte mesta
rvčlenené finančné prostriedky v dvojnásobnej výške. tj. 50 tis. eur. tzn.. že sa bude möcť
realizovať aj viac projektov, čo na druhej strane bude náročné aj na pripravu a realizáciu, ktorú
budú zabezpečovat‘ zamestnanci úradu. Hlavný koordinátor v spolupráci s pracovníkmi úradu
konzultoval a inovoval Pravidlá participatívneho rozpočtu tak, aby boli jednoduchšie.

pružnejšie a dostupnejšie pre všetkých žiadateb‘ov a všetky mestské časti. Dóležitou zmenou
v pravidlách je navýšenie participácie jednotlivých žiadateľov počas realizácie projektov

a zadeflnovanie hornej hranice. Došlo aj k viacerým formálnyrn textovým úpravám
a zjednodušeniam, ak by sa však každé ustanovenie malo korigovať, zmeny by boli fažko
zrozumitcľné, preto hlavný koordinátor navrhol pövodné pravidlá zrušit‘ v celom rozsahu
a nahradit‘ ich novými. Pre informáciu doplnila porovnanie s mými mestami — napr. mesto
Trnava malo pilotný projekt tiež v r. 2016 a začínalo so sumou 40 Lis. eura pre t.r. bude mať
50tis. eur, Bratislava—Nové mesto mala v m.r. 40tis. eura v tr. má 50 tis. eur, Banská Bystrica
mala v m.r. 20tis. eura na t.r. má 30tis. eur, mesto Piešťany začina v t.r. s pibotným projektom

so sumou 20tis. eur. Na záver požiadala o opravu niektorých chýb v dóvodovej správe — oprava
dátumu 17.9.2016 na 17.9.2015. V pravidlách v 2 pri definovaní participatívnej komunity
odporučila v časti prvej vety „aby mohli intenzívne zapojit“ pred slovo „mohli“ doplniť slovo
„sa“; v 4 ods. 3 v 3. vete slovo „predložením“ nahradíť sbovom „predloženie“.

Mur. Anna Dvorščáková. poslankvňa MsZ — v minulom roku sa projekt participatívneho

rozpočtu odštartoval prvýkrát a myslí si, že bol zvládnutý dobre, aj keď niektoré veci by balo
potrebné odstránif. Vzhl‘adorn k tornu, že aj osobne vypracováva projekty, upozornila na
tlačivo na predkladanie projektov, kde chýba jedna zásadná vec, ato časový harmonogram. Na
vvsvetlenie uviedla. že v m.r. sa napr. výsadba stromčekov realizovala koncom novembra, čo
už nebobo vyhovujúce. Pri participatívnych rozpočtoch sa móžu do projektov zapojit‘ aj školy,
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materské školy, prípadne verejnost‘, preto považuje za potrebné vediet‘, ako je nastavený
celkový projekt k tornu, aby sa práce vykonávali v období, keď v zariadení nebude prevádzka.
Pripomenula, že nastáva množstvo situácií, kedy by boto vhodné poznat‘ časový harmonogram
realizácie projektu, preto predložila pozmeňovací návrh, a to v 4 ods. 2 doplniť písm. D
v znení „časový harmonogram prác (v mesiacoch)“.

MUDr. Slafkovský — rád by sa spýtal predkladateľa. s kým tento participativny rozpočet
pripravoval, pretože podľa jeho názoru participatívny rozpočet rnóže bežat‘ tak podl‘a starých
ako aj podľa nových pravidiel. pokiaľ všade budú dobré vzt‘ahy. Ak by sa však vzťahy
skomplikovali, pravidlá sú zostavené tak nejasne a neurčito, že skór móžu byt‘ príčinou
komplikácii celého procesu, ako ba ho mali zjednodušiť. Hned‘ na začiatku sa uvádza, že
vytvárajú nový vzt‘ah medzi mestom a občanom a v praxi to znamená formovanie novej,
demokratickejšej formy riadenia a rozhodovania. Myslí si, že na to, aby táto forma bola
demokratickejšia a aby sa dalo rozhodovat‘, musí to mat‘ stanovené určité pravidlá, o ktorýchje
však v dokumente popísané vel‘mi málo a navyše neurčito. V 2 je napr. nejasne definovaný
panicipant — zaujímal Sa, Či ním okrem obyvateľa s trvalým pobytom na území mesta Lipt.
Mikuláš móže byť napr. aj občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia apod. Aj keď
sa táto možnost‘ uvádza v * 4, pripomenul, že v 2 sú základné pojmy, kde by malo byť presne
zadefinované. kto móže byť panicipantom — mal by sa k tomu vyjadriť aj právnik. poslanci,
atď. V 3 sa uvádza. že „MsZ si volí svojho hlavného koordinátora nadpolovičnm hlasovaním
prítomných členov“ — pripomenul. že rokovací poriadok takýto pojen-t nepozná, ale pozná
„schválenie uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.“ V riadku 4 sa uvádza, že
„MsZ prostredníctvom hlavného koordinátora komunikuje s jednotlivými odbormi,
sprostredkúva komunikáciu, schvaľuje návrh participatívneho rozpočtu, prerokováva
predloženú správu, rešpektuje výsledky...“ — z tohto textu nie je jasné, či tůto úlohu má hlavný
koordinátor alebo MsZ — je potrebné to riadne zadefinovať. V 3 písm. (B) sa popisujú
povinnosti hlavného koordinátora. oJ. predkladanie projektov na verejné zvažovanie ‚ alebo
hlasovanie o samotnej realizácii. Z d‘alšich bodov je však absolůtne nejasné. ako prebieha
verejné zvažovanie, kto sa ho móže zúčastnit‘, čo znamená hlasovanie o samotnej realizácii

a čo má prednosť pri rozhodovaní. t.j. či verejné zvažovanie alebo proces hlasovania. V písm.
(C) sa uvádza, že výkonným orgánom mesta vo vzťahu k participatívnemu rozpočtu je mesto
Liptovský Mikuláš. Zdóraznil, že mesto nemóže byť výkonným orgánom — musí byť uvedená
konkrétna osoba, konkrétne oddelenie a pod. V 4 sa v ods. I uvádza ako možný participant aj
nezisková organizácia a občianske združenie — to je potrebné uviesť do 2, kde sa deflnujú

pojmy. V ods. 2 písm. d) sa uvádza, že ak navrhovatel‘ získal alebo sa uchádza o podporu
projektu aj z mých výdavkových položiek rozpočtu mesta. musí túto skutočnosť uviesť. Nikde
sa neuvádza, že sa vyžaduje určité spoluflnancovanie, hovorí sa leno tom, žeje potrebné uviesť
rozsah dobrovoľníckej činnosti. ale nekonkretizuje sa, v čom táto činnosťspočíva. tj. či vpočte
odpracovaných hodín, pnp. sa určí konkrétna suma. Takéto pravidlo však móže zavádzať len
konfúziu a problém. Pokial‘je vóľa dohodnúť sa, ľudia sa vždy dohodnú, stačí však. aby 2—3
subjekty nemali vóFu sa dohodnúf a podľa týchto pravidiel k ničomu nepridu. V 4 ods. 5 sa
uvádza maximálnv flnančný rámec najeden predložený projekt — nie je jasné, či ideo dotáciu.
rozpočet. žiadosť o dotáciu apod. — potrebajasnejšie zadeftnovať. V 5 sa hovorí o verejnom
zvažovaní a hlasovaní — nie je presne popísaný postup určovania poradia jednotlivých
navrhnutých projektov. V ods. 2 sa tiež jasne nestanovuje, akým mechanizmom sa má vo
verejnom zvažovaní rozhodnúť. V ods. 3, kde sa uvádza, že hlasovanie má opodstatnenie
v prípade, keď zlyhá proces verejného zvažovania a skupina delegátov nenájde konsenzus, sa
neustanovuje, kto möže o tom rozhodnúť. V ods. 4 sa uvádza, že v prípade hlasovania budú
jednotliví delegáti vhadzovať hlasovacie lístky do prenosnej zapečatenej schránky, nikde však

nieje definované. hoje delegáta kto ním může byt‘. V ods. 5 sav druhej vete uvádza. že výber
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občanov sa uskutoční z pritomných konsenzom. ak k nemu nedójde, tak verejným hlasovaním
zdvihnutím ruky. Nieje však jasné, kedy vznikne konsenzus — za akých podmienok sa stanoví.
V 6 ods. 2 sa uvádza, že primátor zabezpečí realizáciu projektov v zmysle osobitných
predpisov — zaujímal sa, akým spósobom bude primátor zabezpečovať realizáciu. Ďalej v ods.
3 sa uvádza, že výkonnými orgánrni sú vedúci jednotlivých odborov a oddelení MsÚ a riaditelia
organizácií zriadených mestom — pripomenul. že výkonnými orgánmi mesta sú mestské
zastupiteľsh‘o a primátor, ale nic vedúci odborov apod. V 8 ods. I sa uvádza, že termín na
predloženie výzvy zo strany mesta na predkladanie projektov je stanovený do 31. januára
príslušného roka, ale v prechodných a záverečných ustanoveniach nie je uvedený termín pre
doručenie návrhov (iba vNávrhu projektu na realizáciu sa uvádza termín do 27. apríla 2017).
Na základe uvedeného navrhol, aby tento materiál bol stiahnutý, aby sa k nemu zišli odborníci
a aby sa dohodli na tom, ako má tento dokument vyzerať, pretože toto nic sú pravidlá, podl‘a
ktorých sa dá rozhodovať a najmä vtedy, keď dójde k určitým problémom. Preto navrhol, aby
sa tento návrh stiahol a prerokoval na d‘alšom zasadnutí MsZ a aby sa vytvorila komisia,
v ktorej budú zástupcovia poslaneckých klubov. právnik mesta a prednostka MsU, ktorí
pripravia nový návrh, ktorý bude predložený MsZ. Pripomenul, že participatívny rozpočet sa
zaoberá len necelými 2% objemu rozpočtu mesta, aj tie však móžu byť príčinou svárov. ktorým
predloženÝ dokument neumožní predcbádzať.

Inp. Urbanovič — pripomenul, že zo strany poslanca MUDr. Slafkovského zaznelo iba
osočovanie a spochybňovanie navrhovaných pravidiel. Osobne posudzuje tento návrh z dvoch
pohľadov. Jeden je ten, že mesto sav r. 2015 nebálo schváliť participatívny rozpočet a druhý,
že ide o novů vec. ktorá sa vyvíja —je potrebné ujasniť si niektoré veci a s týmito pravidlami sa
zžiť. Pripúšťa, že prípadné chyby je potrebné opravit‘, avšak pravidlá je možné aj za prevádzky
upravovať a inovovať. Zdóraznil, že MUDr. Slafkovský bol 16 rokov primátorom tohto mesta
amal možnosť pripraviť také pravidlá, aby sa dnes nemuselo o nich rokovať a participatívny
rozpočet mohol dávno hingovať. Namiesto toho však osočuje a spochybňuje kroky súčasného
vedenia, ktoré sa snaží urobiť niečo pozitívne pre občanov tohto mesta.

Mr. Vincent Kultan. poslanec MsZ — navrhnutý participativny rozpočet nepokladá za vhodný
pre toto mesto. Vidí aj mnohé riziká ako takýto participatívny rozpočet móže byť zneužitý aj
pri dobrom nastavení pravidiel. Súhlasí s MUDr. Slafkovským, že tento návrh obsahuje mnoho
chýb, preto si mysli, že by nemal byt‘ problém, keby sa tento materiál stiahol, opravila schválil
na najbližšom zasadnutí MsZ. Ideo formátne chyby a nedostatky. ktoré sú podľa jeho názoru
akceptovatel‘né oboma stranami. Preto navrhol predložený materiál stiahnuť a po jeho

dopracovaní prerokovať na d‘alšom zasadnutí Msz. ked‘ bude prítomný aj jeho predkladateľ.

MUDr. Slafkovský —jeho cieľom nie je niekoho osočovať alebo urážať, myslí si však, podobne
ako poslanec Mgr. Kultan, že participatívny rozpočet je určitou „dymovou clonou“ a „hrou na
demokraciu“. Pokiaľ však má fungovat‘, musí mat‘ jasné pravidlá, preto súhlasí s Mgr.
Kultanom, aby predložené Pravidlá participatívneho rozpočtu boli stiahnuté a prepracované

tak, aby sa podľa nich dalo postupovať, aby nevznikali zbytočné spon‘ na základe zlého
dokumentu.

MUDr. Bod‘a — mysli si, že každú vec možno posudzovať dvojakým spösobom, a to buď
zvýrazňovať jej záporné stránky, alebo opačne, zvýrazňovat‘ kladné stránky, je možně
posudzovaf ju objektívne, neobjektívne, atd‘. Pripomenul, že participatívny rozpočet sa začal

tvoriť v minulom roku a mesto naň dalo 25 tis. eur; využíva sa aj v mých mestách, napr. Banská

Bystrica, ktorá naň vyčlenila 30 tis. eur, resp. Bratislava. ktorá je podstatne väčšie mesto ana
tento účel vyčlenila 40tis. eur. Mesto L. Mikuláš na základe jeho poslaneckého návrhu zvýšilo
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sumu participatívneho rozpočtu na 50 tis. eur, pričom o týchto prostriedkoch budú rozhodovať
samotní občania. Vyjadril poľutovanie, že na tomto zasadnutí nieje prítomný predkladateľ, ale
jeho hlavná myšlienka bola, aby tento návrh bol čo najviac demokratický, tzn., aby o všetkých
veciach rozhodovali občania — aby sa dohodli na tom, že aj obyvatelia väčších mestských častí
by podporili uvol‘nenie finančných prostriedkov aj na projekty menších mestských častí ‚ pokiaľ
by boJi zmys)uplné — toto bol princíp zavedenia participatívneho rozpočtu.

MUDr. Slafkovský — opät‘ pripomenul, že participatívny rozpočet je len určitou „dymovou
clonou“ a navrhovaných 50 tis. eur nie je malá suma. o ktorej možno rozhodnúť bez vUčších
diskusií. Preto súhlasi s tým, že je potrebné mať pravidlá. podľa ktorých bude možné
rozdeľovať participatívny rozpočet. Žiaľ, predložené pravidlá to neumožňujú — myslí si, že aj
v prípade malého sporu budú pričinou veľkých roztržiek a veľkých problémov. Pokiaľ sa tento
participatívny rozpočet pokladá za důležitý, je nepochopiteľné, prečo ho nemá schválený aj
vláda SR, resp. prečo ho nemá Európsky parlament. Pripomenul, že demokraciaje vtedy, ked‘
sú pravidlá pre všetkých ľudí rovnaké a nic vtedy, ked‘ na základe takýchto pravidiel má niekto
právo rozhodovat‘, ato za nejasných okolností a mí toto právo nemajú a pritom sa majú
zúčastniť rozhodovacieho procesu. Myslí si, že nic je možné, aby participatívny rozpočet pri
takýchto pravidlách riadne fungoval, preto sa prikláňa k návrhu, aby tento návrh bol stiahnutý
z hlasovania a po dopracovaní bol opätovne predložený MsZ na prerokovanie.

Mgr. Kultan — k poznámke poslanca MUDr. Boďu. že hlavne občania by sa mali podieľať na
tomto rozpočte. uviedol. že v poslednom participatívnom rozpočte predložili väčšinu projektov
poslanci, čo bob v pomere k občanom 7 6. Podľa jeho názoru by participatívny rozpočet mal
byť výlučne aktivitou občanov — pokiaľ si želajú určitý projekt. musia si byť vedomí toho, že
si ho musia prísť odprezentovať a presadiť a nie ‚.schovávať sa“ za poslanca. Upozornil tiež na
riziko, že väčší počet občanov může napr. z recesie odhlasovať určitý projekt. ktorý nebude
v záujme mesta.

Mur. Dvorščáková — súhlasí s MUDr. Boďom v tom, že mesto chce postupovať demokraticky
a participatívny rozpočet je istým znakom demokracie. Na druhej strane však každá činnosť.
ktorá má byť robená dobre, musí mať určité pravidlá. Takisto aj participatívny rozpočet by mal
mať presne stanovené pravidlá. Myslí si, že je k veci pripomienka, aby sa odstránili chyby,
ktoré sú v pred]oženom návrhu.

MUDr. Boďa — pravdouje. že 7 návrhov podali poslanci a 6 návrhov občania. aj keď základná
myšlienka bola. aby sa poslanci len zúčastňovali na týchto akciách a zorganizovali čo najväčši
počet ľudí v jednotlivých mestských častiach, pričom samotné návrhy by mali podávat‘ hlavne
občarňa. Vyjadril že]anie. aby sav nadchádzajúcom roku táto mvšlienka naplnila.

Inu.. Blcháč. PhD. — pripomenul, že mesto umožňuje druhý rok využívat‘ flnančné prostriedky
zo svojho rozpočtu, pričom v r. 20 6 to bob v sume 25 tis. eura pre rok 2017 zvýšenej o 100%,
tj. na 50 tis. eur — Liptovský Mikuláš je na top mieste medzi slovenskými mestami, čo sa týka
objemu peňazí, na použití ktorých by malo participovať čo najviac ľudí. Chápe frustráciu
poslanca MUDr. Slafkovského z toho, že sa musí zúčastňovat‘ prerokovávania participatívneho
rozpočtu, s ktorým sám nesúhbasi, na druhej strane však nechápe, z akého důvodu potom
navrhuje, aby sa návrh opätovne prerokoval. On chce naopak pod‘akovať tým, ktorí sa podiel‘ali
na inovácii týchto pravidieL ktoré by sa mali v predloženej podobe schválit‘ a podl‘a nich by sa
malo ďalej pokračovať. Poznamenal, že sa zúčastnil verejného posudzovania jednotlivých
projektov a může ubezpečiť. že toto stretnutie bob veľmi kultivované, dospelo sa ku konsenzu
a predložené projekty sa odsúhlasili, s výnimkou jedného. ktorý bol stiahnutý. Pokiaľ však chce
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niekto vyvolávaf stres a konflikt, pripraví si k tomu pódu a bude to d‘alej robiť. Zdóraznil, že
mesto bez toho, aby chcelo vytvárat‘ „dymově clony“, chce dať možnosť svojim obyvatel‘om
podieľat‘ sa na použití aj ked‘ malého, ale na Slovensku najväčšieho balíka peňazí z mestskěho
rozpočtu. pretože Lipt. Mikuláš má rozpočet cca 30 mil. eur, z toho dáva do participatívneho
rozpočtu 50 tis. eur a napr. Bratislava má rozpočet 400 mil. eur a do participatívneho rozpočtu
dáva tiež 50 tis. eur, tj. podiel mesta Lipt. Mikuláš je 10-násobne vyšší ako podiel mesta
Bratislava. Na záver ešte raz poďakoval tým, ktorí pracujú a vynakladajú energiu nato, aby sa
táto forma aktivit pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš uplatnila a aby sa tieto pravidlá.
prípadne s návrhom poslankyne Mgr. Dvorščákovej, ktorý bol korektný. mohli prijať.

Ľ. Trizna — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana (identický s pozmeň. návrhom MUDr. Slaíkovského) —

stiahnuť materiál z rokovania — neschválený (7 poslancov za, 11 proti, 3 sa zdržali
hlasovania);

— pozmeňovací návrh Mgr. Dvorščákovej — v 4 ods. 2 doplniť písm. 1) v znení „časový
harmonogram prác (v mesiacoch)“ — schválený jednomyseľne (21 hlasov);

— návrh uznesenia ako celok — vrátane schváleného pozmeňovacieho návrhu — schválený
(16 poslancov za, 3 proti, 2 sa zdržali hlasovania).

Uznesenie bob prijaté pod čislom 17/2017. Obsah uznesenia je príbohou tejto zápisnice.

8/ INVESTOVANIE DO MODERNIZÁCIE FUTBALOVÉHO
ŠTADIÓNA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V LOKAUTE K.Ú.
OKOLIČNÉ - PODBREZINY NA ZÁKLADE PONUKY DOTÁCIE
OD SFZ A FINANČNÉHO PRÍSPEVKU OD MFK TATRAN

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, privítal prezidenta MFK Tatran Ing. Milana
X‘ĺikušiaka ako aj verejnosť — priaznivcov, spolupracovnikov i hráčov ľvIFK. Pripomenul, že
často sa spochvbňuje tento projekt, t.j. investovanie do rekonštrukcie a modernizácie
futbabového štadióna, resp. do športovej iníraštruktúry mesta s argumentáciou, že tieto finančně
prostriedky sa majú použiť na miestne komunikácie. chodníky apod. V tejto súvislosti pre
informáciu uviedol, že v rokoch 2015 — 2017 sa na bežně opravy ciest a chodníkov použijú
finančně prostriedky vo výške 987 tis. eur. Na rekonštrukciu ciest a chodníkov a výstavbu

parkovísk sa v r. 2015 — 2016 vynaložilo 1 248 578 eur ana Ĺ 2017 sa použije 715 121 eur,
tzn. za r. 2015 —2017 je to spolu 1 963 699 eur; vrátane opráv sú to takmer 3 mil. eur za 3
roky. Pokiaľ teda chce niekto spochybňovat‘ túto jedinečnú investíciu do futbalového štadióna
Tatran, kde mesto bude mať povinnosť splácať cca 35 —40 tis. eur ročne po dobu 10 rokov.

mal by si to porovnat‘ s vyššie uvedenými číslami.

Ina. Mana Gutraiová. yrednostka MsU — predložila návrh a na úvod požiadala o zmenu
v návrhu uznesenia, kde odporučila zameniť poradie častí II. a III. a zároveň v odporúčacej

časti navrhla text „založiť obchodnú spoločnosť“ nahradit‘ textom „pripraviť podklady pre
založenie obchodnej spobočnosti“. Co sa týka samotného návrhu, pripomenula, že v spolupráci

s viacerými zamestnancami MsU, ktorí sa starajú o šport v meste Liptovský Mikuláš,
vypracovali na základe podkladov a stretnutí s predsedami futbalových klubov jeden materiál,
ktoiým sa snažili stručným spósobom prezentovaf, aká je situácia s futbalom v meste Lipt.

Mikuláš a čo by bob možné pre futbal urobíť. Pdpomenula, že v mesteje 6 futbabových klubov.

z ktorých je MFK Tatran najväčši — má 14 mužstiev a taktiež má úväzkových trěnerov, tzn.,
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že hrá futbal na najvyššej úrovni a v súčasnej dobe hrá o postup do najvyššej súťaže Fortuna
ligy. Napriek tornu je úspechorn aj to, že MFKje v 2. lige SK východ a pravdepodobne aj to
bol jeden z dóvodov, ktoré primäli Slovenský futbalový zväz k tomu, aby ponúkol
mikulášskemu futbalu rnožnosť d‘alej sa rozvíjať. Základným motívom bob vydanie srnernice
SFZ o infraštruktúre štadiónov 2018—v rámci nej futbalové kluby dostali prekienovacie 2 roky
na to. aby si svoju situáciu vyriešili — v súčasnosti prebieha 2. rok týehto riešení. Smernica
veľmi podrobne ustanovuje, čo musí futbalový štadión splňat‘. aby mohol dostat‘ certifikát a byť
kvalifikovaným štadiónorn v jednotlivých súťažiach. Materiál je pripravený tak, aby odpovedal
na viaceré otázky, ktoré móžu v súvislosti s porovnávanim vecí v športe vzniknút‘. Mesto sa
riadi tým. čo schváli MsZ na strednodobé obdobie, ato je PHSR. ktorý rieši všetky oblasti
života v meste a jeho súčast‘ou je aj oblasť športu. Pripomenula. že štadión v lokalite Okoličné
— Podbreziny bol vybudovaný pred 43 rokrni, pričom platí, že po 40 rokoch je nehnuteľnosť
odpísaná, je už nemoderná a technicky zastaralá aje to čas, kedy ju treba rekonštruovať
a modernizovat‘, aby znova mohla splňat‘ technické parametre. Ako v úvode spomenul primátor
mesta, pre porovnanie bola pripravená aj tabul‘ka „pre[iľad o investíciách v lokalite Podbreziny
— Okoličné“. Súčasťou správy je aj informácia o futbale v meste, kde sa o.i. uvádza, aké
množstvo mladých ľudí sa zapája do futbalu — v rámci všetkých klubov na území mesta je
evidovaných 623 hráčov. Dalším preh]‘adomje vybavenost‘ štadióna, t.zn. odjeho vzniku až po
súčasný stav. Sú popísané všetky 3 etapy budovania, vývoj. investicie apod. Dalej je tam
prehľad o 6nancovaní všetkých futbalových klubov v meste v r. 2015 a 2016 - príspevky mesta
na činnost‘ ana investície. Sú tam rozobraté flnancie pre MFK Tatran v r. 2015—2016. ako aj
aktivity MFK Tatran. ktoré urobil preto, aby sa dopracoval k ponuke a k fmnancovaniu
modernizácie štadióna vo výške 1 250 000 eur. MFK Tatran dal na vlastné náklady vypracovať
štúdiu. ktorá je východiskom a SPZ doručil dokument. v ktorom sa zaväzuje podporiť túto
rekonštrukciu v meste Liptovský Mikuláš. V závere materiálu je návrh riešenia, ktorý následne
odprezentuje. Predsedovia futbalových klubov sa na spoločnom stretnutí jednotne zhodli, že
podporujú tento návrh, pretože aj ich mužstvá hrávajú a trénujú na tomto štadióne a aj do
budúcna budú trénovat‘ a tým, že tento štadión zvýši svoju úroveň, budú mať aj mladí futbalisti
väčšiu motiváciu postúpiť do vyšších súťaží apod. Co sa týka spósobu realizácie, SFZ ponúka
na konkrétny účel, t.j. na rekonštrukciu futbalového štadióna 750 000 eur formou dotácie. Prvá
ponuka bola cez MFK. ale d‘alšie dofinancovanie bob žiadané od mesta vo výške 500 tis. eur.
Mesto muselo hradat‘ riešenie, pretože na t.r. zastrešuje už hokej vo výške 500 tis. eura v tomto
pripade ideo priliš veľká sumu najednoročné plnenie. Nevýhodou je časové hfadisko. jednak
kyčli novým podmienkam. ktoré musia štadióny splňať ajednak z důvodu, že o niekoľko dni
bude SFZ schvaľovať dotácie a pokiaľ MsZ dovtedy nerozhodne, je možné, že táto dotácia
prepadne. Aby suma 500 tis. eur nebola pre mesto pri]iš bolestivá, MFK našiel spčsob ako
získať a v rámci spoluúčasti na modernizácii ponúknuť 125 000 eur formou určitého vkladu.
Východiskovým riešenim by malo byť založenie obchodnej spoločnosti, ktorá by mala
zabezpečíť ešte 375 000 eur formou úveru, nakoľko pčjde o novú spo!očnosť. Predpokladá sa,
že pri prijatí úveru na 10 rokov by splácanie predstavovalo 37 500 eur + úroky, Lj. cca 40 000
eur ročne. Mesto by tým získalo zmodernizovaný štadión, ktorý by mal hodnotu I 250 000 eur.
Pre zabezpečenie garancie, že půjde o mestom riadenú organizáciu, MFK Tatran pristúpil na
podmienku, že mesto bude mat‘ 90%-ný podiel v tejto spoločnosti, tj. I 125 000 eur a MFK
bude mať 10%-ný podiel, t.j. 125 000 eur. Pre túto obchodnú spoločnosť mesto prenajme
pozemok a nehnutel‘nosti, ktoré patria k štadiónu a okrem toho mesto bude pokračovat‘ formou
dotácií na prevádzkové náklady MFK. Nový areál bude zrejme aj rentabi]nejší. preto verí. že
spoločným úsilím by bob možné tieto prostríedky na splácanie úveru pre túto obchodnú
spoločnosť zabezpečiť. Predpokladom je, že obchodná spoločnosť by spravovala celý tento
areál. Na grafických prílohách prezentovala predkladaný zámer. Na záver predložila argumenty
pre a proti tomuto zámeru: vjeho prospech hovorí modernizácia 43 rokov starého štadióna.
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doživajúci odpísaný štadión apotreba zvýšenia jeho hodnoty —je šanca zvýšíť ju o 1 250 000
eur. Mesto našlo spósob ako zabezpečiť spoluflnancovanie 500 tis. eur, aby získalo 750 tis. eur,
a to bez nárokov na rozpočet mesta v tr. (event. ak by sa realizácia zabezpečila koncom roka,
išlo by o minimálne náklady) — možnosf získať 125 tis. eur od MFK a vyriešenie formy
financovania s rozložením na 10 rokov, tj. riziko by bob cca 40 tis. eur ročne; majoritný podiel
mesta v spoločnosti, t.j. 90%-ný vplyv na rozhodovanie; eXistujúci futbalový klub s dobrou
perspektivou, hodnotením a tým, čo dosiahol v poslednom období; ďalšou výhodou bude to, že
štadión bude využívaný pre všetky Ůabalové kluby — myslí si, že aj vďaka tomu sa zlepši
spolupráca rnedzi jednotlivými Ůnbabovými klubmi, čo by mesto rado podporilo. Okrem toho
mesto Lipt. Mikuláš v posíednom období získava pozitívne hodnotenia jednak čo sa týka
hospodárskych výsledkov, jednak je druhým najnavštevovanejším turistickým mestom, je
mestom širokého spektra športov, preto si myslí, že štadión bude dobre reprezentovať mesto
Liptovský Mikuláš. Jediným argumentom proti sil financie, t.j. cca 40 tis. eur ročne — pre
porovnanie uviedla, že náklady na 100 m dlhý chodník o šírke 3,5 m sú tiež cca 40 tis. eur.

lim. Urbanovič — poznamenal, že futbal je celosvetovým spoločenským fenornénom. hráva sa
v takrner 200 štátoch sveta, kde je organizovaiý a myslí si, že tento bod programu je vel‘mi
dóležitý aj pre mesto Liptovský Mikuláš, ktoré má bohatú futbalovú históriu — pred 3 rokmi
oslavovalo pod záštitou MFK Tatran 100. výročie organizovaného futbalu v Lipt. Mikuláši.
Tak ako sa vyvijali kluby na území mesta. vyvijalo saja ich technicko-organizačné a materiálne
vybavenie. Pre zaujímavosť uviedol. že prvé ihrisko v Lipt. Mikuláši stálo na pozemku súčasnej
polikliniky. Mesto malo svoj vývoj a tým sa vyvíjali aj ihriská. V 40-tych rokoch minulého
storočia bol postavený futbalový štadián za Váhom, kde mal aj osobne možnost‘ odohrať
niekoľko zápasov ana tú dobu to bol jeden z modernejších štadiónov, žiaľ, koncom 90-tych
rokov zanikol, pretože klub nemal svoje ďalšie pokračovanie, aj keď boli vybudované I hlavné
a 2 tréningové ihriská. Celá hlavná činnosf sa presunula do m.č. Podbreziny — Okoličné, kde
mal tiež možnost‘ určitú dobu Jirat‘, trénovat‘, či funkcionárčiť a takisto má k tomuto klubu
veľmi blízky vzt‘ah. V súčasnosti mesto Liptovský Mikuláš stoji pred historickou chvíľou, kedy
si zaslúži nový, moderný futbalový stánok. ktorý bude v prvom rade slúžiť pre mládež, ktoráje
aj na tomto zasadnutí prítomná. ktorej fandi a ven tomu. že poslanci odsúhlasia tento projekt,
aby za 2 — 3 roky hrali na peknom, modernom štadióne. Zaželal súčasným dorastencom. ale aj
A-mužstvu, ked‘ budú vstupovať na toto ihrisko, aby boli hrdí na mesto Liptovský Mikuláš,
resp. aj na okres Liptovský Mikuláš, pretože to bude celookresný športový stánok. Aj keď je
v súčasnosti na území mesta 623 hráčov, verí tomu, že aj vďaka tomuto štadiónu sa podarí
pritiahnuť d‘alších mladých športovcov — futbalistov, ktorí budú mať záujem rozvij ať svoj talent
aj touto formou. Myslí si, že aj mesto tak prispeje k tornu, že sa nebude len hovoriť o potrebe
budovania športovísk, ale naplní sa to aj takýrnto konkrétnym činorn, akým chce mesto
skutočne podporiť mládež. Toto je pre neho vel‘mi závažný krok k tomu, aby mesto vytvorilo
mládeži adekvátne podmienky hodné 21. storočia, aké si futbal, ktorý je najpopulárnejšim

športom na svete a pre Lipt. Mikuláš vefmi potrebným, zaslúži, aby tento zámer dokázalo aj
zrealizovať a aby naplnilo slová že chce pre mládež urobiť maximum. Myslí si, že okrem toho,
že mládež bude mat‘ pekný šponový stánok, bude ním možno aj reprezentovat‘ mesto Liptovský

Mikuláš, pretože sem chodia rózne pn‘oligové a druholigové futbabové kluby, ktoré majú
vlastné zázemie na podstatne lepšej úrovni a budú mať rnožnosť aj v Lipt. Mikuláši hrať
v dóstojných podrnienkach. Pripomenul, že tento projekt splňa aj určité medzinárodné kritériá

a dúfa, že do Lipt. Mikuláša zavíta aj niektoré zahraničné reprezentačné družstvo a uskutoční

sa aj určitý medzištátny futbalový zápas. Vyjadril presvedčenie, že v diskusii k tomuto bodu sa
nebude politikárčiť a že poslanci ukážu, že chcú urobiť všetko pre to, aby zabezpečili rozvoj
hitbalu v Lipt. Mikuláši a že nejde iba o slová. ale o činy, čo móžu dokázat‘ schválením tohto
projektu. Osobne tento projekt podporuje a verí, že aj väčšina z pritomnch.
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MUDr. Síafkovský — oceňuje, že Ing. Urbanovič prvýkrát za dlhý čas neurážal a hovoru k veci,
nesúhlasi s ním však v tom, že sa nerobí nič pre mládež. PokiaF by to tak bob, dnes by mládež
nemala kde trénovať. pretože umelý trávník je technickými parametrami nevyhovujúci pre
trénovanie mládeže a nedá sa na ňom celoročne trénovat‘. Je však vybudovaná tréningová
plocha na sever od hlavnej tréningovej plochy, ktorá je pine využívaná a mládež nemusí
cestovat‘ za tréningovými podmienkami do okolitých mestských častí alebo do okolitých obci,
kde je dobrý trávnatý podklad. Ziaľ, v predloženom projekte sa neuvádza nič, čo sa plánuje
zabezpečit‘ pre mládež.

In. Urbanovič — pripomenul, že poslanec MUDr. Slaĺkovský ho v reakciách na každé jeho
vystúpenie len osočuje a provokuje. Podotkol, že ďalšie tréningové ihrisko bob potrebné, ale
je otázka, za akých podmienok sa realizovalo. Najskór ho určitá spoločnost‘ mala vybudovať
zdarma, t.j. bez mestských peňazí, po jeho dobudovaní však MUDr. Slalkovský prišiel
s návrhom, že zrozpočtu mesta samá schváliť cca 115—120 tis. eur na ihrisko, ktoré podľa
jeho názoru nesplňa kritériá — drží sana ňom voda, tzn.. že je nekvalitne postavené, a to vd‘aka
zlému manažovaniu bývalého primátora MUDr. Slafkovského. Zdóraznil. že za 120 tis. eur je
možné vybudovať petmé, kvalimé ihrisko. kým v tomto pripade bola len splanírovaná plocha,
zasiata tráva a postavené oplotenie. PodFa jeho názoru by bob potrebné toto ihrisko opravit‘ —

zabudovať drenáž. aby malo odvodnenie. t.j. aby mládež mohla trénovať na kvalitnom ihrisku.

Mgr. Kultan — predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov k predkladanému materiálu:
v Memorande o spolupráci medzi rnestom Lipt. Mikuláš a MFK Tatran odporučil v nadpise
doplniť presný názov MFK, t.j. Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš“, ďalej do
zastúpenia doplniť ďalšieho zástupcu MFK, nakoľko memorandum musia podpisovat‘ dvaja.
V preambule v ods. 3 navrhol vypustiť druhú časť vety a nahradiť ju textom „poskytnutia
5nančných prostriedkov strán do majetku spoločnosti“. V čI. I. ods. 1 navrhol text „združenie
flnančných prostriedkov“ nahradiť textom ..poskytniuie finančných prostriedkov“. V Čl. 11. ods.
3 navrhol póvodný text vypustíť a nahradíť ho novým znenim: „obchodná spoločnosť na
prevádzkovanie, údržbu a zveľaďovanie štadióna bude zabezpečovat‘ flnančné prostriedky
z rozpočtových prostriedkov strán. zo získaných gramov a účelových domácích a zahraničných
dotácii a príjmov z podnikania obchodnej spoločnosti. Mesto poskytne obchodnej spoločnosti
prenájom prislúchajúceho majetku a pozemku.“ Za najzávažnejšiu vec, ktorú navrhuje
v memorande zmeniť, považuje text v či. IV. ods. I a 2, podľa ktorého „toto memorandum je
uzavreté na dobu do dosiahnutia spoločného ciel‘a...“. Podľa neho nejde o vhodnú formuláciu,
pretože na základe nej by ktorákoľvek zo strán mohla odstúpiť, došlo by k deleniu majetku,
atď. Toto memorandum umožňuje dlhšiu platnosť, pričom by malo byt‘ platné len dovtedy, kým
sa založí obchodná spoločnosť. Akonáhle sa obchodná spoločnosť založí, postupuje sa podľa
pravidiel obchodnej spobočnosti ‚ tj. ďalšej zmluvy a tým memorandum stráca zmysel. Preto
navrhol ods. 1 a 2 zrušiť a nahradiť ich ods. 1 v znení: „Toto memorandum sa uzatvára na dobu
do založenia obchodnej spoločnosti a posktnutia flnančných prostriedkov tejto obchodnej
spoločnosti zo strany MFK Tatran Liptovský Mikuláš vo výške 125 000 eur a zo strany
Slovenského futbabového zvüzu vo výške 750 000 eur“. Ak sa toto dosiahne. memorandum tým
stratí význam; v opačnom prípade móže byť príťažou, pokiaľ by sa zmenibo rozhodnutie jednej
zo strán. Myslí si, že s takýmito zmenami v memorande by nemal byť problém ani na strane
MFK. Co sa týka predloženej správy. pripomenul, že na tomto zasadnutí $ neschvaľuje žiadne
založenie obchodnej spoločnosti — k tomu musí byt‘ prijaté samostatné uznesenie. Poslanci
nernajú informáciu, aké sú podmienky poskytnutia dotácie 750 000 eur; nebol doložený žiadny
doklad o tom, ako bude možné tieto flnančné prostriedky využiť — očakáva, že to bude
upresnené pri schvaFovaní uznesenia o založení obchodnej spoločnosti. Pripomenuh že dnes
MsZ vyjadruje iba vóľu. že chce posunúť tento projekt do štádia, ked‘ sa začne jednat‘
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o konkrétnych veciach, tj, ako bude spoločnosť vyzerat‘, aké budú právornoci, za akých
podmienok bude poskytnutá dotácia 750 tis. eur na tento projekt a ako bude celá spoločnosť
fungovať. Na tomto zasadnutí sa teda nerokuje o samotnom projekte, ale iba o úmysle, aby sa
posunul d‘alej a aby sa o ňom začalo vážne rokovaf. Preto navrhol nasledovné zmeny: v časti
I. návrhu uznesenia „bene na vedomie“ odporučil doplnit‘ text „ústnu informáciu prednostky
MsU...“. V novej časti II. .‚schval‘uje“ navrhol póvodný bod I rozde]it‘ do dvoch bodov
a v novom bode 3 doplniť presný názov MFK Tatran Lipt. Mikuláš. V novej časti III.
‚.odporúča“ navrhol póvodný text „...založiť obchodnú spoločnosť nahradiť textom
‚....predložit‘ návrh na majetkovú účast‘ mesta Liptovský Mikuláš v obchodnej spoločnostř‘,...

lnĽ. Blcháč. PhD. — pripomenul. že prednostka MsU v úvode presne pomenovala túto zmenu
v časti III.

Mnr. Kultan — v tom prípade sťahuje tento svoj návrh na zmenu v časti III. Navyše navrhol do
časti III. doplniť bod 2 v znení: „predložiť na rokovanie MsZ Lipt. Mikuláš informáciu
o podmienkach poskytnutia flnančného úveru vo výške 375 000 eur, analýzu možných príjmov
novovzniknutej obchodnej spoločnosti a informáciu o usporiadani majetkovoprávnych
vzťahov medzi všetkými zúčastnenými stranami“. Dalej navrhol úpravu dóvodovej správy.
z ktorej odporučil vypustiť celý prvý odstavec, pretože ho považuje iba za chvá]enie sa mesta
mimoriadne dobrými výsledkami hospodárenia, vysokým počtom turistov. atd‘. Zároveň na
konci dóvodovej správy navrhol doplniť vetu: ‚.Mesw plánuje naďalej flnančne podporovať
MFK Tatran v doterajšich intenciách“. Tieto pozmeňovacie návrhy sú podľa neho zárukou
toho. aby memorandum bob platné dovtedy. dokedv má byť platné a aby MsZ odporučilo
primátorovi to, že založenie obchodnej spoločnosti sa ešte bude v MsZ prerokovávať
s náležitými informáciami, pretože poslanci ich dnes k dispozicii nemajú. Na margo dlhej
diskusie k tomuto bodu poznamenal, žeje pochopiteľné, že futbalistov a verejnosť zaujíma to,
či bude modernizovaný štadión. na druhej strane však aj poslanci majú svoju zodpovednosť
a nemóžu hlasovať za niečo, čo nic je jasné, resp. čo nie je predložené. Sú ochotni o tom
rokovať, ale všetky potrebné podklady chcú mať k dispozícii. Informoval o stretnutí členov ich
poslaneckého klubu a niektorých nezávislých poslancov s predstaviteľmi MFK Tatran, na
základe ktorého si vedia predstaviť posunutie takto pozmeneného materiálu na d‘alšie rokovanie
MsZ, kde sa bude rokovať o obchodných podmienkach. atď. Poznamenal, že pokladá za veľmi
sympatické. ako Sa MFK Tatran postavil k celej problematike. tj. že bol ochotný urobit‘ aj
niektoré ústupky. ktoré sú dobrým znakom toho, že MFK Tatran chce v tomto meste slušne
pósobiť. Pozitívne hodnoú, že v rámci tohto projektu sa rieši aj problém. ktorý trápi sídlisko
Podbreziny najviac. ato parkovanie. Finančná účasť MFK vo výške 125 tis. eur je určitou
zárukou, že klub sa bude o tieto peniaze náležite starať. Na záver požiadal primátora, aby
vysvetlil poslancom tri veci, ktoré mesto do budúcnosti čakajú, ato: čo hrozí od spoločnosti
ZIPCITY, ktorá žaluje mesto o 1.2 mil. eur, aký je stav ohľadom spoločnosti ELAN. ktorá si
nárokuje 2,7 mil. eur (z údajne neplatnej zmluvy) a žiada primátora predložiť potvrdenie jeho
ústneho vyjadrenia, že mesto v budúcnosti vráti spoločnosti FIN. M.O.S., a.s. akcie
a spobočnosf vráti mestu verejné osvetlenie. Požiadal, aby odpovede na všetky tieto 3 otázky
boli predložené MsZ písomne, aby sa poslanci mohli zodpovedne rozhodnúť.

Inn. Blcháč. PhD. — za döležité považuje, ako bude poslanec Mgr. Kultan osobne hlasovať
o tomto uznesení, pretože je známe, akú hysténiu vyvolal dňa 3.2.2017. ktorá doteraz trvá.
Požiadal ho, aby prestal mý[iť liptovskomikulášsku verejnosť určitými hrozbami, pretože súdny
spor so ZIPCITY mesto ‘hralo, žiadny závüzok mesta voči spobočnosti ELAN neexistuje a ani
s verejným osvetlenim nie je žiadny problém (poukázal na zmluvy medzi FIN. M.O.S., as. a 1.
slov. úsporovou a.s.), preto Mgr. Kultana vyzval. aby zahodil tieto obavy. Zdóraznil, že jediná
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obava pre mesto Liptovský Mikuláš je z toho, že pravdepodobne bude musieť znovu uzatvoriť
skládku TKO, čo bude stáť vyše 1 mil. eur, ato vinou súčasnej opozície. Toto považuje za
problém do budúcnosti a mesto ho bude musieť riešiť, ubezpečil však, že ho vyrieši tak ako
všetky ostatné, ktoré sa doteraz vyskytli. Preto vyzval Mgr. Kultana, aby nezavádzal verejnosť;
zdóraznil, že jeho postoj voči mladým ľuďom, voči celému klubu, voči futbalovému hnutiu
i celému špoflovému hnutiu v LípL Mikuláši bude vyjadrený jeho hlasovanírn o uznesení.

1n. Bonko — opozicia sa podľa neho riadi zásadou, že úspech sa neodpúšťa a vybudovanie
takéhoto štadióna by jednoznačne bob úspechom. K argumentu. že nie sújasné podmienky zo
strany SFZ, pripomenul, že sú uvedené v predloženom rnateriáli. Toto stanovisko SEZ citoval
v plnom znení. kde sa o.i. uvádza, že SEZ jednoznačne finančně prostriedky vo v‘‘ške 750 tis.
eur na rekonštrukciu futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši poskytne.

Inz. Urbanovič — upozornil, aby sa z tohto projektu, ktorý je potrebný pre mládež a pre rozvoj
futbalu, nevytlkal politický kapitál. Pripomenul, že Mgr. Kultan v závere svojho vystúpenia
znova zaútočil na tri nepodstatné veci, ktoré pre mesto Lipt. Mikuláš neznamenajú žiadnu
hrozbu, žiadnu nútenú správu a pod. Opät‘ len vytvára dojem určitého zlého hospodárenia, čo
sa nezakladá na pravde. Namiesto toho, aby argumentoval jasne a zrozurnitel‘ne. verejnost‘
zavádza a vytvára z týchto ved politiku.

lnE. Štefan Ganoczv. PhD.. poslanec MsZ — osobne nie je fanúšikom futbalu (skór lyžovania
a cyklistiky), ale napriek tomu si váži každú aktivitu. ktorá deti, mládež i dospelých orientuje
na také využitie vofněho času, ktoré ich odpúta od určitých nežiaducich aktivit. Preto je
zástaiwom predloženého návrhu a mrzí ho, že zo športu. resp. z futbalového klubu niektorí
robia určitého zajatca vzájomných politických sporov. Myslí si, že takéto konanieje nekorektně
a to, ako dopadnú spory vo veciach ZIPCITY, FIN. M.O.S. alebo Heliport, mu nebráni tento
projekt podporiť. Poukázal na svoju osobnú zásadu napriek nedostatku financií sa nevzdať
svojich aktivít. ale naopak, robit‘ ich a hľadat‘ na ne fmančné krytie. Rovnako v súčasnosti
postupuje mesto. Považuje tiež za nepochopitel‘né, prečo by sa mesto nemalo pochválit‘ svojimi
aktivitami. Nepáči sa mu, že niektorí poslanci takto argumentujú, naopak, váži si také aktivity,
ktoré umožňujú mládeži i dospelým zmysluplne využívať voľnočasové aktivity.

MUDr. Slaíl(ovský — v súvislosti s priebehom rokovania pripornenul. že aj keď to rokovací
poriadok neupresňuje. fakt je, že keď primátor vstúpi do rokovania. otvára tým rozpravu
a poslanci by mohli reagovať faktickými poznámkami aj na neho. Reaguje však na vystúpenie
Mgr. Kultana. ktorého chce doplniť tým, že bol osobne prítomný na súde. ktorý rokoval
o škode. kde spoločnosf ZIPCITY žalovala mesto o cca 1.2 mil. eur za vzniknutú škodu, ktorú
jej zapríčinil zlým rozhodnutím a podpisom neplatnej zmluvv primátor Ing. Blcháč ešte v r.
2010. O tom je právoplatné rozhodnutie Krajského súdu a Okresný súd v I. kole rozhodol, že
neuznáva nárok spoločnosti ZIPCITY vo výške 1,2 mil eur. Táto spoločnosť sa móže odvolať.
následne o tom rozhodne Krajský súd, Najvyšší súd a až potom bude vec ukončená, pokiar
spol. ZIPCITY sama od zmluvy neodstúpi.

Mgr. Kultan — zopakoval, že v prípade, že sa upraví text memoranda, vie si predstaviť posunutie
tohto projektu na d‘alšie rokovanie. Nerozumie však bystérii, ktorú rozvíja primátor mesta.
Pokiaľ existujú dokumenty k veeiam, ktoré požadoval, nemal by pre primátora byť problém ich
predložiť a nereagovať urážajúcim spósobom. Pripornenul. že o to slušne požiadal a požaduje
to pre všetkých poslancov, aby sa vedeli rozhodnúť; takisto pre verejnosťje döležitá informácia
o tom. aká je v skutočnosti fmančná kondícia mesta (pripomenul, že mesto Martin skončilo
v nútenej správe kvóli menšej pohl‘adávke ako hrozí mestu Liptovský Mikuláš).
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MUDr. Boďa — oslovil všetkých prítomných, vrátane mladých hokejistov, pre ktorých je
podstatné, či mesto prispeje k tomu, aby mohli d‘alej hrať futbal a d‘alej sa v tomto športe
zdokonaľovat‘. Predovšetkým však poďakoval vedeniu mesta a prezidentovi MFK Tatran Ing.
Mikušiakovi za obrovské úsilie, ktoré vynaložili na to, aby sa do mesta znova priviedli peniaze.
K možným výhradám, že tieto prostriedky by sa dali použiť na mé účely, napr. na výstavbu
dest. chodníkov a pod.. poznamenal. že v záujrne mesta je budovať aj kultúrne a šponové
stánky. Princip je vtom, že mesto má na túto vec poskytnúť 375 tis. eur v priebehu 10 rokov.
ale všetky ostatné peniaze vybavili práve ľudia, ktorých spomínal, vd‘aka čomu móže vzniknút‘
na území mesta modernÝ športový stánok. Poslanci by sa na to mali pozerat‘ optimisticky.
pochváliť ich za toto úsilie a nie hľadať dóvody, prečo tento projekt nepodporií. Sportovci chcú
počuť jasné stanovisko od poslancov ajeho osobné stanovisko je také, že tento návrh s veľkou
radosťou podporí.

Mgr. Dvorščáková — uviedla, že opoziční poslanci mali deň pred týmto rokovaním stretnutie
s predstaviteľmi MI-IK, kde im vysvetlili celý zámer a poskytli niektoré nové informácie.
Zároveň pod‘akovala za záväzok na vybudovanie parkoviska v rámci prestavby futbalového
štadióna, pretože zbytočne by na štadióne bob 2 000 miest, keby návštevníci nemali kde
parkovat‘. Pripomenula, že štadión sa nachádza na sídlisku Podbreziny. ktoré samotné má
problém s parkovaním, preto je potrebné poďakovat‘ aj za túto aktivitu. Rovnako chce podporiť
chlapcov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú šponu — je to veľmi dobrá alternatíva
a prihovára sa za to, aby mali dobré podmienky na trénovanie. ale na druhej strane poslanci
musia zvažovat‘ ‘šetky podmienky. ktoré sa týkajú týchto fmancii. Preto podporuje návrh
poslanca Mgr. Kultana na vykonanie niektorých úprav v predloženom memorande. Neuvádza
sa v ňom napr. to. akÝ typ spoločnosti sa plánuje založit‘, resp. na koho ťarche budú ďalšie
výdavky svedením spoločnosti, s vedením účtu, úroky. verejné obstarávania. atd‘, — zaujímala
sa, či sa v balíku 750 tis. eur + 500 tis. eur počítalo aj s týmito výdavkaini. Poukázala tiež na
list SFZ —je v (tom sice prísľub poskytnutia 750 tis. eur, ale neuvádzajú sa žiadne podmienky
pre použitie týchto prostriedkov; vyslovila obavu z možnosti dodatočného rozhodnutia SFZ
o ich účelovom využití. Za zarážajúce tiež považuje vyj adrenie Ing. Urbanoviča, že ihrisko je
v zlom stave — ak je teda nefunkčné, považuje za nepochopiteľné, prečo sa na takomto ihrisku
majú budovat‘ rózne zariadenia, tribúny, atď.

Ing. Urbanovič — pripornenu], že poukazoval na tréningové ihrisko. ktoré sa vybudovalo
naposledy. pričom bob urobené veľmi nekvalitne — nie je zavedená žiadna drenáž, žiadne
odvodňovacie vrstvy. t.j. ihrisko nesúži na tréningovú činnost‘ tak ako by malo, pritom tam
trénujú žiaci i dorastenci. konajú sa tam aj majstrovské zápasy. atd‘. Vyjadril presvedčenie. že
aj všetci prítomní futbalisti mu dajú za pravdu, že toto ihrisko je urobené nekvalitne. Co sa týka
návrhu uznesenia, pripomenul, že už predkladateľka navrhla zmenuv odporúčacej časti v znení

pripraviť podklady pre založenie obchodnej spobočnosti“; myslí si, že potom bude dostatok
času na diskusiu o podmienkach jednak technických, jednak ekonomických. Predmetorn tohto
rokovania je vyj adriť sa, či mesto chce alebo nechce modernizáciu futbalového štadióna. Za
seba a svojich kolegov prehlásil, že určite chcú tento projekt podporit‘. Technické a d‘alšie
podmienky budů schvaľované obchodnou spoločnosťou, čo bude predmetom ďalšej diskusie.

MUDr. Slafkovský — doplnil poslankyňu Mgr. Dvorščákovú vtom zmysle, že žiaľ, tento
projekt nehovorí nič o zlepšeni športovej činnosti a možiosti tréningového procesu pre mládež,
ale skór hovori o „pomníku“ pre primátora mesta. Pokiaľ by sa zaoberal zlepšením podmienok
pre mládež, do projektu by ako pn‘á bola zahrnutá oprava kritizovaného tréningového ihriska.
Takisto si mysli, žeje zbytočných 2 500 miest na sedenie s krytou tribúnou. ak futbalisti nemajú
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na čom trénovať a hrať. PodFa jeho názoru v predloženom projekte nie je žiadna konkrétna
zmienka o zlepšení tréningových možností.

Ľ. Trizna— pripomenul, že ak poslankyňa Mgr. Dvorščáková súhlasí s pozmeňovacími návrhmi
Mgr. Kultana, svedčí to o tom, že pokia]‘ sa neprijme návr]1 poslanca Mgr. Kultana, opozícia
tento projekt nepodporí.

Mar. Dvorščáková — požiadala poslanca Ľ. Triznu. aby jej nevkladal do úst slová, ktoré
nepoveda]a. resp. aby neprekrúcal jej vyjadrenia. čo považuje zjeho strany za drzé;
pripomenula, že poslanci by mali byť vzorem slušného správania sa aj pre mladých. Na margo
vyjadrenia Ing. Urbanoviča poznamenala, že vo svojom prvom vystúpení nekonkretizoval,
ktoré ihrisko mal na mysli — boto to potrebné upresniť. Co sa týka jej pripomienok k založeniu
obchodnej spoločnosti, chýbajúcirn podmienkam apod., chcela tým vysvetlit‘ aj verejnosti, že
nie je jednoduché odhlasovať niečo, o čom poslanci nemajú relevantné informácie. Takéto
informácie musia dostat‘ a rnusia všetko zvažovat‘, aby rozhodli správne. Pripomenula, že pre
futbalistov sú okrem ihriska dóležité aj mé ved —poslanci sa pýtajú preto, lebo chcú rozhodnúť
múdro a správne.

Ina. Čefo — podľa jeho názoru je snahou všetkých predložený materiál podporiť. Myslí si, že
mesto Liptovský Mikuláš si zaslúži rekonštrukciu futbalového štadióna (tak ako boin schválená
aj rekonštrukcia zimného štadióna), nejde však o jednoduchú záležitosť. ktorú stačí odsúhlasiť,
pretože poslanci sa musia zaoberať róznymi mými záležitosťami, které majú dopad na rozpočet
mesta. Osobne sa domnieval, že práve pri tejto téme dójde k určitému konsenzu a vedenie mesta
zvolá všetkých poslancov na prerokovanie tohto materiálu vopred, aby si jednotlivé veci
vyjasnili a tým by sa ani toto rokovanie MsZ nepredlžovalo. Preto vyšla iniciativa od
opozičného poslaneckého klubu a niektorých nezávislých poslancov, ktorí deň pred týrnto
zasadnutím Who rokovali o tom. ako sa k tomuto materiálu pOstavit‘. Pritom ani jeden ze
zúčastnených poslancov nedeklaroval, že si neželá rekonštrukciu futbalového štadióna.
Pripomenul, že už v niekoľkých diskusných príspevkoch v minulosti hovoril o tom, že niektori
poslanci chodia s otvorenými očami a ušami a stretávajú sa, či už osobne alebo prostredníctvom
elektronických médií s občanrni mesta. Už vyše mesiaca rezonuje téma rekonštmkcie štadióna
MFK a občania sa poslancov pýtajú. akým spósobom sa k tomu postavia, pretože niektoré
základné funkcie mesta zaostávajů. V tejto súvislosti poukázal na pochvalné vyjadrenia
primátora o tom, koľko parkovacích miest už mesto vybudovalo, pričom sa nespomenul fakt,
že napr. na Jabloňovej ulici to bole 20 parkovacích miest v hodnote 84tis. eur, čoje absolútne
nereálne. Poslanci sa preto musia zoberať aj úplne mými vecami ako je vizuálna stránka
rekonštruovaného štadióna — rudia, ktorí ich volia, sa pýtajú, ako je možné, že po krátkom čase
(keď sa prednedávnom deklarovala rekonštrukcia zimného štadióna) mesto nájde 375 tis. eur
na modemizáciu futbalového štadióna. Ako protiklad uviedol svoj pozmeňovací návrh z konca
minulého roka na vyčlenenie cca 80 tis. eur pre sídlisko Podbreziny. který nebol schválený.
Pripomenul tiež. že na program miestne komunikácie bob v r.2016 vyčlenených 1 837 918 eur,
ale nar. 2017 bole schválených 1 276 021 eur, čoje o 580 tis. eur menej. Na výstavbu nov{ch
parkovacích miest v mestských častiach a stavebné úpravy miestnych komunikácií bob v r.
2016 vynaložených výše 1 220 tis. eur ana r. 2017 bole schválených 640 tis. eur. tj. cca
pobovica. Čo sa týka predloženého projektu, osobne ho podpori (niekol‘kokrát sa stretol aj
s prezidentem MFK, kterému tento záujem deklaroval). pretože ak chce Lipt. Mikuláš hrať ligu,
je to nevyhnutnosť. Pripomenul, že ak MFK chce namiesto súčasných cca 300 divákov prilákať
na futbal 800 — 1 000 divákov, musí im predovšetkým pripraviť kultúrne prostredie. Pokiaľ
SFZ deklaruje, že chce zafinancovať čast‘ projektu, boto by nerozumné takúto ponuku neprijať.
je však potrebné vedieť. za akých podmienok. Doručený list od SFZ však tieto podmienky
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nekonkretizuje, t.zn. nie je jasné, či mesto bude mócť dotáciu cez verejné obstarávanie
preinvestovať podľa svojich predstáv, alebo SFZ určí presný účel využitia. Občania sa o.i.
zaujímajú, prečo SFZ ponúka práve čiastku 750 tis. eur. Osobne sa zástupcov MFK Tatran
pýtal, akéje status quo — technická infraštruktúra a čo minimálne požaduje od mesta SEZ. Bob
mu odpovedané, že rozdiel Finančne vyjadrených prác je cca 500 tis. eur. Z daného pomeru
60:40 logicky vyplýva. že ak SFZ poskytne 750 tis. eur, druhá strana musí viožiť 500 tis. eur
a výsledná hodnota bude I 250 tis. eur, z čoho sa MFK zaviazal prispieť sumou 125 tis. eur.
Odporučil zvážit‘, či by nepostačovalo, aby celková hodnota bola napr. 600 tis. eur — v tom
pripade by 60 % predstavovalo 360 tis. eur a 40 % 240 tis. eur — ak by MHK pomohol sumou
len 100 tis. eur, na d‘alšom subjekte (meste) by zostaio doflnancovať sumu 140 tis. eur. Dalšou
alternatívou je, že by celý projekt, tj. 500 tis. eur, dofinancovala súkromná spobočnosť —

v takom prípade by určite neboli žiadne námietky voči tomuto projektu. Ešte raz poukázal na
otázku parkoviska — pokiaľ v sůčasnosti chodí na futbalové zápasy 300—500 divákov, mestské
parkovisko pred Tatranom (60 — 80 miest) je pine obsadené. Mesto deklaruje, že pomóže
Podbrezinám 50-timi parkovacími miestami v hodnote 50 tis. eur, čo pokladá za nepravdivé
tvrdenie, pretože podľa jeho vedomostí sa vybudovanie J edného parkovacieho rniesta pohybuje
v hodnote cca 1 200 eur, t.zn., že by sa vybudovaLo len cca 35 parkovacích tuiest. Pokiaľ by sa
skultúrnilo aj 20 parkovacích miest pred hotebom Garni, situáciu by to nevyriešilo, pretože
počas futbalových zápasov by tieto miesta museli uvoľnit‘ obyvatelia Podbrezín Fanúšikom
futbalu. Na záver vyzval primátora mesta, aby nebol alibistom a vyjadril svoj postoj
k predloženému projektu, kjeho financovaniu a aby dodržal svoj zvyk pred hlasovaním
odporučiť alebo neodporučit‘ poslancom predložený návrh podporiť.

Ing. Blcháč. PhD. — vyzval poslanca Ing. Čem, aby hlasoval za tento projekt: svoj postoj prejaví
hiasovaním.

M2r. Kultan — primátorovi v súvislosti sjeho reakciou na Ing. Čefa pripomenul, že nazÝvať
niečie vyjadrenia nezmyslami nieje taktné a nie je hodné tohto miesta. Zdóraznil, že nikto z ich
poslaneckého klubu (ani Ing. Cefo) nikdy nespochybnii tento projekt, naopak, všetci chcú mať
pekný štadión, ktorý skrášli aj sidlisko Podbreziny. Pritom k technickej časti sa nevyjadrovali
— predpokladá. že to bude predrnetom ďalšieho rokovania. Opozičným poslancom prekáža
najviac to. že súčasná koalícia nie je schopná ani pri takejto veci prizvat‘ opozičnch
a nezávisLých poslancov na spoločnú diskusiu. Myslí si, že návrhy, ktoré prezentoval, si)
výlučne pragmatické, pre dobro veci. Zároveň požiadaL, aby pred hlasovaním o tomto bode boba
vyhiásená 15-minútová prestávka.

MUDr. Oldřich Drahovzal. poslanec MsZ — poukázal na ekonomickú stránku veci — SFZ
poskytne 750 tis. eur, pričom podobne ako v prípade dotácie na rekonštrukciu zimného štadióna
ideo viazané flnančné prostriedky. Myslí si, že Liptovský Mikuláš si rekonštrukciu športových
zariadení zaslúži — porovnal súčasný stav napr. s mestom Poprad. Vyzval všetkých, aby
obmedzili diskusné prispevky a vyjadrovali sa vecne.

mR. Ganoczv. PhD. — tiež podporuje tento návrh. v reakcii na vystúpenie Ing. Čefa však
poukázal na priebeh diskusie na zasadnutí MsZ dňa 16.2.20 17 k tomuto bodu. kedy reakcie
opozičných poslancov boli veb‘mi arogwané. Za takýchto okolností je ťažké očakávať. že niekw
z koalície pozve opozíciu na určitú vecnú debatu, pretože opoziční poslanci nie sú ochotní
vecne diskutovat‘. Pripomenul. že už 16.2.2017 bob známe, že pomer financovania bude 60%

40 % a keďže SFZ poskytuje 750 tis. eur, je logické, že 40 % predstavuje sumu 500 tis. eur.
Za chvályhodné považuje, že MFK pdspieva sumou 125 tis. eur, čoje takrner 2/3 jeho rozpočtu,
pritom opozícia požaduje ešte vyššiu sumu — toto pokiadá za nereálnu požiadavku.
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Ing. Čefo — poslanec Ing. Ganoczy zhrnul to, čo je už dlhšiu dobu známe, tj. že pomer
flnancovania je 60 : 40. Vyzval ho, aby upustil od vyjadrení o arogancii na adresu opozície,
pretože z minulého obdobia možno uviesť veľa príkladov arogancie práve zo strany súčasnej
koalície. Pokiar ide o dotáciu od SFZ. zástupcovia MFK deklarovali, že nejde o viazané
flnančné prostriedky — požaduje dokladovanie tohto tvrdenia.

Ina. Blcháč. PhD. — poslanec Ing. Čefo má o tejto veci dostatok informácii, preto jeho
vyjadrenia považuje za neopodstatnené. Zo strany opozície stačilo deklarovať. či projekt chcú
alebo nechcú podporiť a MsZ sa mohlo vvlmúť takejto dlhej diskusii.

MUDr. Slafkovský — vjeho záujmeje urobiť všetko pre to, aby tento projekt bol schválený.
zároveň si však mysli, že ako poslanec a bývalý primátor má právo vedieť, aké budú dopady,
čo sa týka ekonomiky, na mesto Liptovský Mikuláš. O tom, aký má vzt‘ah k športu, resp.
k futbalu, svedči napr. to, že v r. 2002 venoval svoj celoročný poslanecký plat z NR SR na
zakúpenie sedačiek na tribúnu MFK. Koncom roku 2010 sa stal opät‘ primátorom mesta a v r.
2011 —2012 bob obdobie po hlbokej ekonomickej a hospodárskej kríze v SR a v krize bol aj
futbalový klub. V rokoch 2012— 2013 sa z nej dostal vďaka tomu, že MsZ odsúhlasilo pre MFK
výraznú dotáciu, čo móžu potvrdiť ti. ktorí sú ešte v súčasnosti vo vedení MFK. Pripomenul.
že podmienky pre futbal na Podbrezinách neboli najoptimálnejšie a prišla požiadavka z MFK
podporif výstavbu tréningového ihriska na čo bob uvoľnených viac ako 110 tis. eur
investičných prostriedkov z mestského rozpočtu. K tomu je potrebné pripočítať ďalšie
ekonomické a finančné stimuly, ktoré MFK dostal v rámci sponzorstva v dósledku jeho
osobných kontaktov na podnikatel‘ské kruhy. Takisto pripomenul. že keďže je už 20 rokov
predsedom Kanoe Tatra klubu. vie, čo znamená zápasiť s nedostatočnou tréningovou plochou.
stým, že klub nemá strechu nad hlavou, atd‘., pritom nie každý malto šťastie, že sa podaribo
postaviť napr. novú budovu lodenice, resp. vybudovať nový štadión. Sport je teda o tom, že kde
ľudia chcú, tam sú aj výsledky a týchto l‘udí treba podporiť. Na druhej strane je potrebné
pravdivo zdbraznit‘ aj to, že v porovnaní s dnešnou situáciou, ked‘ je mesto zadlžené na úrovni
33,5 %‚ bob v r. 2010 zadlžené na úrovni cca 50 % bežných príjmov. Výška dlhu mesta je
v súčasnosti cca 7.7 mil. eur, k tomu je však potrebné pripočítať hrozby. ktorým mesto čelí.
Jednou z najväčších hrozieb je dohoda, ktorú podpísal primátor mesta s Ing. Fogašom o tom.
že mesto mu zaplatí 2.7 mil. eur, pokiaľ nesplní podmienky. o ktorých primátor mesta vedel,
že ich nedokáže splniť do mája 2015. Spoločnosť ELAN prostrednictvom Ing. Fogaša verejne
prehlásila. že si bude svoj záväzok uplatňovať. tzn. je predpoklad, že táto kauza skončí na súde.
Dalšia vec je verejné osvetlenie, za ktoré mesto platí takmer 4.5 mil. eur, za čo dostáva určité
akcie. nakoniec si však celé verejné osvetlenie bude musieť od spoločnosti FIN. MOS.. a.s.
odkúpiť. Taktiež firma ZIPCITY trvá na svojej obžalobe a pokiaľ ju nestiahne. mestu hrozí
d‘alšia náhrada škody vo výške 1,2 mil. eur. K tornu je tiež potrebné pripočítat‘ 2,5 mil. eur,
ktoré budú potrebné na doflnancovanie prestavby zimného štadióna. Spolu tieto hroziace
záväzky predstavujú vyše lOmil. eur.

In. Blcháč. PhD. — vyzval poslanca MUDr. Slalkovského, aby sa vyjadril. či predbožený návrh
podporí alebo nepodporí, ale aby neklamal a nehovoril nezmysly.

MUDr. Slaflcovský — poznamenal, že neklame; primátor ho prerušuje v diskusii práve preto, že
hovorí pravdu; poukázal na neslušné správanie sa primátora mesta.

Ing. Blcháč. PhD. — opäť vyzval poslanca MUDr. Slatkovského. aby sa vyjadril k téme
modemizácie futbalového štadióna. t.j. či bude hlasovať za alebo proti.
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MUDr. Slafkovský — vyzval primátora, aby sa on vyjadril k tornu, či mu p. Fogaš vráti dohodu,
ktorú s ním podpísal — následne bude možné posúdiť, kto klame, resp. kto neklame. Primátor
vyhlasuje, že p. Fogaš nemá nárok na náhradu škody, ale naopak, p. Fogaš tvrdí, že má na to
nárok. Dalej je to spoločnosť RN. M.O.S., od ktorej mesto nakupuje akcie, za ktoré nedostáva
nič a nakoniec si bude musiet‘ odkúpiť svetlá verejného osvetlenia. aby mohli svietiť o.i. aj na
futbalovorn štadióne. Zdóraznil však, že aj keby mesto bob na pokraji finančnej krízy alebo
nútenej správy, zahlasoval by za modernizáciu futbalového štadióna. Jeho snahou je pravdivo
informovat‘ verejnosť o situácii mesta. aby po nasledujúcich voľbách nebola na nového
primátora prenášaná zodpovednost‘ za problémy, ktoré nezapričinil. Pretože toto je systém
súčasného vedenia mesta — negovať problémy z rokov 2007 — 2010, pričorn mesto bob
začiatkom roku 2011 na pokraji finančnej nútenej správy. Upozorňuje na to preto, lebo verí, že
čoskoro príde k pozitívnej zmene vo vedení tohto mesta.

Ina. Blcháč. PhD. — vyzval poslanca MUDr. Slaíkovského. aby si odpustil invektivy voči jeho
osobe.

MUDr. Slafl.covský — vo svojorn vystúpení sa vyj adrii akc bude o tomto bode hlasovať. zároveň

však chce, aby aj verejnosf vedela, že ked‘ sú poslanci ochotni tento návrh parciálne podporiť,
rozhodovat‘ sa bude až na d‘alšorn zasadnutí MsZ, kedy sa bude rokovat‘ o detailoch zrnluvv

a o vstupe do spoločnosti. Súčasné vedenie si žial‘ bude musiet‘ všetky pripomienky vypočut‘
ešte raz, pretože tento návrh zle pripravilo. Za seba prehLásil, že urobí všetko pre to. aby tento
návrh bol schválený, ale zároveň urobí všetko pre to, aby občania vedeli. do akého
ekonomického marazmu súčasné vedenie toto mesto dostáva.

Mar. Dvorščáková — reagovala na prvá časť vystúpenie poslanca MUDr. SlaIkovského, kedy
vyjadril svoju rudskú a vnútornú podporu futbalovému štadiónu — snahou všetkých je. aby sa
štadión zmodernizoval, aby bol kultúrny a kvalitný. Zároveň však požadujú. aby toto rokovanie
bob korektné vo všetkých ohľadoch. preto pokladá za nesprávne a neslušné správanie sa
niektorých kolegov, ktorí prekrúcajú slová opozičných poslancov a vytrhávajú ich z kontextu.

aby ich použili proti nim a predviedli verejnosti politickú neznášanlivosť.

In. Blcháč. PhD. — vyzval poslancov, aby vo faktických poznámkach reagovali na
predchádzajúcich vystupujúcich a aby nerozvíjah určité ňlozofe, aj ked‘ podstatné je to, ako
budú hlasovat‘.

In. Bonko — s potešením prijal informáciu, že poslanec MUDr. Slaflwvský zahlasuje za
predbožený návrh uznesenia a pripája sa kjeho stanovisku. t.zn.. že tiež takto zahlasuje.

V súvislosti sjeho upozorňovanim na hroziace dziká mu pripomenul. že na základe previerky
vykonanej Inšpekciou životného prostredia na skládke TKO bob zistené. že skládka bola
uzavretá amatérsky. nekvalitne a hrozí ekologická katastrofa. Na základe vykonanÝch sond je
predpoklad, že bude potrebné spracovaf nov‘ projekt na opravu sk]ádky, pričom podl‘a

vyj adrenia odborníkov hrozí, že táto úprava bude stáť mesto I mil. eur.

Ľ. Trizna — vyjadril prekvapenie nad tým, že poslanec MUDr. Slafkovský vo svojom vystúpení

prebral celú históriu, pravdepodobne preto, aby si získal určité politické body. Spomenul aj
kauzu Heliport, preto mu pripomenul, že túto kauzu začal práve on.

Ina. Urbanovič — konštatoval. že poslanec MUDr. Slatkovský sa opäť zaoberal politikou

namiesto toho, aby sa vecne venoval problematike, ktorá je predmetom tohto bodu. V)jadril
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poľutovanie, že niektorí poslanci robia z takéhoto historicky významného projektu politiku, čo
na toto zasadnutie nepatrí. V súvislosti sjeho úvodnými slovami poznamenal, že si nepamátá.
že by MFK v r. 2011 —2012 bol v krize. Osobne v r. 2010 skončil ako prezident klubu, ktorý
bol len minimálne zadlžený (cca 20 — 25 tis. eur), kým v r. 2014 bol klub zadlžený vo výške
150tis. eur, pričom MUDr. S]afkovský ako vtedajší primátor pri schvarovaní dotácie pre futbal
prehžasoval, že „bude vlastnou kn‘ou ručit‘ za to, že na konci volebného obdobia bude
hospodárenie MFK vyrovnané“. Jeho vyjadrenia preto považuje za nepravdivé a scestné, čím
iba zavádza verejnosť. Co sa týka tréningového ihriska, mesto naň poskytlo 115 tis. eur, pričom
MUDr. Slalkovský tvrdil, že d‘alších 100 tis. eur poskytne sponzor, tj. podľa neho toto ihrisko
stálo cca 200 tis. eur.

1n2. Čefo — k vyjadreniu MUDr. Slafkovského o podpore športu za predchádzajúce roky
podotkol, že on osobne je rád, že aj jeho zásluhou a určite ešte viac zásluhou nebohého bývalého
poslanca Ing. Vinčura bob do MFK Tatran vložených toľko financií a za tým si stojí.

In. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec MsZ—k pripomienke o výške splácania zo strany mesta
poznamenal, že sa bude splácat‘ cca 40tis. eur ročne podobu 10 rokov, čo predstavuje 0,12%
z ročného rozpočtu.

Ina. Blcháč. PhD. — tento údaj je potrebné zaznamenat‘ pre budúcnosť. závisí to však od toho,
ako všemi poslanci zahlasujú, t.j. či bude táto akcia schválená.

MUDr. Slafkovský — pod‘akoval Ing. Bonkovi za doplnenie. že hroziaci dlh nic je 10 mil. eur.
ale 11.2 mi]. eur, ak bude potrebných d‘alších 1,2 mil. eur na skládku. Poslancovi Ľ. Triznovi
pripomenul, že Ing. Fogaš pred 2 dňami na facebooku zverejnil. že trvá na uplatneni si škody
vo výške 2,7 mil. eur. Doplnil, že ak si škodu bude uplatňovať aj s 10 %-nou sankciou, bude sa
jednať o oveľa vyššiu sumu. Zdóraznil, že na to, aby navrhovaný projekt bol schválený, on
osobne nemusí hlasovaf za; stačí, aby bol prítomný v rokovacej miestnosti, čím zvýši kvórum.

Inu. Blcháč. PhD. — vyzval poslanca MUDr. Slafkovského ajemu podobných hlásajúcich
nezmysly o určitorn záväzku mesta voči spoločnosti ELAN a Ing. Fogašovi, aby zvážili svoje
nezmyse]né tvrdenia, ktoré šina rbznymi spósobmi a na základe ktorých sa aj táto zbytočná
diskusia rozvinu]a. Pripomenul. že tento projekt mohol byť schválený už 16.2.2017 a štadión
sa už mohol začať rekonštruovať. Zdóraznil. že žiadny záväzok voči spoločnosti ELAN
neexistuje. preto požiadal opozičných poslancov, aby nedezinformovali občanov. ktori by
mohli týmto tvrdeniam uveriť. Takisto nejestvuje žiadny záväzok voči spoločnosti ZIPCITY,
pretože Okresný súd rozhodol. že takýto záväzok mesto nemusí platiť. Co sa týka spoločnosti
FIN. M.O.S.. pokial‘ chcú poslanci argumentovať zodpovedne, mali by doložiť zmluvy, na
základe ktotých by mesto malo platiť za verejné osvetlenie. Uvádzajú teda 3 nezmyselné
tvrdenia, na základe čoho šína negatívny obraz o meste. Poukázal na hodnotenie spoločnosti
INEKO, ktorá hodnotí mestá a obce — z 50 najväčších miest na Slovensku je Liptovský Mikuláš
z hľadiska finančného zdravia a finančnej budúcnosti v strede — umiestnil sa na 26. mieste,
preto sú tvrdenia o hroziacej nútenej správe apod. nezmyselné. Reálnym faktomje však to, že
skládka TKO, ktorú mesto v r. 2013 —2014 predčasne uzatvorilo bez verejného obstarávania
za sumu 1,2 mil. eur, je uzavretá nekvalitne a bude ju potrebné nanovo uzatvárat‘, za čo by ina]
niesť zodpovednosť MUDr. Slafkovský. Obyvatelia by sa mali zaujímať, čo počas svojho
pčsobenia vo funkcii primátora MUDr. Slafkovský pre mesto urobit— faktom je. že nepostavil
ani jeden športový stánok, naopak. predal Liptov Arénu za nízku cenu 670 tis. eur a keď sa
začínala stavat‘ lodenica, svojím nevhodným správaním (pískanim) ju bojkotoval. V súčasnosti
má problém pokiaľ ide o rekonštrukciu zimného štadióna, či futbabového štadióna. Preto ho
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vyzval, aby prestal tieto nezmysly, ktoré nemóže doložiť žiadnymi faktami, šíriť, strašíť ľudí
a na základe toho odmietať takéto jedinečné projekty a príležitosti pre mesto Lipt. Mikuláš.

Mgr. Kultan — pokiaľ ide o kauzu Heliport, občania sa móžu rozhodnúť, či budú veriť
primátorovi, alebo Ing. Fogašovi. ktorý tvrdí, že si nárokuje od mesta náhradu škody. O tom. či
na to má nárok. však rozhodne jedine súd. Dalšia vec je otázka FH‘1. M.O.S.. a.s. — pripomenul.
že len slušne požiadal o doloženie dokladu o tom, že spoločnosť odovzdá verejné osvetlenie do
majetku mesta. Co sa týka skládky. požiadal o preukázanie toho. že bola zle uzatvorená a že do
nej preniká voda — v opačnom prípade rnbže isť o zavádzanie verejnosti. Pokiaľ ide o kauzu
medzi mestom a spoločnosťou ZJPCITY, podřa posledných informácií nie je právoplatne
rozhodnuté. Nie je pravda, že opoziční poslanci kvóli týmto kauzám predložený projekt
sabotujú — pripomenul, že len slušne požiadal, aby sa tieto veci vysvetlili, pretože prítomní
členovia alebo priaznivci MFK si musia byť vedomí toho, že mesto peniaze nielen poskytuje,
ale čelí aj uvedeným hrozbám, ktoré sú reálne.

MUDr. Sjafkovský — pokiaľje problém na skládke. pripomenul. že v rozpočte je na tento účel
rezervovaná suma takmer I mil. eur — predovšetkým je potrebné zadefinovat‘ škodu a pokiaľ sa
skutočne preukáže, osobne bude hlasovať za to, aby sa problém nešil, pretože problém skládky
prenas]eduje mesto ešte spred roku 1990. Co sa týka lodenice. pravdouje. že pískaním dával
najavo nespokojnosf. pretože lodenica mala patriť Kanoe Tatra klubu, ale rozhodnutím
vtedajšieho primátora Ing. Blcháča, že nepredá mestský pozemok. na ktorom lodenica stoji,
nikomu mému, len Armáde SR, sa muselo zmeniť póvodné rozhodnutie. Na základe toho KTK
musel vrátit‘ dotáciu, ktorú mal na účte, späť do štátneho rozpočtu a tak dotácia, ktorá mala íst‘
cez kapitolu školstva priamo pre KTK, išla cez Armádu SR a dnes objekt vlastní Dukla Banská
Bystrica, aj keď ho KTK využíva.

lna. Blcháč. PhD. — vystúpenia Mgr. Kultana a MUDr. Slafkovského považuje za nezmyselné.
Opäť pnipomenuL že voči spoločnosti ELAN mesto žiadny záväzok 2.7 mil. eur nemá —

vyjadrenia Ing. Fogaša na sociálnych siet‘ach nepovažuje za relevantné. Mgr. Kultanovi
odporučil. aby dóveroval dokumentom, ktoré sú uložené na Msti. Na vvstúpenie poslanca
MUDr. Slafkovského nereagoval.

Inu. J. Bobák — z predloženej správy sa poslanci dozvedeli, že v meste Liptovský Mikuláš je
evidovaných 623 futbalistov, t.zn., že vrátane rodičov a pribuzných je celkovo cca 3 000
priaznivcov futbalu, čo je približne 10 % počtu obyvatel‘ov mesta. Je potrebné si uvedomiť, že
poslanci musia hájit‘ aj záujmy 90 % obyvatel‘ov, ktoni nemajú možnosť sa k tomu vyjadriť.
Pokiaľ by tito občania boli oslovení napr. v uliciach mesta. v žiadnom pnípade by nesúhlasili
s vybudovaním ihriska. ale žiadali by opraviť cesty, chodníky. atd‘., o Čo sa má z ich peňazí
postarat‘ mesto. Za istých podmienok však poslanci dokážu akceptovať, že sa vybuduje
futbalový štadión, ato vtedy. keď bude materiál pnipravený na patričnej úrovni. ato zo strany
mesta. ktoré musí zodpovedať za prípravu materiálu tak. aby bol schopný na schválenie. Pokiaľ
ideo memorandum. v preambule sa uvádza, že toto memorandum by malo vyústit‘ do založenia
obchodnej spoločnosti. pričom v celom materiáli nie je ani zrnienka o tom, o akú obchodnú
spoločnost‘ sa má jednat‘. Stručne charakterizoval jednotlivé spoločnosti, ktorých je 6 druhov
a v každej sa ručí mým systémom — aj z tohto hľadiska by mesto malo venovať príprave
dokumentov viac pozornosti, napriek tornu, že MFK venoval spracovaniu materiálu vel‘a úsilia.
Poukázal na d‘alšiu stať materiálu - v súvislosti stým pripomenul, že na území mesta je cca 20
klubov, pričom takmer v každom sa realizovala výmena alebo obnova tribún a sedačiek. čo
vzhľadom na počet divákov v niektorých kluboch zrejme nebolo nevyhnutné. Je potrebné si
uvedomiť. že tribúna má byť vybudovaná na pomery klubu - ak MFK Tatran hrá 2. ligu, podľa
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stanovených podmienok má byť na štadióne 1300 sedačiek, čo tiež nie jev materiáli uvedené.
Vybudovať však 2 230 sedačiek, ktoré nebudú využité, ale na druhej strane budú potrebovat‘
údržbu, je podľa jeho názoru neekonomické a pre uvedených 90% ľudí ťažko zdóvodniteľné.
Pripomenul, že primátor mesta vyzýva poslancov, aby sa vyjadrili, či podporia predložený
materiál, ale pta sa. Či primátor urobil všetko pre to, aby bol tento materiái prijatý v MsZ.
Poznamenal, že materiál je pripravený vefrni laxne. nebolo k nemu zvolané žiadne spoločné
rokovanie. pričom od poslancov sa požaduje, aby tento projekt obhajovali. Na záver sa odvolal
na pripomienku poslanca Ing. Cefa, ktorý sa vyjadroval k sume 84 tis. eur použitej na
vybudovanie 20 parkovacích miest na Jabloňovej ulici - z toho vyplýva. že náklady na jedno
parkovacie miesto bolí 4 200 eur, pričom v diskusíi odznela inforrnácia, že náklady na jedno
parkovacie miesto sú maximálne 1 200 eur. Otázkou je, či si vedenie mesta dokáže obhájiť
takéto ved pred občanmi. Pripomenul, že poslanci sú volení zástupcovia občanov a musia im
skladať účty za svoju prácu, čo však pri takomto pristupe vedenia mesta nie je možné.

Ľ. Trizna — Ing. J. Bobák vo svojom vystúpení tvrdil, že 90 % občanov. ktorých zastupuje,
nesúhlasi so stavbou štadióna - v tejto súvislosti ho požiadal, aby konkretizoval. odkiaľ má
tento údaj - pokiaF ho preukáže, on bude prvým. kto za výstavbu štadióna nezahlasuje.

MUDr. Slafkovský — podFa jeho názoru primátor vzhľadom na situáciu. aká je zrejme
v koaličnom klube, nemá istotu. či všetci koaliční poslanci zahlasujú za tento návrh. preto týmto
spósobom vedíe rokovanie. Priklonil sak názoru Ing. J. Bobáka, že cca 90 % občanov zvažuje,
čoje pre nich prioritné - nie všetci súhlasia s výstavbou nového futbalového štadióna a aj pred
nimi poslanci ponesú zodpovednosť.

Inu. Blcháč. PhD. — považuje za nepochopiteľné, prečo sa MUDr. Slaíkovský obracia na
primátora mesta; pripomenul, že hlasovať budú poslanci. t.zn., že zodpovednosť je na nich.
Vyzval ho. aby nehodnotil situáciu v koaličnom klube -jeho poslanci tento návrh podporujú a
zároveň sú toho názoru, že by to mala byť vec verejná. Pokiaľ si MUDr. Slafkovský mysli, že
tento projekt nie je vec verejná a nepodporí ho. ľutuje. aleje to vec mestského zastupiteľstva.

Marek Nemec. poslanec MsZ — pripomenul, že diskusia k tomuto bodu prebieha už cca 2,5
hodiny, pričom diskusné príspevky sa v postate opakujú. Pre opozičných poslancov každá
oblasť predstavuje problém, čo pripisuje tomu, že opozicia nepraje súčasnému vedeniu. Co sa
týka dotácie, podľa neho by bob nerozumné ponúknutú sumu 750 tis. eur neprijat‘.

Ina. J. Bobák— poslancovi Ľ. Triznovi pripomenul, že ked‘ sa vyjadri], že futbalisti a ich rodinní
príslušníci tvoria 10 % obyvateľov, zároveň konštatoval. že poslanci zastupujú aj záujmy
d‘alšich 90 % občanov. K poznámke poslanca M. Nemca podo(kol. že poskytnutá dotácia ešte
nie je zárukou úspešnosti stavby - podmienkou je dobrý projekt a dobre zazmluvnené veci.
V tomto prípade je potrebné zvažovať. či uvedených 2 230 sedačiek bude účelne využitých.

Karol Székelv. poslanec MsZ — poznamenal, že sa hanbí za priebeh tohto rokovania. Osobne si
myslí, že futbalisti si nezaslúžia, aby trpeli pre osobnú neznášanlivosť niektorých poslancov.
Vyzval kb, aby sa pokúsili pri hlasovaní o tomto návrhu byť nad vedou. Ako predseda komisie
športu víta aktivitu MFK Tatran a je rád, že MsZ má vöbec možnost‘ rozhodovať o takejto
investícii. preto ocení, keď modernizáciu futbalového štadióna MFK Tatran spoločne schvália.

lnE. J. Bobák — zdóraznil, že sa nejedná o osobnú neznášanbivosť, ale o prípravu materiálu,
ktorý by mal splňať kritériá predkladania do MsZ. Je to o.i. aj vizitka komisie športu. ktorá
mala tento materiál riadne prerokovať. Pripomenul, že list zo SFZ bol datovaný 23.3.20 17 ana
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včerajšie zasadnutie opoziční a nezávislí poslanci požadovali určitý relevantný dokument, žial‘,
tento dokument nič konkrétne nepotvrdzuje (účel, druh zmluvy, kapitola, atď.), hovorí len
o tom, že bude poskytnutá suma 750 tis. eur.

lnQ. arch. P. Bobák — pripomenul. že technický stav tohto objektu pozná cca 30 rokov — aj
osobne sa podieľal na projektovaní určitých vecí. Podporu vyjadrenie poslanca K. Székelyho a
zároveň pripomenul. že zatiaľ ide len o memorandum, preto nevidí dóvod. aby sa kládu určité
podmienky -je potrebné doriešiť ešte veľa vecí. Osobne víta, že mesto dostane 1 mil. eura že
móže pre takýto kultúmo-športový stánok niečo urobiť. Požiadal všetkých. ktorí zadávajú určité
podmienky, aby z tejto veci neurobUi aféru, ktorá nakoniec skončí tým, že dotácia nebude
poskytnutá a žiadna modernizácia sa neuskutoční. Uviedol príklad. keď z mesta Liptovský
Mikuláš odišli negatívne stanoviská k rekonštrukcii najvýznamnejšej dopravnej záležitosti
(železničnej trate), ktorá mohla tomuto mestu pomócť, vrátane preložky štátnej cesty a ktoráje
ohrozená aj preto, že poslanci sa na MsZ nevedeli dohodnúť. Citoval poslanca MUDr.
Slafkovského, ktorý sa vyjadril, že primátor Ing. Blcháč si zrejme chce opäť „postaviť určitý
pomník“. Zdóraznil, že cieľom je to, aby súčasní predstavitelia mesta po sebe niečo zanechali.
Nie však cesty. pretože je povimosťou každého MsZ. aby opravovalo cesty, ale je potrebné
zanechať aj určité kultúrne a športové stánky, aj keby mali slúžiť len pre 10 % obyvateľstva.
Vyzval všetkých. aby predložen materiál podporili bez ďalšich pripomienok.

Mur. Kultan—podporuje vyjadrenie Ing. arch. P. Bobáka. zároveň však požiadal, aby sa opravil
zle spracovaný materiál a potom sa móže o ňom hlasovať - ide len o logické formálne zmeny.

MUDr. Slafkovský — súhlasí s tým, že je potrebné doriešiť ekonomické veci, aby bob jasné,
v akom stave sa mesto nachádza, resp. sa v blízkej budúcnosti bude nacbádzať a neschovávať
problémy. ktoré mesto má. Co sa týka poznámky o „pomníku“, pripomenul. že ak by vedeniu
mesta išlo o samotný šport. v pn‘om rade by žiadabo opravit‘ nevvhovujúcu tréningovú plochu.
postaviť šatne pre mládež, zaviesť vodu do šatní - tieto požiadavky sav návrhu neobjavujú. ale
objavuje sa tam tribúna na sedenie pre 2 500 ľudí. Z tohto hľadiska si myslí, že tento projekt sa
nerobí pre šport. ale pre to, že niekto si chce ..postaviť pomník“.

In. J. Bobák — poslanci sa snažia robiť veci pre občanov, preto aj v tomto prípade kladů dóraz
na to, aby sa tento projekt zrealizoval tak, aby slúžil mladým dlhé roky. Je potrebné si
uvedomiť, že prioritou nic sú tri tribúny, ale životné a tréningové podmienky. Co sa týka tzv.
„pomníkov“, poukázal na rok 2010, kedy nová fasáda Základnej školy na Demánovskej ceste
bola zničená obrovským predvolebným billboardom Ing. Blcháča.

Inn. arch. P. Bobák. CSc. — čo sa týka opráv predloženého materiálu, považuje za
nepredstavitefné, aby sa priamo na tomto zasadnutí nešila každá vznesená pripomienka
a opravoval sa text. Pripomenul, že materiál pňpravovabi odborníci - ekonómovia a právnici.
ktorým dóveruje. Podľa jeho názoru sa úprava jednotlivých podmienok möže riešif v zmluve
o založení obchodnej spoločnosti. Co sa týka počtu sedačiek, takisto si myslí. že móže byť o 1
tribúnu menej, na základe toho však nemožno tvrdit‘, že mládež má zlé životné a tréningové
podmienky. Pripomenul, že súčasťou projektu je nová budova, ktorá má 8 šatní a 8 sociálnych
zariadení.

lnE. Ganoczy. PhD. — v predchádzajúcom vystúpení svoj postoj jasne vyjadril, preto sa
pozastavil nad niektorými myšlienkami. ktoré na tomto zasadnutí priebežne odznievajú, napr.
o vzájomnej neznášanlivosti, resp. stavaní pomníkov - osobne by bol rád. keby po k-aždom
primátorovi tohto mesta zostal určitý pomník.
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Michal Paška. poslanec MsZ — osobne veľmi dobre pozná zázemie tohto klubu, kde pósobil na
pozícii administrátora stránky; taktiež za dobu 8-10 rokov z pozície šponového redaktora.
Zároveň je aj obyvateľom sídliska Podbreziny, Jefremovskej ulice a denne vidí futbalový
štadión i súčasnú tribúnu. ktorá nieje peknou vizitkou pre najväčšie sidlisko v Lipt. Mikuláši.
PdpomenuL že mesto aj v minulosti športovému klubu .MFK Tatran vždy pomáhalo, ale zatiaľ
nikdy sa nepodarilo získať od štátu dotáciu vo výške 750 tis. eur. Je to obrovská suma, ku ktorej
je však nevyhnutné spolufinancovanie zo strany mesta Liptovský Mikuláš; zároveň oceňuje
ústupok. ktorý pri financovaní tohto projektu urobil MFK Tatran. V súvislosti s pripomienkou
Ing. J. Bobáka, že poslanci nemali vopred dostatok informácii. uviedol, že on osobne oslovil
primátora mesta na stretnutie k tejto téme — získal od ucho určité informácie a diskutoval aj
s predstaviteľmi MFK Tatran, atd‘., tj. snažil sa nezávisle zo všetkých strán zozbierať určité
poznatky; k tornu mal desiatky stretnuti s občanmi na dennej báze. Po čase dospel k tornu, že
by bob pre šport tragédiou, keby mesto ponúkanú sumu 750 tis. eur odmietlo, pretože takáto
veľká investícia, ktorá mieri do mesta Liptovský Mikuláš, je historickou šancou. Preto si myslí,
že aj vzh]‘adorn nato, že štadión sa nachádza na najväčšorn sídlisku v Lipt. Mikuláši. postupne
sa obnovila budova. šatne. vybudovalo sa určité sociálne zázemie, v r. 2008 pribudlo veľké
ihrisko s urnelým trávnikom s osvetlením a v r. 2012 -2013 pribudla d‘alšia tréningová plocha.
Faktomje, že ihrisko s umelým trávnikom je plne využívané, neraz aj do večerných hodin, hrajú
na ňorn aj tírny z mých regiónov. avšak tribúna na ihrisku vóbec nereprezentuje mesto Lipt.
Mikuláš, preto si myslí, že je nevyhnutné podporit‘ túto investíciu. Pod‘akoval všetkýíu. ktorí
pniložili ruku k dielu, pretože získať do mesta 750 tis. eur je veFmi slušný výsledok. V diskusii
s prirnátorom bol ubezpečený, že mesto je pripravené na spolufinancovanie tejto aktivity, čo sa
uvádza aj v dóvodovej správe. Keďže osobne sa podrobne venuje problematike opráv ciest
a chodníkov v meste. presvedčil sa, že sú vypracované určité plány a v týchto aktivitách su bude
súvis]e pokračovať. vrátane riešenia problematiky parkovania. Suma. klorá prichádza do lohto
mesta, je však skutočne vysoká a bob by nesystémové. keby mesto takúto sumu odmietlo.
Jednýmz dóvodovje aj to. že sazlepší zázemie pre športovcov, ktoréje v súčasnosti nedóstojné,
preto si mysli, že ked‘ je možnosť prijať takúto dotáciu a podstatným spósobom na niekoľko
desiatok rokov zmodemizovať futbalový stánok, mala by sa bez ohľadu na politické zastúpenie.
určité spory. resp. mé dóvody. využil‘ a skúsiť pombcť futbalu aj týmto spósobom.

MUDr. Slaíkovský — osobne víta možnosť, že určité flnančné prostriedky do mesta prídu,
pretože za ostatných 30 rokov vel‘akrát takáto možnost‘ nebola. Je to vd‘aka tornu, že celková
situácia v krajinc sa zmenila a krizové obdobie sa skončilo. Pripomenul. že v minulosti sa také
investície ako bob dokončenie sídliska Podbreziny. alebo riešenie zosúvajúcej sa skládky
komunálneho odpadu priamo do potoka, museli riešiť bez toho, aby mesto dostalo určitú štátnu
dotáciu. V záujme všetkých je aj do budúcna riešiť ekonomické problémy. ktoré pred mestorn
vyvstávajú. preto treba pravdivo ajasne hovoriť o tom. čo sa pláiuje robiť a za akých okolnosti
a byť si vedomí toho, že pokiaľ chce mesto takýto projekt podporiť, nesie to so sebou aj určité
riziká. On sije vedomý, že minimálne mládež potrebuje zlepšiť podmienky atakisto je potrebné
udržať finančnů podporu do budúcna na prevádzku klubu. V lejto súvislosti vyslovil obavu, že
sumu 125 tis. eur, ktorú si MFK požičia, bude musieť vrátíť mesto cestou určitej dotácie.

Inu. J. Bobák — k vystúpeniu poslanca M. Pašku poznamenal, že predmetom jeho pripomienky
nebola absencia diskusie k tejto téme, ale zdónaznenie toho, že v takýchto závažných veciach
má vedenie mesta urobiť také opatrenia, aby projekt bol pniechodný. Poznamenal, že pned
časom túto vec konzultovai $ pnezidentom MFK Tatran Ing. Mikušiakom, ale predbožené
memorandum je ukážkou toho. ako sa dá z dobrej veci urobit‘ neprijateľná. Je možné, že MsZ
toto memorandum schváli, ale Okresná prokuratúra ho vvhlási za neplatné, pretože napr.
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chýbajú 2 podpisy štatutárov, resp. je nesprávny názov spoločnosti. Preto odporučil text
memoranda v zmysle uvedených pripomienok upravit‘, aby sa predišlo nutnosti jeho
opatovného schvarovania.

Mgr. Kultan — požiadal poslanca M. Pašku, aby podporu jeho pozrneňovacie návrhy, ktoré
upravujú materiál tak, aby bol jednak široko akceptovatern. ale hlavne Formálne správny,
pretože keď sa neuvedie správne ani názov klubu, nebude to dobrá vizitka tohto mesta.
Pripomenul, že už v minulosti bol problém s tým. ked‘ sa zle uviedol názov obchodnej
spoločnosti a návrh bol vrátený do MsZ. Jedná sa oto, aby materiály boli správne vypracované,
bez ohľadu na to však pine podporuje nutnosť modernizácie futbalového štadióna.

Inu. Milan Mikušiak. prezident MPK Tatran L. Mikuláš — na úvod požiadal o ospravedlnenie
za to, že touto iniciativou spósobii takúto búrlivú diskusiu a výmenu názorov medzi niektorými
poslancami. Myslí si, že zástupcovia MFK Tatran trpezlivo počúvali všetky vyjadrenia pre
a proti a oceňuje, že pri róznych názoroch, ktoré majú poslanci na rózne stránky fungovania
mesta, v podstate všetci tento projekt podporujú. Poznamenal, že je to projekt pre mesto
historický a bude slúžiť d‘alších 40 — 50 rokov. V súčasnosti nemožno odhadnúť, či sa počet
miest na tribúnach niekedy naplní. ide však o štandard pri budovaní štadiónov na Slovensku
(v niektorých porovnateľných mestách budujú štadióny dokonca s väčším počtom sedadiel) a aj
ked‘ v súčasnosti záujem o futbal mierne upadol. SFZ robí veľa pre to, aby jednotlivé ligy
zatraktívnil. Je potrebné si uvedomit‘, že MFK Tatran je už postupujúcim mužstvom do
celoštátnej 2. ligy. t.zn., že je perspektíva dobrých zápasov, čo predpokladá aj väčší záujem
divákov. Stavať štadión napr. pre 500 ľudí by podľajeho názoru nemaio význam, ale pri takejto
investícii je potrebná aj určitá odvaha (porovnal to napr. s výstavbou supermarketov
v minulosti). Co sa týka róznych spomínaných podrnienok, pripomenul. že SFZ tento projekt
predložil aj na SPZ, ktorý veľmi pozitivne hodnotil napr. to, že sa navrhujú ľahké Éribúny. s tým.
že počty sedadiel sa zrejme budú ešte upravovat‘ smerom nadol. Je však potrebné brat‘ do úvahy
to, že SFZ dáva peniaze na to, aby štadión splňal úroveň určitej kategórie, v tomto prípade 2.
kategóriu UEFA, kde sú stanovené počty sedadiel, rozmery šatní, atd‘, — toto rieši Smernica
o štadiónoch r. 2018, ktorúje potrebné rešpektovat‘. V tomto duchu bob zadané aj spracovanie
štúdie a celú prípravu konzultovali s Komisiou pre infraštruktúry štadiónov na Slovensku.
pričom odborní projektanti všetky kritériá v rámci štúdie odobrovali. Následne sa odborným
stavebným odhadom stanovuje výška nákladov, tzn.. že netreba mať pochybnosti o tom, že sa
postaví určitá stavba, ktorá nebude vyuŽitá. Co sa týka mládeže. pripomenul. že priestory
v novej budove musia spiňať kritériá z hľadiska infraštruktúry. ale počas 2 týždňov. kedy sa
nebudú konat‘ majstrovské zápasy, budú tieto priestory poskytnuté na využívanie aj
mládežníckym mužstvám. Na záver poďakoval všetkým poslancom za to, že v rozprave
vyjadriii podporu tomuto projektu a verí. že to prejavia aj svojím hlasovanim.

lnu. Bicháč. PhD. — pripomenul, že žiadna vec sa nerodí fahko, ani táto atak ako bob získané
do majetku mesta 1,5 mil. eur na rekonštrukciu zimného štadióna. ktorá sa čoskoro začne,
takisto ho mimoriadne teší, že z iniciativy MPK Tatran Liptovský Mikuláš sa získavajú
spoločne do majetku mesta d‘alšie Rnančné prostriedky a tým aj pekné športové stánky — pokiar
to chce niekto nazvať „pomníkmi“, vtom prípade takéto pomníky rád prijíma. Vyj adrii radosť.
že k takýmto ..pomníkom“ patrí napr. Liptov Aréna, hoci už nepatrí mestu. alebo bodenica pri
kanáli KTK, čo si osobne pripisuje a d‘alšie. Takisto d‘akuje všetkým, ktorí zahlasujú aj za tento
jeho „pomník“ — bude rád, že ho bude možné čoskoro zrealizovat‘ a že ho budú mócť využívat‘
nielen ňitbalisti. ale budú sa tam mócť konať aj mé aktivity. Vjadril potešenie. že pred cca 8
rokmi vtedajší prezident MPK Ing. Urbanovič inicioval umelý trávnik. vd‘aka čomu mestu
Liptovský Mikuláš závidia viaceré mestá takéto športové infraštruktúry a ven, že budú aj ďalšie
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— o to sa bude toto vedenie mesta snažíť. Na záver zdóraznil, že mesto Lipt. Mikuláš si móže
dovolíť do budůcnosti aj takúto investíciu bez problémov schváliť, pretože dve nezávislé
inštitúcie sa začiatkom tohto roka vyjadrili, že mesto Lipt. Mikuláš má pozitívny predpoklad
stabilného rozvoja, má dobrú ekonomickú kondíciu, má dobré flnancie i majetkové pomery a
nemá zadlženosť a všetky negatívne komentáre na sociálnych sieťach považuje len za
zahrnlievanie skutočnosti. preto boli tieto argumenty zahrnuté do dóvodovej správy. Vzhľadom
nato požiadal poslanca Mgr. Kultana. aby svoj návrh na vypustenie tejto sate stiahol, pretože
s tým nemožno súhlasiť. Vyjadril presvedčenie. že po 5-minútovej prestávke bude táto
výnimočná príležitosť pre mesto Liptovský Mikuláš a pre futbalistov podporená. Ukončil
rozpravu k tomuto bodu a pred hlasovaním vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút.

C. Trizna — po prestávke predložil na hlasovanie pozmeňovacie návrhy poslanca Mgr. Kultana
s tým, že z 13 návrhov Mgr. Kultan bod č. 6 stiahol - o ostatných p. Trizna odporučil hlasovať
spoločne.

Predložené pozmeňovacie návrhy boli jednomysel‘ne (21 hlasmi) schválené.

Ľ. Trizna — prcdložil na hlnsovanie návrh uznesenia ako celok — so schválenými
pozmeiovacimi návrhmi.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (20 poslancov za. I sa zdržal hlasovania).
Uznesenie boto prijaté pod číslom 1812017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

InĽ. Gutraiová — prezentovala obrazové porovnanie štadióna MFK Tatran Liptovský Mikuláš
s futbalovým štadiónom mesta Poprad.

1n. Blcháč. PhD. — zablahoželal MFK Tatran a mestu Liptovský Mikuláš k tornu, že sa začína
proces určitého zlepšenia infraštruktúry na futbalovom štadióne MFK Tatran, ktorý je
mestským majetkom a vďaka podpore takmer všetkých poslancov móže tento proces
pokračovať, t.j. budú sa predkladať potrebné dokumenty na schválenie do MsZ. Pod‘akoval za
účasť na zasadnutí MsZ hráčom, fanúšikom i funkcionárom a poznamenal, že na nový športový
stánok sa móžu tešiť nielen oni, ale aj ďalšie generácie.

9/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Michal Paška — poďakoval odboru ŽP a dopravy Ms!) pod vedením Ing. Lengyela za
rýchle riešenie požiadavky na osadcnie reflexných značiek prechodu pre chodcov na
frekventovanom mieste pri železničnej stanici; taktiež poďakoval konusu dopravy a VP pod
vedením p. J. Greša za schválenie tejto požiadavky.

2. Inn. Jozef Bobák : a) Interpeloval primátora mesta:
Palúdzka — pripomenul, že v r. 2016 opakovane interpeloval vedenie mesta i VPS

s požiadavkou o výrub stromov na Parkovej ulici (oproti Martančíkovcom) — napriek tornu, že
už cca rok sú označené dva stromy. doteraz neboli vvpílené — opätovne žiada o realizáciu tejto
požiadavky.
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b) Interpeloval primátora mesta:

Poukázal na verejnú vyhlášku z 28.2.2017 (zvesená 15.3.2017) na rodinný dom na účely
bývania v celkovej výmere úžitkovej plochy 141,5 rn2, nachádzajúci sa v k.ú. Lipt. Mikuláš —

Palúdzka. Oksužná ulica, súp. Č. 76 postavený na pozemku KN-C 1976; spoločne s časťou
priľahlého pozemku je to 378 rn2, Výška nájmu je 84,97 eur mesačne, podmienkou nájmu je
investícia spojená s rekonštrukciu väčšieho rozsahu na náklady nájomcu. Cenovú ponuku je
potrebné predložit‘ v podateľni vyhlasovateľa alebo poštou na adresu vyhlasovatel‘a do
15.3.2017 do 12.°° hod. v zalepenej obálke označenej... Pripomenul, že podľa jeho poznatkov
i zakreslenia na mape sa jedná o okolie Vallovho domu. Ide o mestský pozemok. ale celkovo
prenajímatel‘ má 378 m2 a dorn, ktorý je nevhodný na bývanie, pričom pozemok v evidencii
mesta predstavuje výmeru 2 217 rn2, tzn., že ideo rozpor vo výrnere —požiadal o zdóvodnenie.
Navyše verejne bola prerokovaná a schválená štúdia vypracovaná p. Sarafinom na predmetný
pozemok, na ktorom má byť replika starého mlyna a má sa zriadiť prírodné kino. Ani jeden
z týchto zámerov však nekorešponduje s uvedeným nájmom, ktorý nie je obmedzený; myslí si,
že cena i všetky podmienky nájmu sú minimálne zarážajúce, až podivné. čo podl‘a neho skór
mieri k niečomu úplne mému.

Odpovedané na zasadnurí MsZ: Inu. Blcháč. PhD. — poznamenal, že poslanec Ing. J. Bobák
čítal dobre.

3. Inp. Jaroslav Čefo: a) Interpeloval primátora mesta:

Zelená vlna na hlavnom ťahu mestom — z vlastnej skúsenosti móže potvrdif, že
nefunguje tak ako prezentoval primátor mesta na predchádzajúcom zasadnutí MsZ — požiadal
ho, aby dal kompetentným pracovníkom preverit‘ príčiny tohto stavu.

Odpovedané na zasadmztíA‘fsZ: Ing. Blcháč. PhD. — osobne prechádza motorovýrn vozidlom
cez tento úsek minimálne 3 — 4x denne — napriek tornu, že občas sa situácia so svetelnou
signalizáciu mieme skomplikuje (vzhľadom na prípojky, prechody, atd‘.), v principe zelená
vlna podl‘a jeho názoru funguje dobre.

b) Interpeloval primátora mesta:

Podbreziny — poukázal na most vedúci k Opavskej ulici, ktorý je v dezolátnom stave —

požiadal o zabezpečenie opravy.

Odpovedané na zasadmuí MsZ: Inn. B]cháč. PhD. (na základe informácie p. Pašku) — most
bol v uplynulých dňoch opravený — požiadavku možno považovať za vybavenú.

4. 1n. Štefan Canoczv. PhD.: a) Interpeloval primátora mesta:

Žiada prostredníctvom mestskej polície zabezpečiť. aby pri hliadkovacej činnosti v mě.
Bodice a Dernánová príslušnfci MsP venovali zvýšenú pozornosť tým občanorn. Morf
permanentne parkujú svoje motorové vozidlá na novovybudovanorn chodníku pozdlž ulice
Bodickej. ide o relatívne úzky chodník, kde pri zaparkovaní motorového vozidla nezostane
potrebná šírka pre chodcov. Podľa jeho názoru zákrok autority, akou je napr. MsP, bude mať
požadovaný účinok. Neodporúča však riešif túto vec penalizáciou, ale dohovorom, aby občania
pochopili, že pokial‘ majú dvor, móžu zaparkovat‘ motorové vozidlo na svojom priestore.
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b) Poďakoval vedeniu mesta a kompetentným pracovnikom za riešenie aktuálneho problému,
ktorý vznikol v Demänovej tým, že AOS ponúkla pozernok smerujúci k Armádnej ulici určitej
drevárskej fkme, ktorá tam zriadila skládku a spracovanie dreva a následne prachom a hlukom
zaťažovala obyvateFov. Vd‘aka rokovaniu. ktoré prebehlo na MsU pred cca 15 dňami, bob
dosiahnuté to, že uvedená spoločnosf odchádza z tohto priestoru, čo ho osobne veľmi potešilo.

c) Pod‘akoval vedúcej oddelenia mládeže. športu a kultúry PhDr. Guráňovej a riaditeľovi
MJK Mgr. Hricovi za pomoc pri riešeni obnovenia tabule, ktorá je umiestnená na ZŠ s MS
v Demänovej, aby si aj obyvatelia tejto mestskej časti dňa 3.4.20 17 pripomenuli výročie
oslobodenia pred dóstojnou tabuřou.

10/ INFORMÁCIE

Inn. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta:

1. Pozvat poslancov na deň 4.4.2017 o 1 7,O hod. na slávnostné odovzdávanie čestného
občianstva bdgádnemu generálovi Jánovi Iľmwvskému. ktoré bob schválené mestskÝm
zastupiteľstvom.

2. Informoval, že v sobotu 25.3.2017 sa začína kampaň „Upracme si mesto a Háj“ —

záujemcovia sa móžu dostaviť o g.30 hod. na parkovisko pred MsU, resp. o hod. pred
železničné priecestie smerom na Háj Nicovó.

3. Potvrdil informáciu zo súdu o kauze spoločnosti ZIPCITY Lipt. Mikuláš, s.r.o., ktorá
na Okresnorn súde žalovala mesto Liptovský Mikuláš o zaplatenie 1 291 197.90 eur
s príslušenstvom vo veci zrušenia projektu výstavby bytových domov v Palůdzke zo známych
dóvodov. Táto žaloba bola vyriešená cca pred mesiacom s týmto záverom: _Nakoľko zo strán
účastníkov neboli žiadne návrhy na doplnenie dokazovania. sudkyňa dokazovanie ukončila
a vyhlásila rozsudok, ktoiým žalobu na mesto zamieta a priznala náhradu mestu a trov konania
v rozsahu 99,4 %“. Mysli si, že spobočnosť ZIPCITY sa určite odvolá, neočakáva však, že by
Krajský súd rozhodol v rozpore s týmto konaním, tzn.. že žiadna nútená správa z tejto kauzy
mestu nehrozí.

4. Informoval, že Krajský súd v Žiline dňa 15.2.2017 potvrdil rozhodnutie prvostupňového
súdu, tj. Okresného súdu. že mesto Liptovský Mikuláš bude povinné zaplatiť sumu 100 600
eur, ktorú získalo ako zálohu na predaj Domu služieb v r. 2014. kedy mesto odstúpilo od
zmluvy 50 spoločnost‘ou AF Development z Popradu, ktorá uvedenú zábezpeku zaplatila.
Súčasné vedenie mesta vjúni m.r. predložilo do MsZ návrh na uzavretie dohody
o mimosúdnom vyrovnaní na 50 tis. eur. žiaľ. z bežných dóvodov táto dohoda nebola
schválená, preto sa táto vec nešila súdnym sporoiu. ktorý mesto prehralo. To znamená, že
čiastka, ktorú uvedená spoločnosť zaplatila ako ňnančnú zábezpeku, nielenže nezostane mestu,
ale naopak, mesto zaplatí ešte finančné prostriedky navyše, t.j. 100 600 eur + príslušenstvo.
Žiaľ, aj keď mesto malo dobrú vóľu urobiť dohodu, nestalo sa tak.
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iii ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, pod‘akoval všetkým prítomným za účasť

a zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukonči].

Ing. Marta Gutraiová Ing. Ján BlcháA, PhD.
prednostka MsU primátor Mesta

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Marta Voštináková ĺĺt1L č,ĺ
Miroslav BurgeJ

Zapísala: Anežka Drbiaková

V Lipt. Mikuláši 12.04.20 17
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