
ZÁPISNICA č.812014
zo XLVIII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo

dňa 24. júla 20140 15.00 hod. v malci zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

MUDr. Alexander Slalkovský, primátor mesta

Poslanci MZ:

1/ MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Ján Blcháč, PhD.
3/ Ing. Jozef Bobák
4/ MUDr. Miroslav Bod‘a
5/ Ing. Lucia Cukerová
6/ Soňa Cupková
7/ MUDr. Oldřich Drahovzal
8/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
9/ Jozef Gonda

10/ Mgr. Martin Krajčí
11/ Ing. Milan Kružliak
12/ Mgr. Vincent Kultán
13/ MUDr. Roman Mojiš
14/ Ing. Vladimír Rengevič
15/ Ing. Jozef Repaský
16/ MUDr. Alžbeta Smiešna
17/ Ing. Vladimír Staiikoviansky
18/ JUDr. Milan Trnovský
19/ Ing. Rudolf Urbanovič
20/ Ing. Dušan Vinčur
21/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRA VEDL NENÍ:

1/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
2/ Peter Cihák
3/ Ing. Jaroslav Cefo
4/ JUDr. Ján Droppa

PRIZ VÁNÍ:

1/ JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
2/ Ing. Anna Rašiová, prednostka MsU
3/ Mgr. Miroslav Parobek, vedúci oddelenia stratégie a marketingu MsU
4/ Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
5/ JUDr. Blanka Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsU
6/ Ing. Miloš Berník, vedúci oddelenia investícií MsLJ
7/ Mgr. Erika Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsU
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8! Ing. Dušan Močarník, vedúci útvaru informatiky MsÚ
9! Ing. Jana Kormaníková, špecialistka útvaru koncepcií a proj. manažmentu MsU

10! Ing. Peter Lehotský. predseda predstavenstva spoločnosti Televízia Liptov. a.s.
11! Mgr. Jerguš Bača, predseda prcdstavenstva M1IK 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutic mestského zastupitel‘stva otvoru MUDr. Alexander Slafkovský,
primátor mesta. Konštatoval, že na začiatku rokovania je prítomných 19 poslancov (4
poslanci požiadali o ospravedlnenie neúčasti), na základe Čoho je mestské zastupitel‘stvo
uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, predložil návrh na vol‘bu návrhovej
komisie. do ktorej odporučil zvolit‘ poslancov Jozefa Gondu, MUDr. Alžbetu Smiešnu
a 1‘IUDr. Oldřicha Drahovzala. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená počtom
17 hlasov (1 poslanec sa zdržal hlusovania. 1 nehlasoval). Primátor mesta určil za
zapisovatel‘ku p. Anežku Drbiakovú u za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Stefana
Ganoczyho, PhD. a Ing. Luciu Cukerovú.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

MUDr. Alexander SlaIkovský, primátor mesta, predložil návrh programu rokovania.
Poznamenal, že hlavným dóvodom zvolania tohto zasadnutia boli dva body programu, a to
Návrh na doplnenie VZN mesta o úhradách a spósobe určenia a platenia úhrad za sociálne
služby a Návrh na schválenie spoluflnancovania projektu rekonštrukcie ZS na Nábreží Dr. A.
Stodolu, v súvislosti s tým, že v mesiaci júli sa objavila možnost‘ uchádzat‘ sa o flnančné
zdroje z fondov Európskej únie. K týmto bodom bob doplnených ešte niekol‘ko d‘alších
návrhov, ktoré sú pre chod mesta ajeho ekonomiku zaujímavé. Upozornil, že obsah
póvodného návrhu zaradeného pod bodom Č. 7 stiahne z rokovania s tým, že sa nahradí
návrhom na zrušenie časti uznesenia MsZ z 26.6.20 14, ktorým bol schválený predaj 7 bytov
v OVS. v tejto súvislosti poznamenal, že v rámci dostavby 12 b.j. v Palúdzke a zarad‘ovaní
uchádzačov o byty do žrebovania dochádza k róznym posunorn, na základe čoho sa javí ako
vhodné, aby sa jeden zo 4-izbových hytov, ktoré sú určené na predaj, využil na presun jednej
rodiny z Palúdzky na Podbreziny, čím sa mestu uvoľnia ruky pri riešení problémov
sociálneho charakteru. K tejto problematike bude ešte zasadat‘ sociálna a bytová komisia.
Zároveň pripomenul, že poslanci pred týmto rokovaním dostali nicktoré materiály rnierne
upravené oproti póvodne doručeným, preto požiadal všetkých predkladatel‘ov, aby pri
predkladaní návrhov upozornili na jednotlivé zmeny. Otvoril rozpravu k predboženému
návrhu programu rokovania.

Ing. Ján Blcháč, PhD., poslanec MZ — do programu rokovania navrhol zaradit‘ ako bod Č. 4
(s tým, že nasledujúce body sa prečíslujú) návrh uznesenia, ktorým by mesto Liptovský
Mikuláš vyjadrilo svoju solidaritu s následkami tragickej udalosti, ktorá v uplynulých dňoch
postihla partnerský turistický región Vrátna, konkrétne obec Terchová a symbolickou čiastkou
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5 000 eur prispelo na pomoc pri likvidácii škód, ktoré v tomto regióne napáchala prírodná
katastrofa. Tento bod odporučil zaradif do programu pod názvom „Schválenie pomoci pre
obec Terchová v súvislosti s prírodnou katastrofou, ktorá sa udiala vjej katastri“. Dalej
v menc poslaneckého klubu SMER-SD, SNS predložil návrh na stiahriutie bodov Č. 8 a 9
z programu rokovania. Pripomenul, že bod č. 8 je zapísaný v programe pod názvom „Prcdaj
akcií v spotočnosti LiptovNet, a.s. z vlastníctva mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa“.
Poslancom bol k tomuto bodu doručený písomný materiál, náslcdne im bota e-mailovou
poštou doručená úprava uznesenia k tomuto bodu a tesne pred týrnto zasadnutím im bol spolu
s d‘alšími dodatkami kjednotlivým bodorn predložený aj návrh na uznesenie MsZ k bodu
..Predaj akcií v spoločnosti LiptovNet, a.s. obchodnou verejnou sút‘ažou‘. Zdöraznil, že tento
materiál sajednak nezhoduje stým, čoje uvedené v programe ajednak tento návrh uzncsenia
nebol prerokovaný vo Finančnej komisii ani v mestskej rade. Celkovo body č. 8 a Č. 9 neboli
právoplatne prerokované v komisii linančnej, rnajetkovoprávnej a cestovného ruchu, ktorá
bola zvolaná na 17.7.20 14, pretože ncbola uznášaniaschopná, t.zn., že nemala vóbec rokovat‘.
Z uvedených dóvodov predkladá návrh na stiahnutie bodov č. 8 a 9 z programu rokovania.

MUDr. Slafkovský — upozornil, že doplnený materiál k bodu č. 8 je pod názvom „Predaj akcií
v spoločnosti LiptovNet, a.s. obchodnou verejnou sút‘ažou“, t.j. nic ako prípad hodný
osobitného zretcľa. Požiadal návrhovú kornisiu. aby prcdložila jednotlivé návrhy poslanca
Ing. Blcháča na hlasovanie s tým, že zaradcnie bodu 4 o fnančnej pomoci vo výške 5 000 eur
pre obec Terchová podt‘a jeho názoru možno podporif napriek tornu. že návrh nebol
prcdložený v pisomnej podobe.

Jozef Gonda. predseda návrhovej kornisic — predložil na hlasovanie jednotlivé pozmcňovacie
návrhy:

pozrneňovací návrh Ing. Blchúča, PhD. — stiahnut‘ z programu rokovania bod Č. 9 — návrh
neschválený — (9 poslancov za, 7 proti, 3 sa zdržali hlasovania);

— pozmeňovací návrh Ing. Blcháča, PhD. — stiahnut‘ z programu rokovania bod Č. 8 — návrh
neschválený — (9 poslancov za, 6 proti, 4 sa zdržali hlasovania);

— pozmeňovací návrh Ing. Blcháča. PhD. — doplnit‘ za bod č. 3 nový bod č. o poskytnutí
flnančnej pomoci obci Terchová — návrh schválený jednornysel‘ne (19 hlasmi).

MUDr. Slafkovský — dal hlasovat‘ o návrhu programu rokovania ako celku.

Mestské zastupitel‘stvo program rokovania s doplncním nového bodu č. 4 schválilo, s tým,
že nasledujúce body sa nadvázne prečíslujú (13 poslancov za, 1 proti, 2 sa zdržali hlasovania,
3 nehlasovali).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

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

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Schválenie pomoci pre obec Terchová v súvislosti s prírodnou katastrofou,
ktorá sa udiala v jej katastri
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5/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenic
Č. 3/2011/VZN o úhradách, spósobe určenia a platenia úhrad za sociálne
služby poskytované v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš
v platnom znení

6/ Návrh na schválenie spolufmancovania projektu „Rekonštrukcia a
modernizácia ZS Nábrežic Dr. A.Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši v rámci
výzvy Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych
komunít s väzbou na Lokáme stratégie komplexného prístupu

7/ Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

8/ Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie
s majetkovými právami mesta

9/ Predaj akcií v spoloČnosti LiptovNet, a.s. obchodnou verejnou súťažou

10/ Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32
Liptovský Mikuláš, a.s.;
Zlúčenie obchodných spoločností Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
a Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

11/ Intcrpelácie posla.ncov

12/ Informácie

13/ Záver

4/ SCHVÁLENIE POMOCI PRE OBEC TERCHOVÁ V SÚVISLOSTI
S PRÍRODNOU KATASTROFOU, KTORÁ SA UDIALA V JEJ KATASTRI

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, v súvislosti návrhom poslanca Ing.
Blcháča otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta — uviedol, že plne podporuje pomoc obci
Terchová, pretože tento región osobne dobre pozná a myslí si, že katastrofa, ktorá ho
začiatkom tohto týždňa postihla, t.j. zosuv svahov vo Vrátnej doline následkom nepriaznivého
počasia a rozsiahle škody na majetku, nemóže nikoho nechat‘ l‘ahostajným. Ocenil, že všetci
prítomní poslanci zahlasovali svorne za zaradenie tohto bodu do programu a takýto postoj
odporučil zachovat‘ si pre pamät‘ aj do budúcna, aby v prípade, ked‘ bude do programu
rokovania zaradený určitý nový bod. poslanecký klub pod vedením Ing. Blcháča takýto
postup nekomentoval a nekritizoval to, že materiál nebol prerokovaný v komisii, atd‘.
Pripomenul, že tak ako teraz všetci akceptovali návrh Ing. Blcháča korektne a slušne, rovnako
by sa mal chovat‘ aj poslanecký klub vedený Ing. Blcháčom do budúcnosti — potom by toto
mestské zastupitel‘stvo bob také ako má byt‘.

ing. Blcháč, PhD. — pod‘akoval všetkýrn poslancom, ktorí zahlasovali za tento návrh
a zároveň predložil jeho znenie:
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IVIestské zastupiteľstvo

I. bene na vedornie
1. situáciu, ktorá vznikla v katastri obce Terchová, v časti Vrátna dolina, ktorá bola

dostatočne mcdializovaná a chce vyj adrit‘ solidaritu s obyvatel‘mi tohto regiónu,
ktorýje príbuzný regiónu Liptov, vzhľadom k tornu, že sajedná o turistický región

2. že mesto Liptovský Mikuláš sa chce podieľat‘ na likvidácii následkov škód, ktoré
vznikli prírodnou katastrofou

H. schval‘uje
čiastku 5 000,- eur z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, ktorá bude uhradená na účet
obce Terchová

III. odporúča
MUDr. Alexandrovi Slafkovskému, primátorovi mesta Liptovský Mikuláš,
aby korešpondoval v tejto súvislosti so starostom obce Terchová a dohodol
podrobnosti.

JUDr. Milan Trnovský, joslanec MZ — vyzval všetkých prítomných poslancov Žilinského
samosprávneho kraja, aby podobným spósobom aj na úrovni zastupitel‘stva ZSK iniciovali
určitú ínančnú pomoc pre dotknutý región.

MUDr. Roman Mojžiš, poslanec MZ — z návrhu uznesenia predloženého Ing. Blcháčorn
odporučil vypustit‘ text „ktorá bola dostatočne medializovaná“, pretože takéto vyj adrenie
považuje za vel‘mi subjektívne — nemožno posúdit‘, či niečo bob alebo nebolo dostatočne
medializované.

. Gonda — predložil na hlasovanie návrh uznesenia prednesený poslancom Ing. Blcháčorn,
s vypustením textu podl‘a návrhu poslanca MUDr. Mojžiša.

Mestské zastupitel‘stvo návrh jednomysel‘ne (20 hlasmi) schválilo K návrhu bob prijaté
uznesenie Č. 64/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

5/ NÁVRH VZN, KTORÝM SA MENt A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE Č. 3/2011/VZN O ÚHRADÁCH, SPÓSOBE IJRČENIA
A PLATENIA ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÓSOBNOSTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
V PLATNOM ZNENÍ

Návrh predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsÚ.
Informovala, že týmto návrhom sa doplňa l7a v článku 4 — konkrétne sa jedná o terénnu
sociálnu službu krízovej intervencie. Túto sociálnu službu je potrebné zaregistrovat‘ v zmysle
novely zákona o sociálnych službách na VUC Zilina a z uvedeného dóvodu je potrebné
doplnit‘ ju aj do VZN a toto po schválení predložit‘ k žiadosti o registráciu na VUC.
Poznamenala, že podrobncjšie dóvody sú uvedené v dóvodovej správe, do ktorej boli
zapracované všetky požiadavky z predchádzajúceho rokovania MsZ; z rokovania MsR
nevyplynuli žiadne požiadavky na zmeny.
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Ing. Rejaský — zdóraznil, že terénna sociálna práca je vel‘mi dóležitá. Na základe osobnej
obhliadky v rómskej osade Hlboké móže potvrdit‘, že pracovníčky, ktoré mapujú stav
a pomáhajú týmto l‘ud‘om, sú skutočne vyt‘ažcné — je to činnost‘, ktorá je vel‘rni náročná
a záslužná, pretože si vyžaduje poznaf prostredie, mentalitu obyvateľov, atd‘. Odporučil
všetkým. ktorí budú mat‘ záujem, aby navštívili osadu Hlboké alebo mé časti, kde žijú takíto
neprispósobivejší občania a aby sa spojili s týmito pracovníčkami, ktoré sú fundované, sú
prívetivé, ale na druhej strane majú aj určitý rešpekt, poznajú rodinné pomery jednotlivých
obyvatel‘ov, atd‘., čo je pre mesto skutočne dobrá pomoc.

r. Gonda — prcdložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh jednomyseľne (20 hbsmi) schválilo. Všeobecne závázné
nariadenie bob prijaté pod číslom 5/2014/VZN.

6/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZŠ NÁBREŽIE DR. A.
STODOLU“ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI V RÁMCI VÝZVY PODPORA
INFRAŠTRUKTÚRY VZDELÁVANIA MARGINALIZOVANÝCH
RÓMSKYCH KOMUNÍT S VÄZBOU NA LOKÁLNE STRATÉGIE
KOMPLEXNÉHO PRÍSTUPU

Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková, špecialistka útvaru koncepcií a projekt.
manažmentu MsU. Informovala, že na základe výzvy ROP opatrenie 1.1 Infraštruktúra
vzdelávania, sa vytvorila pre mesto možnost‘ získat‘ nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu školy — ide o poslednú výzvu v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu
a zrejme aj o poslednú výzvu na rekonštrukciu základncj školy z eurofondov, ked‘že v novom
programovom období takéto výzvy nic sú plánované. Alokácie flnančných prostriedkov
celkovo na výzvu je 46,8 mil. eur a oprávnenýrni žiudatel‘mi sú len obce a mestá, ktoré majú
schválené projektové zámery z tohto oputrenia v rámci výzicv pre LKSP. Mesto Lipt. Mikuláš
má schválený takýto projektový zámer na projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZS Nábrežie
Dr. A. Stodolu. K predloženej zmene pripomenula, že na základe usmernenia je potrebné
dodržat‘ výšku oprávnených nákladov v zmysle určených smerných ukazovatel‘ov, ktoré sú
pre základné školy v maximálnej výške 2 323,58 eur na žiaka. Počet žiakov ZS Nábr. Dr. A.
Stodolu je 166 — z toho sa odvíjajú celkové oprávnené výdavky vo výške 385 7 14,28 eur.
Póvodná výška projektového zámeru bola 699 407,62 eur, v upravenej správe je však
z dóvodu stanoveného limitu oprávnených nákladov znížená na sumu 416 188,93 eur
a predstavuje náklady na rekonštrukciu a modernizáciu učebňového pavilónu, zateplenie,
výmenu okien, exteriérových dverí a vonkajšej elektroinštalácie, ktorá je podl‘a projektovcj
dokumentácie vo výške 391 716,91 eur. Zdóraznila, že už táto suma prevyšuje výšku
oprávnených nákladov a navyše bob potrebné v rámci projektu doplnit‘ aj určité interiérové
vybavenie a zariadenie IKT učebne v hodnote 24 482 eur. Rozdiel medzi oprávnenými
výdavkarni projektu a nákladmi na realizáciu projektu podl‘a projektovcj dokumentácie
predstavuje výšku 30 474,65 eur a návrh na schválenie tejto sumy z vlastných zdrojov mesta
je doplnený do návrhu uznesenia v schval‘ovaccj časti, písm. d). Zároveň pod písmenom c)
bola upravená výška 5%-ného spolufnancovania, ked‘že základ sa znížil zo 699 tis. eur na
416 tis. eur. Pokial‘ sa však v rámci verejného obstarávania vysút‘ažia stavebné práce za nižšiu
sumu ako sú rozpočtované náklady, potom sa aj výdavky nad limit oprávnených výdavkov
znížia a v prípade, že vcrejné obstarávanie ušetrí sumu 30 474 eur, potom bude
spolufnancovania mesta len na úrovni 5 % oprávnených výdavkov.

6



Ing. Repaský — pripomenul, že ide ojeden z posledných projektov v rámci eurof‘ondov, k.torý
bude nešit‘ mesto Liptovský Mikuláš v tomto zložení. Vyj adril potešenie, že v rámci LSKP sa
podarilo dotiahnut‘ do konca aspoň niektoré projekty, aj ked‘ v začiatkoch bol predpoklad, že
sa podarí získat‘ príspevky až do výšky 5 mil. eur, čo sa postupne znižovalo, až sa nakoniec
zdalo, že celá stratégia bude neúspešná. Súčasná výzva dáva predpoklad, že mesto by v nej
mohlo byt‘ Úspešné, pretože vel‘a miest už na túto výzvu rezignovalo a nie sú na to pripravené.
Mesto Lipt. Mikuláš bob pripravené tým, že projektovú dokumentáciu upravilo na súčasnost‘
a aj ked‘ na území mesta sú 4 školy, ktoré nemali možnost‘ čerpať fnančné prostriedky
z eurofondov, pozitívne je, že aspoň v ZS na Nábreží Dr. A. Stodolu sa zlepšia podmienky.
Pripomenul, že táto škola, aj ked‘ vychováva zväčša rómske deti, je vel‘mi úspešná a určite jej
pomóže, ak sa podarí do budúcna upravit‘ aj vedl‘ajší športový areál. Myslí si, že to bude
úloha do d‘alšieho rozpočtu a táto čast‘ mesta, t.j. Nábrežie, tým určite získa.

Inu. Vladimír Stankoviansky, poslanec MZ — plne podporuje navrhovaný postup a podanie
žiadosti, kde však podl‘a jeho názoru popri ostatných plánovaných prácach chýba
rekonštrukcia toaliet na poschodí (na prízemí boli zrekonštruované z vlastných zdrojov).

Ing. Korrnaníková — rekonštrukcia toaliet nic je súčast‘ou projektovej dokumentácie a nic je
ani oprávnenou aktivitou.

MUDr. Slafkovský — pokial‘ nejde o oprávnenú aktivitu, zostane jej Inancovanie na
nákladoch mesta. Poznamenal, že pokiaľ z európskych fondov mesto dostane 385 tis. eur, tak
cca 7 — 8 tis. eur na rekonštrukciu toaliet určite nájde. Uviedol, že pri ostatnej návšteve tejto
školy bol príjemne prekvapený tým, v akom stave sú zrekonštruované toalety — nic sú ani
poškodené ani špinavé, ale vyzerajú ako nové.

ing. Kormaníková — mesto diskutovalo tento projekt s riaditcl‘kou ZŠ, t.zn., že požiadavky
boli deťinované zo strany školy, čo je pozitívne, pretože práca, ktorú vedenic školy robí, je
vel‘mi záslužná, najmä nulté ročníky, ktoré tam úspešne Ingujú.

p. Gonda — predložil na hlasovanie návrh uzncsenia — bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh jednomysel‘ne (20 hlasmi) schválilo. K návrhu bob prijaté
uznesenie č. 65/2014. Obsah uzncseniaje príbohou tejto zápisnice.

7/ NÁVRH ZMIEN ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2014

Návrh predložila Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ.
Informovala, že tento materiál vzala finančná komisia na vedomie a bol prerokovaný
mcstskou radou, ktorá ho odporučila na prerokovanie do MsZ. Prvá zmena rozpočtu sa týka
prcsunu rozpočtových prostriedkov v rámci už schváleného rozpočtu, a to tak, že sa znížia
kapitálové výdavky v Dome kultúry a navýšia sa kapitálové výdavky mesta v sume 46 tis. eur.
Druhá zmena je zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na položke 717 001 — realizácia
nových stavieb — kanalizácia KD Demänová — dóvodom je, že póvodná kanalizácia nic je
funkčná a nedá sa ani opravit‘. Tretia zmena rozpočtu sa týka zvýšenia kapitálových výdavkov
vo výške 37 045 eur a presunu rozpočtových prostriedkov vo výške 91 795 eur (spolu
128 840 eur) na realizáciu investičnej akcie odstavné plochy Jabloňová ulica.
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neudialo to, čo bob v predchádzajúcich vystúpeniach spomínané. tj. k určitému narušeniu

podnikatel‘ského prostredia. Poslancovi Ing. Urbanovičovi odporučil dókladne si preštudovat‘

rokovací poriadok MsZ, ktorý umožňuje akýkofvek materiál predložit‘ pred rokovaním

v písomnej podobc — pokial‘ poslanci hlasovaním rozhodnú o jeho zaradení, hude o ňom MsZ

normálne rokovat‘. Vyjadril presvedčenie, že mesto v tomto smere neurobilo nič, čo by bob

nad tieto pomery. Priklúňa sa k tornu, že tento krok je dóležitý z toho pohľadu. aby sa

frnančné prostriedky pokial‘ možno vrátili do mestského rozpočtu ešte pred koncom augusta,

pretože predaj akcií je záležitost‘ týkajúca sa finančných operácií a v súvislosti 50 zmenarni

zákonu o rozpočtových pravidlách samosprávy je potrebné všctky takéto zmeny ukončit‘ do

konca mesiaca august. Preto sa mesto rozhodlo predbožiť tento návrh ešte na toto zasadnutie,

lebo v opačnom prípade by nebolo možné použit‘ finančné prostriedky pre ZS Cs. brigády.

Ukončil rozpravu k tomuto bodu a na žiadosť poslaneckého klubu vyhlásil pred hlasovaním

prestávku v trvaní 5 minút.

p. Gonda po prestávke predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (11 poslancov za, 4 sa zdržali hlasovania).

K návrhu holo prijaté uznesenie Č. 68/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

10/ NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI

MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.;

ZLÚČENIE OBCIIODNÝCH SPOLOČNOSTÍ BYTOVÝ PODNIK

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s. A MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 32

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.

Návrh predbožil Ing. Jozef Rcpaský, zástupea primátora mesta. Uviedol, že

v dóvodovej správe sú popísané všetky záležitosti, ktoré sa týkajú tohto procesu, upozornil

však na niekoľko zásadných vecí. Co sa týka zvýšenia základného imania, tak ako sa v správe

uvádza, vlastnč imanie MHK 32 sa tým zníži o 30 tis. eur — ide o opatrenie mesta ako

jediného ukcionára na odporúčanie audítorskej spoločnosti. Dóležité je, že predložený návrh

uznesenia v ukludacej časti v písm. b) neumožňuje orgánom akciovej spoločnosti svojvol‘ne

nakladat‘ s týrnto nepeňažným vkladom, t.zn., že bude zriadené veenč predkupné právo

v prospech mesta Liptovský Mikuláš. MUK bude predmetný byt len využívat‘ a okrem toho

poslúži aj ako opatrenie mesta na zníženie základného imania. Upozornil, že v časti I. je

popísaný postup zlúčenia obchodných spoločností. Prijatím uznesení v septembri 2013

o ukončení podnikatel‘skej činnosti l3ytového podniku začal proces, ktorý je nezvratný

a v podstate by mal vyústit‘ do Iikvidácie BP. Nujjednoduchšou a ekonomicky najvýhodnejšou

formou je zlúčenie obchodných spoločností. Ked‘že mesto má 3 akciové spoločnosti,

v ktorých je 100 %-ným vlastníkorn, ako vhodná prišla do úvahy spoločnost‘ Mestský

Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.. ktorej orgány súhlasia s týmto procesom. K tomu,

aby do budúcna nebolo ovplyvnené hospodárenie MuK, BP prejde bez záväzkov

a pohľadávok a výška čistého obchodného imania v deň zlúčenia bude predstavovat‘

predpokbadanú hodnotu 14 tis. eur — tieto prostriedky budú na bankových účtoch. V súvislosti

s procesom zníženia základného imania Bytového podniku odsúhlaseného v septernbri 2013,

kedy bol schválený vyrovnávací podjel, ktorý má odviest‘ BP mestu vo výške 1,5 mil. eur,

pripomenul, že vtedy nebolo možné presnc odhadnút‘, aké náklady ešte budú nevyhnutné na

fungovanie a prevádzku, preto tento proces bol skór adrninistratívneho charakteru (základné

irnanie sa znížibo na minimálnu rnožnú hranicu). Pokial‘ by su ponechalo vine lnančných

prostriedkov ria účte BP, v súčasnosti by neholo potrehné nešit‘ proces pohl‘adávky, ktorá
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vznikla tým, že vyrovnávací podjel bol 1 500 tis. eur, ale spoločnost‘ odviedla na účet mesta

1 417 tis. eur. Je predpoklad, že mesto ešte uhradí ďalšiu čiastku 34511,65 eur, ale zvyšnú

čast‘, t.j. 50 000 eur nie je možné uhradit‘, pretože prostriedky v takejto výške na účte BP

nebudú. Preto je predložcný návrh uznesenia na odpis tejto pohľadávky voči BP, aby zlúčenú

akciová spoločnost‘, ktorá bude mat‘ názov Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš,

a.s., týmto proccsom netrpela. Podotkol, že v prílohc je návrh zmluvy o zlúčení, ktorý

v prípade schválenia tohto kroku bude zverejnený v Obchodnom vestníku na 30 dní — o tom

rozhodnú valné zhromaždenia zanikajúcich spoločností. Posledným krokom bude podanie

návrhu na výmaz zanikajúcej spoločnosti a návrh na zmeny zapísaných údajov do

obchodného registra.

ing. Blcháč, PhD. — predložil návrh na doplnenie bodu I. b) návrhu uznesenia — odporučil do

tohto bodu premietnuf text z bodu 1.2 Návrhu zrnluvy o zlúčení, t.j. menovať nástupnícku

spoločnost‘, ktorou bude Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, as. V súvislosti

s tým, že sa neustále hl‘adajú dóvody na predaj určitého majetku, aby sa niečo mé
vybudovalo, upozornil kolegov poslaneov i verejnosť na nevýhodné predaje niektorého

majetku. ako napr. Liptov aréna ulebo Dom služieb — keby sa tieto nehnuteľnosti predali za

normálnych podmienok, mesto by určite malo prostriedky napr. na výmenu okien na všetkých

školách. Schválením tohto návrhu sa ide 50 tis. eur jednoducho odpísat‘ —je to zodpovednost‘

predovšetkým štatutárnych orgánov spoločnosti, t.j. predsedu predstavenstva Ing. Jozefa

Repaského a d‘alších dvoch členov predstavenstva. Považuje za smutné, že doviedli Bytový

podnik do takéhoto stavu, t.j. že ho chcú takýmto spósobom zrušit‘. Informoval, že na základe

požiadavky hlavnej kontrolórky ju pozvali na ostatné rokovanie ich poslaneckého klubu, kde

diskutovali o viacerých témach — jednou z nich bola aj táto, pričom aj od hlavnej kontrolórky

zazneli určité pochybnosti v súvislosti s týmto procesom. Pokladá za vhodné, aby sa aj na

tomto rokovaní vyj adrila. prečo by takýto proces nemusel byt‘ v súlade s legislatívou a prečo

by sa HP nemohol likvidovat‘ postupne — pravdepodobne by to bob lacnejšie ako teraz

odsúhlasit‘ vymazanie 50-tisísovej pohl‘adávky mesta voči HP. Tieto Finančné prostriedky

chýbajú Bytovému podniku z róznych dóvodov, pretože podnikanie BP za ostatného 3,5 roka

holo nedostatočné vd‘aka manažmentu a orgánom spoločnosti (aj ked‘ Zo strany opozície im

bob ponúkaná pomoc, nebola prijatá). Dalším dóvodom nedostatku fnancií v BP je aj to. že

boli stiahnuté viaceré podania na súd, ktoré už boli vyhraté na okresnej úrovni, t.j. BP mohol

mat‘ len z tohto titulu k dispozícii takmer 20 tis. eur a pohl‘adávka mohla činit‘ už len 30 tis.

eur. Na tieto skutočnosti chcel upozornit‘ všetkých, ktorí budú hlasovat‘ za predložený návrh.

Vyzval hlavnú kontrolórku, aby sa vyjadrila k tým veciam, ktoré sú pochybné a pripornenul,

že práve z tohto dóvodu by sa tento dokument vóbec nemal prcrokovávat‘, tak ako to

požadovali na začiatku rokovania.

Mur. Vincent Kultan, postanec MZ — požiadal Ing. Blcháča o vysvetlenie, čo považuje za

predaj „za normálnych podmienok“. Osohne je presvedčený, že pri všetkých predajoch mesto

postupovalo štandardne, preto neustále pripomínanie, že rlapr. za Dorn služieb malo mesto

dostať 3 mil. eur, považuje za pochybné. Dalšia vec je, že o zlom manažmente Bytového

podniku hovorí ten, ktorý prenajal súkromnému investorovi tepelné hospodárstvo, ktoré

pririášalo tomuto mestu miliónové zisky, tj. prosperujúea oblast‘ odišla z mesta na základe

rozhodnutia Ing. Blcháča.

Ing. Blcháč, PhD. — zdóraznil, že v súvislosti s Domom služieb nikdy nehovoril o sume 3 mil.

eur, ale o tom. že Dom služieb sa predal nevýhodne. Co sa týka BP, o jeho zlom manažmente

možno hovorit‘ v súvislosti s predajom technológie tepelného hospodárstva, ktorá mula

znaleckú hodnotu 2 400 tis. eur, za sumu 1 400 tis. eur, t.j. so stratou 1 mil. eur, čo by malo
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byt‘ údajne na úkor určitej hodnoty, ktorú mesto získalo. Móže však ubezpečit‘, že mesto

nezískalo hodnotu 2 700 tis. eur ako sa mesto snaží prezentovat‘. Uodnota vlastného imania

spoločnosti LMT, ktorej 20 % mesto získalo, je ku koncu minulého roka cca 511 tis. eur, t.j.

20 % z toho predstavuje cca 100 tis. eur. K drancovaniu Bytového podniku teda došlo práve

v tom čase, keď toto vedenie mesta predalo tepelné hospodárstvo so stratou 1 mil. eur

(pripomenul, že bývalé vedenie mesta ho len prenajalo).

Inz,. Vinčur — poukázal na rok 2008, ked‘ bob prerlajaté tepelné hospodárstvo. Tým odišlo

z BP 90 % tržieb, pričom okrem niekoľkých technikov, ktorí odišli, všetko ostatně zostalo, t.j.

firma sa neprispósobila novým podmienkam. Neboli teda prijaté žiadne opatrenia na

ozdravenie ekonomiky a namiesto toho mesto túto situáciu zakrývalo tým, že vytvorilo z BP

pochybnú realitnú kanceláriu, cez ktorú prechádzal predaj všetkého mestského majetku a BP

na tom neoprávnene zarábal, t.zn., že percentá z predja nezískavalo mesto. Z póvodných

ziskových činností Bytovému podniku zostalo už len správcovstvo bytov, na ktoré sa

neprispósobil, čo znamenalo, že BP postupne smeruje k zániku. Zamestnanci boli v zásade

spokojní, pretože firma bola nastavená na určité podmienky, mala určité finančně prostriedky

na účte a navyše dostávala podiel z prenájrnu tepelného hospodárstva, tj. mala z čoho

zabezpečit‘ zúkladnú prevádzku. V skutočnosti sa však BP zmenu na riadny podnikatcl‘ský

subjekt, ktorý sa mal začať správat‘ správcovsky a zarobit‘ si na seba. K zásadnej chybe teda

došlo vtedy, ked‘ po prenájme tepelného hospodárstva neboli prijaté žiadne opatrenia

a súčasný stav je iba dósledkom tohto konania. Co sa týka návrhu na odpis 50 tis. eur,

pripomenul, že mesto nemuselo z BP st‘ahovat‘ 1 500 tis. eur, ale napr. len 1 450 tis. eur. t.j.

uvedených 50 tis. eur by zostalo na účte. Osobne sa však prihováral za to, aby sa žiadne

prostriedky na účte BP neponechávali, pretože každé vedenie má vždy tendenciu čerpat‘

z nich a nič ho nemotivuje k tomu, aby zmenil zaužívané postupy. Preto sa rozhodlo, že sa

z účtu BP stiahne čo najviac peňazí aj s rizikom toho, že sa mesto dostane do situácie, do

ktorcj sa dostalo. Poznamenal, že aj v súčasnosti by bob možné celý proces umelo

nat‘ahovat‘, nemyslí si však, že je to najrýchlejší, najlacnejší a najefektívnejší spósob ako sa

v tomto smere posunút‘. Ak sú určité právne prckážky, odporučil, aby zazneli na tomto

zasadnutí. pretože napr. na zasadnutí mestskej rady neboli prezentované. Podstata je v tom, že

takýto stav v minulosti začal, d‘alej pokračoval aje potrebné sa s ním v súladc so zůkonom

vysporiadat‘.

Mgr. Kraičí — potvrdil vyj adrenie Ing. Vinčura, že Bytový podnik čerpal len z určitej rezervy,

t.zn., že problémom nic je zlý manažment. Poznamenal, že bol ticž členom orgánov tejto

spobočnosti, kedy sa snažili navrhovat‘ určité riešenia, ktoré pri danej ekonomickej situácii

neboli reálne. Co sa týka pohl‘adávky 50 tis. eur, pripomenul, že z BP bola prevedená na

mesto celá suma z predaja tepelného hospodárstva; pokial‘ by bola ponechaná na účte 1W

suma 50 tis. eur, ňou by sa uvedená pohl‘adávka vykryla. Takéto však holo rozhodnutie

akcionára a v súčasnosti ide len o účtovnú opcráciu, akou sa úhrada vykoná.

Ing. Blcháč, PhD. — pripomenul, že do r. 2010 hola spoločnost‘ RP, ktorej manažment dokázal

organizovat‘ dobré nájmy a d‘alšie veci, zisková, od r. 2011 je stratová, keďže boli zrušené

niektoré nájmy a najmá správa bytov. Pokial‘ ide o uvedených 50 tis. eur, nejedná sa len

o úČtovnú záležitost‘, ale o pohl‘adúvku mesta voči 1W. Pokial‘ táto pohl‘adávka nepríde z BP,

mesto nebude mat‘ 50 tis,. eur k dispozícii napr. na výmenu okien na niektorej z materských

škól a pod. Poznamenal, že MsZ si pamiitá tiež na postoj niektorých členov orgánov BP (Ing.

Cefo, Mgr. Krajčí), ktorí z nich odišli.

17



1n. Vinčur — pokiaľ spoločnost‘ BP bola do r. 2010 zisková, bob to z dóvodu, že z nei bola

vytvorcná kvázi realitná kancelária. Mesto ju v r. 2011 zrušilo, tj. zreálnilo stav, pretože

nebolo mysliteľné, aby províziu za predaj mestského majetku bral Bytový podnik, ked‘ mala

zostať mestu. Do roku 2010 bol leda zisk vytváraný len umelo, t.j. jednalo sa o určitú skrytú

dotáciu Bytového podniku zo strany mesta.

JUDr. Trnovský — požiadal poslancov, aby pri hlasovaní nepodporili návrh Ing. Blcháča na

úpravu zmluvy o zlúčení — je spracovaná dobre, aj za spolupráce právnika z externého

prostredia. Informoval, že v novembri 2011 dostal MuK 32 od predsedu poslaneckého klubu

SMER-SD, SNS Ing. Blcháča list, v ktororn im oznámil, že odteraz je za chod MlíK 32 Lipt.

Mikuláš, a.s. zodpovedné nové vedenie, t.j. MUDr. A. Slafkovský ako valné zhromaždenie,

JUDr. M. Trnovský ako predseda dozornej rady a R. Muchy ako predseda predstavenstva.

Zdóraznil, že nové vedenie od začiatku pristupovabo k svojej úbohe zodpovedne, pretože

vedelo, že riadenie hokejového klubu nic je jednoduché. Hned‘ po prevzalí riadcnia klubu bola

vykonaná kontrola zo strany hlavnej kontrolórky mesta, ktorá kontrolovala predchádzajúce

obdobie a zistila skutočnosti, o ktorých už MsZ na predchádzajúcich zasadnutiach informoval.

Dozorná rada sa začala rnesačne stretávat‘ a pracovat‘ na konkrétnych úlohách a výslcdkom je,

že akciová spoločnosť má za ostatné 2 roky zisk. Tento zisk však nebol dosiahnutý z dóvodu,

že klub dostáva dotáciu od mesta, ale preto, že hospodári ekonomicky, čo v minulosti nebolo

— v tom čase sa aj cielené uznesenia. ktoré MsZ prijímalo, niekedy minuli účinku, čo potvrdila

aj správa hlavnej kontrolórky. Poznamenal, že ho potešil list od bývalých členov

predstavenstva (J. Halaj, R. Muchy, I. Droppa) adresovaný poslancom MsZ, v ktorom

poukazovali na sprísnené opatrenia, na základe ktorých museli vykonat‘ niektoré nepopulárne

kroky. Faktom je. že boli nútení hospodárit‘ s linančnýrni prostriedkami v zmysle platných

pravidiel a výsledkom je uvedený zisk. Zvýšenie základného imania v a.s. je opatrením, ktoré

je komentované v priboženej správe a má ten účel, aby hokejový klub nadobudol byt, ktorý

bude využívat‘ pre svojich športovcov s tým, že ho do budúcnosti nebude móct‘ predat‘, pokiaľ

mesto Liptovský Mikuláš ako jediný akcionár nerozhodne inak, t.zn.. že na ňom bude

zriadené vecné bremeno — predkupné právo. Co sa týka zlúčenia MHK 32, a.s. s BP, a.s.,

návrh bol prerokovaný v orgánoch MHK, t.j. v dozornej rade a v prcdstavenstvc.

Predstavenstvo si určilo podmienku, že štatutári musia podpísat‘ prehbásenie pre audítora

spolu so zmluvou o zlúčcní. Na základe súvahy, výsledovky a výkazu ziskov a strát vyj adrii

ubezpečenie, že do MHK 32, a.s. neprejdú žiadne pasíva. Určité záväzky, ktoré boli na

právnom predchodcovi, Bytovom podniku Liptovský Mikuláš, a.s., sa podb‘a jeho názoru

móžu obj avil‘, ide však o veci, ktoré móže nešit‘ mesto ako jediný akcionár. Všetky účtovné

operácie sú však vykonávané tak, aby k takejto situácii nedošlo. Požiadal poslancov, aby

podporili predbožený návrh, pretože je spracovaný podl‘u najlepšieho vedomia a svedomia,

v záujme zlikvidovania BP a v záujrne zníženia záporného vlastného irnania, čo im vytýkal aj

audítor, ked‘ auditoval konsolidovanú účtovnú závierku mesta Liptovský Mikuláš.

Ing. Blcháč, PhI). — zdöraznil, že edů túto operáciu, pokial‘ bude schválená, je možné
vykonat‘ len vd‘aka tomu, že akcie MIIK 32, a.s. sa v r. 2010 stali mestskými akciami.

Pripomenul, že ked‘ koncom roku 2006 preberabo vedenie mesta hokejový klub s vysokou

stratou, akcionúrom v tom čase bob občianske združenie MIIK. Podanibo sa im presvedčit‘

poslancov, aby sa mesto stalo najskór 50 %-ným a neskór 100 %-ným akcionárom stým, že

móže mat‘ klub pod kontrolou. To je dóvod, prečo je teraz možné túto operáciu vykonat‘

a považuje za potešujúce, že straty, ktoré bývalé vedenie mesta zdedilo, sa postupne

naprávajú. Co sa týka jeho pozmeňovacieho návrhu, pripomenul, že nenavrhoval zmenu

znenia zmluvy, ale navrhoval, aby do bodu I b) uznesenia MsZ bol zo zmluvy prenesený text

o tom, že nástupníckou spoločnost‘ouje Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.
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MUDr. Slafkovský — požiadal JUDr. Hliničanovú, vedúcu právneho oddelenia o stanovisko,

či je potrebné vykonávať zásah do textu návrhu uznesenia v zmysle pozmeňovacieho návrhu

poslanca Ing. Blcháča.

JUDr. Hliničanová — upozornila, že doplnenie bodu b) schvaľovacej časti, ktoré navrhuje Ing.

Blcháč, nic je nutné, nakol‘ko text s požadovaným obsahorn je uvedený v bode d).

JUDr. Trnovský — pripomenul, že už 4 roky hospodárenia bývalého vedenia preukázali zlú

tnančnú situáciu v Ml 1K; vo svojom vystúpení používal len fakty, ktoré boll prijaté na MsZ

a ktoré sú jasné z výsledovky, zo súvahy a z výkazu ziskov a strát. Uviedol, že v súčasnosti je

záporné vlastné imanie 77 tis. eur, v minulých rokoch bob 89 tis. eur, 222 tis. eur. 206 tis.

eur, 129tis. eur—z toho je zrejmé, že v hokejovom klube nastal ozdravný proces.

Ing. Štefn Ganoczy. PhD., poslanec MZ — na rozdiel od JUI)r. Trnovského sa domnieva, že

na úspešnom procese znižovania záporného imania sa podieľa aj úroveň sút‘aže, ktorú dnes

MI-1K hrá oproti minulosti a myslí si, že z tohto dóvodu má aj podstatne nižšie režijné

náklady. Upozornil na niektoré formálne nedostatky v predloženom návrhu zmluvy a navrhol

ich odstránit‘: v Čl. II. ods. 2.2 je nesprávne uvedený odkaz na III. Článok, príp. v Čl. III. je

vel‘mi pregnantne vyznačený dáturn platnosti vrátane hodiny, ale v d‘alšom článku IV. to nie

je takto pregnantne uvedené. Taktiež upozornil na drobné chyby v či. V. ods. 51., 5.3. a 5.5.

JUDr. Trnovský — pripomenul, že bývalé vedenie dňa 25.3.2010 cez uznesenie Č. 18/2010

v súvislosti so znižovaním základného irnania MHK konštatovalo, že má trvalý záujem, aby

sa hokejová extraliga v Lipt. Mikuláši zachovala a približne v tom čase MHK 32 aj z extraligy

vypadol. Vtedy kontrola konštatovala, že na sút‘až, ktorú MHK hral, boli neprimerane vysoké

náklady. V súčasnosti klub nešetrí preto, že hrá 2. ligu, ale ako jediný z klubov platí bráčov

v primerancj výške a načas na rozdiel od mých klubov, ktoré neplnia uzavreté zmluvy.

Ing. Vinčur — pokial‘ hlavná kontrolórka na zasadnutí opozičného poslaneckého klubu

vzniesla určité pripomienky k navrhovanému procesu, vyzval ju, aby ich prezentovala aj na

tomto zasadnutí.

Ing. Urhanovič — čo sa týka športovej stránky, pripomenul, že v r. 2011 bob funkcionármi

MFIK 32, a.s. si‘ubované, že MHK do 2 — 3 rokov postúpi do extraligy. Bob to publikované

v róznych médiách, avšak doteraz sa tak nestalo.

1n. Blcháč. PhD. — jedným z dóvodov, že vedenie MHK drží rozpočet pod kontrolou, móže

byt‘ podl‘a jeho názoru aj to, že cca pred rokom poslanci na zasadnutí MsZ podporili návrh na

dofnuncovanie klubu. Primátor mesta sa vtedy vyjadril v tom zmyslc, že táto podpora zo

strany mesta bola už posledná, za čo ručí svojou politickou krvou. Faktorn je, že výdavky sú

v súčasnosti nižšie, ale sút‘až, ktorú MuK hrá, tornu zodpovedá. Mrzí ho, že klub nic je na

vyššej úrovni, čo sa prejavuje aj nízkou návštevnost‘ou zápasov (s výnimkou niekol‘kých

zápasov play of!), pretože aj osobne podporuje mužstvo Lipt. Mikuláša. Vyjadril pol‘utovanie,

že príklad A-mužstva pre mladých športovcov nic je taký ako by sa vyžadoval a vyslovil

želanie, aby sa hokej v Lipt. Mikuláši dostal opLit‘ na úroveň, na ktorej bol pred niekol‘kýrni

rokmi. K dóvodom, ktoré viedli k odchodu z extraligy, odporučil zvolat‘ určitú konferenciu,

kde by mali možnost‘ vyj adrit‘ sa všetci zúčastnení.

19



JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta — upresnila svoj názor, ktorý

prezentovala aj na zasadnutí mestskej rady. Poznamenala, že článok 7 ods. 2 a 3 Zásad

hospodárenia s majetkorn mesta si vykladá v tom zmysle, že mesto, ktoré koná

prostredníctvom svojich dvoch orgánov, t.j. mestského zastupitel‘stva a primátora (v

niektorých prípadoch aj riaditel‘a rozpočtovej alebo príspevkovej organizácic), móže

rozhodovat‘ o trvulom upustení od vymáhania pohl‘adávky, ktorá sa následne účtovne odpíše

vtedy, ak ide o niektorý z dóvodov uvedených v bode 2 Zásad. Bod 3 rieši potom už len

kompetericie týchto orgánov v závislosti od výšky pohľadávky. Právne oddelenie MsU, ktoré

je gestorom Zásad, má iný výklad, ktorý odporučila prezentovat‘, aby si poslanci mohli urobit‘

svoj názor a vyjadriť ho v hlasovaní. Na zasadnutí MsR odporúčala odstránif tento nedostatok

takou formou, aby sa do Zásad hospodárenia táto možnost‘ zakomponovala, akje to vhodné.

MUDr. Slaflovský — požiadal vedúcu právncho oddelenia, aby sa k tcjto veci vyjadrila.

JUDr. Hliničanová — poznamenala, že svoj názor vyjadrila návrhom, ktorý je predložený aje

v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.

MUDr. Slafkovský — v rámci tcjto diskusie neodporučil nešit‘ športovú stránku, t.j. účast‘ resp.

neúčast‘ v extralige, atd‘., pretože to vždy závisí od mnohých faktorov, ktoré poslanci vedia

len minimálnc ovplyvnit‘. Ukončil rozpravu a vyzval návrhovú komisiu k predloženiu návrhu

na uznesenie.

p. Gonda — predložil na hlasovanie pozmeňovací návrh poslanca Ing. Blcháča, PhD. — do

bodu I b) doplnit‘ text z či. I. ods. 1.2 zmluvy o zlúčení (4 poslanci hlasovali za, 1 proti, 1 sa

zdržal hlasovania, 15 nehlasovalo).

MUDr. Slafkovský — vyhlásil toto hlasovanie za zmátočné vzhl‘adom na nejasný predmet

hlasovania. Požiadal predkladatcl‘a pozmeňovacieho návrhu oj eho upresnenie.

Ing. Blcháč. PhD. — zopakoval svoj návrh — prečítal celé jeho znenie, ktorým sú prvé 3 riadky

z Čl. I ods. 1.2 Zmluvy o zlúčenf.

JUDr. I Iliničanová — navrhované doplnenie považuje za duplicitné, pretože názov

nástupníckej spoločnosti je uvedený v písm. d).

p. Gonda — prcdložil na hlasovanie pozmeňovací návrh poslanca Ing. Blcháča, PhD. po jeho

upresnení prcdkladatel‘om.

Pozmeňovací návrh bol schválený (13 poslancov za, 3 proti, 5 sa zdržalo hlasovania).

p. Gonda — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako cclok, s doplnením o pozmeňovací

návrh poslanca Ing. Blcháča, PhD.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (14 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania, 4

nehlasovali). K návrhu holo pnijaté uzncsenie č. 69/2014. Obsah uznesenia je prílohou tcjto

zápisnice.
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lil INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Soňa Čupková — Ploštín, ul. Tretiny — po oprave vodovodného potrubia, ktorá bola

vykonaná pred cca 2 mesiacrni, zostala neupravená miestna komunikácin — odporučila

požiadat‘ LVS. a.s., aby komunikáciu uviedla do póvodného stavu.

2. Inn. Ján Blcháč, PhD. — interpeloval primátora mesta v súvislosti s obchodnou

verejnou súťažou na likvidáciu komunálneho odpadu formou skládkovania, ktorú vypísali

VPS na 4 roky, počnúc 1.9.2014, v hodnote zákazky cca 1,8 mil. eur. Zaujímal sa, čije

poslancom a verejnosti známe, že táto OVS bola zrušená, a to z dóvodu, že sa zmenili

okolnosti, za ktorých sa vyhlasovalo verejné obstarávanie. Odóvodnenie je, že v priebehu

postupu verejného obsturávania sa vyskytli relcvantné zmeny poskytovania služieb

v odpadovom hospodárstve, ktoré neboli známe v čase vyhlásenia vercjného obstarávania.

Princíp je v tom. že takéto verejné obstarávanie neboli oprávnené vyhlásit‘ VPS, ale mesto.

Zaujímal sa, prečo mesto Lipt. Mikuláš nevyhlásilo takéto verejné obstarávanie a prečo sa

v odóvodnení uvádza. že sa vyskytli nové okolnosti, keď tieto mali byt‘ známe už predtým.

MUDr. Slafkovský — potvrdil, že došlo k zrušeniu obchodnej verejnej sút‘aže, nakoľko mesto

holo liradom pre verejné obstarávanie informované, že v rámci Európskeho súdneho dvora

holo vydaných už niekol‘ko rozhodnutí, ktoré umožňuj Ú v tejto oblasti priamu medziobecnú

spoluprácu. Pokial‘ je teda z takéhoto projektu vylúčený podnikatel‘ský subjekt, je možné

postupovať zmluvou o interkomunálnej spolupráci. Takúto zmluvu chce mesto pripraviť

a predpokladá, že by mohla byt‘ predložená na MsZ dňa 28.8.2014.

3. 1n. Jozef Bobák — pripomenul interpeláciu z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

ohľadom poškodeného oplotenia basketbalového ihriska na ul. J. Lenka v rn.č. Palúdzka

(hlavne za basketbalovými košmi), kde hrozí nebezpečenstvo úrazu hráčov — požiadal o

vykonanie opravy v čo najkratšom čase.

4. ina. Štefan Ganoczy, PhD. : a) Vyjadril pod‘akovanie VPS za to, že interpelovaný

stav na ul. Laznej V m.č. Bodice sa čiastočne zmenil; zároveň pripomenul, že do konca 31.

týždňa zostáva ešte jedna úloha, a to riešenie situácie s prepadnutým kanálom.

b) Poďakoval za podstatnú zmenu stavu v oblasti výtlkov v celej m.č. Demänová a rn.č.

Bodice vd‘aka firme Slovkorekt, ktorá úpravy vykonala.

c) Pozval všetkých na 8. ročník strctnutia Bodičanov a ich priatel‘ov, v rámci ktorého sa

dňa 9.8.2014 v priestoroch kultúrneho domu Bodice uskutoční posedenie spojené

s občerstvením.

5. MUDr. Alžbeta Smiešna — Nábrežie 4. apríla — upozornila na prepadnutý kanál

v priestore medzi bytovým dornom „J“ a materskou školou Zirafka — hrozí riziko úrazu —

požiadavka o vykonanie opravy.
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12/ INFORMÁCIE

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, predložil niekol‘ko aktuálnych

informácií:

— informoval o rokovaniach v súvislosti s budúcim zneškodňovaním koinunálneho odpadu.

čím čiastočne odpovedal aj na interpeláciu poslanca Ing. Blcháča, PhD. (viď odpoved‘ na

interpeláciu Č. 2 na str. 21);

— informoval, že dňa 7.8.2014 bude prechádzat‘ mestorn Liptovský Mikuláš záverečná

etapa cyklistických pretekov Tour de Pologne s ciel‘om na Strbskom plese; obyvatelia budú

upozornení formou inforrnácie v mestskom spravodaji, na internetovej stránke a pod. na
dopravné obmedzenia na hlavnej ceste v rozsahu cca 3 hodin;

— informoval, že v rámci stavebnej čirmosti sa začali stavebné práce na Kuzmányho ulici

a Tranovského ulici — podľa zmluvy by mali byt‘ dokončené do konca budúceho týždňa.

Tento týždeň by malo byt‘ odovzdané stavenisko na rekonštrukciu ulice Partizánov a mesto

pracuje aj na získaní stavebného povolenia pre ulicu Mujerskú tak, aby sa s rckonštriikciou

mohlo začat‘ koncom mesiaca augusta.

13/ ZÁVER

MUDr. Alexander Slaíkovský, primátor mesta, poďakoval prítomným za účast‘,

zaželal všetkým príjemné prežitie dovoleniek a zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukončil.

Ing. Anna Rašiová MUDr. Alexa er S/ký
prednostka MsU / primátPt

mesta

‘.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Lucia Cukerová

Ing. Štefan Ganoczy, PhD.

Zapísala: Anežka Drbiaková

V Lipt. Mikuláši 18.8.2014
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