
ZÁPISNICA Č. 14/2019
z XIX. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo dňa

24. októbra 20190 15.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta

POSLANCi MsZ:

1/ MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3! MUDr. Miroslav Boďa
4/ Peter Cibák
5/ Ing. Lucia Cukerová
6/ Ing. Jaroslav Cefo
7/ Soňa Cupková
8! Mgr. Anna Dvorščáková
9/ Ing. Matej Géci
10/ Marta Jančušová
11/ Mgr. Vincent Kultan
12/ MUDr. Michal Luníček
13/ Bc. Marek Nemec
14! Mgr. Miroslav Neset
15/ Michal Paška
16/ Bc. Ľubomír Raši
17/ Ing. Jozef Repaský
18/ Mgr. Ján Smieško
19/ MUDr. Alžbeta Smiešna
20/ Mgr. Ľubica Staroňová
21/ Mgr. Táňa Šufliarská
22/ Luboš Trizna
23/ Ing. Rudolf Urbanovič
24/ MUDr. Marta \oštináková
25/ MUDr. Andrea Zideková

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

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

5/ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
6/ Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov Msti ‚

7/ PhDr. Marcela Jašková, vedúca oddelenia rozpočtu. účtovníctva a majetku MsU
8/ RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia ZP a poľnohospodárstva MsU
9/ Ing. Dušan Grešo. riaditeľ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš

10/ Ing. Martin Kögel. Vercjnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
11/ Mgr. Jaroslav Hric, riaditeľ Múzea Janka Kráľa. Liptovský Mikuláš
12/ Martin Borsík. Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš. a. s.
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1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupitel‘stva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Na úvod informoval o tom, že prednostka mestského úradu Ing. Marta Gutraiová mu
zaslala list v nasledovnom znení: „Vážený pán primátor, po osemnástich rokoch
odpracovaných vo verejnej správe sa naplnili moje pracovně ambície a cítim. že nadišiel čas
zmiernit‘ množstvo pracovných aj osobných povinností. Rada by som preto pod‘akovala za
možnost‘ pracovať devUť rokov v Tvojom tíme a požiadala Ta o uvoFnenie z funkcie
prednostky mestského úradu k 31. októbm 2019. V miernejšom tempe budem, samozrejme.
rada nápomocná, pokial‘ bude vhodné využiť moje dlhoročné praktické skúsenosti. Dakujem
vopred za porozumenie a doterajšiu spoluprácu.“ Ing. Gutraiovej následne pod‘akoval za
svedomitú a precíznu prácu v pozicii vedúcej frnančného odboru a neskör aj prednostky
rneslského úradu. Vedenie mesta počíta s tým, že jej nadobudnuté schopnosti a znalosti ešte
v budúcnosti využije.

Následne požiadal poslancovo pochopenie v súvíslosti s neskoršim zaslaním matedálov
k bodu „Predaj akcií v spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s.
obchodnou verejnou súťažou“, s tým, že bob potrebné vyhodnotiť účtovnú závierku k 30.
septembru 2019.

Informoval, že z účasti na zasadnutí sa neospravedlnil žiadny poslanec. Prítomných je
25 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAIISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovateľov primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú a Mgr. Jána
Karašinského a za overovaleFov zápisnice poslancov MUDr. Miroslava Bod‘u a Ing. Jozefa
Repaského.

3/ VOĽBA NÁVRBOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta. predložil návrh na voľbu návrhovej komisie. do
ktorej odporučil zvoliť poslancov Mgr. Miroslava Neseta. •1anu Jančušovú aMgr. Vincenta
Kultana. Návrhová komisia v tomto zložení bolajednomyseľne schválená (24 poslancov za).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupiteľstva tak ako bol uvedený v pozvánke. Podotkol, že hlavným dóvodom pre zvolanie
neplánovaného zasadnutia je potreba prerokovat‘ body programu 10. až 14.. ktoré je potrebné
potvrdiť uzneseniami do konca októbra. Zároveň podotkol, že sa po 12-tykrát rozhodol zaradiť
do programu bod „Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba
jej predsedu a členov“. Súčasťou navrhovaného programuje aj bod „Predaj akcií v spoločnosti
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš. a. s. obchodnou verejnou súťažou“. pretože cíli,
že k činnosti rnestského hokejového klubu sa vyjadruje veľké množstvo odbomíkov aj
fanúšikov. ktorí by sa radi zúčastnili jeho riadenia. Pripomenul, že jeden navrhnutý model už
neprešiel na aprílovom zasadnuti mestského zastupiteľstva. V dobe. keď sa pripravovali
materiály na zasadnutie, obdržali Verejnoprospešné služby právoplatné integrované povolenie
na rekultiváciu skládky vo Veternej Porube. Ide o informatívnu správu o tom, že daný proces
je rozbehnutý a že do konca roku 2021 musí byť aj uzavretý.
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Ing. Jozef Repaský. poslanec mestského zastupiteFstva — navrhol, aby bol z programu rokovania
vyradený bod „Predaj akcií v spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s.
obchodnou verejnou súťažou“. Podotkol, že materiály k bodu boli poslancom doručené len
niekoľko hodin pred konaním zasadnutia. pričom takýto predaj si vyžaduje riadnu prípravu a
širokú spoločenskú diskusiu. Uviedo], že poslancom nebolo predložené daňové priznanie klubu
ani ůčtovná závierka. hoci im bol avizovaný opak. Poslanci dostali len niekoľko vybraných
údajov. pričom niektoré čísla boli ešte umelo vylepšené rozpočtovou zmenou vo výške ±60 000
E. Ako poslanci nevediatakmer nič o ňnančnej situácii klubu. Dalším důvodem. prečo je tento
materiál nekompletný. je chýbajúci audit vykonaný audítorskou spoločnost‘ou, ktorú by vybrali
poslanci. Pri predaji klubu je takýto audit nutný a znalecký posudok z roku 2017 považuje za
pristarý. O slabej pripravenosti materiálu svedčí aj to, že sa nikde neuvádza, že klub má vážny
problém s protestom prokurátora v kauze predaja pozemkov.

Mgr. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupitel‘stva — podporil návrh Ing. Repaského
stým, že v materiáli sa nachádzajú aj protirečiace tvrdenia. Na jednej strane sa totiž tvrdí, že
klub predstavuje pre mesto frnančnú zát‘až, no zároveň sa schvaľuje uinančná pomoc v ešte
n‘ššej rniere ako doteraz. Financie musia byť naviazané na výšku podielových daní. Poslanci
tiež nevedia. v akej kondicii sa hokejový klub nachádza. Principiálne však nemá nič proti
predaju klubu, dokonca ho považuje za nevyhnutný. Musí mu však predchádzať širšia diskusia
a poriadna priprava. Podolko! tiež, že prípadní záujemcovia majú k dispozicii len veľmi krátky
čas na to, aby sa prihlásili do obchodnej verejnej súťaže. Následne predložii pozmeňujúci návrh
vyradiť z programu body „Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie MsZ sociálnej
abytovej, voľba predsedu ačlenov“ a „Návrh VZN Č /2019/VZN o podmienkach
prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom“. Zároveň
navrhuje presunúť bod ‚.Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba“ pred bod „Návrh na
zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019“. Požiadal o pát‘minútovíi prestávku
pred hlasovaním.

Ing. Jaroslav Čefo. poslanec mestského zastupiterstva — predložil pozmeňujúci návrh zaradit‘
do programu bod „Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
(ďalej len ..MsZ“) pre funkčné obdobic MsZ 2018— 2022“. Tento návrh predkladá v mene 13-
tich poslancov, ktorí pocit‘ujú potrebu zriadenia komisií mestského zastupitel‘stva. Uviedol, že
vo svojom návrhu na uznesenie navrhuje, aby mestské zastupitel‘stvo skonštatovalo, že 10.
decembra 2018 bola uznesením č. 82/2018 mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
zriadená komisia na ochranu verejného záujmu, d‘alej aby mestské zastupitel‘stvo zriadilo
nasledovné komisie mestského zastupiteľstva: komisia linančná a majetkovo — právna, komisia
sociálna a bytová, komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia, komisia
územného rozvoja a výstavby a komisia kultúry a špoflu. Zároveň navrhuje. aby mestské
zastupiteUstvo odporučilo primátorovi mesta Ing. Jánovi Blcháčovi. PhD. navrhnúť na
schválenie zloženie komisií tak, aby belo zachované pomerné zastúpenie členov jednotlivých
poslaneckých klubov v každej komisii, a to na základe návrhov predložench predsedami
poslaneckých klubov v termíne do nasledujúceho zasadnutia MsZ. V dóvodovej správe uvádza.
že komisie sú poradným, kontrolným a iniciatívnym orgánem mestského zastupiteUstva.
Väčšina poslaneckého zboru sa na tom opakovane zhodla. Clenovia komisií budú navrhovaní
jednotlivými poslaneckými klubmi tak, aby bola zabezpečená konštruktívna príprava
materiálov pre mestskú radu, respektíve pre mestské zastupitel‘stvo, ktoré v tomto volebnom
období (keďže nebola vóľa vedenia mesta zriadenie komisií schváliť) vykazovali vysokú
chybovost‘. Z toho istého důvodu (nevól‘a vedenia mesta zriadiť komisie) nie je možné
prerokovávat‘ pred zasadnutfm zastupiteľstva vážne témy a problémy mesta. rozpočet, zrnenv
rozpočtu. Dochádza tiež k úniku nájomného pd obsadzovaní uvoľnených bytov.
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Podporu návrh Ing. Repaského stiahnuť z rokovania bod „Predaj akcii v spoíočnosti
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s. obchodnou verejnou súťažou“. Hod podľa
odpovede prednostky MsU na jeho e-mail termíny na doručenie materiálov boli v zmysle
rokovacieho poriadku dodržané, s čím súhlasí, tento materiál je natoľko citlivý a závažný, že
o ňom odmieta takto narýchlo rokovať. Primátor síce móže hovorit‘ o tom, že mu záleží na
rozvíjaní tradície hokeja v meste. vníma to však len ako výkriky do tmy. Je možné, že niektorí
ľudia na sociálnych sieťach považujú tieto výroky za pravdivé a dokonca ich šína, ale faktom
zostáva. že kroky, ktoré sa v hokejovom klube za súčasného vedenia mesta udiali. dostali klub
tam, kde sa teraz nachádza. Návrh vedenia mesta z aprílového zasadnutia. ktoiý poslanci
schválili v upravenom znení, primátor nepodpísal. Súhlasí s týmto jeho rozhodnutím, avšak
z úplne mého dóvodu. Materiál, na základe ktorého mali poslanci rozhodnút‘ o prenechaní
hokeja ajeho riadenia profesionálom okolo JL arény, mal sice dobrú myšlienku, avšak jeho
spracovanie boto také strohé a absolútne nie dobré, že zaň zahlasovať nemohol. Pokiaľ ide
ojeho návrh na zriadenie mestských komisií, pripomenul, že navrhuje aj zriadenie komisie
kultúty a športu. Mysli si, že ak by komisie boli zriadené, takýto materiál by nimi neprešiel bez
potrebnej úpravy. Primátor opakovane z róznych malicherných dĎvodov nepodpísal návrh na
zriadenie mestskÝch komisii a materiály na zasadnutie mestského zastupitel‘stva dostávajú
poslanci len deň pred zasadnutím.

Co sa týka MHK. predložený návrh odporučil stiahnuť z rokovania z dóvodu. že
hokejový klub sa dostal do totálneho rozkladu pre jeho nejasné flnancovanie a zlé manažovanie.
Závázky sú na úrovni takmer 200000€. nie je uhradená DPH a nie je jasné. či sa podarí získať
sponzorské financie. Pokiaľ má dobré informácie. generálny manažér klubu nemá

v povinnostiach hľadať sponzorov, pričom jeho mesačná odmena, ktoráje fixná, sablíži k 3000
€). V predloženom návrhu nachádza mnoho nejasností a nedostatkov, napríklad pri
podmienkach obchodnej verej nej súťaže.

Jirn. Ján Bkháč. PhD.. primátor mesta — opakovaiie upozornil Ing. Čefa. aby sa vyjadroval
k téme „Schvaľovanie programu rokovania“ s tým, že inak bude nútený odobrať mu slovo. Po
treťom upozornení nechal Ing. Cefovi vypnúf mikrofón.

Mzr. Kultan — spýtal sa na názor hlavného kontrolóra v otázke. či primátor móže nechať
poslancovi vypnúť mikrofón.

Inn. Blcháč. PhD. —pripomenul, že Ing. Čefo nehovorilk prerokovávanému bodu, t.j. k návrhu
programu rokovania. Uviedol. že Ing. Čefovi zakrátko odpovie, v čom všetkom klamal vo
svojom vystúpení, ktoré mu zjavne niekto napísal.

MEr. Kultan — ohradil sa voči tomu, že by poslancom niekto písal ich príspevky. V súvislosti
s vystúpením Ing. Cefa ohPadom hokeja poukázal na to, že v rokovacej sále nie je prítomný

žiadny zástupca hokejového klubu, hoci na programe je jeho predaj.

Ľuboš Trizna. zástupca primátora mesta — je zvyknutý na to, že Ing. Čefo útočí na
predstavitel‘ov mesta, ale zaráža ho, že útočí aj na obyvateľov.

lnE. Lucia Cukerová. poslankyňa mestského zastupiteľstva— zdóraznila, že ona nepísala prejav
Ing. Cefa, pokial‘ by niekto na to narážal.

In. Blcháč. PhD. — Putuje, že niektoní poslanci nepodporili návrh vedenia mesta z aprílového
zasadnutia. ktorÝ ponúkal perspektivu ďalšieho rozvoja hokeja v meste. Ohradil sa voči
tvrdeniu Ing. Cefa. že by hokejový klub nezaplatil DPH. Všetko je totiž riadne
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vyplatené. Ing. Čefo zavádza aj vtom, že by primátor nadil hokejový klub. Je to 100%-tná
mestská organizácia. Poukázal nato, že Ing. Čefo kandidoval v roku 2010 za ‚Lepši Mikuláš“,
ktorý sľuboval rekonštrukciu zimného štadióna, nemá však za sebou žiadne výsledky.

Rekonštrukciu uskutočnilo až súčasné vedenie mesta. Pokiaľ si niekto myslí, že pri
rekonštrukcii zimného štadióna došlo k nezákonnému konaniu, móže sa obrátiť na orgány činné
v trestnom konaní. Zásluhou Mgr. Kultana mesto pnišlo o významného sponzora, CD-profil,
ktorého Mgr. Kultan pomenoval vo svojom podaní prokurátorovi (‚Mgr. Kid/at; sa ohradil voči
lomit/o tvrdenh. Konštatoval. že Mgr. Kultan nemá svoj názor, plní len pokyny istého poradcu.
voči ktorémuje v podriadenom stave a prijíma od nebo nevyžiadané rady. Zdóraznil. že on ako
štatutár si vvtvára suverénny manažment, za ktor‘m si stojí. Uviedol, že na zimný štadión chodí
týždenne 1 300 ľudí, pričom ak by nebol štadión zrekonštruovaný, nemusel by byť teraz ani
v prevádzke. Pripomenul, že do úvahy prichádzajú tri varianty. Prvý bol prezentovaný už
v apníli, ato, že by hokej robili ľudia okolo JL arény a Hokejových talentov. Ziaľ, poslanci to
odmietli, rovnako ako zrejme odmietnu aj druhý návrh, ktoiým je predaj akcii obchodnou
verejnou sút‘ažou. Tretím variantom, ktorý navrhne na nasledujúcom zasadnutí. bude, že
navrhne Ing. Cefa za predsedu predstavenstva hokejového klubu. Mgr. Kultana za predsedu
dozornej rady a ďalších poslancov do orgánov spoločnosti. aby mali možnosť ukázať. čo chcú

s hokejovým klubom robíť. Vedenie mesta má svoju filozofiu a mysli si, že by hokej mal zostat‘

zachovaný minimálne kvóli tradícii a kyčli vzorom pre m]ádež. Citoval z príspevku p.Alušica
na sociálnej sjeti, pničom celý jeho príspevok označil za klamstvo. Zdóraznil, že mesto

neinvestovalo do hokejového klubu 2,8 mil. €s tým, že by teraz chcelo klub predať za 100 000

6, ako naznačujú niektorí ľudia. Ani samotný majetok klubu (licencia, rolba, byt a pozemok)
nemá dokopy hodnotu 100 000€. Pokiaľ sa nájde určitý záujemca o odkúpenie, mesto mu bude
vd‘ačné. Opozičnýrn poslancom však nejde o rozvoj hokeja. ale o to, aby tento problém

súčasnému vedeniu mesta zostaL Vedenie mesta sa aj nad‘alej bude snažit‘ hľadať riešenia.
Súhlasí s názorom Ing. Cefa. že je potrebné zriadiť mestské komisie. ktoré by mestu

veľmi pomohli, hlavne pri prideľovaní bvtov. Otázkou však je, akým spösobom sajednotlivé

posbnecké kluby dohodnú na ich zriadení. Poslanci však nemóžu očakávat‘. že táto dohodu za
nich urobí primátor. Nesúhlasi s tvrdením Ing. Repaského, že klub sa predáva narýchlo a jeho
požiadavka, aby audítora vyberalo mestské zastupiteľstvo, je prejavom nekompetentnosti.

Mgr. Kultanovi pripomenul, že sa stretol s Ing. Durným, generálnym riaditeľom

spoločnosti CD-profil, s.r.o.. bývalým sponzorom M1-IK 32 a členom dozornej rady MHK 32.
ktotý presta! byt‘ sponzorom po tom. čo sa v proteste prokurátora dvakrát spornmna meno

spoločnosti CD-profil. (Mgr. Kid/an sa ohradil voči lomit, že bi sa i‘jeho podaní spominalo
meno spoiočnosn CD-profil). Podotkol, že ak by Mgr. Kultan neuviedol meno spoločnosti vo

svojom podnete. nespomínalo by sa ani v proteste prokurátora. (Mgr. Kul/tu; priponzenzd, že
protest prokurátora sa týka pre vodu majetku z mesta na MHK, to znamená, že primátor k/aine).

Primátor zdóraznil, že v proteste prokurátora sa dvakrát spomína obchodné rneno spoločnosti
CD-profil, z čoho vyplýva, že toto obchodné meno sa zrejme vyskytlo v podnete Mgr. Kultana.

(Mgr. Kuita;; zopakoval, že primátor mesta klanic pred verejnost‘ou, čo považuje za hanebné,).

Primátor mesta uviedol, že tieto skutočnosti si overi u generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorý

ho informoval, že na osobnom stretnutí s MUDr. Slaflovským a Mgr. Kultanom im oznámil,

že končí s podporou hokeja.
Vyhlásil páťminútovú prestávku. po ktorej vyzval návrhovú komisiu o predloženie

jednotlivých návrhov na hlasovanie.

Mgr. Miroslav Neset. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie:

— program ako bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta — schválený (23
pos]ancov za, I sa zdržal hlnsovania, I nehlasoval);
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— pozmeňujúci návrh Ing. Čefa — zaradit‘ do programu nový bod č. 5 „Návrh na zriadenie
kornisií mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „MsZ“) pre funkčné
obdobie MsZ 2018 — 2022“ — návrh schválený (14 poslancov za, 7 proti. 2 sa zdržali
hlasovania. 2 nehlasovali);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — bod č. 15 presunúť pred bod č. 8— návrh schválený (13
pos]ancov za, 7 proti, 4 sa zdržali hlasovwiia. I nehlasoval);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — vvlúčif z programu póvodné body č. 5 a 6 — návrh
schválený (14 poslancov za. 10 proti, I nehlasoval);

— pozmeňujúci návrh Ing. Repaského — vylúčiť z programu póvodný bod č. 7—návrh schválený
(14 poslancov za. 10 proti, I nehlasoval).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3/ VoPba návrhovej komisie

4/ Schválenie programu rokovania

5/ Návrh na zriadenic komisií Mcstského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši
(ďakj len „MsZ“) pre funkčně obdobic MsZ 2018—2022

6/ Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba

7/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

8/ Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií ‚ dokumentácie
pokladničných operácii a pokladničného zostatku: Múzcum Janka Král‘a,
Námestie osloboditel‘ov 31, Liptovský Mikuláš“

9/ Návrh na schválenie spolufmancovania projektu: „Projektová dokumentácia
cyklochodníka okolo vodncj nádrže Liptovská Mara a Projektová dokumentácia —

Stratégia cyklodopravy v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MDaV SR na
podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

10/ Návrh na schvúJenie spoluflnancovania projektu: „Výstavba mestskej cyklotrasy
— prcpojenic s m. č. Liptovská Ondrašová“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu
rozvoja cklistickej dopravy a cykloturistiky

11/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Výstavba systému odstavných
zariadení pre bicykle v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MDaV SR na
podporu rozvoja cyUistickej dopral)‘ a cykloturistiky

12/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Účelové energetické audity
kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Opcračného programu
Kvalita životného prostrcdia 2014 —2020

13/ Návrh na schválcnie spolufmancovania projektu: „Nabíjacia stanica prc
elektromobily v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MH SR

14/ Návrh VlN Č. /2019, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č. 10/2019/VlN o miestnom
poplatku za kom unúlne odpady a drobné stavebné odpady

15/ Intcrpelácie poslancov

16/ Informácie

17/ Záver
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5/ NÁVRH NA ZRIADENIE KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2018-2022

Správu predložil Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupiteľstva. Podotkol. že
svoj návrh už prezentoval v bode ‚.Schválenie programu rokovania“ a nepovažuje za potrebné
ho opakovaf.

Mar. Kultaui — uviedol. že všetkým poslancom poslal e-mailom text podania na prokuratúru.
Poprosil hlavného kontrolóra. aby savyjadril ktomu, či nebol porušený rokovací poriadok, keď
primátor mesta odobral slovo Ing. Cefovi.

Inu. Blcháč. PhD. — uviedol, že Mgr. Kultan sa odkláňa od témy a móže mu byť odobrané slovo.

M2r. Táňa Šufliarská. poslankvňa mestského zastuiteľstva— uviedla. že od 20. decembra 2018
poslanecké kluby „Nový Mikuláš“ a „Skutočne nezávislí poslanci“ predložili vrátane dnešného
zasadnutia trikrát návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a primátor predložil
návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej celkovo, vrátane dnešného zasadnutia, šesťkrát.
Bala obvinená Ľ. Triznom, že klame, keď sa vyjadrila, že primátor tento návrh pred[ožil
štyrikrát. Ocenila by, keby zo strany Ľ. Triznu zazneli relevantné argumenty a reálne overiteľné
fakty, nie iba obvinenia. Uviedla, že do 19. septembra 2019 bol podľa oficiálnej stránky mesta
návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej predložený štyrikrát: 21. marca 2W 9 a 28. marca
2019 (ako jedno zastupileľstvo). 1. apríla 2019. 18. apríla 2019 a 4. júla 2019 a 11. júla 2019
(ako jedno zastupiteľstvo). Zdóraziuila, že ide o prehľad všetkých doteraz konaných zasadnuti
bez ohľadu na to. či sa niektorých z nich nezúčastnila a bola z nich aj riadne ospravedlnená.
Uviedla. že v zákone o obecnom zriadení sa okrem mého uvádza. že ..obecné zastupiteľstvo
může zriad‘ovať komisie ako svoje stále atebo dočasné poradné. iniciativne a kornrolné
orgány“. Nerozumie preto tomu, prečo primátor odmieta podpísať uznesenia o zriadení
mestských komisií, ktoré sú v súlade so zákonom. Tieto komisie pritom zefektívnia zasadnutia
mestského zastupitel‘stva a v konečnom důsledku ich činnosť bude v prospech všetkých
občanov. Rada by poznala reakciu poslancov klubu za strany Smer-SD, SNS a Národná
koalícia. prečo nesúhlasia so zriadením komisií. Následne zacitovala z vyjadrenia krajského

prokurátora. v ktorom sa uvádza. že ‚.ak má byť mestská správa vykonávaná v záujme
obyvateľov. rnusia byť vzťahy orgánov mesta založené na vzájomnej spolupráci a nie na
súperení orgánov mesta o získanie prevahy pri správe mestských záležitosti.“ Poslanci z klubov
„Nový Mikuláš“ a „Skutočne nezávislí poslanci“ sú ochotní spolupracovať a podieľať sa na
chode mesta a to hlavne prácou v mestských komisiách. Ziada primátora, aby rešpektoval
rozhodnutia mestského zastupiteľstva a aby hradal spoločné riešenia. Len takéto fungovanie

komunálnej politiky má skutočný zmysel.

Ľ. Trizna — stoji si za tým. čo povedal na predošlom zasadnuti.

Mar. Kultan — poukázal na to, že nepodpisovanie uznesení primátorom mesta je ojedinelé

v rámci SR.

In. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — v decembri 2018 a vjanuári 2019 sa viackrát

stretli zástupcovia jednotlivých poslaneckých klubov, avšak nedokázali sa dohodnúť na počte

a zameraní komisií a ani na ich personálnom zložení. Súhlasil by iba s takými komisiami, aké

navrhoval na tomto stretnutí poslancov.
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Ing. Matej Géci. poslanec mestského zastupiteľstva — už v minulosti viackrát deklaroval, že
komisie mestského zastupiteľstva majú svoj zmysel. avšak nie v situácii, ked‘ poslanci
nedokážu slušne komunikovať ani na zasadnutiach mestského zastupitel‘stva. Zmysel takýchto
komisií by teda v súčasnej situác nebol žiadny.

lnE. Čefo — apeluje na poslancov, aby sa rozhodovaLi vlastným úsudkom. pričom komisie
mestského zastupitel‘stva mohli fungovat‘ už šesť mesiacov. Myslí si. že niektorí predsedovia
poslaneckých klubov sa zrejme boja, že by ich návrhy na obsadenie postov v komisiách
neprešh.

Ing. Cukerová — uviedla. že jednou z navrhovaných komisií je aj komisia kultúry a športu, avšak
takéto spojenie nepovažuje za vhodné. Na základe rokovacieho poriadku mbžu mať komisie
páť členov a nevie si predstavit‘, ako by sa odborníci zo športu a odborníci z kultúry dokázali
dohodnút‘ napríklad na schvaľovaní Rnančných prostriedkov pre záujmové združenia
a organizácie pósobiace v daných oblastiach. Predložila preto pozmeňujúci návrh, aby bola
niadená samostatná komisia kultúry a komisia športu.

lnE. Čefo — nemá problém podporiť pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej. Zdóraznil, že je na
predsedoch poslaneckých klubov. aby do komisií delegovali odbomíkov na jednotlivé oblasti.

Mgr. Kultan — v minulosti navrhoval. aby mestské komisie mali po sedem členov, keďže to
najlepšie zodpovedá zloženiu mestského zastupitel‘stva. Na zasadnutie komisie sa navyše móžu
podl‘a potreby prizvať aj d‘alší odborníci. Verí, že komisie napokon začnú fungovat‘. Požiadal
o pät‘minútovú prestávku pred hlasovaním.

Ina. Cukerová — komisie budú fungovať. pokiař budú obsadené odborníkmi a nie po]itickými
nominantmi. V minulosti bol problém, aby sa na zasadnutí komisií srretol dostatočný počet
poslancov ato bol dóvod, prečo sa počet členov znížil na pät‘.

lnE. Blcháč. PhD. — zdůraznil, že zriadenie komisie sociálnej a bytovej je nevyhnutné kvůli
prideľovaniu nájomných bytov, kým ostatné komisie majú skór poradný charakter. Pripomenul,
že na slávnostnom zasadnutí mestského zastupitel‘stva v decembri 2018 vyzval všetkých
poslancov na spoluprácu a veril, že spoločne budú hradať riešenia v prospech Fudí. Na
nasledujúcom zasadnutí však poslanecký klub „Nový Mikuláš“ prišiel s útokom v podobe
siedmich vlastných návrhov na uznesenie predložených krátko pred zasadnutím, ktorých
cieľom bob okrem mého zmeniť rokovací poriadok mestského zastupiteľstva či mestských
komisií. Má rovnaký názor ako Mgr. Sufliarská. že primátor mesta a poslanci mestského
zastupiteľstva majú spolupracovať. Namiesto spolupráce však zo strany niektorých poslancov
prišiel atak. Důvody. pre ktoré nepodpisuje uznesenia, sú verejnosti dostupné. Dané uznesenia
nepodpisuje preto, že sú buď nezákonné alebo sa o nich domnieva. že sú nevýhodné pre mesto.
Vyhlásil püt‘minútovú prestávku.

PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta — uviedol, že v rokovacom poriadku sa uvádza
„mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku
zasadnutia, hned‘ po schválení návrhovej komisie a určení zapisovatel‘a a overovateľov
zápisnice. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu zverejnenom na ůradnej tabuli mesta
ana webovom sídle mesta. Na zmenu návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstvaje
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkch poslancov. Ak primátor mesta odmietne dať
hlasovat‘ o návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo o jeho zmene. stráca
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právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora mesta.
Ak ani jeden zo zástupcov primátora mesta nic je prítomný alebo obidvaja odmietnu viesť
zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený rnestským
zastupitei‘stvom“. Návrh Ing. Cefa bol prerokovaný a schválený.

Ina. Čefo — otázkou boto, či móže primátor odobrať poslancovi slovo a k tomu sa PhDr. Fiedor
nevyjadril.

Infl. Blcháč. PhD. — podotkol, že všetko. na čo sa poslanci pýtajú. je uvedené v rokovacom
poriadku, pričom rokovací podadok by maži mať dobre naštudovaný.

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej — v časti II. rozdeliť póvodný bod e) na body „e) komisia
kultúry“ a komisia športu“ — návrh schválený (14 poslancov za. 3 proti, 7 sa zdržalo
hlasovania, 1 nehlasoval);

— návrh uznesenia ako celok. so schváleným pozrneňujúcim návrhom — schválený (13
poslancov za. 3 proti. 5 sa zdržalo hlasovania. 4 nehlasovati).

Uzncsenie k tomuto bodu boto prijaté pod čislom 77/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

6/ ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY VETERNÁ PORUBA

Správu predložil Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb. Uviedol, že
nakoľko poslanci majú k dispozícii materiál v písomnej forme, nie je potrebné ho ešte ďalej
obšírne uvádzať.

MEr. Kultan — uviedol, že mesto muselo skládku vo Veternej Porube uzatvorit‘ preto. že
nedostalo súhlas od vlastníkov dotknutých pozemkov, aby na nich mohlo ukladať odpad aj
v d‘alšom období. Na uzavretie skládky si VPS tvorili rezervu ana základe riadne schváleného
integrovaného povotenia bola skládka uzavrctá. Realizátorom prác boli VPS, prítomný bol aj
stavebný dozor. Tým, kto kontroloval správne uzavretie skládky, bola Slovenská inšpekcia
životného prostredia. Po skončení uzatvorenia skládky vydala SIZP riadne kolaudačné
rozhodnutie s tým, že stavba prebehla v poriadku. Následne na žiadost‘ mesta alebo VPS boli
vykonané určité kontroly. pričom SIZP dodatočne spochybnila svoju vlastnú kolaudáciu

a vydala rozhodnutie, v ktorom sa uvádza. že jej boli predložené zavádzajúce informácie. Na
základe toho udelila mestu pokutu, voči ktorej sa vedenie mesta neodvolalo. čo pokladá za
vážne pochybenie vedenia VPS aj vedenia mesta. Bývalá hlavná kontrolórka JUDr. Kuchárová
zistila pochybenia, že na skládke bob použité o 3,5% menej geokompozitu a o 4.5% rnencj ílu
v porovnaní s projektovou dokumentáciou. Boli vykonané aj monitorovacie merania, pričom sa
zistilo. že pri 9-tich z li-tich vzoriek bola kvalita v poriadku a v 2 vzorkách bola Iesne pod
stanovenou hranicou. V zásade sa dá teda povedať, že daný ji je v poriadku. Nemá nič proti
tomu, aby sa pochybenie odstránibo a aby ľudia, ktorí toto pochybenie spósobili, za to aj niesh
zodpovednosť. Zakrytie skládky vyšlo na 1,2 mil. E, pričom teraz mesto plánuje nanovo
zakrývať skládku v surne 1,6 mil. E. Rozumie tomu, keby sa maži odstrániť konkrétne
nedostatky, ale nerozumie, prečo saide na d‘aišie znovuzakrytie skládky investovat‘ d‘aiších 1,6
mil. E a žiada o vysvetienie. Oro celého problému spočíva v tom, že zo skládky vyteká voda vo
zvýšených množstvách a nie je známe, prečo. Podotkol, že nejde o žiadne veľké množstvá,
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. ich dokáže likvidovať a nehrozí žiadne priame
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nebezpečenstvo. V rozhodnutí SIŽP sa uvádza, že na uskutočnenie stavby je potrebné dodržat‘
44 róznych podmienok a jednou z nich je aj podmienka „pred vydaním stavebného povolenia
zabezpečiť, či eróziou podložia alebo zosuvom svahu nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky
odpadov, ktoré bob vyhotovené pri budovaní skládky TKO Veterná Poruba. aby v budúcnosti
nedochádzalo k natekaniu podzemných vód to telesa skládky.“ Musí byť teda vyriešená otázka,
či nedošlo k roztrhnutiu fólií pod skládkou a či nevniká voda do skládky. Táto podmienka
nebola splnená, čo spracovatelia priznávajú aj v predloženom materiáli. SIŽP ďalej
skonštatovala, že ..bez vypracovania vodnej bilancie skládky odpadov nieje možné preukázať
splnenie všetkých podmienok rozhodnutia ministerstva životného prostredia“. Odborne
spósobilá osoba. ktorá mala túto vodnú bilanciu vypracovat‘, uvádza „nakoľko nic je možné
stiahnuť údaje zjedného rnerača vód,je nutná jeho výmena ana vyhodnotenie údajov je nutné
dlhšie časové obdobie. Ziadame o predlženie termínu na doloženie vyhodnotenia vodnej
bilancie skládky do 31. decembra 2019“. Podmienka ministerstva životného prostredia nemohla
byť splnená, nakol‘ko daný posudok ešte nic je vypracovaný a tak ani nemóže s čistým

svedomím zahlasovať za predložený materiál. SIZP v d‘alšej časti materiálu uvádza, že „v
priebehu konania neboli zistené dóvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia“. Má
podozrenie. že SIZP vykazuje všetky znaky toho, že ignoruje svoj nadriadený orgán, ktorým je
ministerstvo životného prostredia. Poukázal tiež na to, že poslancom sú materiály predk]adané
neskoro, keď sa napríklad o možnosti odvolať sa dozvedeli až v dobe, keď to už nebolo možné.
Súhlasf s tým. aby bolj uskutočnené potrebné opatrenia a technické úpravy. Nové prek‘tie
skládky‘ však nemá žiadny zrnysel, pokiaľ sa nezistí. odkiaľ do skládky priteká voda. Rád by
zároveň vedel od SIZP a ministerstva živomého prostredia. či boli splnené všetky stanovené
podmienky. V tejto súvislosti predložil pozmeňujúci návrh, aby bol v konštatačnej časti návrhu
na uznesenie vypustený bod č. 6 v zneni ‚Mesto Liptovský Mikuláš plánuje financovať
realizáciu stavby: .‚SO-04 ZaIa‘tie a rekultivácia Skládky Vetemá Poruba — Prepracovanie“
z úverových prostriedkov“ a vypustená schvaľovacia čast‘ v zneni „mestské zastupiteFstvo
schvaľuje postup výberu dodávatel‘a stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná
Poruba — Prepracovanie“ verejným obstarávaním v súlade s platnou legislatívou v oblasti
verejného obstarávania“. Dalej navrhuje prečíslovať odporúčaciu časť na číslo III. ajej
predložené znenie nahradiť textom „mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta
Liptovský Mikuláš vyžiadať si od Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej inšpekcie
životného prostredia stanovisko, či boli splnené všetky podrnienky na uskutočnenie stavby
uvedené v Rozhodnutí Slovenskej inšpekcie životného prostredia Č. 1593-
30176!2019/Chy/770140103!Z 15-SP, a to predovšetkým bod 42.1. o dodržaní podmienok
Ministerstva životného prostredia SR vydaného v zisťovacom konaní č. 51712018-1.7/hp-R zo
dňa 17. 12. 2018“. Následne poukázal na to, že v sarnotnom integrovanom povolení sa okrem
mého uvádza. že nemá zmysel nanovo uzatvárat‘ skládku, pokial‘ sa nezistí. odkiaľ do skládky
vniká voda. Vzniknutú situáciu nepokladá za takú akútnu. aby si mesto nemohlo so SIZP
a ministerstvom životného prostredia vyjasnit‘ dané nezrovnalosti a nájsť flnančne najmenej
zaťažujúce riešenie.

In. Čefo — súhlasí s názorom Mgr. Kultana, pričom zdóraznil, že poslanci nemóžu takto
predložený materiál podporiť, pretože na uskutočnenie stavby bob stanovených 44 róznych
podmienok a minimálne jedna z týchto podmienok nebola dodržaná.

Ing. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupitel‘stva — celé konanie ohľadom skládky Sa začalo
po podnete vedenia mesta v roku 2016, ktoré sa obrátilo na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia. lnšpektorát životného prostredia, odbor integrovaného povol‘ovania a kontroly.
Z obsahu zaslaných bistov citovaL: ‚.Vzhľadom k tomu, že projektová dokumentácia z výstavby
skládky odpadov neobsahovala zakreslenie kanalizačnej siete, nebolo možné použit‘ ju ako
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podk]ad pri kontrole a preto nebolo možné na mieste presne identiflkovať jednotlivé
kanalizačné prípojky privádzajúce vody do zbernej šachty a zistiť, aké druhy vád nimi do
zbernej nádoby pritekajú. Až na základe presnej identiflkácie vád pritekajúcich jednotlivými
prívodnými potrubiarni do zbernej šachty, následne sledovania množstva vád pritekajúcich
jednotlivými potrubiami v závislosti od počasia bude možné posúdit‘ skutočné množstvo
priesakovej kvapaliny vzniknutej na skládke odpadov po jej uzatvorení“.

Mur. Kultan — památá si na to. že stav sa zisťoval meračmi a výsledok kontroly bol taký. že to
ani nie je možné zistit‘. pretože pritekajúce vody sa nedajú odlíšiť. Mesto sa chystá urobiť niečo.
čo v konečnom dósledku ani nemusí problém vyriešiť.

RNDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia ŽP a pol‘nohospodárstva MsÚ — informovala
o doručenom rozhodnutí SIZP — stavebné povolenie na znovurekultiváciu skládky, v ktorom sa
bod Č. 42 týka dodržania podmienok Rozbodnutia MZP SR z hľadiska posudzovania vplyvov
na životné prostredie. V odóvodnení sa uvádza, že SIZP bob od ministerstva životného
prostredia doručené stanovisko, v ktorom sa uvádza: .‚Je možné konštatovať. že žiadost‘ je
z koncepčného hľadiskav súlade so zákonom. s rozhodnutím vydaným v zisfovacom konaní...
ajeho podmienkami“. Ciže dané podmienky boli podľa ministerstva splnené. Na poznámku
Mgr. Ku]tana, či boli aj reálne splnené. uviedla, že to musí zhodnotiť SIZP. nie mesto ani VPS.
Uviedla, že boli vybudované štyri šachty aje jasné, ktorá zo šácht akú vodu rneria. Bola určená
odborne spósobilá osoba, ktorá má tieto údaje vyhodnotiť.

Inu. Dušan Grešo. riaditel‘ VPS — nebude komentovat‘ prvotné uzatváranie skládky, nakol‘ko
túto otázku rieši polícia. Je však nad‘a]ej potrebné súslavne sledovať vodnú bilanciu. čo
vykonáva odborne spásobilá osoba. Monitorovacie zariadenia uiuiestnené v štyroch šachtách
musia byť funkčné a kontrolované aj v ďalšom období. Monitorovacie šachty boll vybudované
dodatočne. hod boli súčasťou podmienok stavebného povolenia z roku 2014.

Mr. Šufliarská — prvotným podnetom pre SIŽP bol list z 18. apríla 2016, v ktorom mesto dáva

podnet na zvolanie rokovania spojeného s obhliadkou skládky odpadov Veterná Poruba vo veci
overenia príčin narastajúceho množstva priesakovej kvapaliny v daždivom období na
predmetnej skládke odpadov. Zaujímalo by ju, čo motivovalo predstaviteľov mesta rok po
kolaudácü iniciovat‘ kontrolu a akými meraniami sa dospelo k zisteniarn. ktoré vjedU mesto
k zaslaniu uvedeného listu. Upozornila tiež na to, že v správe o environrnentálnej kontrole je
uvedené, že .‚prevádzkovatef nevedel povedať, z ktorej časti skládky odpadov je vedené
privodné potrubie a aké vody sú do tejto šachty privádzané, nakoľko zodpovedný pracovník
nastúpil do prevádzky až po uzatvorení skládky odpadov v roku 2015“ a že vo výsledkoch
kontroly sa uvádza, že „na základe výsledkov zistených pri kontrole nie je možné jednoznačné
zistenie príčin narastajúceho množstva priesakovej kvapaliny v daždivom období na
predmetnej skládke“. Pod]‘a správy o výsledku kontroly vypracovanej JUDr. Kuchárovou
zjúna 2016 bob zistených 11 nedostatkov, prevažne administratívneho a ekonomického
charakteru a tiež zistenie. že na skládke bob fakwrované a dodané o 3.5% menej geokompozitu

a o 4,5% menej ílu v porovnaní s projektovou dokumentáciou. Zaujímalo by ju. ako mesto

s danou informáciou naložilo a aké konzekvencie boli voči zodpovedným osobám vyvodené.

Podľa správy o výsledku kontroly vypracovmej PhDr. Fiedorom z februára 2017 nebobo

zistené porušenie zákonnosti procesu. V správe o environmentálnej kontrole 8/20 17 sa

konštatuje, že „prevádzkovateľ pri kolaudačnom konaní skutočnosť, že stavba nebola

realizovaná podľa projektovej dokumentácie, inšpekcii neoznámil, čím v konaní uviedol

nepravdivé a neúplné údaje a naplnil skutkovú pokutu správneho deliktu podl‘a 37, ods. 1,
písm. j) zákona o IPKZ, následkom čoho boba mestu udelená pokuta 100 000 €‚ ktorú mesto
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bez odvolania a využitia zákonných možností na odvolanie zaplatilo.“ Zaujímalo ju, akým
spósobom sa mesto pričinilo o odhalenie vinníka, ako bol postihovaný a akým spösobom sa
mesto dožadovalo reklamovania kvality prác a uplatnenia záručne] doby. Nevidí důvod, aby si
mesto zobralo úver vo výške 1,6 mil. € a opätovne prekrývalo už prekrytú skládku. Je potrebné
odstrániť všetky nedostatky, nájsť vinníkov a nájsť má efektívne riešenie.

L. Trizna — s rovnakými otázkami sa obrátit na bývalého primátora mesta MUDr. Slafkovského

a možno teraz bude vedieť na ne odpovedat‘ Ing. Repaský, ktorý bol v tom čase zústupcom
primátora. Upozornil na to. že skládku uzatváralo tridsat‘ róznvch hnem.

Inu. Bobák — SIŽP neboli predložené mnohé dokumenty, ktoré bob potrebné doložiť ku
kontrole. Celá kolaudácia prebehla 5. mája 2015, čiže v čase, ked‘ bob na čele súčasné vedenie
mesta. V stanovisku SIZP sa o. i. uvádza: „Fn kolaudácii stavby prevádzkovateľ nepredložil
výsledky skúšok použitých mateniálov a vyhodnotenie uzatváracej vrstvy pne íbové tesnenie,
preto bob konanie prerušené. Prevádzkovateľ chýbajúce náležitosti doplnil 27. mája 2015
a inšpekcii predbožil výsledky laboratórnych skúšok z mechaniky zemin pre skládku TKO
Veterná Poruba“. Na vykonanie nápravy bol dostatočný čas. ale nikto ju nerealizoval.

Mar. Šufliarská — poprosila, aby Ľ. Tnizna špecifikova]. s ktorými konkrétnymi otázkami sa
obrátil na vtedajších zástupcov mesta.

ln. Grešo — do funkcie nastúpil v čase, keď boba skládka už uzavretá a bob potrebné doložiť
niektoré dokumenty. Na základe podania hlavnej kontrolórky mesta dostal predvolanie na Urad
pre verejné obstarávanie. Mesto dostalo spolu tni pokuty za to, že bob zmanipulované verejné

obstarávanie, pretože všetky zákazky sa delili na podlimitné do 30 000 €‚ pričom celá stavba
bola v objeme 1,2 mil. E. Malo byť teda jedno verejné obstarávanie sjedným víťazom. VPS
nemohji dat‘ záruku, nakoľko nemajú odbornú spósobilost‘. Teraz by malo prebehnút‘ verejné
obstarávanie na znovuuzatvorenie skládky, do ktorého sa můžu prihlásiť iba stavebné
organizácie špecializujúce sa na ekologické stavby. K poznámke, že mesto samo iniciovalo
kontrolu podotkol, že oznámenie na SIZP v Ziline a Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši
podalo občianske združenie zaoberajúce sa životným prostredím. Následne Ing. Krakovský
z Povodia Váhu informovat, že recipientom Okoličianky, pretekajúcej okolo skládky. vtekajú
čierne vody s obsahom chrómu. Mesto muselo túto havarijnú situáciu okamžite riešiť. čo neskór
spůsobilo kolobeh různych kontrol, oznámení a udaní. Podotkol, že vybraný stavebný dozor

mal len oprávnenie na kontrolu rodinných domov, na čo aj kompetentných upozornil.

Ing. ReDaský — súhlasi s názorom Mgr. Kultana. Pokiaľ nic je stopercentná istota v tom. odkiaľ
voda pniteká, nevidí důvod minút‘ 1.6 mi]. E. Problém sa nemusí vyniešiť a objaví sa opäť.
V danom období bol sice zástupcom primátora mesta, avšak táto problematika nebola jeho
agendou a bola pine v kompetencii VPS.

Mgr. Kultan — problémy s verejným obstarávaním pniamo nesúvisia so znovuuzatvorením

skládky. To sa deje kvůli technickým pochybeniam, nic kvůli ekonomickým. Prekáža mu, že
mesto sa aktivnejšie nebránilo voči pokutám a rozhodnutiam dotknutých orgánov.

Ľ. Trizna — podotkol, že zástupca primátora mesta má na starosti aj pnispevkové organizácie
mesta. VPS si objednala služby na zakrytie skládky u viac ako tridsiatich róznych Finem,
pričom medii nimi bo)i aj firmy „venujúce sa zábave“ ana skládke sadili trávu.
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In. Urbanovič — uviedot, že na jednej strane sa Ing. Repaský stotožňuje s názorom Mgr.
Kultana, na druhej strane sa však dištancuje od toho, že by sa ho vec ako vtedajšieho zástupcu
primátora dotýkala. Ing. Repaský bol jedným z predkladaterov materiálu, na základe ktorého
sado roku 2014 musela uzatvoriť skládka. Mesto malo štyri roky čas, aby vysúťažilo odborne
spósobilů firmu a pokiaľ by sa to stalo, nevznikli by žiadne problémy.

Mgr. Anna Dvorščáková. poslankvňa mestského nstupiteľstva — je nevyhnutné splniť
podmienky ustanovené SIZP. Jednou z nich je, že je potrebné ‚.pred vydaním stavebného
povolenia zabezpečit‘, či eróziou podložia alebo zosuvom svahu nedošlo k poškodeniu tesnenia
skládky odpadov, ktoré bob vyhotovené pri budovaní skládky TKO Vetemá Poruba. aby
v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu podzemných vód to telesa skládky.“ Inšpekcia tiež
uvádza, že „rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia“ a v nej sa
konštatuje, že jednou z podmienok je práve aj to, žeje potrebné zistit‘, či nedošlo k poškodeniu
tesnenia skládky odpadov.

Ing. Reaský — zúčastňoval sa rokovaní so zástupcami Veternej Poruby ohľadom uzavretia
skládky. pričom išlo o náročné rokovania. Nebola možnost‘ vyrokovať mé podmienky.

Ing. Grešo — všetky merania, ktoré boli dostupné. boli aj vykonané. napriklad georadarom či
sondami na skladbu zeminy. Zisulo sa, že danÝ íl nebol v skutočnosti ílom. ale hlinačkou. ktorá
má mé vlastnosti.

Inn. Blcháč. PhD. — poslanci akoby nechceli pochopiť, že sa mesto dostalo do problémov, ktoré
musí vyriešiť. Mesto mohlo pokojne skládkovať až do roku 2050, ale udialo sa to, čo sa udialo.
Integrované povolenie nadobudlo právoplatnosť a nevie si predstavit‘, ako chcú poslanci. ktorí
ho spochybňujú, zdóvodniť svoje rozhodnutia pred inšpektormi. Informoval, že prebiehajú dve
trestné stíhania vo veci verejného obstarávania a poškodzovania životného prostredia. Je
zázrakom. že ešte nedošlo k úhynu týb. Nemá najmenší dóvod spochybňovať odborné merania
a rozhodnutia príslušných orgánov. Predložená správa mala informativny charakter. aby
poslanci vedeli, že bob vydané integrované povolenie na zakrytie a rekultiváciu skládky. ktoré
je nespochybniteľné a nemenné.

Mr. Neset — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — z časti I. vypustiť bod č. 6 — návrh neschválený (II
poslancov za, 8 proti. 2 sa zdržali hlasovania, 3 nehlasovali);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — vypustiť časť III. — návrh neschválený (11 poslancov za,
8 proti, 3 sa zdržali hlasovania. 2 nehlasovali);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — časť IV. prečíslovať na časť lil. a nahradit‘ ju novým
textom v znení: „MsZ odporúča primátorovi mesta Liptovský Mikuláš vyžiadať si od
Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej inšpekcie životného prostredia
stanovisko, či boli splnené všetky podmienkv na uskutočnenie stavby uvedené v Rozhodnutí
Slovenskej inšpekcie životného prostredia Č. 1593-30176/201 9/Chy/770140103/Z15-SP,
ato predovšetkým bod 42.1. o dodržaní podmienok Ministerstva životného prostredia SR
vydaného v zisťovacom konaní Č. 517/2018-1.7/hp-R zo dňa 17. 12. 2018.“ — návrh
schválený (12 poslancov za, 7 proti, 2 sa zdržali hlasovania, 2 nehlasovali);

— návrh uzaesenia ako celok. so schváleným pozmeňujúcim návrhom — schválený (12
poslancov za, 9 sa zdržalo hlasovania. 2 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu boto prijaté pod číslom 78/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.
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7i NÁVRH NA ZMENY ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK
2019

Návrh predložila Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca ňnančného odboru MsÚ.
Informovala o zmene oproti pbvodne predloženému návrhu, ktorý sa týkal roku 2019. Keďže
realizácia projektu pravdepodobne nebude prebiehať v tomto roku, z dövodu. aby bob možné
podpísať zmluvu, keď budú známe definitívne výsledky v rámci výzvy SZĽH. predkladá túto

rozpočtovú zmenu vo výške 43 344 € s tým. že sa bude týkať rozpočtu roku 2020. Jde
o povinnosf dodržania zákona o flnančnej kontrole, ktorá sa overuje pri podpise každej zmluvy,

pričom sa overuje aj súlad s výhľadovými rokmi.

In. Bobák — keďže v návrhu sa uvádza suma -6 475 € na Okružnú ulicu Č. 4 v Palúdzke, pre
doplnenie uviedol. že dom na Okružnej ul. Č. 4je v súčasnosti rekonštruovaný p. Lysákom. Ten
je ochotný odkúpiť vedřajší pozemok, ktorý zostal po asanovanom dome vo vlastníctve mesta,
nachádzajúci sa medzi Qkružnou ulicou a potokom Demánovka. aby sa na tomto pozemku
nehromadil odpad. Preto súhlasi s navrhovaným zníženim výdavkov o uvedenú sumu.

Mgr. Kultan — vzhľadom na to, že bol kompletne zmenený materiál, zaujímal sa, Či je možné
vykonať rozpočtovú zmenu na rok 2020, keď ešte nic je schválený rozpočet na rok 2020.

Inz. Debnárová — potvrdila, že je možné vykonať takúto zmenu. Pripomenula, že podobná

rozpočtová zmena sa vykonávala už pri fmancovaníjedného projektu v tomto roku stým, že sa
robila zmena na roky 2019 — 2021 vzhľadom k tomu, že projekt bol rozdelený na tri roky
a v zmysle zákona o finančnej kontrole musí byť súlad aj s výhľadovými rokmi.

Mur. Kuhan — d‘alej sa zaujímal. či mesto už má potvrdenie o schválení žiadosti a v prípade, že
áno, v akej výškc, pretože v správe sa uvádza len predpokladaná výška 244 000 €. Ak žiadosť

ešte nebola schválená, podľa jeho mienky nic je možné realizovať prípravné práce a teda ani
vykonaf zmenu rozpočtu, čo by bob porušením vlastného uznesenia.

Inu. Blcháč, PhD. — upozornil, že v prípade, ak sa tento návrh neschváli, o cca 2 týždne nebude
možné podpísať zmluvu.

1n2. Debnárová — doplnila, že keď mesto bude definitívne poznať výsledky, tak len na základe
schváleného uznesenia bude možné podpísaf zmluvu. aby bob zabezpečené finančné kiytie

v rozpočte.

miz. Blcháč. PhD. — mesto má prísľub, že žiadosť by mala byť schválená, aj ked‘ určitý problém

je zo strany Slovenského zväzu l‘adového hokeja, ktorý vyhlásil výzvu na otvorené ľadové
plochy a pri vyhodnocovaní dal ďalšiu podmienku, ktorá však nie je deflnitívna. že prednosť
budú mat‘ tí. ktori sa zaviažu otvorené řadové plochy v budúcnosti na vlastné náklady prekryť,

čo nedáva zmysel. Vyjadril presvedčenie, že SZĽH prehodnotí svoje stanovisko a zostane pri
pövodných podmienkach výzvy. ktoré mesto Liptovský Mikuláš splňa.

Mizr. Neset — predbožil na lilasovanie návrh uznesenia ako cebok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (21 poslancov za, 2 nehlasovali). Uznesenie bob

prijaté pod číslom 79/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.
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8/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: KONTROLA POKLADNIČNÝCH
OPERÁCh, DOKUMENTÁCIE POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ A
POKLADNIČNÉHO ZOSTATKU: MÚZEUM JANKA KRÁĽA, NÁMESTIE
OSLOBODITEĽOV Č. 31, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Informoval, že kontrola
v MJK bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením Č. 33/2019.
Zisteným nedostatkom bob mylné čisbovanie pokladničných dokladov, ku ktorému došlo
nedopatrenim. Zistená chyba bota bezodkladne opravená, pričom finanČné zúčtovanie príjmov
a výdavkov bob vykonané správne.

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo (23 poslancov za). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 80/2019. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.

9/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA CYKLOCHODNÍKA OKOLO VODNEJ
NÁDRŽE LIPTOVSKÁ MARk A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA -

STRATĚGIA CYKLODOPR4VY V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“
V RÁMCI VÝZVY MINISTERSTVA DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY NA PODPORU ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY
A CYKLOTURISTIKY

Návrh predbožila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Uviedla, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo dňa 9. 9. 2019 tri výzvy určené
na podporu rozvoja cykbistickej dopravy a cykloturistiky, ktoré sú označené ako A, Cl a C2.
V rámci výzvy A, ktorá je zameraná na podporu vypracovania projektových dokumentácií.
mesto pripravibo žiadost‘ o NFP na vypracovanie dvoch projektových dokumentácií, ktoré sú
uvedené v názve správy.

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

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo (23 poslancov za). Uziiesenie bob
prijaté pod čislom 81/2019. Obsah uinesenia je príbohou tejto zápisnice.

10/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANJA PROJEKTU
„VÝSTAVBA MESTSKEJ CYKLOTRASY - PREPOJENIE S M. Č.
LIPTOVSKÁ ONDRASOVÁ“ V RÁMCI VÝZVY MINISTERSTVA DOPRAVY
A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA PODPORU ROZVOJA
CYKLISTICKEJ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY

Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsÚ. Uviedla. že v rámci výzvy Cl. ktorá je zameraná na podporu výstavby cyklistickej
infraštruktúry. mesto pripravilo žiadosf o NEP na výstavbu mestskej cyklotrasy — prepojenie
s mestskou časfou Liptovská Ondrašová. Ide o prepojenie z existuj úceho druhého úseku cesty
okolo Tatier. ktorá v súčasnosti končí za LVS, do mestskej časti Liptovská Ondrašová.
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Mur. Neset — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyserne schválilo (23 poslancov za). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 82/2019. Obsah uznesenia je prilohou tejto zápisnice.

11/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„VÝSTAVBA SYSTÉMU ODSTAVNÝCH ZARIADENÍ PRE BICYKLE
V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“ V RÁMCI VÝZVY MINISTERSTVA
DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKU REPUBLIKY NA PODPORU
ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY

‚ Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu

MsU. Informovala, že v rámci výzvy C2. ktorá je zameraná na podporu výstavby zariadení
a opatreni v podobe odstavných zariadení pre bicykle. mesto pripravilo projekt na tzv.
..bikesharing“ v meste Liptovský Mikuláš. V správc uvedených 22 záujmových bodov
predstavuje vytipované miesta, kde bude osadených 22 stojaiwv na bicykle s kamerovým
systémom a solárnym systémom a budú nimi pokl3‘té všetky mestské časti. Co sa týka
predloženého návrhu na uznesenie, v jeho schvaľovacej časti požiadala o opravu celkovej sumy
oprávnených výdavkov na 226 366,1 9 € a sumy S % spoluflnancovania na 11 318,31 €. ato
z důvodu, že v rámci prieskumu bola dodatočne predložená ešte tretia ponuka, na základe čoho
bola znížená priemerná cena.

Mgr. Kultan — v zásade nie je proti myšlienke bikesharingu, ale aj v tomto prípadc sa
potvrdzuje, že chýbajú komisie a poslanci nemajú žiadne inforrnácie. Zaujíma ho napríklad to,
s kým bob uvádzaných 22 odstavných miest prerokovaných, kde konkrétne sa budú nachádzať,

ako tieto miesta zasiahnu zelené plochy. ktorí projektanti sa na tom podieľali. atd‘. Na jednej
strane je ľúbivé. že to vo väčšine nebude realizované z mestských peňazi, ale v konečnom
dósledkLl sú to všetko peniaze daňových poplatnikov (poukázal na zlů skúsenost‘ napr.

s toaletami pre psov). Zdůraznil. že poslanci prakticky nevedia o tomto projekte nič, materiál
dostanú pár dní pred zasadnutím mesiského zastupiteľstva a sú tlačení k tornu, aby ho schválili.
Pre to, aby sa mohol zodpovedne rozhodnúť, mu chýba viac ako len takéto strohé informácie.

Je zrejmé, že primátor mesta nikdy nezriadi komisie ani mestskú radu, preto by ocenit, keby sa
predkladaným materiálom venovalo viac pozornosti a poslanci dostávali viac informácií.

Inu.. Blcháč. PhD. — požiadal Mgr. Ku]tana. aby si odvykol ho oslovovať. pretože Mgr. Kultan
nie je pre neho partnerorn na diskusiu a aby neobviňoval primátora z toho, že nezriad‘uje
komisie. Je predovšerkým na Mgr. Kultanovi a Ing. Cefovi ako predsedoch dvoch poslaneckých
klubov. aby sa s predsedami d‘alších klubov dokázali stretnúť a slušne sa porozprávať. bez
arogancie. nátlaku a nadradenosti. Ubezpečil ich. že od 1. januára 2020 si zriadi svoje komisie.
preto upozornil menovaných poslancov, aby si odvykli vyzývať ho k tomu, aby zriaďoval ich
komisie. Predložený návrh můžu nepodporif, zdůraznil však, že táto vec je odborne dobre
pripravená a bude slúžit‘ mestu Liptovský Mikuláš a takisto vklad pozemkov bol dobrý.

In. Kormaníková — podotkla, že záujmové miesta boli vytipované odbomíkmi mestského

úradu, ale aj externými konzultačnými spoločnosťami. ktoré majú skúsenosti s realizáciou

takýchto odstavných miest. Záujmovými bodmi sú najmä školy, nemocnice, okresný úrad,

námestia. veľké obchodné strediská, pričorn stojany na bicykle budú inštalované na pozemkoch

mesta. V prípade, že půjde o pozemky, ktoré mestu nepatria.je dohodnuté stremutie. na ktorom

by sa mal dohodnúť symbolický prenájom týchto miest za 1 €.
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Mzr. Neset — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— návrh uznesenia ako celok (14 poslancov za, 9 nehlasovalo) — neplatné hlasovanie vzhľadom
na to, že schvaľovacia časť má vine bodov, preto je potrebné hlasovať ojednotlivých
bodoch samostatne;

— časť I. — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za, 1 nehlasoval);
— čas!‘ II. ako celok — So zmenami podľa návrhu predkladateľky — návrh schválený (21

poslancov za. 2 nehlasovali);
— čast‘ III. — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, S nehlasovalo);

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 83/2019. Obsah uznesenia je prílohou
tejto zápisnice.

12/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„ÚČELOVÉ ENERGETICKÉ AUDITY KULTCRNYCH DOMOV MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“ V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2014-2020

Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Uviedla, že v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia má mesto
zámer do konca októbra zapojiť sa do tejto výzvy na vypracovanie energetických auditov
piatich kultůrnych domov, ktoré sú uvedené v dóvodovej správe.

Mur. Ku]tan—zaujíma] sa, prečo do projektu nie je zaradený hlavný dom kultúry nachádzajúci
sav centre mesta, ale sú v ňom iba kultúrne domy v mestských častiach.

lnE. Blcháč. PhD. — na Dom kultún‘ v Liptovskom Mikuláši sa projektová dokumentácia zatiaľ
len spracováva na náklady mesta, preto termín na podanie žiadosti nebolo možné dodržať. Časť
rekonštrukcie Domu kuhún‘ už bola vykonaná a spracováva sa projektová dokumentácia na
ďalšiu časť rekonštrukcie (vrátane projektu zelených stien. atd‘.), to znamená, že o Dom kultúry
Liptovský Mikuláš sa mesto stará osobitne.

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

Mestské zastupitel‘stvo návrh jednomysel‘ne schválilo (23 poslancov za). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 84/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

13/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„NABÍJACIA STANICA PRE ELEKTROMOBILY V MESTE LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ“ V RÁMCI VÝZVY MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

‚ Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Informovala, že mesto sado tejto výzvy zapojilo podanim žiadosti v stanovenom termíne.
Cieľom tohto pilotného projektu je vytvorit‘ v meste Liptovský Mikuláš potrebné zázemie pre
nabíjanie elektromobilov priamo v centre. Umiestnenie stanice bude v lokalite parkovisko
Moyzesova ulica pri podchode. Lokácia tohto miesta boba uvedená v pribohe k žiadosti.
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Mr. Neset — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo (23 poslancov za). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 85/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

Ina. Blcháč. PhD. — poďakoval oddeleniu projektového manažmentu za vyhFadávanie
možnosti. ale aj komunikáciu sjednotlivými odbormi MsU mesta Liptovský Mikuláš, pretože
projekty si vyžadujú dósledné zvažovanie. prípravu, rokovania. spísanie žiadostí a v konečnom
dósledku ich implementáciu, čoje náročný proces.

mR. Kormaniková — pod‘akovala svojim kolegyniam, ktoré spolupracovali pri príprave týchto
žiadostí a dokázali ich spracovať v relatívne krátkom čase popri d‘alších svojich povinnostiach.

14/ NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA Č /2OI9JVZN,
KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN Č. 10/2019/VIN O MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Návrh predložila Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ.
Uviedla. že tento návrh sa predkladá z dóvodu. že na zníženie poplatku za komunálny odpad
pre študentov alebo žiakov škól mesto už nepotrebuje potvrdenie o návšteve školy, ale Len
žiadosť o zniženie poplatku. Mesto si potrebné údaje o návšteve školy overí prostredníctvom
webovej stránky.

MRr. Dvorščáková — vzhľadom k tomu, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny si dokáže
vyhľadať údaje aj od študentov, ktorí študujú v Ceskej republike, sa zaujímala, či aj zo strany
mesta by existovala takáto možnost‘. pretože ve]‘a študentov z Liptovského Mikuláša študuje
v Ceskej republike.

lnE. Makovická — preveri túto možriosť, zatiaľ však v počitačovom systéme nie sú nahodené
potvrdenia o návšteve školy.

MRr. Kultan — svojírn spósobom ide o určitý boj proti byrokracii a mesto sa rozhodlo
postupovať tak, že nebude vyžadovaf potvrdenia o návšteve školy, pretože si tieto skutočnosti

dokáže overiť. Otázkou zostáva, či mesto möže íst‘ nad rámec zákona tým, že bude vyžadovať
doklad o ubytovaní len od študentov, ktorí študujú v mestách Zilinského samosprávneho kraja
a v mestách Poprad a Banská Bystrica.

lnE. Makovická — podľa zákona si mesto móže stanoviť podmienky, aké uzná za vhodné.
Osobne považuje za spravodlivé, aby mesto takéto potvrdenie požadovalo aj od študentov, ktorí
študujú v blízkych mestách (napr. Ružomberok a pod.).

Inc. Bobák — navrhovanú deflniciu považuje za nedostatočnú, preto odporučil, aby sado návrhu
zahrnuli študenti študujúci nielen v mestách Poprad a Banská Bystrica, ale v okresoch Poprad

a Banská Bystrica, resp. v susedných krajoch.

MRr. Neset — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (17 poslancov za 5 sa zdržabo hlasovania. I
nehlasoval). Všeobecne záväzné nariadenie bob prijaté pod čislom 11/2019/VZN.
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15/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Bc. Ľubomír Raši

Interpeloval primátora mesta:
Poukázal na dodávateľskú faktúru Č. 2019/058 za vystúpenie občianskeho združenia

Ooralov žijúcich na Spiši v sume 7 548 6, ku ktorej nie je pňpojená žiadna objednávka ani
zmluva. Ked‘že osobne pracuje v oblasti kultúry a má prehľad o cenách za jednotlivé podujatia
alebo vystúpenia interpretov, zaujímal sa, či v tomto prípade ide o sumu len za vystúpenie
jednotlivca, alebo za komplexně zabezpečenie celého podujatia.

2. M%r. Anna Dvorščáková

Interpelovala primátora mesta:

Poukázala na kolabujúcu dopravu na území mesta Liptovský Mikuláš. Najzávažnejším
problémom v súčasnosti je doprava cez mesto z východu na západ; doprava kolabuje aj v m. Č.
Palúdzka. kolóny áut denne stoja od začiatku Podbrezín po STOP-SHOP. v ranných hodinách
stoja autá na Podbrezinách od križovatky v Okoličnom takmer po školu — túto situáciu je
potrebné bezodkladne radikálne nešit‘. Zaujímala sa, či mesto má v tejto veci pripravené určité
návrhy na budúci rok, pripadne ako konkrétne chce túto situáciu riešiť a či plánuje zahrnút‘
určité opatrenia do rozpočtu na budúci rok.

Qdpovedané na zasadnuíí MsZ: Inu. Blcháč, PhD. — mesto túto situáciu vníma už niekoľko
rokov a aj podľa jeho názoru je neúnosná. V budúcom týždni sa pripravuje prerokovanie
pripomienok k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v súvislosti s prekládkou
železničnej trate, o čo mesto v spolupráci so štátnym tajomnikom bojovalo celý minulý rok.
Mrzí ho, že sa umelo wtvorila kauza okolo mosta do Hlbokého namiesto toho. aby všetci
spoločne bojovali za rÝchlu prekládku železnice a s tým spojené veci súvisiace s ďalšími dvomi
cestami východ — západ a že na základe známych skutočnostf, ktoré sa dlah, vrátane
klamlivého vystúpenia europoslanca p. Sulika v PETI-výbore Európskeho parlamentu sa táto
vec zastavila. Toto je však jediné schodné niešenie, na ktorom mesto d‘alej pracuje, žiaľ. stratilo
veľa času. Pokiaľ by sa táto vec v roku 2015 nebola skomplikovala, už v roku 2017 sa prekládka
železnice mohla začat‘ a v roku 2020 by bola dokončená. ZiaF, celý proces sa zastavil
a v súčasnosti sa objavujú rózne hodnotenia, prečo sa tak dialo. Pripomenul, že peniaze. ktoré
boli alokované na prekládku železnice. čo bob takmer pol miliardy eur, neboli využité, na
rozdiel od mých projektov (zrealizovaný obchvat Košic, obchvat Mostu pri Bratislave. atd‘.).
Mesto Liptovský Mikuláš teda pracuje na tomto riešení a žiadne Čiastočné riešenia neexistujú.
Mesto oslovilo aj Slovenskú správu ciest v súvislosti so spracovanou štúdiou na obchvat
Palúdzky — z Andíc do Okoličného a Demánovej a tiež z Okoličného do Stošíc. SSC
odpoveda[a, že takého riešenie nie je v pláne, pretože neevidujú až taký vel‘ký problém v meste
Liptovský Mikuláš. Pokiaľ by bol spoločný záujem, mesto rado privíta každú pomocnú ruku,
pretože toto je jediné riešenie. Zatiaľ sa pripravujú tzv . „bus-pruhy“ s ciel‘om, aby aspoň
autobusy chodili rýchlejšie, čo však znamená, že zrejme budú väčšie problémy s osobnou
dopravou. mé konkrétne opatrenia sa pne budúci rok nepripravujú, okrem toho, aby sa viac l‘udí
dostalo do autobusov. Mesto mrzí situácia s kolabujúcou dopravou, faktom však je, že miera
motonzácie sa za ostatných 10 rokov zvýšila oSO %.
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3. Mur. Vincent Kultan

a) Interpeloval primátora mesta:

Námestie osloboditel‘ov — poukázal na veľmi zlý stav celej plochy — žFaby na odvod
vody miestami chýbajů. niektoré dlažobné kocky sú porozhadzované, pövodné mriežky na

kanalizácii sú nahradené róznymi plechmi, miestami je povrch poprepadávaný. Zaujímal Sa, Č
mesto má pripravený určitý plán opráv plochy námestia.

Odpovedané na zasadnzuíMsZ: lnE. Blcháč. PhD. — pokiaľ bude rozpočet mesta na budúci rok
schválený, mesto má pripravený plán ako Námestie osloboditel‘ov udržal‘ v takom technickom
stave, v akom by malo byť a s takým životom, akým žije v súčasnosti.

b) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s plánovanou prekládkou železnice a vybudovaním cesty na jej zvršku

sa zaujímal. čije spracovaná určitá štúdia potenciálnych napojení na táto cestu a či sú pozemky,

na ktorých by sa tieto napojenia mali budovať, majetkovoprávne vysporiadané. Upozornil, že

tieto veci je potrebné pripravovať už v súčasnosti. pretože majetkovoprávne vysporiadania

trvajú veľmi dlho a následne möžu celý proces oddialiť. Odporučil predložiť mestskému

zastupiteľstvu správu, ktorá by informovala aj o tom, aká je situácia s majetkovoprávnym

vysporiadanim ana ktoiých pozemkoch je možné budovat‘ napojenia.

Odpovedané na zasadnzai MvZ: lim. Blcbáě. PhD. — projekt prekládky železnice bol zaslavený

práve vďaka opozičnm poslancom pod vedením bývalého primátora MUDr. Slafkovského.

Požiadavku predloženia štúdie napojení na budúcu komunikáciu pokladá za nerelevantnú.

pretože existujú miestne komunikácie. ktoré pretinajú súčasnú trasu železnice — toto je jedno z

možných napojení, ktoré by bob prevedené do majetku mesta. Co sa týka ďalšich napojeni, tie

idů zjednej komunikácie na druhú, ktoré však nie sú v správe mesta, ale v správe VUC.
Iniciatívu, ktorá bola vyvinutá na zastavenie tohto projektu, považuje za mestozradu, pretože

všetko bob pripravené a už na budúci rok mohla byť vybudovaná nová železnica vrátane cesty.

c) Interpeloval primátora mesta:

Prejazd cez železnicu pri hasičskej stanici — opakovane upozornil na rozrastené kríkv.

ktoré bránia výhl‘adu smerom doľava. Aj keď pozemok nepatrí mestu, ale evanjelickej cirkvi

(oslovil v tejto veci aj duchovného ev. církvi), myslí si, že iniciatíva by mala vyjsť od mesta —

možnosť osloviť ZSR s požiadavkou, aby čata, ktorá sa stará o železnicu, kríky odstránila.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Blcháč. PhD. — mesto sav tejto veci oflciálne obrátilo na

evanjelickú cirkev. ktoráje vbastnikom daného pozemku; osobne tiež rokovaL Sev. farárom. Co

sa týka návrhu, aby kroviny odstránila železničná čata, pripomenul. že mesto nemá na ZSR

žiadny vplyv, t. j. nemóže ich žiadať o vykonanie tejto činnosti.

d) Interpeloval primátora mesta:

Poukázal na Rokovací poriadok mestského zastupitel‘stva, ktoiý ustanovuje, že

uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Požiadal

primátora mesta. aby v spolupráci s hlavným kontrolórom preveril právoplatnost‘ hlasovania

o jeho pozmeňujúcom návrhu v rámci prerokovania bodu „Zakrytie a rekultivácia skládky

Vetemá Poruba“. pretože pri hlasovaní bola poslankyňa Ing. Cukerová na hlasovacej tabuli

uvedená ako prítornná (zasunutá karta v hlasovacej jednotke), ale fyzicky nebola pritomná

v rokovacej miestnosti. Upozornil, že do hlasovania sa započítavajú iba prítomni poslanci.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Inu. Blcháč. PhD. — všetky uznesenia na tomto zasadnutí bolí

riadne prijaté. Odporučil Mgr. Kultanovi, aby si opakovane preštudoval Rokovací poriadok.
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e) Interpeloval primátora mesta:

Na základe poverenia dvoch poslaneckých klubov prečítal ich vyhlásenie v znení:
„Vážený pán primátor! Od konca augusta 2019 sa snažili poslanecké kluby Nový Mikuláš

a Skutočne nezávislí poslanci o stretnutie s vedením mesta a zástupcami poslaneckých klubov
s cieľom rokovať o rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020. Takéto stretnutie bob zo
strany vedenia mesta vždy odmietnuté. Poslanci prejavili záujem aj o predkladanie návrhov,
taktiež boli odmietnutí. Chceli by sme vás informovať. že poslanci týchto poslaneckých klubov
sa uzniesli. že sú stále pripraveni rokovať o príprave rozpočtu. Vzhľadom na to, že už
mnohokrát žiada)i vedenie mesta o stretnutie. ale boji odmietnutí. nebudú iniciovat‘ takéto
slretnutia, očakávajú iniciativu vedenia mesta. Zároveň vám chceme oznámit‘, že dlhodobo
nesúhlasíme s opätovne predkladanou formou externého financovania opráv a rekonštrukcii
ciest a chodníkov. Externě financovanie prostredníctvom záväzku súkromnej thmy pokladátue
za finančne veľmi nevýhodné a netransparentné. Jedná sa o nevýhodné, skryté zadlžovanie
mesta. V prípade zapracovania externého financovania do rozpočtu takýto návrh nepodporíme.
Taktiež vás žiadame upraviť Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš.
Ako primátor mesta si kompetenciu zmeny rozpočtu do 20tis. € vykladáte tak, že möžete urobiť
zmenu rozpočtu na jednej položke opakovane a tým logicky upraviť rozpočet položky
o ľubovoľne vysokú sumu. Tým sa úplne neguje zákonom stanovená funkcia mestského
zastupiteFstva rozhodovat‘ o základných otázkach života obce, schval‘ovať rozpočet. Bez
zmeny zásad hospodárenia a obmedzenia opakovanej zmeny rozpočtu primátorom mesta je
schválený rozpočet pre poslancov bezvýznamný. Podpora rozpočtu bez zmeny zásad
hospodárenia je pre nás neprijatel‘ná. Dovoľujeme si tvorcov rozpočtu zároveň upozorniť, že
štátne inštitúcie tento rok už niekorkokrát mlžili odhad rastu ekonomiky. Nabádame tvorcov
rozpočtu k opatrnosti a zodpovednému pristupovaniu k zadlženiu mesta. Na zreteli je potrebné
mať trvalo udržatefný rozvoj mesta. S pozdravom 14 poslancov mesta Liptovský Mikuláš.“
Požiadal primátora. aby tieto informácie pri tvorbe rozpočtu zobral na vedomie, ked‘že ich
návrh na stretnutie a slušnú diskusiu o rozpočte odmietol. Podotkol, žeje na primátorovi mesta
ako sa k tejto veci postaví, osobne by však bol nerád, keby na zasadnuti mestského
zastupiteľstva opäť dochádzaLo k sporom ohl‘adom rozpočtu.

Odpovedané na zasadnujjMsz: Inp. Blcháč. PhD. — vystúpenie poslanca Mgr. Kultana označil
za nátlak a vydieranie. Zdůraznil, že žiadny návrh od Mgr. Kultana nedostal. hoci ho na
minulom zasadnutí MsZ vyzýval. aby ho predložil. Ak má teda lepší návrh na rekonštrukciu

ciest a chodnikov ako je návrh predložený mestom. požiadal ho. aby ho predložiL. V opačnom
prípade to znamená, že opozičně poslanecké kluby si prajú. aby sa rozvoj mesta Liptovský
Mikuláš zastavil. Mesto však má pripravené veci, má jedinečný model, ktorýje funkčný a ktorý

je toto mesto schopné uniesť bez problémov. Mgr. Kultan si podľa svojich vyjadreni zrejme
neželá, aby sa rekonštruovali ulice 1-lradišská, Majeríkova a ďalšie ulice, ktoré sú v pláne ešte

na tento rok. Našťastie mesto našlo peniaze, aby sa v súčasnosti dokončila aspoň ulica Zgútha

Vrbického. Mgr. Kultanovi opät‘ pripomenul, že doteraz nepredložil nič, ale nátlak a vydieranie

používa ako metódu, aby odůvodnil, prečo 12. 12. 2019 nechcú o rozpočte mesta zahlasovať.

Pokiaľ rozpočet nebude schválený, bude to znamenať. že ‘šetci. ktorí sú od rozpočtu mesta
závisli (športovci, charita, kultúme organizácie. atd‘.), budů musieť čakať do nasledujúceho

zasadnutia MsZ, ktoré bude pravdepodobne v marci budůceho roka. Mgr. Kultan zrejme dostal

určité nevyžiadané informácie. že toto riešenie je pre mesto nevýhodné. Bude s tým možné

súhlasíť vtedy, ak Mgr. Kuítan predloží návrh, ktorý je pre mesto výhodný. V pripade, že
väčšina poslancov schváli úver, budú sa opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácii

realizovat‘ z úveru, ale ak nechcú robiť rekonštrukcie, mali by to deklarovat‘ priamo

a nevyhovárat‘ sa na vedenie, že navrhuje nevýhodné riešenia a zadlžuje mesto. Mali by tiež

zohl‘adňovat‘ skutočnost‘, že neschválením plánu opráv a rekonštrukcií zanechajú ďalším

generáciám v zlom stave cesty, chodníky a parkoviská.
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4. Inp. Jozef Bobák

a) Interpeloval primátora mesta: ‚

Palúdzka — upozornit, že na pozemku parc. Č. 1318/2 (predlženie cesty smerom
k čističke) je vzrastlý topoľ, ktorý je pri koreni zjednej tretiny zhnitý. je v ňom diera a hrozí,
že tento strom. ktorý sa nachádza cca I — 2 metre od rodinných domov, spadne niežen na
záhrady alebo skleníky týchto domov, ale aj na chodcov, ktorí sa pohybujú po telese hrádze
alebo vjej blízkosti.

b) Interpeloval primátora mesta:
Patúdzka — upozornil na výtlky na uliciach Priehradná a Sportovcov — oproti domu

p. Sályho na hlavnej ceste sú minimálne tri veľké výtlky a hrozí, že v zime sa rozšíria a spoja,
z čoho vznikne obrovská jama. Naviac je na tomto úseku kanalizačný vpust, ktoiý trčí tak
vysoko, že ohrozuje najmä autá s nízkymi podvozkami. Upozornil, že tieto výtlky je potrebné
opravit‘ ešte pred začiatkom zimného obdobia.

Odpovedcmý no zasadnmi MsZ: Inu. Blcháč. PhD. — odporučil poslancovi Ing. Bobákovi, aby
si preštudoval harmonogram opráv a rekonštrukcii miestnych komunikácií, kde sa nachádza aj
Priehradná ulica. Ciastkové opravy výtlkov sú neefektívne, išlo by o zbytočne vyhodené
peniaze, preto odporučil opozičným klubom. aby návrh opráv a rekonštrukcií MK podporili.

5. MUDr. Alžbeta Smicšna

Interpelovala primátora mesta:

Poukázala na cestu na ulici Jilemnického (pri novej poliklinike a lekárni AMBRA), kde
je zákaz zastavenia ajeho prípadné porušenie mestská polícia pokutuje. Tento zákaz je
obmedzujúci hlavne pre vodičov motorových vozidiel. ktorí vykladajú a nakladajú starých
alebo chorých ľudí. ktorí sa potrebujú dostať na polikliniku. Odporučila tento problém
technicky vyriešiť tak, aby autá mohli zájsť bližšie k vchodu do polikLiniky.

Mur. Neset — v prípade, že sa mesto bude touto vecou zaoberať. navrhol vyriešit‘ ju technicky

tak, aby vozidlom bob možné vojsť až k dverám polikliniky —je to dóležité aj pre záchranárov.

16/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil niekoľko aktuálnych informácií:

1. Informoval, že v súvislosti s rekonštrukciou futbalového štadióna boli vykonané určité
práce naviac. Model fmancovania rekonštrukcie je známy, t. j. mesto odsúhlasilo. že Mestské
športové zariadenia (MSZ) si möžu zobrať úver 375 tis. € na dofinancovanie prvej etapy (k
póvodným 750 tis. € ± 125 tis. € z MFK) a mesto ho bude 10 rokov splácať. Zámerom je. aby
sa rovnaký postup uplatnil aj pri prácach naviac, ktoré boli vyčíslené na n‘še 102 tis. E.
Pripomenul. že mestské zastupiteFstvo pred časom schválilo 140-tisicovú dotáciu pre MSZ,
navyše tam prebieha protest prokurátora, bola podaná žaloba o určenie vlastníctva, ktorá bola
neskór stiahnutá. Odporučil, aby mesto zuvedenej čiastky 102 tis. € uhradilo 90 %‚ t. j.
92 516,27 € na účet MŠZ, aby nedošlo k tomu, že bude musieť celú sumu vracať, resp. splácať.

Povinnosť v tomto smere má MFK, ktorý nie je mestská organizácia, ale občianske združenie,

t. j. mesto v ňom nemá žiadny hlas, iba ho podporuje. Toto občianske združenie sa musí
zaviazať, že dofinancuje vyše 10 tis. € na účet MSZ a potom bude mócť byť uhradená faktúra

za práce naviac. Zároveň poďakoval prednostke MsU Ing. Gutraiovej. že bota a naďalej je

konateľkou MŠZ a vyjadril presvedčenie, že celé dielo sa podarí úspešne dokončit‘.
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2. Pokial‘ ide o rekonštrukciu zimného štadióna, uviedol, že mesto získalo z externých
zdrojov 2,5 mil. E, pričom konečná čiastka s DPH bude cca 4 mil. E. Pre informáciu uviedol, že
rekonštrukcia zimného štadióna v Žiari nad Hronom doteraz stála 4,2 mil. E bez DPH, t. J.
celkom bude 5 mil. E, rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku, ktorý je menší ako v Lipt.
Mikuláši, stála vyše 5 mil. E s DPH. Z tohto hľadiska dórazne odmieta akékoľvek podozrenia
z určitého neoprávneného nak]adania s finančnými prostriedkami. Podotkol. že aj v prípade, že
sa nebude hrať hokej. pretože bez podpory mesta to nie je možaé. pozitívne bude aspoň to, že
na štadión budú mócť chodif deti a pripravovať sa na budúce zápasy.

3. V súvislosti So zaslaním žiadosti cez Slovenský atletický zväz o poskytnutie dotácie na
atletický štadión informoval, že mesto Liptovský Mikuláš dostalo pozitívnu informáciu. že mu
bolu pridelených 80 tis. E. Bob by prospešné. keby mesto mohlo do tohto projektu vložit‘ aj
100 tis. E z predaja MHK, pretože po vysúťažení sa predpokladá celková suma cca 250—260
tis. E. Keďže príjem z predaja MHK zrejme nebude reálny, mesto bude musieť doplatiť náklady
mým spósobom, alebo bude musiet‘ dotáciu vrátiť, k čomu dúfa, že nedójde.

17/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, pod‘akoval všetkým, ktorí bolí prítomnf až do
konca tohto zasadnutia. pretože aj keď sa začalo o 1 5•00 hodine, väčšina z tých, ktori len poúčali
a skákali do reči. predčasne odišla z rokovania. Preto si myslí, že nemá opodstatnenie začínat‘
rokovania o l5-tej hodine. ktorú predtým požadovali. Podľa nehoje vyhovujúcejší začiatok
rokovaní o 0-tej hodine. Pod‘akoval za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ĺ_

Ing. Marta Gutraiová
prednostka MsU

Overovatelia zápisnice;

MUDr. Miroslav Bod‘a

Ing. Jozef Repaský

JiIng. Já BIc áč, PhD.
primátor testa

Zapísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

$
V Liptovskom Mikuláši 07. 11.2019
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