
, 
ZAP/SN/CA č.7/2014 

zo XL VII. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo dňa 
26. júna 2014 o 5.°0 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši 

PRÍTOMNÍ: 

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta 

Poslanci MZ: 

11 MUDr. Jaroslav Barok 
2/ Ing. Ján Blcháč, PhD. 
3/ Ing. Jozef Bobák 
4/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. 
5/ MUDr. Miroslav Boďa 
6/ Peter Cibák 
7/ Ing. Lucia Cukerová 
8/ Ing. Jaroslav Čefo 
9/ Soňa Čupková 

10/ MUDr. Olcllich Drahovzal 
11/ JUDr. Ján Droppa 
12/ Ing. Štefan Ganoczy, PhD. 
13/ Jozef Gonda 
14/ Mgr. Martin Krajčí 
15/ Ing. Milan K.ružliak 
16/ Mgr. Vincent Kultán 
17 í MUDr. Roman Mojžiš 
18/ Ing. Vladimír Rengevič 
19/ Ing. Jozef Repaský 
20/ Ing. Vladimír Stankoviansky 
21/ JUDr. Milan Trnovský 
22/ Ing. Rudolf Urbanovič 
23/ Ing. Dušan Vinčur 
24/ MUDr. Marta Voštináková 

OSPRA VEDLNENÍ: 

1/ MUDr. Alžbeta Smiešna 

PRIZVANÍ: 

1/ JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta 
2/ Ing. Anna Rašiová, prednostka MsÚ 
3/ Mgr. Miroslav Parobek, vedúci oddelenia stratégie a marketingu MsÚ 
4/ Mgr. Vladimír Bella, náčelník Mestskej polície 
5/ Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ 
6/ JUDr. Blanka Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ 
7/ Ing. Miloš Berrúk, vedúci oddelenia investícií MsÚ 
8/ Ing. Ľubomír Hán, vedúci oddelenia dopravy a verejn)'ch priestranstiev MsÚ 
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91' Ing. Alena Vinčurová, vedúca oddelenia územ. rozhodovania a stav. poriadku 
10/ Mgr. Erika Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsÚ 
Ili Mgr. Rastislav Kudlička, vedúci odd. vzdel., mládeže, športu a kultúry MsÚ 
12/ Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku MsÚ 
13/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialista útvaru hlavného architekta mesta 
14/ Ing. Iveta Klepáčová, vedúca útvaru ŽP a poľnohospodárstva MsÚ 
15/ Mgr. Miroslav Kašák, útvar ŠFRB MsÚ 
16/ Mgr. Anna Il'anovská, vedúca útvaru právnych služieb MsÚ , 
17/ PhDr. Dana Guráňová, vedúca útvaru mládeže, športu a kultúry MsD 
18/ Mgr. Jana Hapčová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov a DSS Lipt. Mikuláš 
19/ Mgr. Zdenko Blažek, riaditeľ Múzea Janka Kráľa Lipt. Y1ikuláš 
20/ Ing. Jozef Klepáč, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš 
21/ Mgr. Art. Mario Kermiet, TV Liptov, a.s. 
22/ Ing. Peter Lehotský, predseda predstavenstva spoločnosti Televízia Liptov, a.s. 
23/ Pavol Mišovie, EKOPLAZMA, s.r.o., Liptovský Mikuláš 

11 OTVORENIE ZASADNUTIA 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril MUDr. Alexander Slafkovský, 
primátor mesta. Konštatoval, že na začiatku rokovania je prítomných 22 poslancov (1 
poslankyňa požiadala o ospravedlnenie neúčasti), na základe čoho je mestské zastupiteľstvo 
uznášaniaschopné. 

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA 
A OVEROV ATEĽOV ZÁPISNICE 

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej 
komisie, do ktorej odporučil zvoliť poslancov MUDr. Jaroslava Baroka, Ing. Luciu 
Cukerovú a Mgr. Martina Krajčího. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená 
počtom 20 hlasov (1 poslanec sa zdržal hlasovania, 1 nehlasoval). Primátor mesta určil za 
zapisovateľku p. Anežku Drbiakovú a za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Milana 
Kružliaka a Ing. Jána Blcháča, PhD. 

3/ SCHVÁLENIE PROGRA..l\1U ROKOV A..l\1JA 

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, predložil návrh programu rokovania 
podľa obsahu uvedeného na pozvánke s tým, že ako bod č. 9 odporučil doplniť Návrh na 
Zmeny a doplnenia návrhu kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam ("Dominanta"), ktorý bol 
prerokovaný na dnešnom zasadnutí mestskej rady. O návrhu programu s týmto doplnkom dal 
hlasovať. 

Mestské zastupiteľstvo program rokovania s doplnením nového bodu č. 9 schválilo, s tým, 
že nasledujúce body sa nadväzne prečíslujú (19 poslancov za, 3 nehlasovali). 
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PROGRAM: 

11 Otvorenie zasadnutia 

2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu rokovania 

4/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc 
v mestských častiach Liptovská Ondrašová, Stošice a Vitálišovce 

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

6/ Správa o výsledku kontroly: "Kontrola splnenia prijatých opatrení na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 7/KO/2013, ktorou bolo 
preverené hospodárenie VPS za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012" 

7/ Správa o výsledku kontroly: "Kontrola dodržiavania podmienok na 
prijatie návratných zdrojov financovania podl'a ust. § 17 ods. 14 Zák. č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení" 

8/ Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania - uzatvorenie zmluvy 
o termínovanom (preklenovacom) úvere na predfinancovanie projektu 
"Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" a zmeny rozpočtu 
mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 

9/ Zmeny a doplnenia návrhu kúpnej zmluvy k nehnutel'nostiam 
("Dominanta") 

10/ Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v mestských 
nájomných bytoch za obdobie do 31.12.2013 s návrhom opatrení na 
postupné vysporiadavanie pohľadávok 

11/ Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto 
majetkovú účasť, za rok 2013 a o stave zvereného majetku (s výnimkou 
MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

12/ Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť 

13/ Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou 
EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš 

14/ I n t erp e l á cie p o s I a n c o v 

15/ I n for m á cie 

16/ Z á ver 
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4/ NÁ VRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MEST A 
O URČENÍ NÁZVOV ULÍC V MESTSKÝCH ČASTIACH 
LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ, STOŠICE A VIT ÁLIŠOVCE 

Návrh predložila Ing. Anna Rašiová, prednostka MsÚ. Na úvod poznamenala, že 
pomenovanie ulíc v uvedených mestských častiach je v súlade s harmonogramom, ktorý bol 
prijatý vr. 2011, keď mesto tento projekt spúšťalo. Zdôraznila, že na toto rokovanie MsZ sa 
predkladajú na schválenie názvy ulíc v posledných dvoch mestských častiach. Pokiaľ ide 
o proces prípravy VZN, mesto sa riadilo rovnakým postupom ako pri príprave nariadení 
súvisiacich s predchádzajúcimi mestskými časťami, a to vrátane oboznámenia poslancov 
príslušných mestských častí s návrhom a zorganizovania stretnutí s občanmi. Pokiaľ ide 
o názvy ulíc, boli odporučené názvoslovnou komisiou a rešpektujú buď zvykové právo 
obyvateľov týchto mestských častí alebo sú navrhnuté po významných osobnostiach týchto 
mestských častí. Zdôraznila, že v m.č. Stošice a Vitálišovce boli už v r. 2008 a v r. 2012 
niektoré ulice schválené, nebolo to však riešené komplexne, preto sa na toto rokovanie 
predkladá návrh na pomenovanie zvyšných ulíc. Konkrétne v Stošiciach sa jedná o schválenie 
názvov Poľná ulica, Sadová ulica, Stojšova ulica, Stošická ulica a vo Vitálišovciach je to 
Vitálišovská ulica a Žiarska ulica. Do návrhu bol zapracovaný aj podnet na schválenie názvu 
ulice v m.č. Lipt. Ondrašová, a to z dôvodu ukončovania bytovej výstavby a aktuálnej potreby 
pridelenia orientačných a súpisných čísel. Navrhnutý názov tejto ulice je Obrcianova ulica. 
Predpokladaná realizácia pomenovania ulíc v teréne je v r. 2015 a dopad na rozpočet mesta sa 
očakáva vo výške cca 788 eur. Informovala, že k zverejnenému návrhu VZN mesto nedostalo 
žiadne pripomienky ani podnety okrem tých, ktoré sú uvedené v písomnom materiáli. 
Poďakovala za aktívnu spoluprácu pri riešení tejto problematiky poslancom MsZ, menovite 
Ing. Repaskému, p. Čupkovej, Ing. Ganoczymu, p,. Gondovi, Ing. J. Bobákovi a JUDr. 
Trnovskému, ktorí mestu vychádzali v ústrety pri komunikácii a hlavne pri organizácii 
verejných stretnutí s občanmi. Okrem toho poďakovala aj svojim kolegom PhDr. Guráňovej, 
Ing. arch. Bachtíkovej, Ing. Vinčurovej, JUDr. Hliničanovej, p. Vrlíkovej, p. Pagáčovej, Ing. 
Močarníkovi a Ing. Hánovi za ich osobný vklad do tohto procesu, ktorý nepochybne prinesie 
aj do systému života mesta poriadok a lepšiu orientáciu. Na záver informovala o tom, že 
mesto úspešne ukončilo aj proces určenia nových názvov mestských častí - Ministerstvo 
vnútra SR mestu písomne oznámilo, že s účinnosťou od 1.7.2014 sú do registra MV SR 
zapísané názvy nových mestských častí, a to Podbreziny, Svätý Štefan, Ráztoky, Staré mesto 
a Vrbica-Nábrežie aje zrušená pôvodná mestská časť Liptovský Mikuláš. 

MUDr. Slafkovský - osobitne pod'akoval prednostke MsÚ za to, že celý tento tím viedla 
a zdôraznil, že ide o prácu, ktorá je často docenená až vtedy, keď ide napr. o ochranu zdravia 
alebo záchranu života, pretože ak ulice nie sú reálne pomenované a nie sú v registri, operátori 
navigačných prostriedkov majú problém vyslať na správnu adresu sanitku a pod. Na záver 
ešte raz poďakoval všetkým, ktorí k tomuto procesu prispeli. 

Mgr. Martin Krajči, predseda návrhovej komisie - predložil na hlasovanie návrh VZN - bez 
zmeny. 

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (22 poslancov za, l nehlasoval). Všeobecne 
záväzné nariadenie bolo prijaté pod číslom 4/2014NZN. 
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5/ NÁ VRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, NADOBUDNUTIE 
MAJETKU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PRÁ VAMI MESTA 

Návrh predložila JUDr. Blanka Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ. 
Informovala, že v bode l schvaľovacej časti ide zatiaľ len o zámer prípadnej zámeny, v bode 
2 je návrh na zámenu pozemkov medzi mestom a spoločnosťou BK staving (poznamenala, že 
už 2x sa zamieňali pozemky s touto spoločnosťou), v bode 3, ktorý je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, ide o prevod pozemkov pod železnicu, v bode 4 sa jedná o uzavretie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - telekomunikačná sieť v k.ú. Ploštín, 
v bode 5 ide o predaj prebytočného majetku (prípad hodný osobitného zreteľa) v k.ú. 
Okoličné, v bode 6 sa jedná o obchodnú verejnú súťaž na požiarnu zbrojnicu v k.ú. 
Demänová a v bodoch 7 - 10 o obchodné verejné súťaže na predaj bytov - z toho 3 už boli 
predmetom OVS (ostatná cena zostáva) a posledný byt je novouvoľnený - v tomto prípade sa 
navrhuje OVS s minimálnou cenou podľa znaleckého posudku. V časti III. je navrhované 
zrušenie bodov č. 2 a 3 schvaľovacej časti uznesenia MsZ č. 4/2014 (zámena pozemkov sp. 
Sukupčákom a s firmou Verex a v časti IV. zmena uznesenia MsZ č. 38/2014 časť II. bod 2 
(predaj pozemkov pre výstavbu garáží p. BeHovi), kde sa mení jedna veta. 

Ing. Ján Blcháč, PhD., poslanec MZ - za poslanecký klub vzniesol námietku voči vyhláseniu 
obchodnej verejnej súťaže na predaj bytov, čo je podľa ich názoru v rozpore so záujmami 
mesta Liptovský Mikuláš, resp. chýba informácia o tom, či aj v týchto bytoch sú nedoplatky 
(upozornil, že jedným z ďalších bodov programu je správa, ktorá popisuje neúmerné 
zvyšovanie sa nedoplatkov na nájomnom). Ďalšiu pripomienku vzniesol k časti V. návrhu 
uznesenia (str. 13), ktorou by MsZ (pravdepodobne prvýkrát vo svojej histórii) malo 
informovať, že na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže schválenej mestským 
zastupiteľstvom na predaj nehnuteľností na Námestí mieru - Veľký dom služieb s príslušnými 
pozemkami sa víťazom súťaže s poradím č. l stala spoločnosť AF Development, s.r.o., 
Poprad, s ponukou kúpnej ceny l 030000 eur, atď. V tejto súvislosti sa zaujímal, koho by 
MsZ malo o týchto skutočnostiach informovať, keďže podľa aktuálnych pravidiel 
hospodárenia s majetkom mesta nie je povinnosť MsZ takéto veci prerokovávať, ale postačuje 
vyhlásenie OVS - následne má primátor mesta kompetenciu podpísať kúpnu zmluvu na 
predaj ľubovoľného majetku mesta. Z tohto dôvodu navrhol vypustiť z uznesenia predmetný 
bod, pretože je zmätočný, t.zn. nie je jasné, koho má informovať o takejto veci, ktorá do 
uznesenia nepatrí a ktorá je navyše opradená hlbokými nedorozumeniami. 

JUDr. Hliničanová - v zmysle platných zásad je mesto povinné predkladať MsZ informáciu 
o vykonaných obchodných verejných súťažiach - za týmto účelom bol zvolený takýto spôsob. 

MUDr. Slafkovský - v žiadnom prípade nie je proti tomu, aby občania boli informovaní, 
pokiaľ s tým však poslanci nesúhlasia, MsZ ich touto formou informovať nemusí. Podľa jeho 
názoru nie je podstatné, či takáto informácia bude sprostredkovaná cez uznesenie MsZ alebo 
zaznie v poslednom bode rokovania v rámci informácií. O návrhu poslanca Ing. Blcháča bude 
MsZ hlasovať, o samotnom bode V. sa však nebude hlasovať, nakoľko je len informačný. 

JUDr. Ján Droppa, poslanec MZ - odporučil, aby MsZ uvedený text vzalo na vedomie, 
pretože kolektívny orgán (t.j. 25 poslancov) nemôže informovať občanov. 

JUDr. Hliničanová - pripomenula, že o časti "berie na vedomie" by sa muselo hlasovať, čo by 
MsZ nemuselo schváliť a v tomto prípade ide len o informáciu; chybou je, že táto časť bola 
očíslovaná poradovým číslom. 
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MUDr. Slafkovský - čo sa týka procedurálneho postupu, pokiaľ sa poslanci prikláňajú 
k návrhu Ing.Blcháča, aby časť V. bola vyňatá z návrhu uznesenia, môžu podporiť jeho návrh. 

Ing. Blcháč. PhD. - pripomenul, že vo svojom vystúpení jasne argumentoval, že toto MsZ má 
prvýkrát v histórii prijať uznesenie, ktorým informuje o určitých veciach, v texte sa však 
neuvádza, koho informuje. Podľa jeho názoru primátor môže informovať v rámci bodu 
"informácie", že mesto predalo Dom služieb za určitých podmienok určitému kupujúcemu -
tým by došlo k splneniu príslušného článku Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Uvádzať 
však takúto informáciu ako súčasť uznesenia, považuje za nelogické a zmätočné, preto 
navrhol časť V. z uznesenia vypustiť. 

Mgr. Krajčí - predložil na hlasovanie jednotlivé body: 

- pozmeňovací návrh Ing. Blcháča, PhD. - vypustiť z návrhu časť V. - návrh schválený 
(13 poslancov za, 6 proti, 3 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval); 

- konštatačná časť - bez zmeny - návrh schválený (18 poslancov za, 5 nehlasovalo); 
- bod II/l - bez zmeny - návrh schválený (22 poslancov za, l sa zdržal hlasovania); 
- bod 11/2 - bez zmeny - návrh schválený (22 poslancov za, l sa zdržal hlasovania); 
- bod II13 - bez zmeny - návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov); 
- bod II14 - bez zmeny - návrh schválený (22 poslancov za, l sa zdržal hlasovania); 
- bod II15 - bez zmeny - návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov); 
- bod II16 - bez zmeny - návrh schválený (22 poslancov za, 1 nehlasoval); 
- návrh primátora mesta, aby sa o bodoch 7 - 10 hlasovalo spoločne - schválený (14 

poslancov za, 4 sa zdržali hlasovania, 5 nehlasovali); 
- body lI/7-10 - bez zmien - návrh schválený (13 poslancov za, 3 proti, 7 sa zdržalo 

hlasovania); 
- časť III. - bez zmeny - návrh schválený (20 poslancov za, 3 nehlasovali); 
- časť IV. - bez zmeny - návrh schválený (18 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania, 3 

nehlasovali) . 

K návrhu bolo prijaté uznesenie č. 56/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice. 

6/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: "KONTROLA SPLNENIA 
PRIJATÝCH OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV 
ZISTENÝCH KONTROLOU č. 7/K0/2013, KTOROU BOLO PREVERENÉ 
HOSPODÁRENIE V P S ZA OBDOBIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012" 

Správu predložila JUDr.Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. Konštatovala, 
že prijaté opatrenia boli splnené a kontrola bola ukončená záznamom. Pozastavila sa pri 
svojich odporučeniach, ktoré súviseli jednak s výkonom správy nehnuteľného majetku, ktorý 
si Verejnoprospešné služby mali zapísať na list vlastníctva - tento nedostatok bol odstránený, 
ale pri kontrole bolo zistené, že pozemky pod administratívnou budovou a celým dvorom 
VPS na rozdiel od ostatných pozemkov nie sú odovzdané do správy, čo predstavuje určitú 
disharmóniu. Podľa jej názoru je potrebné tento majetok zjednotiť a celú správu, ktorú VPS 
vykonávajú, doriešiť právne. Poznamenala, že výkon správy rieši zákon o majetku obcí v § 6 
a nasl., kde sa ustanovuje, že obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo 
prostredníctvom správcu, ktorým môže byť aj príspevková organizácia. Správa majetku je 
súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorý mu obec zverila do správy 
alebo ho nadobudol vlastnou činnosťou. Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, 
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užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky 
a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom mesta 
resp. so štatútom. Správa majetku obce vzniká zverením majetku obce do správy príspevkovej 
organizácie pri zriadení organizácie a obec môže za podmienok určených v zásadách zveriť 
do správy ďalší majetok príspevkovej organizácii resp. jej zobrať majetok zo správy. Keďže 
VPS správu v skutočnosti vykonávajú, nenavrhuje odovzdať všetky pozemky, ale tie, kde je 
to účelné a kde spravujú stavby. Čo sa týka miestnych komunikácií, správy zelene a údržby 
verejných priestranstiev, tieto činnosti nepatria do správy, ale sú riešené na základe rámcovej 
zmluvy za odplatu, t.zn., že ide o dva režimy. Druhé odporučenie bolo vo veci zvýšenia 
disciplíny pri vymáhaní pohľadávok vo vzťahu k právnemu zástupcovi. Odporučila, aby si 
VPS doplnili do mandátnej zmluvy ustanovenie, na základe ktorého bude mať právny 
zástupca povinnosť v pravidelných intervaloch podávať správy otom, čo sa s danými 
pohľadávkami robí, t.j. aby boli adresne riešené. V tomto smere jej kontrolovaný subjekt už 
predložil stanovisko, že tieto veci akceptoval. 

Ing. Rudolf Urbanovič, poslanec MZ - požiadal hlavnú kontrolórku o vyjadrenie, či v súlade 
so zákonom o kontrole podala trestné oznámenia za tie závažné nedostatky, ktoré odhalila 
kontrolou vo VPS. 

JUDr. Kuchárová - informovala, že po vykonanej kontrole vo VPS spracovala podnet 
s priložením všetkej dokumentácie a konkrétne každý prípad v oblasti verejného obstarávania 
(pretože toto prichádzalo do úvahy ako podozrenie) konzultovala s okresným prokurátorom. 
Stanovisko pozná, ale aby poznala aj názor poslancov na túto vec, požiadala predsedov 
poslaneckých klubov, aby ju prizvali na ich zasadnutia. 

Ing. Vladimír Stankoviansky, poslanec MZ - súhlasí s vyjadreniami hlavnej kontrolórky 
ohľadom nedostatkov v oblasti správy majetku, ide však o problém pretrvávajúci už od r. 
1990. Pripomenul, že nie všetky pozemky bolo možné v tom čase vysporiadať - klasický 
prípad je pozemok pod administratívnou budovou. Upozornil, že tento nedostatok sa netýka 
len VPS, ale všetkých mestských organizácií - tým, ktorým mesto odovzdalo do správy 
budovy, musí odovzdať aj pozemky. 

Ing. Blcháč. PhD. - upriamil pozornosť aj na časť správy na str. 15, ktorá troma riadkami 
hodnotí najvážnejšie porušenie pravidiel hospodárenia vo VPS za r. 2012 (pod bodmi 8 - 13), 
pričom sa jedná o porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Zrejme aj z dôvodu, že nebol 
dostatočne rýchlo riešený tento problém, došlo k tomu, že riaditeľ VPS vypísal obchodnú 
verejnú súťaž na 4 roky na likvidáciu odpadov v meste Liptovský Mikuláš. 

MUDr. Slafkovský - upozornil poslanca Ing. Blcháča, aby faktickou poznámkou reagoval na 
predrečníka a nevysvetľoval si rokovací poriadok podľa seba. 

Ing. Blcháč, PhD. - rokovací poriadok si vysvetľuje podobne ako primátor mesta, keď mu pri 
prihlásení sa neudelil slovo - preto využíva inštitút faktickej poznámky. Pripomenul, že vo 
svojom vystúpení chcel len upozorniť na to, že keď sa veci neriešia v momente ich vzniku, 
situácia dospeje do stavu, aký bol zistený vo VPS. V súvislosti s vyhlásením novej súťaže sa 
bude zaujímať, akým spôsobom mesto skontroluje, podľa čoho postupovali VPS resp. či opäť 
neporušili zákon o verejnom obstarávaní. 

MUDr. Slafkovský - poznamenal, že podľa platných zákonov SR každý, kto má podozrenie, 
že došlo k porušeniu zákona, môže podať trestné oznámenie. 
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Mgr. Krajčí - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny. 

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (13 poslancov za, 4 proti, 5 sa zdržalo hlasovania, 
l nehlasoval). K návrhu bolo prijaté uznesenie č. 57/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto 
zápisnice. 

7/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: "KONTROLA DODRŽIAVANIA 
PODMIENOK NA PRIJATIE NÁ VRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA 
PODĽA UST. § 17 ODS. 14 ZÁK. Č. 583/2004 Z.z. O ROZPOČTOVÝCH 
PRA VIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁ VY A O ZMENE A DOPLNENÍ 
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V PLATNOM ZNENÍ" 

Správu predložila JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. Uviedla, že 
vo svojej správe sa snažila objasniť pravidlá projektu, i keď zmluvy (partnerská zmluva 
a zmluva o poskytnutí NFP) zatiaľ nie sú uzavreté, t.j. projekt je len v polohe zámeru. Ďalej 
sa vyjadrila k spôsobu financovania - v správe je uvedené, aké by bolo zaťaženie vlastných 
zdrojov mesta v prípade, keby mesto dostalo na kapitálové a bežné výdavky maximum 
prostriedkov z eurofondov, t.j. 85% a v prípade, keby dostalo minimum, t.j.70,8%. Taktiež je 
rozobratá výška úveru, ktorú mesto navrhuje, t.j . 608 000 eur a vlastné zdroje vo výške 
124794,29 eur s tým, že 50000 eur je určených na cyklochodník, t.j. vlastné zdroje by sa 
mali zvýšiť o 74 794,29 eur. Za účelom prijatia úveru si mesto vykonalo prieskum, z ktorého 
vyšla ako víťazná banka, ktorá ponúka maržu l eur p.a. k euriboru. Po celkovej analýze 
konštatuje, že vzhľadom na to ako je projekt postavený (ide o predfinancovanie operačného 
programu spadajúceho do cieľa Európska územná spolupráca, v ktorom mesto Lipt. Mikuláš 
figuruje ako partner), nebude to mať vplyv na vývoj celkovej sumy dlhu a na predpokladanú 
sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania. V správe sa uvádza aj predpoklad 
vývoja celkovej sumy dlhu k 31.12.2014 v %-tuálnom vyjadrení oproti skutočným bežným 
príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka a predpokladaná suma ročných splátok. 

Mgr. Krajčí - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny. 

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (13 poslancov za, 3 proti, 5 sa zdržalo hlasovania, 
2 nehlasovali). K návrhu bolo prijaté uznesenie č. 58/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto 
zápisnice. 

MUDr. Slafkovský - na základe výsledkov hlasovania poznamenal, že pokiaľ niekto 
nesúhlasí s dokončením výstavby cyklochodníka, nemusí zaň hlasovať, príp. by sa mal 
podrobnejšie oboznámiť s materiálom. 

8/ NÁVRH NA PRIJATIE NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA
UZATVORENIE ZMLUVY O TERMÍNOVANOM (PREKLENOVACOM) 
ÚVERE NA PREDFINANCOV ANIE PROJEKTU "HISTORICKO
KULTÚRNO - PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER" A ZMENY 
ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2014 

Návrh predložila Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ. 
K bodom l, 2 schvaľovacej časti návrhu uznesenia uviedla, že mesto chce prijať návratné 
zdroje financovania na predfinancovanie projektu financovaného z ERDF štátneho rozpočtu 

8 



s 5 % financovaním vlastnými zdrojmi; k tomu je potrebné schváliť aj dohodu o vyplňovacom 
práve k blankozmenke. K prijatiu tohto úveru je potrebná aj zmena rozpočtu na realizáciu 
tohto projektu, ktorý sa uvádza v bode 3 schvaľovacej časti návrhu uznesenia. K bodu 4 
poznamenala, že z dôvodu ukončenia skládkovani a k 31.10.2014 je potrebné navýšiť rozpočet 
bežných výdavkov 01 04 708 eur - táto zmena rozpočtu vychádza z ekonomickej analýzy 
dopadu ukončenia skládkovani a, ktorá bola predložená MsZ dňa 15.5.2014. Jej krytie je 
navrhované z prostriedkov, ktoré sa uvoľnia po zmene krytia splátok istín návratných zdrojov 
financovania (t.j. z bežných príjmov). K bodu 5 - na podnet príspevkovej organizácie VPS je 
potrebná rozpočtová zmena - zvýšenie bežných príjmov na prevádzku novootvorenej 
separačnej haly, keďže pri tvorbe rozpočtu nebolo možné presne určiť prevádzkové náklady. 
Bod 6 - zmena krytia kapitálových výdavkov na investičnú akciu Ul. Opavská, Podbreziny 
z dôvodu, že táto akcia bola krytá z finančných prostriedkov zo zníženého základného imania 
Bytového podniku, avšak Bytový podnik odviedol mestu nižšiu sumu ako bola pôvodne 
plánovaná v rozpočte - zmena krytia časti tejto akcie sa navrhuje z kapitálových príjmov (z 
predaja pozemkov z OVS na halu Ráztoky). Bod 7 - navrhovaná zmena súvisí s predajom 
Domu služieb - navrhuje sa použiť finančné prostriedky vo výške 650 000 eur na splátku 
istiny komerčného úveru, vo výške 35 400 eur na nákup tribúny pre MFK Tatran Okoličné 
a vo výške 55 000 eur na nákup rolby pre zimný štadión. Ďalej sa z týchto finančných 
prostriedkov navrhuje zapojiť aj dofinancovanie projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta 
okolo Tatier" v prípade, ak projekt nebude financovaný z ERDF vo výške 85 % (v opačnom 
prípade tieto finančné prostriedky zostanú nepoužité). Bod 8 - ide o technickú úpravu 
rozpočtu - tým, že mesto potrebuje uvoľniť finančné prostriedky na bežné výdavky, ktoré 
vyplývajú z uzavretia skládky k 31.10.2014 a zároveň na bežné výdavky - prevádzku 
separačnej haly, navrhuje sa zmeniť krytie splátky istín z rezervného fondu a finančné 
prostriedky z bežných príjmov, ktoré sa uvoľnia, sa použijú na dofinancovanie uzavretia 
skládky a prevádzkových nákladov separačnej haly. Upozornila, že na základe požiadavky 
mestskej rady je na poslednej strane priložená tabuľka komerčných úverov - porovnanie 
podmienok jednotlivých úverových zmlúv. Poznamenala, že na základe analýzy mesto 
dospelo k tomu, že by chcelo sčasti splatiť úver č. 32 031 z r. 2008, ktorý bol prijatý na účel 
financovania projektovej dokumentácie k projektom v súlade s PHSR. Bol vybraný z dôvodu, 
že je na ňom najvyšší zostatok (ku koncu mája t.r. 1 613 000 eur), pričom pri splatení časti 
úveru mesto nebude platiť banke poplatky za splatenie (úroková sadzba je 2,062 %). 

Ing. Blcháč, PhD. - na úvod poznamenal, že nie je možné zamieňať si vôľu bývalého vedenia 
mesta k výstavbe cyklochodníka a jeho niekoľkoročné úsilie k získaniu stavebného povolenia 
v r. 2010 na tento cyklochodník, s hlasovaním o úvere vyše 600 tis. eur, ktorý je zrejme 
predčasný. Pripomenul, že aj hlavná kontrolórka mesta vyjadrila vo svojom vystúpení 
pochybnosť o prijatí tohto úveru, keďže ešte nie sú známe niektoré okolnosti. Členovia ich 
poslaneckého klubu však výstavbu cyklochodníka plne podporujú a myslí si, že ich činy to v 
minulosti dokázali. Poukázal na dokument s textom v poľsko-anglickom jazyku, ktorý 
poslanci dostali pred týmto zasadnutím, z ktorého nie je jasné, či sa jedná o rozhodnutie alebo 
inú agendu - zrejme to nie je jasné ani viacerým pracovníkom MsÚ, preto sú aj na ich strane 
pochybnosti. Osobne nemôže podporiť prijatie takéhoto úveru - dôvodom je oj. aj 
skutočnosť, že mesto na jednej strane "drobné", ktoré získalo z predaja Domu služieb, chce 
použiť na splatenie úveru a na druhej strane si berie úver, o ktorom ešte nie je jasné, či ho 
mesto bude čerpať. Čo sa týka bodu 4, ktorým sa má prijať zmena rozpočtu vo výške 104708 
eur na dodatočné práce pri uzatváraní skládky komunálneho odpadu, v tomto prípade možno 
vyjadriť veľké počudovanie, prekvapenie a rozpor medzi tým, čo je zverejňované, t.j. že s 
uzavretím skládky mesto nebude mať žiadne ďalšie výdavky a tým, čo je predmetom tohto 
návrhu, t.j., že na tento účel je potrebných ďalších 104 tis. eur. V tejto súvislosti vzniká 
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otázka, akým spôsobom pracujú Verejnoprospešné služby, od ktorých zrejme prišla táto 
požiadavka, keďže v ich kompetencii je uzatváranie skládky - bud' je problém v ich 
schopnosti správneho nastavenia ekonomiky alebo v spôsobe manažovania. Aj preto 
odporučil tým, ktorí sa starajú o medializáciu v meste Liptovský Mikuláš, aby si preverovali 
informácie, ktoré dostávajú, aby predčasne neinformovali verejnosť o tom, čo v budúcnosti 
možno dementovať a aby sa ospravedlnili všetkým, ktorých doteraz klamali. V súvislosti s 
ukončením skládkovani a sa znovu natíska otázka, kto a za akých podmienok schválil, aby 
VPS vyhlásili súťaž na ďalšie nakladanie s odpadom po 1.9.2014 na 4 roky za cca 2 mil. eur. 
Pripomenul, že poslanci boli doteraz informovaní, že sa uvažuje o 2 rokoch určitej pomoci, 
pokým sa nájde určitý nový model. K bodu Č. 5 poznamenal,. že projekt separačnej haly je aj v 
súčasnosti diskutabilný, pretože keď mesto vedelo, že do októbra 2014 ide ukončiť 

skládkovanie vo Vetemej Porube, považuje za nepochopiteľné, prečo sa vôbec púšťal o do 
výstavby separačnej haly. Skutočnosť, že je potrebné dofinancovať takmer 93 tis. eur, je 
udivujúca a s takýmto riešením nemôžu súhlasiť. K vôli podobnej čiastke ročne sa mesto zbaví 
Liptov Arény, ktorú bývalé vedenie prácne postavilo a na druhej strane ide doplácať na 
prevádzku separačnej haly z dôvodu, že náklady na energiu boli údajne zle odhadnuté. Je 
otázne, ako sa pripravovali na prevádzku tejto haly Verejnoprospešné služby a mesto 
Liptovský Mikuláš - ich konanie nie je obhájitel'né. Čo sa týka použitia sumy 84 200 eur na 
rekonštrukciu základnej školy, pripomenul, že táto rekonštrukcia bola sľubovaná už pred 
voľbami v r. 20 l O. Z dôvodu, že sa takýmto spôsobom drancuje mestský majetok, v tomto 
prípade kvôli zlému manažovaniu financií, má mesto vynakladať ďalšie prostriedky -
s takýmto postupom nesúhlasí, preto tento materiál nemô:~e podporiť. Na záver pripomenul, 
že o podpore výstavby cyklochodníka bývalým vedením mesta svedčí to, že ho naštartovalo a 
získalo stavebné povolenie, čo nebolo vôbec jednoduché - projektový tím, ktorý sa na tom 
podiel'al, má jasné výsledky a aj v súčasnosti je potrebné ho oceniť. Žiaľ, realizácia je stále v 
nedohľadne, pričom začiatkom tohto roka bolo prisľúbené, že v marci sa bude podpisovať 
zmluva. Radi privítajú výstavbu tohto cyklochodníka, ktorý toto mesto potrebuje. 

Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta - čo sa týka separačnej haly, pripomenul, že vo 
svojich vystúpeniach sa vždy vyjadroval v tom zmysle, že sa pokračuje kontinuálne, t.j., že 
súčasné vedenie si neprivlastňuje žiadne zásluhy, ale snaží sa pokračovať v procese, ktorý bol 
začatý v minulom období. Poznamenal, že inú možnosť toto vedenie ani nemalo, t.j. buď by 
prišlo o cca 2300 tis. eur a nebola by postavená separačná hala, neboli by nakúpené nákladné 
vozidlá pre VPS a nové kontajnery, alebo muselo využiť eurofondy a pokračovať v procese, 
ktorý bol začatý. Považuje za pozitívne, že projekt bol dokončený aje to zásluha tak bývalého 
ako aj súčasného vedenia mesta. 

Ing. Urbanovič - stotožňuje sa s názorom poslanca Ing. Blcháča a tiež pokladá za 
prekvapujúce, že do návrhu sa dostala čiastka 104 700 eur na rekultiváciu skládky, pričom na 
zasadnutí finančnej komisie i MsZ boli poslanci ubezpečovaní, že na rekultiváciu je 
vytvorený dostatočný fond. Dôkazom toho je aj diskusia, ktorá zaznela na rokovaní MsZ, kde 
kritizoval ekonomickú analýzu z r. 2011 v tom zmysle, že kapacita skládky, ktorá bola 
plánovaná do r. 2014, sa nenaplní a tým pádom budú chýbať finančné prostriedky na 
uzatvorenie skládky, nehovoriac o tom, že sa o vyše 30 % navyšovali poplatky za komunálny 
odpad - toto je výsledok nakladania mesta s odpadovým hospodárstvom. 

Ing. Dušan Vinčur, poslanec MZ - čo sa týka separačnej haly, faktom je, že projekt bol na 
začiatku tohto volebného obdobia už rozbehnutý, jej prínos však možno posudzovať z dvoch 
hľadísk - jedným je prístup k životnému prostrediu a druhým ekonomika. Práve v tomto stave, 
keď mesto plánuje uzatvoriť skládku a riešiť zneškodňovanie odpadu iným spôsobom (t.j. 
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vyvážať ho mimo), prichádza ekonomický efekt, pretože za vytriedený odpad mesto nebude 
platiť náklady na odvoz, skládkovanie, atď. , t.j. vyvážaného odpadu bude menší objem. 
Súhlasí s poslancom Ing. Blcháčom v tom, že prevádzkové náklady sú vysoké a tak ako pri 
každom projekte je potrebné na začiatku nastaviť parametre a hľadať možnosti úspory, 
pretože náklady sú vysoké a taktiež je vysoká aj strata z prevádzky separačnej haly, čo tvorí 
veľký podiel poplatkov za komunálny odpad. 

Ing. Vincent Kultan. poslanec MZ - reagoval na niektoré oblasti, ktoré poslanec Ing. Blcháč 
neustále kritizuje. Čo sa týka cyklochodníka, osobne považuje za potešujúce, že sa začal 
budovať a že sa na ňom podieľalo aj bývalé vedenie mesta - projekt bol vytvorený a v 
súčasnosti sa doťahuje do konca, aj keď o forme možno diskutovať. Ďalšou oblasťou je Dom 
služieb - Ing. Blcháč nikdy nekonkretizoval, akú cenu za jeho predaj odhaduje, navrhovanú 
kúpnu cenu 1 300 tis. eur však považuje za "drobné". Osobitným prípadom je hala Liptov 
Aréna - pozastavil sa nad prípadom z minulosti, keď Ing. Blcháč osočil súčasného zástupcu 
primátora Ing. Repaského z toho, že sa smial, keď pôvodná stavba haly horela. Keďže zo 
strany Ing. Blcháča išlo o nehanebné klamstvo, odporučil mu túto tému vôbec nespomínať. 

Ing. Blcháč. PhD. - v reakcii na vystúpenie Ing. Repaského konštatoval, že nie sú pravdivé 
tvrdenia o tom, že by súčasné vedenie mesta dokončovalo všetky projekty, ktoré bývalé 
vedenie rozbehlo. Pred voľbami do európskeho parlamentu vyšlo mimoriadne vydanie 
mesačníka Mikuláš, v ktorom bolo popisované, aké projekty z európskych fondov mesto 
realizuje - nie všetky údaje sa zakladali na pravde. Na vyjadrenie Ing. Vinčura ohľadom 
separačnej haly pripomenul, že sú nastavené určité indikátory, ktoré je potrebné splniť (objem 
spracovaného odpadu, počet zamestnancov, atď.), t.j. hala sa musí využívať podľa 
stanovených pravidiel. Mgr. Kultanovi poďakoval za ocenenie podielu bývalého vedenia 
mesta na realizácii cyklochodníka; pokiaľ ide o Dom služieb, pripomenul, že sa predal za 20 
tis. eur (ostatné tvoria pozemky o výmere 1,2 ha) a čo sa týka hodnoty, znalecký posudok na 
tento majetok je cca 3 mil. eur. K postoju Ing. Repaského pri požiari haly Liptov Aréna 
uviedol, že má svedka, ktorý môže potvrdiť, že Ing. Repaský sa pri pohľade na uvedenú 
tragédiu smial. 

MUDr. Slafkovský - upozornil poslanca Ing. BIcháča, že okrem toho, že sa správa neslušne, 
klamúc do očí celej verejnosti, prekračuje aj čas diskusie, ktorý mu bol vymedzený. 

Ing. Rašiová - upresnila zmenu rozpočtu uvedenú pod bodom č. 4, ktorú pripomienkoval 
poslanec Ing. Blcháč - poznamenala, že je navrhnutá presne v kontexte toho, čo bolo 
predkladané na májovom zasadnutí MsZ, t.zn., že suma 104 tis. eur nepredstavuje zvýšené 
náklady na uzavretie skládky, ale na ďalšiu prevádzku, ktorá bude súvisieť s uzatvorením 
skládky. Platí to, čo bolo prezentované na májovom zasadnutí MsZ, t.j ., že z fondu, ktorý bol 
vytvorený na uzavretie skládky, sa tieto náklady aj zaplatia. Ďalej sa vyjadrila k porovnávaniu 
splatenia úveru a čerpania úveru na prefinancovanie - zdôraznila, že ide o dve úplne rozdielne 
ekonomické veličiny, pretože je ekonomicky výhodnejšie splatiť časť úveru s úrokovou 
sadzbou 2,062 % a zobrať si preklenovací krátkodobý úver so sadzbou 1,2 % p.a. 

Ing. Blcháč. PhD. - čo sa týka uvedených 104 tis. eur na skládku, citoval časť z dôvodovej 
správy: "Z dôvodu ukončenia skládkovania k 31.10.2014 predkladáme zmenu rozpočtu -
zvýšenie bežných výdavkov na uloženie a likvidáciu odpadov, odvoz odpadov a búracie práce 
objektov na skládke v predpokladanej výške cca 104 708,- eur. Zvýšené výdavky na odvoz a 
zneškodnenie komunálneho odpadu vzniknú mestu z dôvodu, že mesto bude komunálny 
odpad vyvážať na skládky v blízkosti mesta a nie na vlastnú skládku, ktorá sa k 31.10.2014 
uzatvorí" . Prednostka MsÚ tvrdí, že tieto náklady nie sú v súvislosti s uzatváraním skládky, 
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kým v dôvodovej správe sa uvádza, že ide o náklady v súvislisti s uzatváraním skládky, preto 
uvedené vysvetlenie považuje za nezrozumiteľné. 

Ing. Rašiová - opäť pripomenula, že táto suma nie je plánovaná na uzavretie skládky, ale na 
ďalšie náklady v súvislosti s uzavretím skládky. Platí teda to, čo bolo predložené v májovom 
MsZ, že na uzavretie skládky postačujú zdroje, ktoré sú vytvorené na rezervnom fonde. Suma 
cca 104 tis. eur predstavuje náklady súvisiace s ďalšou prevádzkou odpadového hospodárstva. 

MUDr. Jaroslav Barok. poslanec MZ - vyjadril sa k bodu č. 7 c) - zakúpenie tribúny pre MFK 
Tatran a rolby pre zimný štadión. Pripomenul, že tribúna bola schvaľovaná už v r. 2011 
uznesením MsZ a taktiež rolbu pre zimný štadión MsZ už v minulosti schvaľovalo, preto 
predpokladá, že navrhovaná rolba by mala byť zakúpená pre JL arénu. Osobne je za podporu 
športu a bude aj hlasovať za zakúpenie týchto zariadení, nesúhlasí však s tým, že mesto 
takmer vôbec nepodporuje oblasť kultúry. V súvislosti s blížiacimi sa Stoličnými dňami 
poukázal na zlý technický stav objektu Domu kultúry, v ktorom sa bude odohrávať väčšina 
podujatí - nevyhnutne je potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení, požiarnej signalizácie, 
prerobenie vchodov, núdzového osvetlenia, opony, vzduchotechniky, svetelného parku, 
javiskovej techniky, v celkovej sume vyše 150 tis. eur. Taktiež je potrebná rekonštrukcia 
objektu Rázusovie dom, ktorý je veľmi vlhký - dochádza k vzlýnaniu vody a hrozí nenávratné 
poškodenie všetkých exponátov. Preto dal pozmeňovací návrh, aby sa za bod 7c) doplnil bod 
d) v znení: "zvýšenie výdavkov na položke č. (doplní odd. ekonomiky) - rekonštrukcia WC 
pred klubovou sálou v sume 30 000 eur" a "oprava a rekonštrukcia Rázusovie domu vo Vrbici 
- odstránenie vlhkosti v sume 10 000 eur". 

Ing. Vinčur - pripomenul svoje vyjadrenie z r. 2011 k otázke tribúny na MFK Tatran - je to 
snaha k tomu, aby celý areál, v ktorom športuje MFK Tatran, bol vlastníctvom mesta, 
nakoľko všetko okrem tejto tribúny, ktorá bola postavená v r. 1997, je už vo vlastníctve 
mesta. Ide o určitú ochranu tohto majetku aj do budúcnosti, pretože situácia v športe je neistá 
a prevod napr. na súkromný subjekt by takúto ochranu nezaručoval. Poznamenal, že takisto aj 
pri vkladaní finančných prostriedkov do výstavby nového ihriska je podmienka schválená 
uznesením MsZ, že po skončení výstavby prejde tento majetok do vlastníctva mesta. 

Ing. Stankoviansky - k otázke separačnej haly dal za pravdu Ing. Repaskému. Doplnil, že 
projekt bol v hodnote 2 500 tis. eur, navyše boli potrebné stavebné úpravy za 70 tis. eur, 
zmeny v základoch za 12 tis. eur a riešenie zosuvného územia za 192 tis. eur, t.zn., že náklady 
na celý projekt boli do 3 mil. eur. Tieto opatrenia sa museli vykonať, považuje však za 
nepochopiteľné, prečo VPS neriešili zvýšené náklady na prevádzku (prijatie 4 pracovníkov, 
servis softvéru, poistné vozidiel, atď.). Najväčší problém bol v nákladoch na elektrickú 
energiu, ktoré sa oproti 7 800 eur v r. 2013 zvýšili na 94 000 eur v r. 2014 - o týchto 
skutočnostiach malo byť MsZ informované už pri prerokovávaní Správy o stave odpadového 
hospodárstva za r. 2013 a predpoklade na r. 2014. 

Ing. Lucia Cukerová. poslankyňa MZ - poznamenala, že keď sa projekt pripravoval, boli jasne 
definované položky, ktoré môžu byť súčasťou záväzného rozpočtu projektu, pričom napr. 
poistenie vozidiel a ďalšie menované položky nebolo možné hradiť z oprávnených nákladov 
projektu. Mesto zahrnulo do výdavkov všetky akceptovateľné položky - snahou bolo, aby 
získalo čo najviac finančných prostriedkov z Európskej únie. 

Ing. Repaský - poďakoval Ing. Stankovianskemu za podporu svojho vyjadrenia. V súvislosti s 
riešením projektu separačnej haly poukázal na problém zosuvného územia - hrozilo, že mesto 
bude musieť tieto výdavky uhradiť zo svojho rozpočtu, nakoniec mu však bola schválená 
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požadovaná rozpočtová zmena a sanácia zosuvu sa riešila v rámci celého balíka prostriedkov 
z EÚ. Pôvodná suma projektu separačnej haly, ktorá bola vo výške 1 100 tis. eur, sa znížila na 
800 tis. eur, t.zn., že mesto malo v podstate rezervu 300 tis. eur, ktorú malo vrátiť. Zvýšený 
objem výdavkov sa nakoniec podarilo získať a aj vďaka tímu pracovníkov, ktorý na tomto 
projekte pracoval, možno konštatovať, že v týchto dňoch boli doručené posledné finančné 
prostriedky a projekt je zúčtovaný a plne uvedený do života. Čo sa týka prevádzI.<y, náklady 
budú ešte korigované (poznamenal, že vopred je ťažko odhadnúť, čo všetko bude prevádzka 
obnášať) aje možné, že až tak zásadne sa nezvýšia. 

MUDr. Slafkovský - život ukáže, aké budú skutočné náklady a verí, že pravidelnou revíziou a 
kontrolou bude dosiahnutá pokiaľ možno maximálna úspora. 

JUDr. Droppa - nadviazal na vystúpenie poslanca MUDr. Baroka ohľadom podpory športu. 
Osobne tiež podporuje šport, zároveň si však myslí, že mesto dáva do tejto oblasti viac 
finančných prostriedkov ako by si športová výkonnosť resp. jednotlivé subjekty vyžadovali. 
Porovnal to s ostatnými oblasťami, ktorým je venovaná podstatne menšia pozornosť 
(školstvo, atď.), kým v prípade športu mesto robí gestá a poskytuje finančné prostriedky aj 
bez toho, aby poznalo výsledky hospodárenia jednotlivých subjektov. Jedným z príkladov je 
občianske združenie MFK Tatran, ktorého hospodárske výsledky mesto doteraz nevidelo - na 
základe nich by sa mohlo rozhodnúť, či klub nepotrebuje napr. aj väčšiu pomoc, t.zn., že pri 
predkladaní takýchto návrhov je potrebné viac určitej pravdomluvnosti. Čo sa týka tribúny, je 
platné uznesenie MsZ z r. 2011, ktorým však nebola schválená realizácia, ale len zámer. 
Ďalšia vec je, že súťaž bola v tom čase vyhlasovaná s inými nákladmi a boli predpokladané 
iné tržby, čo dokazuje aj znalecký posudok, kým v súčasnosti (t.j. o 3 roky) bude mať tribúna 
celkom inú hodnotu, pretože znalecký posudok pôsobí 1 rok. To znamená, že absentuje 
schvaľovacie uznesenie, aktuálny znalecký posudok, analýza nákladov, ktoré mesto vložilo 
do MFK komplexne, atď. Pripomenul, že pre mládež sa odsúhlasilo 110 tis. eur, pričom nie je 
zrejmé. či ihrisko má skutočne takú hodnotu, t.zn., že mesto by nemalo dávať prostriedky zo 
svojho rozpočtu za každú cenu. V prvom rade je potrebné prehodnotiť ekonomiku, 
vypracovať aktuálny znalecký posudok a rozhodnúť o tejto veci profesionálne a s odbornou 
starostlivosťou. Na druhej strane je potrebné vyjasniť aj vzťahy k majetku, keďže súčasťou 
komplexu je aj hygienické zariadenie a bufet, kde je momentálne záložné právo na stavbu v 
prospech Ing. Milana Mikušiaka, t.zn., že je potrebné vykonať aj analýzu majetkovo
právneho stavu. Pripomenul, že aj finančná podpora hokeja bola zo strany mesta realizovaná 
neuvážene, pretože finančné prostriedky neboli v konečnom dôsledku použité na určený účel, 
t.j. v MHK sa zle hospodárilo. Z celkového pohl'adu je potrebné si uvedomiť, že laxným 
predajom majetku mesto v podstate rozpredáva "rodinné striebro" občanov Lipt. Mikuláša, 
pretože niektoré pozemky a stavby, o.i. napr. aj Dom služieb, predstavujú pre nich určitý 
lokálpatriotizmus. Okrem toho je potrebné ponechať aj určitý objem finančných prostriedkov 
v rezervnom fonde, ktorý môže byť použitý v prípade problémov so skládkou a pod. Je 
potrebné si uvedomiť, že každý produkuje odpad a každý by mal z tohto "rodinného striebra" 
dostať určitou formou podiel, t.j. nielen niekoľko priaznivcov futbalu formou tribúny. Z 
uvedených dôvodov odporučil túto vec zatiaľ neriešiť, ale zaktualizovať ju z hľadiska práva, 
pretože uznesenia nepôsobia tak. ako sú uvedené v dôvodovej správe. Čo sa týka nákupu 
rolby, v materiáli sa uvádza odkaz na koncesnú zmluvu, v ktorej však takúto klauzulu 
nenašiel. Upozornil, že v prílohe Č. 2 sa uvádza, že sa odovzdáva stroj na úpravu ľadovej 
plochy (jeden z r. 1998 a druhý z r. 2005), nikde však nie je uvedená podmienka, že mesto 
musí takýto stroj obstarať. V prípade, že je obstaranie takéhoto stroja nevyhnutné, je potrebné 
o takejto skutočnosti pravdivo informovať. Na záver odpomčil, aby sa o každom bode vo veci 
zmeny rozpočtu hlasovalo samostatne. 
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MUDr. Slafkovský - na vysvetlenie k otázke tribúny poznamenal, že rozpočtový náklad na ňu 
bol l 800 tis. Sk, dotácia mesta v čase jej výstavby bola 500 tis. Sk, t.j. l 300 tis. Sk 
predstavuje rozdiel v hodnote stavby, ktorá bola vložená. Čo sa týka rolby, mesto ako subjekt, 
ktorý poskytol majetok do koncesnej zmluvy, je povinné sa o základné veci starať. Keďže 

jednu rolbu zakúpila spoločnosť JL aréna pre novopostavenú halu, mesto musí zakúpiť druhú 
rolbu pre starú časť štadióna, pretože pôvodne používaná rolba je technicky zastaralá a podľa 
platných pravidiel hygieny Ústavu verejného zdravotníctva sa nesmie používať v uzavretých 
priestoroch. Podotkol, že JL aréna oproti tomu, čo bolo schválené v koncesnej zmluve, 
investuje k dnešnému dňu cca 140 tis. eur do zhodnotenia majetku, ktoré by teoreticky malo 
vykonať mesto. Pokial' by ÚVZ zakázal prevádzku z dôvodu závadnej rolby, mesto by muselo 
zaplatiť vzniknutú škodu, pretože má povinnosť zabezpečiť základné prevádzkové veci, t.j. aj 
rolba musí byt' funkčná a musí spÍňať stanovené parametre. Na záver požiadal poslanca JUDr. 
Droppu, aby slová ako "pravdomluvnosť", "klamanie", atď. vždy konkretizoval, aby bolo 
možné na ne reagovať, pretože bez argumentov ide o príliš silné výrazy na to, aby sa nimi 
predstavitelia mesta obviňovali. 

JUDr. Droppa - poznamenal, že vysvetlenia, ktoré podal primátor mesta, mali byt' uvedené v 
správe. Pokial' ide o koncesnú zmluvu, v prílohách sa uvádza iba majetok, ktorý mesto 
odovzdalo a povinnosť spoločnosti JL aréna vykonávať na tomto nehnutel'nom majetku 
údržbu, nikde sa však neuvádza povinnosť mesta zakúpiť určitú hnutel'nú vec - z tohto 
hl'adiska spomínal "pravdomluvnost"'. Tá je dôležitá aj v súvislosti s posudzovaním obsahu 
prijatého uznesenia - pripomenul, že MsZ neschválilo túto vec, ale len odsúhlasilo zámer a 
stanovilo úlohu vedúcej oddelenia ekonomiky. Jeho ciel'om bolo, aby sa do tejto témy 
nevnášala politika, ale aby sa posudzovala objektívne, na základe skutočnosti. 

Ing. Vinčur - oponoval JUDr. Droppovi, ktorý je podl'a jeho názoru presvedčený iba o 
správnosti svojich názorov. Zdôraznil, že pokial' ide napr. o tribúnu, táto môže slúžiť iba na 
ten účel, na ktorý je určená, preto nie je namieste zavádzať verejnosť určitým 
spochybňovaním skutočného využitia majetku resp. použitia finančných prostriedkov od 
mesta. Pripomenul, že mesto má prijaté zásady resp. smernice, v zmysle ktorých sú 
poskytnuté finančné prostriedky prísne zúčtovateľné a nemôžu byt' použité na iný účel než na 
aký sú určené. Čo sa týka Domu služieb, tento majetok nemožno považovať za tzv. "rodinné 
striebro", naopak, je potrebné oceniť, že sa ho po dlhej dobe podarilo predať. Pripomenul, že 
tento objekt je už v nevyhovujúcom technickom stave, pretože sa dlhodobo do neho 
neinvestovalo, prevádzkové náklady sú vysoké, atď. Túto vec preto odporučil považovať za 
skončenú a nespochybňovať sa navzájom, akoby nikomu nezáležalo na tom, kde sa finančné 
prostriedky získané z predaja použijú - takéto upodozrievanie považuje za urážajúce. 

Ing. Rašiová - pripomenula, že k uvedenému problému odpovedala JUDr. Droppovi aj na 
zasadnutí mestskej rady v tom zmysle, že koncesná zmluva neprikazuje mestu zakúpiť rolbu. 
Koncesná zmluva všeobecne ustanovuje, že koncesionár vykonáva bežnú údržbu a 
rekonštrukcie alebo investície vykonáva mesto Liptovský Mikuláš. Je teda na rozhodnutí 
mestského zastupiteľstva, či ponechá v prevádzke súčasnú rolbu tak ako ju koncesionár 
prevzal, s tým rizikom, že ak dôjde k určitej havárii, odstaví sa zimný štadión, alebo sa MsZ 
rozhodne, že túto investíciu urobí. Zdôraznila, že v materiáli sa neuvádza žiadna odvolávka na 
to, že v koncesnej zmluve sa mesto zaviazalo kúpiť rolbu a predstavitelia mesta to ani nikdy 
takto neprezentovali. Čo sa týka tribúny, predložený návrh je v kontexte toho uznesenia, na 
ktoré sa správa odvoláva, t.zn., že toto zariadenie by malo byt' nakúpené zo zdrojov z predaja 
Domu služieb a za cenu, ktorá bola v tom čase schválená a je takisto na rozhodnutí MsZ, 
akým spôsobom to urobí. Jednou z možností je vykonať úplnú zmenu predmetného uznesenia 
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z hľadiska právnej čistoty, skutočnosť však je, že tento návrh je v kontexte toho, čo bolo pred 
časom mestským zastupiteľstvom schválené. 

JUDr. Droppa - poukázal na rozpor medzi textom predloženého materiálu, v ktorom sa 
uvádza, že "túto zmenu rozpočtu navrhujeme z dôvodu povinnosti obstarávateľa vychádzajúc 
zo znenia koncesnej zmluvy" a vyjadrením prednostky MsÚ, ktorá tvrdí, že táto povinnosť v 
koncesnej zmluve nie je uvedená a rozhodnutie je len na vôli poslancov. 

MUDr. Slafkovský - zdôraznil, že podľa koncesnej zmluvy investície sú v povinnosti mesta. 

JUDr. Droppa - v tom prípade je potrebné konkretizovať príslušné ustanovenie koncesnej 
zmluvy. Ďalšia vec je, že uznesením je odsúhlasený len zámer, t.j. nedošlo k schváleniu 
predaja. 

Ing. Repaský - vyjadril sa k otázke cyklochodníka, resp. k projektu "Historicko-kultúrno
prírodná cesta okolo Tatier". Pripomenul, že táto téma rezonuje už minimálne 3 volebné 
obdobia, t.j. odvtedy ako firma Dopravoprojekt spracovala cca 3 štúdie a vr. 2005 - 2006 sa 
podarilo získať finančné prostriedky z cezhraničnej spolupráce na projektovú dokumentáciu, 
ktorá bola spracovaná na trasu od Lipt. Trnovca po Žiar. V nasledujúcich rokoch bolo 
venované intenzívne úsilie vydaniu stavebného povolenia a nebolo to jednoduché vzhľadom k 
tomu, že postupom času sa menili podmienky pre vydávanie stavebných povolení a bolo 
potrebné jednoznačne zadefinovať, aké sú majetkovoprávne pomery na celej trase. Povolenie 
sa nakoniec podarilo získať a mesto očakávalo schválenie veľkého poľsko-slovenského 
projektu v hodnote 6 mil. eur, kde lídrom projektu na poľskej strane bola Gmina Czamy 
Dunajec a na slovenskej strane Orava - Liptov - Spiš s očakávanou dotáciou po 1 mil. eur. 
Žiaľ, tento projekt nebol schválený, nakoľko prednosť dostali iné projekty. V minulom roku 
vzhľadom na to, že poľská strana na litovskej hranici nečerpala eurofondy, bolo dohodnuté, že 
tieto prostriedky budú presunuté na poľsko-slovesnkú hranicu, čo dávalo nádej, že v tomto 
projekte by sa mohlo pokračovať, ale v podstatne menšom rozsahu. Zmena projektu vrátane 
prepracovania rozpočtov, rozsiahlej komunikácie, atď., nebola jednoduchá, bola však úspešne 
dokončená a v prvej fáze sa predpokladalo, že na celý projekt bude namiesto 6 mil. eur 
poskytnutá dotácia 3 mil. eur, z čoho na slovenskú stranu pripadá l 377 tis. eur, t.zn. pre 
Liptov 459 tis. eur. Mesto na tomto projekte intenzívne pracuje a napriek rizikám, ktoré by ho 
ešte mohli ovplyvniť, verí, že sa ho podarí dotiahnuť do úspešného konca. Momentálne je 
situácia taká, že mesto Liptovský Mikuláš má vykonané verejné obstarávanie, kde víťazom 
bola spoločnosť Cestné stavby. Zaujímavosťou je, že Cestné stavby zvíťazili vo verejnom 
obstarávaní aj v regiónoch Orava a Spiš, t.zn., že v podstate celú slovenskú trasu by mal 
realizovať subjekt z mesta Liptovský Mikuláš, čo je pre mesto potešujúca správa jednak z 
hľadiska zamestnanosti a jednak z hľadiska pokračovania tejto firmy. Súčasný stav je taký, že 
Spiš a Liptov sú na realizáciu na 100 % pripravené a región Orava zatiaľ nemá platné 
stavebné povolenie, čo zatiaľ bráni v podpísaní partnerskej dohody a následne v podpísaní 
zmluvy o NFP. Ďalšia záležitosť je, že mesto Lipt. Mikuláš si krytie riešilo preklenovacím 
úverom a tým, že vložilo prostriedky, ktoré chýbali pri verejnom obstarávaní. Pri 
maximálnom variante náklady vychádzajú vo výške 640 tis. eur vrátane 10 %-nej rezervy. 
bez rezervy je to 581 tis. eur, t.zn., že spolufinancovanie mesta Lipt. Mikuláš sa pohybuje od 
64742 eur do 124794 eur. Vyjadril presvedčenie, že v priebehu mesiaca júl bude podpísaná 
partnerská dohoda i zmluva o NFP a s realizáciou sa začne skôr aj vzhľadom k tomu, že 
mesto má vykonané verejné obstarávanie - poslanci budú o ďalších krokoch priebežne 
informovaní. Verí, že to bude zavŕšenie spoločného úsilia troch zastupiteľstiev - ide o 
myšlienku, ktorá patrí všetkým a ktorú budú využívať všetci, preto by nebolo dobré, ak by si 
ju niekto privlastňoval. 
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MUDr. Slafkovský - upozornil poslanca Ing. Blcháča, ktorý sa prihlásil s faktickou 
poznámkou mimo určeného času, že je potrebné prihlásiť sa počas rozpravy 
predchádzajúceho rečníka, nie po jej skončení. 

Ing. Blcháč, PhD. - odporučil primátorovi mesta preštudovať si rokovací poriadok MsZ, kde 
sa uvedená podmienka nenachádza. Taktiež ho upriamil na slušný a morálny spôsob, akým 
vedie rokovania zastupiteľstva predseda ŽSK a odporučil mu postupovať rovnakým 
spôsobom. V súvislosti s predchádzajúcim vystúpením poďakoval Ing. Repaskému za 
obšírnejšie informácie, pretože dôvodová správa to nesplnila a zároveň sa zaujímal, či tento 
materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii a či MsZ má jej odporučenie, aby hlasovalo o 
takýchto závažných zmenách rozpočtu a o prijatí takéhoto vysokého úveru. Podľa jeho 
vedomostí to tak nie je, preto by považoval minimálne za slušné, aby sa o tomto návrhu 
hlasovalo až vtedy, keď bude reálny úver a keď MsZ bude mať odporučenie komisie 
finančnej, majetkovo-právnej a cestovného ruchu. 

Ing. Repaský - pripomenul, že finančná komisia nebola uznášaniaschopná, jej odporučenie 
však nie je podmienkou toho, aby MsZ tento úver schválilo. Podľa jeho názom je takmer 
povinnosťou mesta urobiť všetko pre to, aby presvedčilo riadiaci orgán, že je pripravené, čo 
napomôže k získaniu finančných prostriedkov. Zdôraznil, že mesto dostane tieto peniaze 
v krátkom čase späť, pretože projekt musí byť implementovaný do konca roka 2015, t.j. do 
tejto doby musí byť ukončený stavebne aj finančne. V prípade, že bude podpísaná zmluva 
o NFP, nič nebráni tomu, aby to mesto aj finančne rýchlo uzavrelo. 

Ing. Rašiová - v prípade, že by nebola podpísaná partnerská dohoda a zmluva o NFP, mesto 
úver čerpať nebude. 

MUDr. Slafkovský - k sume 104 708 eur poznamenal, že táto súviSÍ so zmenou v spôsobe 
ukladania odpadu, t.j. ináč ako na vlastnej skládke. Pokiaľ sa podarí vysúťažiť takého 
odberateľa, ktorý bude od mesta odoberať odpad lacnejšie ako sa doteraz ukladal na skládku, 
nebudú z tohto titulu žiadne zvýšené náklady. Čo sa týka separačnej haly, nemožno 
porovnávať stratu, ktorá je z titulu ochrany životného prostredia, so stratou, ktorá vzniká 
z tzv. "luxusu", keď mesto napr. každému turistovi muselo doplácať 10 eur na hodinu 
z vlastných prostriedkov. K požiadavke poslanca MUDr. Baroka na vyčlenenie finančných 
prostriedkov pre Dom kultúry bude vyhlásená prestávka - vyjadril poľutovanie, že takáto 
požiadavka neprišla z komisie kultúry a partnerských vzťahov. V súvislosti s pripomienkami 
JUDr. Droppu ohľadom tribúny, opäť pripomenul, že celková hodnota bola 1 800 tis. Sk -
z toho 500 tis. Sk bola dotácia od mesta a zvyšnú časť si zabezpečil MFK. ČO sa týka rolby, 
zopakoval, že mesto je povinné udržiavať halu v prevádzkyschopnom stave a k tomu je 
potrebná aj elektrická rolba (súčasná nespÍňa hygienické normy) - z tohto titulu je do nej 
investovaných ďalších 140 tis. eur - odporučil poslancom osobne sa ísť presvedčiť, aké 
zmeny boli na zimnom štadióne vykonané. Pokiaľ ide o pripomienky poslanca Ing. Blcháča 
k spôsobu vedenia rokovania MsZ, pripomenul, že aj keď sa v rokovacom poriadku výslovne 
neuvádza, že poslanec sa s faktickou poznámkou môže prihlásiť počas rozpravy, je zrejmé, že 
ak predsedajúci vyhlási, že konČÍ možnosť prihlasovania sa a až potom sa na hlasovacej tabuli 
objaví meno poslanca, možno to považovať za prihlásenie sa po termíne. Čo sa týka 
zastupiteľstva ŽS K, oponoval poslancovi Ing. Blcháčovi v tom, že jeho vedenie je slušné 
a morálne - za 4 volebné obdobia, počas ktorých v zastupiteľstve ŽSK pôsobí, má naopak 
veľa negatívnych skúseností (odoberanie slova, neudelenie slova predsedajúcim, atď.). 
Pred hlasovaním o tomto bode vyhlásil prestávku v trvaní 10 minút na poradu poslaneckých 
klubov. Po prestávke dal slovo návrhovej komisii. 
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Mgr. Krajčí - predložil na hlasovanie jednotlivé body: 

pozmeňovací návrh MUDr. Baroka - za bod 7 c) doplniť bod d) v znení: "zvýšenie 
výdavkov na rekonštrukciu WC pred klubovou sálou DK v sume 30 000 eur" a "oprava a 
rekonštrukcia Rázusovie domu vo Vrbici - odstránenie vlhkosti v sume 10 000 eur" -
návrh schválený - (22 poslancov za, 1 nehlasoval); 

- časti I. a II. spoločne - bez zmien - návrh schválený (19 poslancov za, 4 nehlasovali); 
- kontrolná prezentácia (nejasnosť čo sa týka počtu prítomných poslancov - zasunuté 

hlasovacie karty v hlasovacej jednotke, aj keď niektorí poslanci nie sú prítomní 
v rokovacej miestnosti) - (21 poslancov za, 2 nehlasovali); 

- opakovaná prezentácia - (21 poslancov za, l sa zdržal hlasovania, l nehlasoval); 
- opakovaná prezentácia - (18 poslancov za, l proti, 3 nehlasovali); 
- opakovaná prezentácia - (17 poslancov za, l proti, 3 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval); 
- bod IIIIl - bez zmeny - návrh schválený jednomyseľne (22 hlasov); 
- bod III/2 - bez zmeny - návrh schválený (21 poslancov za, l nahlasoval); 
- bod IIV3 - bez zmeny - návrh schválený (18 poslancov za, S nehlasovali); 
- bod III/4 - bez zmeny - návrh schválený (14 poslancov za,3 proti, S sa zdržali hlasovania, 

l nehlasoval); 
- bod III/S - bez zmeny - návrh neschválený (10 poslancov za, 2 proti, 9 sa zdržali 

hlasovania, 2 nehlasovali); 
- bod 111/6 - bez zmeny - návrh schválený (16 poslancov za, 4 sa zdržali hlasovania, 3 

nehlasovali); 
- bod III/7 - vrátane pozmeňovacieho návrhu - návrh schválený (13 poslancov za, 10 

nehlasovali); 
- bod III/8 - bez zmeny - návrh schválený (14 poslancov za, S sa zdržali hlasovania, 4 

nehlasovali) . 

K návrhu bolo prijaté uznesenie č. 59/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice. 

9/ ZMENY A DOPLNENIA NÁVRHU KÚPNEJ ZMLUVY 
K NEHNUTEĽNOSTIAM ("DOMINANTA") 

Návrh predložil Mgr. Miroslav Kašák, pracovník útvaru ŠFRB MsÚ. Uviedol, že 
úlohy vyplývajúce z úverovej zmluvy ŠFRB, ktorú mesto obdržalo pred niekoľkými dňami, 
si vyžadujú, aby bola v MsZ schválená aj kúpna zmluva, ktorá patrí medzi nové formy 
použité v t.r. v rámci SR. Nakoľko návrh kúpnej zmluvy bol schválený v MsZ 9.1.2014, je 
potrebné schváliť niektoré jej zmeny, pretože dielo v tom čase bolo ešte vo výstavbe a došlo 
k zmenám v spoluvlastníckych podieloch na spoločných častiach a spoločných rozvodoch. 
Zdôraznil, že táto zmena neovplyvňuje žiadosť mesta o úver zo ŠFRB, ani o dotáciu 
z MDVaRR SR. Ďalej predávajúci pri zápise bytov na katastrálnom úrade zmenil číslovanie 
vchodov - táto zmena bola konzultovaná aj na MDVaRR SR, ktoré k nej nemá výhrady. 
Taktiež sa doplnil správca domu, spoločnosť House Management, s.r.o., ktorý pri schvaľovaní 
pôvodného uznesenia ešte nebol známy. Doplnené boli aj niektoré úlohy súvisiace 
s uvoľnením finančných prostriedkov vyplývajúcich z úverovej zmluvy so ŠFRB. VO 
všeobecnosti, aby sa mesto mohlo dostať k čerpaniu týchto finančných prostriedkov, 
potrebuje mať podpísanú kúpnu zmluvu, doručené právoplatné kolaudačné rozhodnutie na 
predmetný bytový dom, list vlastníctva, kde budú zapísané jednotlivé bytové jednotky na 
predávajúceho, t.j. na spoločnosť Finance Development a taktiež potrebuje doložiť súhlas 
predávajúceho so zriadením záložného práva v prospech ŠFRB, čO mesto tiež obdrží 
v priebehu niekoľkých dní a znalecký posudok na predmetný bytový dom. 
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Mgr. Krajčí - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny. 

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (15 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania, 4 
nehlasovali). K návrhu bolo prijaté uznesenie č. 60/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto 
zápisnice. 

10/ sPRÁ VA O STAVE PLATENIA NÁJOMNÉHO A VYMÁHANIA 
NEDOPLATKOV V MESTSKÝCH NÁJOMNÝCH BYTOCH ZA 
OBDOBIE DO 31.12.2013 S NÁ VRHOM OPATRENÍ NA POSTUPNÉ 
VYSPORIADA VANIE POHĽADÁVOK 

Správu predložil Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku MsÚ. 
U viedol, že táto správa je predkladaná v zmysle uznesenia MsZ č . 22/2014 zo dňa 6.3.2014 
a je v nej uvedený prehľad jednotlivých krokov smerujúcich k zabezpečeniu pohľadávok ako 
aj spôsob ich vymáhania. Predmetom správy je tiež aktuálny stav platenia nájomného 
a služieb spojených s bývaním za r. 2013 a sú v nej uvedené aj opatrenia, ktoré by mali 
smerovať k postupnému vysporiadavaniu pohľadávok. Pripomenul, že pohľadávky sú 
zabezpečované rôznymi spôsobmi. Ide o rozsiahlu prácu, ktorej proces je niekedy zložitý 
a pozostáva z určitých postupov: komunikácia pri osobných stretnutiach s užívateľmi bytov, 
upomienkové konanie, možnosť uzatvorenia dohody o uznaní a splatení dlhu a možnosť 
splácania vzniknutého nedoplatku. Pokiaľ nedôjde k náprave, uplatňuje sa výpoveď z nájmu 
bytu, výzvy k odovzdaniu bytu a v prípade, že sa to nevyrieši ani týmto spôsobom, nastupujú 
právne kroky a cez právneho zástupcu, t.j. advokátsku kanceláriu Fiačan&Partners, s.r.o. 
nasledujú predžalobné výzvy, podanie žaloby a následne aj exekučné vymáhanie (oddelenie 
má dobrú spoluprácu s exekútorom JUDr. Šutliakom). Niekedy sa takéto prípady snažia 
vyriešiť aj mimosúdne - osvedčil sa im postup so spísaním notárskej zápisnice, v čom majú 
dobrú spoluprácu s JUDr. Hamorskou. Čo sa týka roku 2013, v sledovanom období tohto roku 
bolo predpísané základné nájomné 509 420 eur, ale vybraté bolo len 483 412 eur - rozdiel 
51 204 eur predstavuje ročnú pohľadávku. Pre názornosť doložili k správe 2 prílohy, pričom 
v prílohe č. 1 sú uvedené pohľadávky podľa miesta ich vzniku a výšky a v prílohe č. 2 je 
uvedený vývoj pohľadávok od 1.1.2006, odkedy sa pohľadávky začali evidovať na 
samostatnom účte mesta Liptovský Mikuláš - tu, vidieť ako pohľadávky v jednotlivých 
rokoch stúpali. V tejto súvislosti upozornil, že za posledné roky sa pohľadávky mierne 
stabilizovali a aj pri tom, že stúpol počet bytov od r. 2006 až po terajší stav (ku koncu m.r. bol 
počet bytov 555; v súčasnosti, keď mesto prevzalo aj byty v Dominante, je ich tesne cez 600). 
Pri prepočte nájomného vzhľadom na celkový počet bytov priemerné nájomné na 1 byt je cca 
918 eur ročne a pohľadávka na 1 byt v r. 2013 vznikla vo výške 92 eur (v r. 2012 to bolo 97 
eur, vr. 2011 bola 121 eur a vr. 2010 bola vo výške 112 eur). Z uvedeného prehľadu je 
zrejmé, že pohľadávky jeden rok stúpajú, ale v posledných 2 rokoch majú mierny pokles. 

Ing. Blcháč, PhD. - na základe prezentácie predkladateľa vzniká dojem, že situácia 
s nedoplatkami na nájomnom sa stabilizuje alebo dokonca zlepšuje, čo sa podľa jeho názoru 
nezakladá na pravde, keď k 30.4.2014 sú pohľadávky vo výške 450 tis. eur a do konca roka 
zrejme vzrastú až na 500 tis. eur. Poukázal na účelovosť tejto správy a zároveň upozornil na 
graf, ktorý sa snaží nahovoriť, že v rokoch 2007 - 2010 stúpali tieto pohľadávky vysokým 
percentom a v ďalšom období sa znižovali, dokonca za ostatné obdobie, ktoré síce.predstavuje 
len 4 mesiace, o 1,63 %. Tieto údaje považuje za absolútne nekorektné vzhľadom 

k premenlivému počtu bytov. Spochybnil tiež uvedené údaje, ktoré hodnotia minulé obdobie, 
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pretože napr. ku koncu r. 2009 neboli pohľadávky vo výške 211 tis. eur ale cca 190 tis. eur, 
podobne aj v r. 2010. Za neuveriteľné považuje, že k 1.1.2006 boli nedoplatky na nájomnom 
nulové. Na tejto položke už len z hľadiska časového rozlíšenia musí byť určitý nedoplatok. 
Pokiaľ by sa mali porovnávať rovnaké obdobia a rovnaké ukazovatele, mohli by sa porovnať 
napr. roky 2013 a 2014. Pripomenul, že v správe za r. 2013 sa uvádza, že k 30.6.2013 bol stav 
zostatku mandátneho účtu 393 305 eur, z toho nedoplatky boli vo výške 425 705 eur 
a preplatky vo výške cca 32 000 eur a k 31.12.2013 sú na mandátnom účte evidované 
pohľadávky vo výške 441 848 eur. Pre informáciu uviedol, že za 2. polrok z celkového 
nárastu nedoplatkov (cca 58 000 eur) nedoplatok za rok 2013 činí 48 500 eur. K výraznému 
nárastu nedoplatkov dochádza v mesiacoch máj - august, t.j. práve v období, ktoré zachytáva 
tabuľka, pretože vyúčtovanie sa vykonáva v mesiaci máj. To znamená, že keď sa v tabuľke 
uvádzajú údaje k 30.4.2014, tak cca 50 tis. eur je potrebné k celkovej sume pripočítať, preto si 
trúfa odhadnúť, že na konci roka budú pohľadávky do 500 tis. eur. Aj z tohto dôvodu 
odporučil v hodnotení voliť opatrnosť. Ďalej uviedol, že Ing. Chomo už v r. 20 II hodnotil 
spoluprácu s firmou Fiačan&Partners ako pravidelnú, účinnú a flexibilnú. Pre informáciu 
pripomenul, že mesto s touto firmou spolupracuje už od 1.9.2007 - v tom čase si mesto tiež 
uvedomovalo, že nedoplatky tu sú a je potrebné sa s nimi vysporiadať. Práve preto prišla 
firma Fiačan &Partners a práve preto sa v tejto oblasti niečo robilo, napriek tomu však trend 
nebol celkom dobrý. Po nástupe členov nového vedenia BP (Ing. Pavella, Ing. Devečka) sa 
mesto spoliehalo, že nárast pohľadávok zastavia, avšak museli za dramatických okolností 
odísť zo spoločnosti. Teraz je opäť predložený materiál, ktorý sa dá komunikovať rôzne, 
najmä pred médiami. Pre korektnosť pripomenul, že keď v r. 2011 toto vedenie mesta menilo 
predstavenstvá a dozorné rady spoločností, za opozičný klub mu ponúkali svoje skúsenosti 
a spoluprácu a keby toto vedenie prijalo ich ponuku, situácia by nemusela byt' taká 
nepriaznivá. Za súčasný stav je zodpovedné predstavenstvo Bytového podniku, minimálne 
jeho bývalý riaditeľ Ing. Chomo a predseda predstavenstva Ing. Repaský, ktorí sa ho však 
snažia takýmto spôsobom zľahčovať. Opatrenia na ozdravenie Bytového podniku, ktoré boli 
pred časom prijaté, ani opatrenia, ktoré v súčasnosti navrhuje vedenie oddelenia správy 
majetku, nie sú účinné a doteraz nebol nájdený spôsob, ako sa s pohľadávkami vysporiadať. 

Ing. Stankoviansky - riešenie takýchto záležitostí je veľmi zložité, aj keď mesto už čiastočne 
pokročilo v tom, že aktívne využíva inštitút osobitného príjemcu. V poslednom odseku správy 
je uvedená informácia o vymáhaní pohľadávok - výsledok zatiaľ nie je známy, ale 
predpokladá, že sa podarí vymôcť ich v čo najväčšej miere - toto je pozitívum oproti 
ostatným rokom. Čo sa týka návrhu opatrení uvedených v predposlednom odseku, nesúhlasí 
s opatrením "zvážiť zvýhodnenia pre vzorných nájomníkov" - pripomenul, že platenie 
nájomného je povinnosť občanova je nemysliteľné, aby ich mesto za to odmeňovalo. Podľa 
jeho názoru najúčinnejším spôsobom pre vymoženie pohľadávok je zverejnenie zoznamu 
neplatičov, o čo sa mesto už raz pokúsilo v oblasti poplatkov za komunálny odpad. Mená 
neplatičov nájomného môžu byť zverejnené napr. vo vchodoch jednotlivých bytových domov, 
príp. v mesačníku Mikuláš - pokiaľ ich mesto nebude zverejňovať, táto situácia sa nevyrieši. 

Ing. Ganoczy, PhD. - prikláňa sa k názoru, že problematika vymáhania je veľmi 
komplikovaná a obtiažna - faktom, je, že mestu sa dlhodobo nedarí túto zadlženosť určitým 
spôsobom zásadne znížiť. Myslí si, že je to dôsledok dlhoročného zhovievavého prístupu 
mesta k neplatičom, pričom nejde len o skupinu minoritných ale aj majoritných obyvateľov. 
Poukázal na nedostatočnú štátnu legislatívu a porovnal ju s ostatnými európskymi štátmi, kde 
sa postupuje veľmi prísne voči takýmto neplatičom. V našom štáte je bežné, že takíto 
neplatiči vlastnia napr. motorové vozidlo, veľkoplošný TV prijímač, všetci príslušníci rodiny 
majú mobilný telefón, atď., pričom im nezostáva na nájomné. Skutočnosť, že došlo 
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k miernemu zníženiu pohľadávok, je daná tým, že sa mestu rozrástol kmeň bytovo 43, čo 
relatívne znížilo jednotkovú bytovú zadlženost . Z tohto hľadiska uvedené výsledky nie sú 
relevantné, čo mesto ešte viac vzďaľuje od riešenia tohto problému. Je potrebné priznať si 
tento stav a snažiť sa prijať konkrétne opatrenia, čo by podľa jeho názoru spôsobilo závratnú 
zmenu v tejto situácii. 

Mgr. Krajčí - protestoval voči obvineniam z nečinnosti Bytového podniku - bol členom 
jedného z jeho orgánov a myslí si, že sa vykonalo veľa pozitívnych vecí. V reakcii na 
vystúpenie Ing. Ganoczyho pripomenul, že súčasná legislatíva žiaľ nepraje veriteľom, ale skôr 
dlžníkom. Tieto pohľadávky nemajú charakter platobných výmerov ako napr. daň 

z nehnuteľnosti, ktorú mesto dokáže okamžite zexekuovať. Pokiaľ ide o užívanie bytov, ak 
nájomcovia neplatia nájomné či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, musia byť 
riešení súdom a vyprataním (do 1.5.2014 platil občiansky zákonník, kde bol nájom bytov 
chránený a nájomcov nebolo možné kedykoľvek vysťahovať). Neplatenie za byt nemožno 
porovnávať napr. s neplatením za telefón mobilnému operátorovi, ktoré je možné riešiť 

jednoduchým vypnutím bez toho, aby sa porušili základné práva ľudí na bývanie a na 
dôstojný život. Napriek tomu, že opatrení bolo vykonaných pomerne veľa, neplatiči sú si 
vedomí, že legislatíva ich chráni, preto si namiesto platenia nájomného (ktoré sa platí raz 
mesačne) riešia svoje každodenné potreby. Tiež nesúhlasí s takým postojom nájomníkov, že 
namiesto platenia nájomného investujú peniaze do nákupu hmotných vecí, ktoré pre ich život 
nie sú nevyhnutné, vedia však, že mesto im nemôže odstaviť dodávku vody, atď. Sú to však 
občania mesta a nemožno sa k nim stavať barbarsky, ale hľadať určitú právnu cestu riešenia 
tohto stavu. Vyjadril presvedčenie, že tieto pohľadávky sa podarí znížiť optimalizáciou 
zazmluvnenia vzťahov - BP i mesto vykonali už mnoho práce pre to, aby sa nezazmluvnili 
občania, pri ktorých sa už v minulosti prejavila ich platobná neochota alebo neschopnosť. 

Ing. Ganoczy, PhD. - pripomenul, že vo svojom vystúpení nebol tak kategorický a netvrdil, 
že sa v tomto smere nič nevykonalo, upozorňoval len na ekonomické hľadisko. Pripomenul, 
že pri počte bytov 493 z r. 20 lOje jednobytová zadlženosť 541 eur, pri počte bytov 557 
k 31.12.2013 je to už 793 - tu je viditeľný konkrétny nárast zadlženosti, takže situácia je 
čiastočne iná než bolo prezentované. Na druhej strane nemožno očakávať, že situácia sa 
zmení sama od seba; pokiaľ je chyba v legislatíve, je potrebné snažiť sa ju zmeniť. Porovnal 
túto situáciu s inými štátmi (Nemecko, Rakúsko), kde ju riešili už pred cca 20 rokmi - je 
potrebné vziať si príklad a následne zvoliť určité vlastné prístupy, ktoré súčasný stav zmenia. 

Ing. Jozef Bobák, poslanec MZ - v súvislosti s opatreniami uvedenými na str. 5 je navrhovaná 
výstavba nízkoprahového bývania, čo sa mesto už dlhé obdobie snaží presadiť, avšak na túto 
formu sa neposkytujú finančné prostriedky z fondu rozvoja bývania. Predpokladá však, že je 
možné získať určitú podporu na tento účel z prostriedkov, ktoré sú určené na riešenie rómskej 
problematiky. Na základe získaných informácií uviedol, že cca 20 tis. eur sú náklady na 
stavbu jedného garážového bývania pre takúto neplatičskú rodinu, ktorá by bola do takéhoto 
provizómeho bytu presunutá. Ďalším riešením je výstavba tzv. kontajnerového bytového 
domu (9 b.j. za cca 300 tis. eur), čím by sa ušetril aj priestor a nájomcom by sa neposkytla 
možnosť stavať si v okolí rôzne prístrešky. Podľa jeho názoru z prebytku, ktorý vznikne, by 
bolo možné zvážiť realizáciu takéhoto bývania. 

Mgr. Krajčí - zdôraznil, že práve na riešenie tohto problému boli prijaté opatrenia, nemožno 
však od nich očakávať úplné vyriešenie situácie. Čo sa týka kontajnerového bývania, 
pripomenul, že MsZ už schválilo výstavbu 6 kontajnerových bytov pri Hlbokom, ktorá sa 
však doteraz nerealizovala, t.j. neurobilo sa nič pre to, aby sa neplatiči mohli presťahovať do 
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nízkoštandardného bývania. Pripomenul, že osobne na vedenie mesta neustále apeluje, aby sa 
investovali finančné prostriedky do výstavby týchto 6 kontajnerových bytov a mesto ukázalo, 
že situáciu je možné riešiť aj takýmto spôsobom. Bolo by to zároveň aj určitým negatívnym 
príkladom pre tých, ktorí nebudú chcieť platiť nájomné. Myslí si, že takáto správa sa medzi 
obyvateľstvom rýchlo rozšíri a že platobná disciplína sa zlepší. 

Ing. Chomo - doplnil predloženú správu o informáciu o spolupráci s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Poznamenal, že inštitút osobitného príjemcu je zavedený už u 14 
užívateľov bytov, ďalších 15 návrhov je rozpracovaných a plánujú sa ďalšie . Uviedol, že len 
za mesiace 9-12/2013 sa prostredníctvom tohto inštitútu získalo 4 526 eur. 

Mgr. Krajčí - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny. 

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (14 poslancov za, 2 proti, 4 sa zdržali hlasovania, 3 
nehlasovali). K návrhu bolo prijaté uznesenie č. 61/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto 
zápisnice. 

11/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ, 
V KTORÝCH MÁ MESTO MAJETKOVÚ ÚČASŤ, ZA ROK 2013 
A O STA VE ZVERENÉHO MAJETKU (S VÝNIMKOU MHK 32 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.) 

Správu predložil Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta. Uviedol, že sa 
predkladá na základe uznesenia MsZ pravidelne každoročne po uzavretí hospodárenia 
spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť. V správe sú spracované základné 
informácie v tabuľkovej forme a sú v nej uvedené orgány obchodných spoločností. V prílohe 
sú výročné správy jednotlivých spoločností za rok 2013. 

Ing. Blcháč, PhD. - odporučil do budúcnosti predkladať určité jednotné výstupy 
z hospodárenia jednotlivých obchodných spoločností, ktoré sú uvádzané v prílohách. 
Poznamenal, že niektoré spoločnosti majú priložené výročné správy, niektoré len výkaz 
ziskov a strát (napr. LiptovNet, a.s.), niekde je hospodárenie horšie, niekde lepšie - sú 
spoločnosti ako napr. Televízia Liptov, a.s. alebo LiptovNet, a.s. , kde je mierny zisk, ale na 
druhej strane sú spoločnosti, kde má mesto 100 %-nú účasť ako Bytový podnik alebo výraznú 
účasť ako L VS, a.s., ktoré sú stratové. Pristavil sa pri spoločnosti LMT, a.s., kde mesto 
koncom l. polroka 2013 získalo 20 %-ný podiel- z toho vyplýva, že z dividend, ktoré sú po 
zdanení vo výške 516 731 eur, pripadne mestu 65 441 eur, ktoré bude možné použiť. 

Chýbajúce ukazovatele, ktoré spomínal v úvode, sa čiastočne práve v tejto výročnej správe 
objavujú. Upriamil pozornosť na často medializované veci ohľadom nesprávnych údajov, 
ktoré sú komunikované osobnými listami primátora mesta a dnes je tomu venovaná aj 1 celá 
strana v mesačníku, ktorý mesto vydáva a v ktorom sa stále prezentuje, že NKÚ na základe 
vykonanej kontroly nezistil nedostatky. V tejto súvislosti upozornil, že dodnes nedostal 
informáciu od MsÚ, ktorú požadoval na ostatnom zasadnutí MsZ začiatkom júna, či mesto má 
alebo nemá znalecký posudok na spoločnosť LMT, a.s. Na základe dostupných údajov 
poznamenal, že za rok 2013 mal majetok spoločnosti (vrátane časového rozlíšenia) hodnotu 
približne 6 mil. eur; po započítaní plusových a mínusových položiek cca 5 mil. eur, t.zn., že 
20 %-ný podiel mesta by mal predstavovať cca 1 mil. eur. Podotkol, že protokol NKÚ 
vychádza z neexistujúceho znaleckého posudku, t.j. z posudku, ktorý mesto pravdepodobne 
nemá, ked' ho na ich vyžiadanie neposlalo, ale je zapísaný v protokole NKÚ, ktorý je 
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podpísaný všetkými členmi kontrolnej skupiny. Mesto neprotestovalo, čo ho prekvapuje, voči 
tomu, že NKÚ sa odvoláva na znalecký posudok, ktorý nekorešponduje napr. s výročnou 
správou spoločnosti LMT a navyšuje hodnotu z cca 5mil. eur na cca 13,5 mil. eur, z čoho 
vyplýva, že podiel mesta na tomto majetku je fiktívnych 2,7 mil. eur a tým sa odôvodňuje 
drancujúci predaj tepelného hospodárstva z Bytového podniku, kde mesto prišlo k strate 1 
mil. eur. Dokonca ani údaj, ktorý protokol NKÚ uvádza údajne zo znaleckého posudku, nie je 
presný, t.zn., že ide o ďalšiu nepresnosť okrem toho, že pri prepočtoch vychádza, že mesto má 
35 000 obyvateľov, čo pripomienkoval na predchádzajúcom zasadnutí. Navyše akcie 
spoločnosti LMT, a.s., ktoré sú v účtovníctve mesta, sú v hodnote cca 65 - 70 tis. eur. Na 
základe tejto správy si teda poslanci môžu urobiť obraz o tom, na základe akých nepresných 
údajov sa takýmto nehoráznym spôsobom manipuluje verejná mienka v meste Liptovský 
Mikuláš - táto správa je toho dôkazom, resp. by niekto musel použiť nejaké zvláštne 
argumenty, aby ho presvedčil, že to tak nie je. 

Ing. Vinčur - pripomenul, že v diskusii zaznela pripomienka k výsledkom hospodárenia L VS, 
a.s. Ako člen predstavenstva tejto spoločnosti, do ktorej bol delegovaný týmto MsZ, chce 
podať vysvetlenie, ktoré je o.i. uvedené aj v predložených materiáloch, t.zn., že hospodársky 
výsledok pred zdanením bol +28 tis. eur, po zdanení je -38 tis. eur. Je to podobne ako 
v predchádzajúcom roku spôsobené hodnotou odloženej daňovej povinnosti, ktorá vzniká 
medzi účtovnou zostatkovou hodnotou a daňovou zostatkovou hodnotou. Z hľadiska 
hospodárskeho výsledku z celkovej činnosti je otázne, či suma 28 tis. eur je vysoká alebo 
nízka, pretože určite nie je snahou produkovať zisk za každú cenu. Je potrebné si uvedomiť, 
že v minulom roku sa na hospodárskom výsledku značne podpísali aj akcie , ktoré sa 
realizovali v rámci minulého roka a aj nákladovo boli zaúčtované do minulého roka. Podľa 
jeho názoru hospodársky výsledok danej spoločnosti nie je alarmujúci a je v súlade 
s normálnym stavom. Pripomenul, že záporná hodnota, ktorá sa prejavila v účtovníctve, sa 
preklopí do kladných hodnôt, keď dôjde k odpisu, t.j. výsledok z tohto pohľadu nie je zlý. 

Ing. Rašiová - uviedla, že Ing. Blcháčovi chce predložiť argumenty (verí, že nie sú zvláštne), 
ktorými chce preukázať, že mesto nemanipuluje verejnú mienku, ani ostatné veci, ktoré 
súvisia s protokolom NKÚ a s otázkami, ktoré Ing. Blcháč podal na ostatnom zasadnutí MsZ. 
Informovala, že odpoveď na jeho interpeláciu poslala v pondelok tohto týždňa, kde sa 
vyjadrila aj k otázke znaleckého posudku, aj k otázke počtu obyvateľov. Vyjadrila 
poľutovanie, ak Ing. Blcháč túto odpoveď ešte nedostal, preto v krátkosti oboznámila MsZ 
s jej obsahom. Uviedla, že znalecký posudok na všeobecnú hodnotu spoločnosti LMT, a.s. 
samozrejme existuje. Bol predložený na zasadnutie mestskej rady pri prerokovávaní správy 
o dopade v súvislosti so vstupom mesta do LMT, a.s. Nejde však o znalecký posudok vo 
vlastníctve mesta, preto ho v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám nemohla 
poskytnúť, ale Najvyšší kontrolný úrad ho mal k dispozícii a má ho vo svojich interných 
dokladoch ako podklad, s ktorým sa oboznámil. Zdôraznila, že NKÚ neposudzoval tento 
vzťah s výročnou správou LMT, pretože spoločnosť výročnú správu nemala, t.zn., že uvedené 
porovnávanie je pomerne nekorektné. Čo sa týka akcií LMT v účtovníctve, sú vedené 
v hodnote podľa základného imania a znalecký posudok hovorí o trhovej hodnote spoločnosti, 
z ktorej 20 %-ný podiel je skutočne vypočítaný vo výške 2 70 l tis. eur. 

Ing. Blcháč. PhD. - jeho otázka na predchádzajúcom zasadnutí znela, či mesto, ktoré bolo 
kontrolované, predložilo NKÚ znalecký posudok, ktorý sa uvádza v protokole - bolo 
odpovedané, že mesto znalecký posudok nepredložilo, lebo ho nemá, t.zn., že zrejme ho ani 
NKÚ nemal k dispozícii a nemal z čoho vychádzať pri hodnotení, ktoré predkladal. To, že 
znalecký posudok existuje, je jedna vec, ale druhá je, či mesto, ktoré bolo kontrolované, tento 
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posudok má. Prednostka MsÚ aj vo svojom predchádzajúcom vystúpení znovu potvrdila, že 
ho nemá, preto sa zaujímal, akým spôsobom NKÚ medzičasom tento posudok získal, keďže 
pri prerokovaní protokolu na minulom zasadnutí MsZ bolo jasne deklarované, že nebol 
predložený NKÚ. Podotkol, že mesto si mohlo vyžiadat' podklady o spoločnosti, ked'že je jej 
akcionárom a je zastúpené v dozornej rade - pokiaľ by bola snaha, tieto podklady by bolo 
možné dodať. Čo sa týka odpovede prednostky MsÚ na jeho interpelácie z predchádzajúceho 
zasadnutia MsZ, poznamenal, že jej poštu zatiaľ nedostal. 

Ing. Rašiová - požiadala Ing. Blcháča, aby neinterpretoval veci, ktoré na MsZ nepovedala, t.j. 
na minulom zasadnutí MsZ nepovedala, že znalecký posudok nebol NKÚ predložený. 
Uviedla, že jeho otázku si spojila s rozhodnutím o nesprístupnení, ktoré spomínal vo svojom 
vystúpení. Opakovane poprosila poslanca Ing. Blcháča, aby uvedené skutočnosti bral do 
úvahy a neinterpretoval pred verejnosťou veci, ktoré nepovedala. 

JUDr. Trnovský - stručne informoval o MHK 32, a.s., ktorej sa 31.5.2014 skončil 
hospodársky rok - v súčasnosti prebiehajú posledné úkony k podaniu daňového priznania, ale 
podľa predbežných výsledkov za mesiac apríl už dnes možno konštatovať, že akciová 
spoločnosť bude mať zisk cca 10 tis. eur s tým, že orgány spoločnosti budú navrhovať 
jedinému akcionárovi, t.j. mestu Liptovský Mikuláš, aby tento zisk použil na úhradu strát 
minulých období. 

JUDr. Droppa - v dôsledku toho, že finančná komisia tieto veci podrobne nerozobrala, pretože 
nebola uznášaniaschopná, mestská rada následne žiadala doplniť niektoré podklady, najmä 
audítorskú správu Bytového podniku. Považuje za nepochopiteľné ako Bytový podnik pri 
dobrom výsledku hospodárenia z tepelno-technického zariadenia a pri dobrých tržbách zo 
správy majetku môže vytvoriť stratu 20 tis. eur - požiadal Ing. Choma, vedúceho oddelenia 
správy majetku a bývalého riaditeľa BP o vysvetlenie príčin tohto stavu. Poukázal na 
upozornenie v audítorskej správe, ktorá má niekoľko dodatkov, že vzhľadom na to, že hlavné 
aktíva odišli, t.j. firma už nie je schopná podnikateľskej činnosti, je potrebné hľadať určité 
rýchle opatrenia na zachovanie kladného výsledku hospodárenia. Ďalšie upozornenie sa týka 
nesprávneho vykazovania na súvahových účtoch z pohľadu zákona Č. 182 voči tým, ktorí mali 
byty v správe. Uvedené nedostatky je potrebné odstrániť a urýchlene predložiť návrh riešenia 
v BP z hľadiska dosiahnutých hospodárskych výsledkov. Čo sa týka výsledkov za výkon 
správy bytov v osobnom vlastníctve, tržby do doby prevodu výkonu správy na spoločnosť 
INTEN-EURA boli 38 tis. eur, mesto predalo túto správu za 70 tis. eur a aj keď sú v tejto 
oblasti náklady, podľa jeho názoru nemôžu byt' tak vysoké. Z tohto hľadiska je potrebné 
zvážiť, či sa mesto v tejto veci neunáhlilo. Správa bytov podľa jeho názoru nie je natoľko 
náročná resp. zaťažujúca, naopak, podľa vyjadrenia audítora sa mesto zbavilo aktív a oslabilo 
firmu. Z týchto dôvodov by v dohľadnej dobe bolo vhodné zo strany predstavenstva 
predložiť návrh riešenia z pohľadu ukončenia spoločnosti. 

Ing. Vinčur - poukázal na neustále zamieňanie si pojmov ako tržby, výnosy, resp. príjmy s 
výsledkami hospodárenia. Pripomenul, že ku každým tržbám je potrebné priradiť náklady a 
následne je možné porovnávať, aký je výsledok hospodárenia. Zdôraznil, že takéto 
zamieňanie pojmov sa opakuje na každom zasadnutí MsZ, používa sa účelovo a dehonestuje 
sa tým práca mesta a jeho organizácií. V prípade nejasností je potrebné požiadať o vysvetlenie 
štatutárnych zástupcov jednotlivých spoločností a nevytrhávať určité údaje z celku len podľa 
toho ako sa to poslancom momentálne hodí. 
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JUDr. Droppa - vo svojom vystúpení pripomienkoval, že náklady na výkon správy bytov 
nemôžu byť také vysoké, aby táto činnosť bola stratová. Podľa jeho názoru sa mesto zbavilo 
svojich aktív bez určitej odbornej analýzy. Pre takéto prerokovanie podľa neho nie je 
rozhodujúca výročná správa, ale správa audítora vrátane dodatkov. 

Ing. Repaský - považuje za zarážajúce, že poslanec JUDr. Droppa obhajuje výhodnosť 
výkonu správy bytov, keď práve on začiatkom roku 2013 bol prvý, kto navrhoval, aby sa 
mesto zbavilo tejto časti podniku. Impulz teda vyšiel v prvom rade od neho s odôvodnením, 
že mesto by sa nemalo starať o cudzí majetok, akým sú napr. byty v osobnom vlastníctve. 
Osobne sa nezbavuje žiadnej zodpovednosti; zdôraznil, že tento proces prešiel všetkými 
orgánmi, ktorými disponuje toto MsZ a mesto. Čo sa týka audítorskej správy, poznamenal, že 
audítor nemal vedomosť o tom, že BP od 1.1.2014 nevykonáva činnosť a nemá žiadnych 
zamestnancov (okrem jedného) a staval sa k hodnoteniu BP ako ku každej inej obchodnej 
spoločnosti. Kým audítor upozornil len na riziká, mesto má pripravené konkrétne riešenie. 

Mgr. Krajčí - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny. 

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (12 poslancov za, 3 proti, 5 sa zdržali hlasovania, 2 
nehlasovali). K návrhu bolo prijaté uznesenie č. 62/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto 
zápisnice. 

12/ sPRÁ V A O ČINNOSTI ZDRUŽENÍ, V KTORÝCH MÁ MESTO 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ÚČASŤ 

Správu predložil Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta. Na úvod upozornil, 
že z uvedených združení je Asociácia zdravých miest už v procese likvidácie, Priemyselný 
park Liptov je k dnešnému dňu zrušený formou likvidácie a čo sa týka Združenia Liptov, v 
súčasnosti prebieha jeho likvidácia. Ďalej upozornil na opravu na poslednej strane s tým, že 
predsedom predstavenstva LRRA nie je Ing. Cukerová ale Ing. Repaský. 

JUDr. Trnovský - konštatoval, že Park umenia, n.o. založilo mesto Liptovský Mikuláš, 
pričom v roku 2013 sa uskutočnila len jedna akcia "Apartmány Hrabovo Ružomberok" - z 
tohto pohľadu nevidí odôvodnenie činnosti Parku umenia v r. 2013 . Preto požiadal vedenie 
mesta alebo tých členov MsZ, ktorí sú v Parku umenia určitým spôsobom zainteresovaní, aby 
vyvíjali tlak na príslušné orgány v tom, aby sa vykonávala činnosť najmä pre mesto Liptovský 
Mikuláš, ktoré do tejto organizácie investovalo prostriedky. 

Mgr. Krajčí - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny. 

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (19 poslancov za, 3 nehlasovali). K návrhu bolo 
prijaté uznesenie č. 63/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice. 

13/ MEMORANDUM MEDZI MESTOM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
A SPOLOČNOSŤOU EKOPLAZMA, s.r.o. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Návrh predložil MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta. Na úvod pripomenul, 
že toto memorandum už bolo raz prerokované na komisii životného prostredia a zdravia a na 
predchádzajúcom zasadnutí MsZ návrh stiahol z programu rokovania, nakoľko mesto nemalo 
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k dispozícii stanovisko obce Podtureň, ktoré bolo doručené až neskôr. Informoval, že cca pred 
2 rokmi sa zišli v Podturni na všeobecnej diskusii o tomto zámere, ktorý má riešiť likvidáciu 
odpadov na Liptove formou plazmového splyňovania ako navrhuje spoločnosť 

EKO PLAZMA, s.r.o. Zúčastnení sa vyjadrili v tom zmysle, že pokiaľ to bude prijateľné pre 
Liptov, čo sa týka objemov a ceny, budú tento zámer podporovať. Takto sa vyjadrili mestá 
Ružomberok, Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš a zástupcovia asi 6 obcí, ktorí boli na 
rokovaní prítomní. K dnešnému dňu sa tento materiál dostal do stavu, že obec Podtureň pred 
10 dňami schválila doplnok územného plánu, v ktorom v priemyselnej zóne uvažuje s 
umiestnením takéhoto zariadenia a takisto má schválené memorandum o podpore tohto 
projektu. Preto predkladá toto memorandum aj mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš 
s tým, že je v ňom klauzula o možnosti odstúpenia od spolupráce v prípade, že by sa pre 
mesto javila ako nevýhodná. 

Ing. Iveta Klepáčová, vedúca útvaru ŽP a poľnohospodárstva MsÚ - doplnila, že spoločnosť 
EKOPLAZMA, s.r.o. oslovila mesto Liptovský Mikuláš s návrhom, aby vyslovilo v MsZ 
podporu jej zámeru, ktorým má snahu získať finančné prostriedky z Európskej únie na 
vybudovanie zariadenia na plazmové splyňovanie komunálneho odpadu na Liptove. Pre tento 
účel potrebuje spoločnosť vyslovenie podpory viacerých dotknutých miest v tomto regióne, 
preto sa obrátila s touto žiadosťou aj na mesto Liptovský Mikuláš. Uvedený projekt by mal 
byť umiestnený vedľa skládky, ktorú má mesto Liptovský Hrádok v k.ú. Podtureň. Návrh 
textu memoranda predložila spoločnosť EKOPLAZMA, pričom mesto Lipt. Mikuláš po 
vzájomnom odsúhlasení doplnilo v bode 2 do úlohy partnerov vetu: "Koordinátor nebude 
požadovať finančnú spoluúčasť od partnera pri zabezpečovaní prípravných, realizačných a 
prevádzkových prác" a zároveň sa doplnila do bodu 5 (platnosť) možnosť výpovede tohto 
memoranda, ktorá by pre mesto mala byť určitou zárukou do budúcnosti. Zároveň požiadala o 
úpravu prvej vety v dôvodovej správe, kde sa slovo "končí" nahradí slovami "sa obmedzuje". 

Ing. Urbanovič - nadviazal na upresnenie Ing. Klepáčovej - skutočne podľa doterajšej 
legislatívy do r. 2016 mali všetky členské štáty EÚ skončiť zneškodňovanie komunálneho 
odpadu formou skládkovania. Podľa novej úpravy sa táto forma obmedzuje, pričom tento 
pojem nie je špecifikovaný, t.j. možno ho chápať aj tak, že skládkovanie komunálneho 
odpadu môže prebiehat' neobmedzene, pokiaľ bude spÍňat' určité normy z hľadiska životného 
prostredia, atď. V tom prípade zavedenie novej formy likvidácie odpadu nie je také akútne 
ako uvádzala pôvodná formulácia "končí skládkovanie", ktorá predstavovala určitú hrozbu 
s prípadnými sankciami, keď prikazovala takýto spôsob zneškodňovania odpadu ukončiť. 
V ďalšej časti správy sa uvádza, že až v 80% na Slovensku sa komunálny odpad zneškodňuje 
skládkovaním, t.j. takou formou, akú momentálne prevádzkujú Veterná Poruba, Lipt. Hrádok, 
Ružomberok resp. Partizánska Ľupča. Poznamenal, že obec Part. Ľupča rozširuje skládku, t.j . 
nejde o krátkodobé ale o dlhodobejšie riešenie. Zaujímal sa, či podľa novej úpravy je táto 
forma neobmedzená resp. ak je obmedzená, či iba v tom prípade, ak nespÍňa podmienky ŽP. 

Ing. Klepáčová - podľa novej právnej úpravy sa nové skládky nebudú budovať. 

Ing. Urbanovič - to znamená, že pôvodné skládky bude možné rozširovať - príkladom je Part. 
Ľupča, kde sa už začali prípravy na rozširovanie skládky. Toto je jasný signál, že takáto forma 
je možná, teda mesto nie je pod takým tlakom, že musí za každú cenu prijímať určité 
memorandum. V súvislosti s informáciou primátora o stretnutí zástupcov miest a obcí 
požiadal o menovanie všetkých obcí, ktoré sa ho zúčastnili, resp. doloženie zápisnice 
z takéhoto rokovania s podpismi jednotlivých starostov obcí a primátorov miest, že sú za 
takúto technológiu zneškodňovania komunálneho odpadu. To by dávalo záruku určitej 
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záväznosti, t.j., že ide o určitý reálny zámer, ktorý do budúcna môže tento problém riešiť. 
Pripomenul, že oproti materiálu predkladanému 5.5.2014, kde sa uvádzalo, že na umiestnenie 
budúcej prevádzky spracovania odpadu bolo zvolené územie v katastri obce Podtureň, sa v 
tejto správe uvádza, že alternatív je viac s tým, že ako najvhodnejšie sa predbežne javí územie 
v katastri Podturne (jedine v tomto sa zmenil text správy). V tejto súvislosti požiadal o 
odpoveď, aké sú ďalšie alternatívy. Tento zámer by sa pravdepodobne týkal aj mesta Lipt. 
Hrádok, pretože má byť umiestnený na hranici katastra Podturne a Lipt. Hrádku. Čo sa týka 
memoranda, uvádza sa, že by mal byť zriadený určitý koordinačný orgán, t.j. komisia, ktorá 
bude zložená zo zástupcov oboch partnerov a bude riešiť tie veci, ktoré sú uvedené na l. 
strane memoranda - zaujímal sa, kto bude zastúpený v tejto komisii za mesto Liptovský 
Mikuláš. Ďalej sa zaujímal, z akého dôvodu sa zmenil názov, keď predtým sa uvádzalo, že 
partnerstvo bude fungovať pod názvom "Energetické plazmové spracovanie komunálneho 
odpadu Liptovský Hrádok" a teraz sa "Liptovský Hrádok" zmenil na "región Liptova". Pokiaľ 
sa teda má schvaľovať takýto regionálny projekt, ktorý zasahuje nielen do vzťahu mesta 
Liptovský Mikuláš a obce Podtureň, ale do celého regiónu Liptova, očakával by, že by mal 
byť prerokovaný aj na úrovni Združenia miest a obcí Liptova., kde by mali všetci starostovia 
súhlasiť s tým, že komunálny odpad by sa zo všetkých dotknutých obcí a miest odvážal do 
uvedenej prevádzkarne. Poznamenal, že zrejme nebude za tento projekt hlasovať, pretože 
nemá žiadne informácie o jeho technických parametroch, ani o tom, či spÍňa podmienky 
životného prostredia, pričom ide o pomerne vážnu vec aj vo vzťahu k obyvateľom nielen 
mesta, ale aj celého regiónu, t.j. aj oni by sa mali k tomuto postupu vyjadriť. To znamená, že 
by sa mali vykonávať určité workshopy - oboznamovanie obyvateľov s týmto zámerom. 
Pokiaľ by sa jednalo o alternatívu Podtureň - Lipt. Hrádok, podľa jeho názoru by sa najviac 
týkala občanov Lipt. Hrádku (vzhľadom na západné vetry, ktoré smerujú z Podturne na Lipt. 
Hrádok), t.j. hlavne občania a MsZ mesta Lipt. Hrádok by sa mali k tomuto projektu jasne 
vyjadriť. Pokiaľ obec Podtureň schválila memorandum, rešpektuje to, ak však má byť projekt 
umiestnený v tejto lokalite, je potrebné poznať aj stanovisko občanov mesta Lipt. Hrádok, čo 
považuje za dôležité pri hlasovaní. 

Ing. arch. Pavel Bobák, CSc .. poslanec MZ - zaujímal sa, o aké množstvo odpadu ročne by sa 
jednalo a odkiaľ by sa tento odpad dovážal. Čiastočne oponoval kolegovi poslancovi Ing. 
Urbanovičovi v tom, že je potrebné poznať predovšetkým názor občanov Lipt. Hrádku. 
Osobne považuje za dôležité hlavne to, čo to bude predstavovať pre občanov Lipt. Mikuláša, 
pretože ak sa má do Podturne zvážať cca 50 tis. ton odpadu ročne, čo je reálne množstvo, 
pretože inak by takéto zariadenie zrejme nemohlo fungovať, je pravdepodobné, že nákladné 
vozidlá s odpadom budú chodiť po ceste č. 1/18, t.j. po obývanej zóne. V tejto súvislosti sa 
zaujímal, o aké množstvá odpadu pôjde, aké budú dopravné trasy a či je tento zámer aj v 
súlade s územným plánom VUC. 

Ing. Jaroslav Čefo. poslanec MZ - podporil vystúpenie Ing. Urbanoviča - v tomto prípade je 
skutočne veľa otáznikov a mesto zatiaľ nie je pod žiadnym tlakom, preto nie je dôvod 
ponáhľať sa s týmto rozhodovaním. Jednu z nevyjasnených otázok spomenul poslanec Ing. 
arch. Bobák - pripomenul, že aj podľa jeho vedomostí ide o 50 - 100 tis. ton odpadu, t.j. jedná 
sa o veľké množstvá, ktoré by prechádzali cez mesto Liptovský Mikuláš a nie je vôbec 
presvedčený, že tento zámer by sa mal schvaľovať na tomto zasadnutí MsZ. Zaujímal sa, či 
komisia životného prostredia a zdravia zámer aj odporučila, pretože v jej stanovisku sa 
uvádza, že ho len prerokovala a vzala na vedomie. 

Ing. Urbanovič - ocenil, že viacerí poslanci súhlasia s jeho názorom, že chýba viac informácií 
o tomto projekte. Pravdepodobne mala byť predložená aj určitá analýza - náklady, technické 
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parametre, záruky z hľadiska životného prostredia, atď. - tieto informácie povazuJe za 
dôležité, aby mohol za takýto projekt hlasovať. Ak má byť mesto slušné voči občanom, malo 
ich pozvať na určité workshopy, informovať ich, že takýto zámer zneškodňovania 

komunálneho odpadu sa do budúcnosti pripravuje, pokiaľ je však návrh len v takejto podobe, 
tak zaň hlasovať nebude. 

MUDr. Slafkovský - informoval, že na tomto zasadnutí je za spoločnosť EKO PLAZMA s.r.o. 
prítomný p. Mišovie, ktorý by mohol odpovedať na niektoré z týchto otázok - ak MsZ nebude 
mať námietky, môže mu v závere diskusie udeliť slovo. Pripomenul, že zo strany mesta ide o 
určité podanie pomocnej ruky pre prípravu zámeru, ktorý je v súlade s koncepciou riešenia 
odpadového hospodárstva v mnohých európskych krajinách. Energetické zhodnocovanie 
odpadov je trend, ktorý podporuje väčšina vyspelých európskych a svetových krajín. 

Ing. Blcháč, PhD. - poukázal na rozporuplnosť názorov, keď na jednej strane zo strany 
predstaviteľov mesta zaznievajú v médiách informácie v tom zmysle, že sa rieši situácia, do 
ktorej sa mesto v súčasnosti dostalo a na druhej strane mesto v r. 2011 zrušilo všetky veci, 
ktoré boli rozbehnuté, zrušilo možnosť ďalšieho skládkovania na niekoľko desiatok rokov 
a sľúbilo, že využije celú kapacitu skládky, ktorá bola k dispozícii. V súčasnosti je isté, že 4-
ročná kapacita skládky nebude z rôznych dôvodov využitá a v tejto neistej situácii, v ktorej sa 
mesto ocitlo, sa logicky chopili iniciatívy rôzne skupiny - toto je jedna z nich a sú ďalšie 
s rôznymi zámermi, či už je to ohlasovaná a medializovaná výstavba triediarne odpadov resp. 
výstavba bioplynovej stanice v areáli bývalých Kožiarskych závodov, kde sa má existujúce 
množstvo odpadu, ktoré sa v meste a regióne produkuje, redukovať cca na polovicu a len 
druhá polovica skládkovať. Ďalej je tu určitá zvláštna súťaž na 4 roky, ktorú vypísali 
Verejnoprospešné služby a nie je jasné, či riaditeľ VPS mal kompetenciu vypísať takúto 
vážnu súťaž na odvoz odpadu v hodnote 2 mil. eur - skúmanie oprávnenosti takéhoto postupu 
je v rukách kompetentných inštitúcií. Ďalšou z aktivít je zámer spoločnosti EKOPLAZMA, 
s.r.o., ktorá sa rozhodla, že pôjde týmto smerom, pričom vychádzala zo stretnutia 3 
primátorov a 1 starostu (je o tom zápis, ktorý poslanci pred časom dostali) - na základe tohto 
stretnutia, rokovania a možného riešenia vzniklo memorandum, ktoré je podľa jeho názoru 
predložené len formálne. Očakáva, že položené otázky budú zodpovedané a zároveň požiadal 
o S-minútovú prestávku pred hlasovaním o predloženom návrhu uznesenia. Poznamenal, že 
tento návrh je predložený zrejme s cieľom, aby mesto na základe tejto situácie, ktorá bola 
umelo vyvolaná, určitým spôsobom uspokojilo aktivitu tejto spoločnosti. Konajú sa však 
úplne opačné procesy, pretože nie je vyriešená napr. otázka objemov odpadu, ktoré si táto 
technológia vyžaduje, ale na druhej strane sa majú objemy odpadu znižovať s tým, že časť sa 
bude separovať. Ide teda o protichodné procesy, ktoré do seba nezapadajú a mesto podľa jeho 
názoru v tejto oblasti zlyhalo. Spomenul účasť na konferencii, ktorej sa zúčastnil aj primátor 
mesta Lipt. Mikuláš a na ktorej sa diskutovalo o úlohe miest v rozvoji regiónu. Tak ako sa 
začala a úspešne pokračuje spolupráca v rozvoji turizmu od Klastra Liptov cez OOCR 
a výsledky sú, pretože sa spolupracuje v regióne, na druhej strane má dojem, že v oblasti 
zneškodňovania odpadu chýba určité riadenie zo strany okresného mesta v tom zmysle, že by 
sa malo spolupracovať v regióne. Podporil názor Ing. Urbanoviča, že sa zrejme nediskutuje 
a neberú sa do úvahy názory ostatných obcí a miest v tejto základnej kompetencii, ktorú obce 
a mestá majú. Čo sa týka predloženého zámeru, pokiaľ na konci tohto snaženia bude určitý 
výsledok a spoločnosť EKOPLAZMA bude so svojím projektom úspešná, bude to považovať 
za pozitívne, vyjadril však obavu, že v tomto čase je tento návrh predložený len z formálneho 
hľadiska. Na záver pripomenul, že ak sa uzatvorí určitá OVS na likvidáciu odpadov na ďalšie 
4 roky, v tom prípade budú všetky tieto úvahy, ktoré sa aj medializujú, bezpredmetné - v tom 
prípade vzniká otázka, aký je skutočný zámer, resp. či tento návrh je predložený účelovo. 
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Mgr. Krajči - za prekvapujúce považuje uvádzané množstvá odpadu 50 - 100 tis. ton - tento 
údaj v podstate meni aj jeho pohľad na vec, keďže nemá bližšie informácie. Pripomenul, že 
poslancom nebol predložený text memoranda ani uznesenia obce Podtureň o schválení zmeny 
územného plánu, aj keď bolo sľúbené, že tieto dokumenty budú predložené na MsZ. 
Predpokladá, že k tomuto zámeru sa vyjadrilo aj mesto Liptovský Hrádok - považuje za 
kľúčové, aby minimálne 3 dotknuté samosprávy, t.j. Lipt. Hrádok, Podtrureň a Lipt. Mikuláš 
mali jednotný názor, pretože diskusia bude zbytočná, pokiaľ nebude súhlas väčšieho územia 
aj vzhľadom na množstvo odpadu, ktoré by sa tam malo určitým spôsobom energeticky 
zhodnocovať. Osobne sa prikláňa k tomuto spôsobu zhodnocovania, t.j. plazmovému 
splyňovaniu, ktoré podľa dostupných informácií z odbornej literatúry je veľmi priaznivé 
k životnému prostrediu, dokonca sa nevytvára ďalší odpad, ktorý by nebol ďalej 

zhodnotiteľný. Uvedený trend je teda dobrý, problém je však v tom, že legislatíva v oblasti 
odpadového hospodárstva je stále v určitom procese a nie je jasné, aká situácia bude 
v nasledujúcich rokoch. Poukázal na Program odpadového hospodárstva mesta na roky 20 II 
- 2015, ktorý bol schvaľovaný MsZ 15.5.2014, kde sú predpoklady energetického 
zhodnocovania odpadov nulové - z tohto hľadiska vyjadril obavu, či je predložené 
memorandum v súlade s týmto POH. Samotný zámer pokladá za veľmi dobrý, odporučil však 
zvážiť, či jeho predkladanie nie je predčasné aj vzhľadom na to, že bude vypísaná súťaž na 
skládkovanie na 4 roky. Aj keď mesto v tomto prípade nepodstupuje žiadne riziko, pretože 
subjekt, ktorý súťaž na skládkovanie vyhrá, nemusí prakticky so spoločnosťou 

EKO PLAZMA komunikovať, považuje za predčasné tento návrh predkladať, aj keď ide 
v zásade o nezáväzný dokument a mesto môže od neho kedykoľvek odstúpiť. 

Ing. Stankoviansky - pripomenul, že skládkovanie ani splyňovanie odpadu nie je jednoduchá 
záležitosť, najmä vtedy, keď mesto nemá na túto činnosť priestor vo vlastnom katastrálnom 
územÍ. Poukázal na skúsenosť z minulosti, keď sa s primátorom mesta zúčastnil rokovaní 
s obcou Veterná Poruba - starosta obce nesúhlasil s ponúkanou sumou 1 mil. Sk a požadoval 
od mesta 3 mil. Sk za možnosť ďalšieho skládkovania, čo bolo pre mesto neprijateľné. 

V súčasnosti sa jedná o obec Podtureň a mesto Lipt. Mikuláš môže podľa jeho názoru uvítať, 
že sa odpad bude splyňovať na jej území, preto by malo byt' v tomto smere nápomocné. 
Jediným nedostatkom tohto projektu je problém, ktorý spomenul poslanec Ing. arch. P. 
Bobák, t.j., že odpad sa bude voziť priamo cez mesto. Jedným z argumentov pre podporu 
projektu je aj to, že mesto je povinné riešiť zneškodňovanie odpadov, pričom nie je 
prekážkou, že mesto zároveň vykonáva súťaž na skládkovanie odpadu na najbližšie 2 - 4 
roky. Zdôraznil, že je potrebné zvážiť všetky veci; ZMOL sa môže taktiež vyjadriť, v tomto 
prípade však nie je parterom obciam a mestám. 

Ing. arch. P. Bobák, CSc. - považuje za udivujúce, že pri rokovaní o tak závažnej veci sa vo 
faktickej poznámke neprihlásil nikto z koaličných poslancov, aby napr. vyvrátil ich názory. 
V tejto súvislosti im dal otázku, či súhlasia s tým, aby sa do Liptova zvážal odpad z cca 
polovice Slovenska. 

MUDr. Slafkovský - udelil slovo p. Mišovie, zástupcovi spoločnosti EKOPLAZMA, s.r.o. 

Pavol Mišovie, EKOPLAZMA, s.r.o., Lipt. Mikuláš - pripomenul, že zatiaľ sa nejedná 
o odsúhlasovanie výstavby, ale len o prípravný proces, keď spoločnosť EKOPLAZMA 
pracuje na spracovaní štúdie realizovateľnosti, ktorú po dokončení mesto dostane k dispozícii 
a budú v nej uvedené všetky relevantné údaje. Poznamenal, že sa neuvažuje o množstve 50 
tis. ton odpadu - každá technológia má svoje veľkostné kategórie a štúdia vytipuje vhodnosť 
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technológie, t.j. veľkosti kategórie v závislosti od veľkosti územia podľa toho, ktorá 
samospráva bude ochotná k tomuto riešeniu pristúpiť, pretože inú šancu ako likvidáciu 
odpadu touto technológiou v súčasnosti nevidí. Zdôraznil, že na tomto území sa už nebudú 
vytvárať nové skládky, iba obec Part. Ľupča si rozšíri skládku, čo však nie je ekologické 
likvidovanie komunálneho odpadu. Ich spoločnosti ide o likvidáciu komunálneho odpadu 
ekologickým spôsobom - táto technológia je bezodpadová, pretože všetok organický materiál 
sa rozloží na atómy, ktoré sa následne preskupia za vzniku vodíka a oxidu uhoľnatého, ktoré 
tvoria syntézny plyn - tento je možné ďalej buď spaľovať v elektrárni, alebo sa z neho ďalšou 
syntézou dajú vyrobiť iné zložky (etanol, butanol, kyselina octová, atď.). Celý tento proces 
bude trvať 3 - 4 roky; pokiaľ by sa nepodaril, spoločnosť príde len o vlastné prostriedky; 
mesto do neho nebude vkladať žiadne investície. Tento prípravný proces, ktorý koordinuje 
spol. EKO PLAZMA, bude analyzovať všetky oblasti projektu, t.zn., aby bol v súlade 
s platnou legislatívou SR a EÚ, so záujmami regiónu, v čom by im malo napomôcť mesto, 
najmä poskytnutím informácií čo sa týka množstva produkovaného odpadu, druhovosti 
odpadu, atď., ďalej aby projekt mal minimálny dopad na životné prostredie, aby sa vytipovala 
najvhodnejšia dopravná infraštruktúra pre zvoz odpadu a aby stavba bola v súlade s územným 
plánom. Ako najvhodnejšia sa im javila lokalita jestvujúcej skládky, ale výlučne na území 
Podturne, t.j. do k.ú. Lipt. Hrádku by stavba nezasahovala. Pripomenul, že sa nejedná 
o spaľovňu, t.zn., že do ovzdušia nebudú vypúšťané žiadne splodiny. Zatiaľ nemožno 
predložiť poslancom žiadny podrobný materiál, pretože sa ešte nejedná o realizáciu. Čo sa 
týka tzv. bioplynovej stanice, ide v podstate o spracovanie biologicky rozložiteľného 

organického materiálu určitými mikroorganizmami, čo však nerozloží všetok organický 
odpad - zostane pomerne veľa tuhého odpadu, ktorý sa musí vyviezť na skládku, t.zn., že 
nejde o optimálne riešenie. Na záver opäť poznamenal, že zatiaľ ešte nemožno informovať 
o technických detailoch - túto fázu je potrebné pokladať za prípravné obdobie. 

Ing. Ganoczy. PhD. - zdôraznil, že variantnosť projektu je určitým spôsobom daná -
spoločnosť má cca 6 - 8 variantov, z ktorých každý má určité vstupné parametre - o týchto 
mohlo byt' MsZ informované. 

p. Mišovie - parametre budú dodané práve v spomínanej štúdii. 

Ing. Ganoczy, PhD. - zaujímal sa, prečo nie je možné vopred vypracovať takúto štúdiu. 

MUDr. Slafkovský - podstatou je, že pokiaľ spoločnosť nebude mať určitých partnerov, nemá 
šancu získať na projekt finančné prostriedky z Európskej únie. EÚ jednoznačne podporuje 
takéto typy likvidovania odpadu, ktoré ho energeticky zhodnocujú, pretože smer ukončiť 
skládkovanie je jasný. Pokiaľ ide o možnosť vozenia odpadu do Part. Ľupče, táto nie je 
reálna, nakoľko rozširovanie skládky sa plánuje pre ukladanie odpadu z celulózky, nie pre 
komunálny odpad. Možnosti na Liptove sú z hľadiska likvidácie komunálneho odpadu veľmi 
obmedzené - skládka vo Veternej Porube je žiaľ v takom štádiu, že sa musí uzatvoriť napriek 
tomu, že mesto vyvinulo maximálne úsilie na to, aby sa v skládkovaní mohlo pokračovať. 
Priestor na vybudovanie novej skládky je na území mesta Lipt. Mikuláš takisto historicky 
obmedzený, t.j . mesto musí uvažovať, akým spôsobom bude likvidovať odpad do budúcna. 
Čo sa týka projektu spoločnosti EKOPLAZMA, zdôraznil, že 50 tis. ton odpadu ročne je pre 
toto územie neúnosné množstvo - pokiaľ spoločnosť nepríde s technológiou, ktorá bude 
schopná realizovať splyňovanie pri objeme 15 - 20 tis. ton, tak tento zámer nebude prijateľný . 

Pripomenul, že teraz sa rozhoduje o tom, či spoločnosť môže pokračovať týmto smerom a či 
jej mesto dá šancu, aby na tento projekt získala finančné prostriedky z európskych fondov. 
O samotnej realizácii sa bude rozhodovať v tom čase keď to bude aktuálne. 
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Ing. Ganoczy, PhD. - podľa jeho názoru by už dnes malo byť jasné, koľko tisíc ton odpadu si 
ktorá technológia vyžaduje - to sú základné kritériá, ktoré by poslancov čiastočne 

nasmerovali k správnemu rozhodnutiu. Mnohí sú zástancami plazmovej technológie, 
potrebujú však poznať aspoň základné parametre, preto nesúhlasí s argumentáciou, že tieto 
veci sa budú riešiť v budúcnosti. 

MUDr. Slafkovský - pri predchádzajúcich rokovaniach so zástupcami spoločnosti 

EKOPLAZMA sa jednoznačne vyjadril, že pre mesto by bolo prijateľné likvidovanie do 25 
tis. ton odpadu ročne - otázkou je, či spoločnosť dokáže takýto reaktor zabezpečiť. 

p. Mišovie - firma, s ktorou spolupracujú, má rôzne veľkostné kategórie reaktorov. Všetko 
závisí od toho, aký región bude obsiahnutý - podľa toho sa zvolí veľkostná kategória. 
Uviedol, že cca pred pol rokom rokovali aj s mestom Lipt. Hrádok - mesto určilo komisiu, 
s ktorou spoločnosť dobre spolupracuje, t.j. nie je predpoklad, že Lipt. Hrádok by bol proti 
tomuto zámeru. Doplnil, že táto technológia navyše dokáže asanovať aj jestvujúce skládky. 

Ing. J. Bobák - mesto teoreticky stojí pred rozhodnutím o určitej myšlienke, ktorej môže byť 
súčasťou - problém je, že táto myšlienka sa v podstate môže realizovať aj bez mesta 
Liptovský Mikuláš. Pokiaľ nedá spoločnosti podporu, získajú podporu inde a ak získajú 
finančné prostriedky z EÚ, mesto Lipt. Mikuláš sa dostane do polohy štatistu. Porovnal postoj 
k riešeniu likvidácie odpadu s inými štátmi - je všeobecne známe (z TV vysielania), že napr. 
Rakúsko je hodnotené ako krajina, ktorá netvorí odpad, pričom však množstvo odpadu dováža 
na Slovensko. 

MUDr. Slafkovský - tieto informácie nepovažuje za relevantné, aj keď ojedinele sa môže stať 
takýto prípad. Garantuje, že Rakúsko si viac ako 90 % svojho odpadu likviduje samo rôznymi 
technológiami - prednostne sú to rôzne formy spaľovania. 

Ing. J. Bobák - jedná sa o to, aby mesto bolo pri rozhodovacom procese a aby malo možnosť 
do budúcnosti ovplyvňovať to, že v tomto zariadení bude likvidovaný len odpad z Liptova 
a nie z iných regiónov. Túto právomoc by si mesto malo zabezpečiť, pretože iná možnosť 
likvidácie odpadu do budúcna nie je reálna pri tých množstvách odpadu, ktoré sa tvoria. 
Zaujímal sa, či sa spoločnosť dokáže zaviazať k tomu, aby mesto v budúcnosti malo možnosť 
ovplyvňovať veľkosť technologického celku, ktorý sa bude v danom území inštalovať. 

p. Mišovie - pripomenul, že spoločnosť má zámer výstavby jasný, potrebuje len spoluprácu 
s mestom, aby získala základné podklady pre spracovanie štúdie; finančná záťaž je na 
spoločnosti; mesto budú o všetkých ďalších krokoch informovať. 

Ing. J. Bobák - jeho otázkou bolo, či spoločnosť dá mestu určité záruky k tomu, aby mohlo 
ovplyvňovať veľkosť technológie s tým, aby sa nedovážal odpad z regiónov mimo ~iptova. 

Ing. Vinčur - obával sa, aby situácia nedopadla podobne ako v prípade predchádzajúcich 
memoránd, z ktorých sú dnes súdne spory, aj preto očakával vystúpenie zástupcu spoločnosti 
EKO PLAZMA, aby objasnil tento zámer. Za uspokojujúce považuje údaje uvedené v bodoch 
4 a 5, pričom v bode 4 sa uvádza, že žiadny z partnerov nebude honorovaný za služby 
poskytnuté v rámci partnerstva a v bode 5 možnosť vypovedania zmluvy s dobou 3 mesiace. 
Poznamenal, že zatiaľ ide len o prvú myšlienku, je však potrebné si uvedomiť, že partnerom 
mesta je súkromná spoločnosť a každá súkromná spoločnosť si vždy overí, či je určitý zámer 
pre ňu ekonomicky výhodný. Mesto musí mať na tom záujem z hľadiska povinnosti 
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zneškodňovať odpad, ktorá mu vyplýva zo zákona. Navyše v tejto oblasti platia aj predpisy 
Európskej únie, ktoré je potrebné dodržiavať. V súčasnosti je toto jediná forma, ktorá sa deje 
vo svete, t.j. že sa odpad neukladá, ale likviduje. Pripomenul vyjadrenie zástupcu spoločnosti, 
že uvedená technológia umožňuje sanovať aj staré skládky, t.j. tento odpad bude slúžiť ako 
surovina, ktorú bude možné ďalej použiť. Preto sa aj na zasadnutí mestskej rady zaujímal 
o spôsob technológie, pretože v súčasnosti sú niektoré technológie (napr. fluidné), ktoré sú 
založené na nižších teplotách, ale sú pri nich "nábehy", "výbehy", preto sú ekonomicky 
nevýhodnejšie. Mal možnosť vidieť technológiu fluidnej pece v Českej republike, kde 
prepočty boli cca 2000 Kč na l tonu odpadu, ale tým, že boli straty na nábehoch a výbehoch, 
vychádzali náklady na 6 000 Kč/t. Poznamenal, že niektorí poslanci sa zaujímajú o také 
otázky, ktoré rieši napr. ElA - dopady na ŽP, atď. Osobne mu takisto nie je l'ahostajné, aký 
bude dopad na životné prostredie v tomto regióne a ako budúca likvidácia odpadu ovplyvní 
súčasnú i ďalšie generácie, tieto otázky však nie sú zatial' predmetom riešenia. Predložený 
návrh zaväzuje mesto k tomu, aby podporila spoločnosť, ktorá prišla s takýmto návrhom ako 
prvá (teoreticky by to mohla byť aj ktorákol'vek ďalšia spoločnosť) a bude sa snažiť 
o získanie finančných prostriedkov na svoj projekt. Osobne by si želal, aby tieto prostriedky 
získala, pretože tým by bol predpoklad, že aj cena likvidácie odpadu by bola o niečo nižšia. 
Na druhej strane je možné očakávať, že aj spoločnosť ocení, že mesto malo záujem vstúpiť 
s ňou do spolupráce. Nie je však účelné riešiť na tomto zasadnutí detaily, pretože sa zatiaľ 
nejedná o schval'ovanie výstavby. Ide o celý proces, ktorý je potrebné absolvovať, t.j. 
konečná realizácia by mohla byť hotová najskôr 04 - 5 rokov. Myslí si, že mestu priamo 
z tohto zámeru určité riziko, či už finančných strát, alebo z hľadiska životného prostredia, 
nevyplýva. Pokial' ide o následnosť schvaľovania mestami Lipt. Hrádok a Lipt. Mikuláš, 
podľa jeho názoru by tento zámer malo schváliť ako prvé mesto Lipt. Mikuláš. 

Mgr. Krajčí - poslanci mali o tomto zámere málo informácií, preto považuje za správne, že sa 
pýtajú a že sa viac vecí vysvetlilo. Stotožnil sa s názorom Ing. J .Bobáka, že mesto by malo 
mať určitú kontrolu nad tým, aké zariadenie bude postavené, aj keď v katastrálnom území inej 
obce, pretože sa to bude dotýkať aj občanov mesta Liptovský Mikuláš. Ďalšiaje otázka formy 
spolupráce. Spoločnosť má s mestom Lipt. Hrádok vytvorenú určitú komisiu, kým v meste 
Lipt. Mikuláš nie je vytvorená - myslí si, že mesto má dostatok kompetentných osôb, ktoré 
im vedia poskytnúť potrebné údaje. S využitím navrhovanej technológie súhlasí, predložený 
dokument je však príliš všeobecný a pre poslancov bude problém bližšie oboznámiť s týmto 
zámerom občanov. 

p. Mišovie - s občanmi možno jednať až po spracovaní štúdie. 

Ing. Urbanovič - v materiáli sa uvádza, že alternatív je viac, aj keď primátor informoval, že 
obec Podtureň má schválený doplnok územného plánu i memorandum, takže spoločnosť 
v podstate ani s inou alternatívou neuvažuje; zaujímal sa, aké sú ďalšie alternatívy. 

p. Mišovie - ďalšie alternatívy sú v rezerve pre prípad, že by nevyšiel projekt v Podturni, ale 
zatial' uvažujú iba s touto alternatívou. 

Ing. Urbanovič - v tom prípade je predložený materiál zmätočný, pretože sa v ňom hovorí 
o viacerých alternatívach. Práve na túto skutočnosť upozorňoval vo svojej rozprave, t.j., že 
jedinou zmenou v materiáli je to, že sa nejedná už len o alternatívu Podturne ale o viaceré 
alternatívy. Poukázal na informáciu uvedenú p. Mišovie, že primátor mesta Lipt. Hrádok 
s týmto riešením súhlasil, čo si osobne preverí. Zauj ímal sa, či mestu Lipt. Hrádok bolo 
predložené na schválenie aj predmetné memorandum. 
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p. Mišovie - s primátorom mesta Lipt. Hrádok bol tento zámer prerokovaný a dal k nemu 
súhlas. Nemá informácie, či MsZ v Lipt. Hrádku memorandum schválilo. 

Ing. Urbanovič - v prípade, že mesto Lipt. Hrádok dalo súhlas, nemá problém s podporou 
tohto zámeru. Jeho snahou je, aby mesto bolo slušné voči obyvateľom mesta Lipt. Hrádok 
a obce Podtureň, ktorých sa to najviac týka. Jedná sa o to, aby mesto Liptovský Mikuláš malo 
dobré, korektné vzťahy aj s inými obcami a mestami. 

JUDr. Droppa - zaujímal sa, aký dokument je uzavretý s obcou Podtureň. 

p. Mišovie - s obcou Podtrureň spoločnosť uzavrela memorandum. 

MUDr. Slafkovský - pripomenul, že má k dispozícii memorandum o spolupráci i kópiu 
uznesenia o doplnku ÚP z Podturne. 

JUDr. Droppa - upozornil, že memorandum s obcou Podtureň je z 25.4.2012 - podľa jeho 
názoru by bolo potrebné aktuálne memorandum, pretože za 2 roky sa vel'a zmenilo. Ďalej na 
základe informácie od starostu uviedol, že obec Podtureň schválila doplnok ÚP vo veci, že 
v danom území bude priemyselná zóna. Pri predchádzajúcom rokovaní malo MsZ informáciu, 
že obec Podtureň schválila doplnok 6.6., kým v skutočnosti to bolo 13.6., t.zn., že v prvom 
materiáli bol dátum nepravdivý. Uznesenie je o zmene ÚP a nie o memorande, t.j. malo by 
nasledovať schválenie memoranda. Považuje za logické, že poslanci takéto informácie od 
spoločnosti požadujú, pretože takýto projekt sa nerobí často, t.j. nejde o bežnú vec. 
Pripomenul, že MsZ pred 2 mesiacmi schval'ovalo Koncepciu odpadového hospodárstva, kde 
tento zámer nebol spomenutý, dňa 5.6.2014 boli k dispozícii iné informácie, atď., t.j. 
v poskytovaných údajoch sú značné rozdielnosti. Ďalšia vec je súťaž na skládkovanie odpadu 
na 4 roky, t.zn., že je tu vel'a otázok, na ktoré je potrebné odpovedať. 

Ing. Blcháč, PhD. - pripomenul, že mu nebolo odpovedané na otázku, kto rozhodol o vypísaní 
obchodnej verejnej súťaže na odvoz a skládkovanie odpadu z mesta Lipt. Mikuláš po 
1.9.2014 na 4 roky (a prečo nie na 2 roky) a kto toto rozhodnutie podpísal. 

MUDr. Slafkovský - uviedol, že bola stanovená odborná komisia, ktorá sa týmto zaoberala 
a mesto si je vedomé, že po 1.10.2014 sa bude musieť zaoberať tým, kam ukladať komunálny 
odpad alebo ako ho likvidovať. Jednou z možností je voziť ho do určitej spal'ovne, najbližšie 
do Košíc, alebo nájsť určitú spoločnosť, ktorá sa tým bude zaoberať. Informácie, ktoré prišli 
do tejto komisie, boli takého charakteru, že zámer na 2 roky je príliš krátky, pretože bude 
treba vybudovať určitú prekládkovú stanicu, v dôsledku čoho by náklady na likvidáciu 
odpadu boli náročnejšie. Aj podl'a jeho názoru vyhlasovatel'om súťaže malo byť mesto a nie 
VPS - túto skutočnosť dá preveriť. 

Ing. Blcháč, PhD. - zaujímal sa o mená členov uvedenej komisie a požiadal riaditel'a VPS, 
aby odpovedal najeho otázku, na základe čoho bola súťaž vypísaná na 4 roky. 

Ing. Jozef Klepáč, riaditel' VPS - ako uviedol primátor mesta, po 1.10.2014 je potrebné riešiť, 
akým spôsobom bude vykonávaná likvidácia komunálneho odpadu v meste. Po dohode 
s mestom Verejnoprospešné služby vypísali obchodnú verejnú súťaž na 4 roky. Uvedená 
komisia bola v zložení: za VPS Ing. Klepáč, Dr. Lošonská a za mesto MUDr. Slafkovský, Ing. 
Kružliak, Ing. Rašiová, Ing. Klepáčová. 
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MUDr. Slafkovský - na základe predchádzajúcej požiadavky vyhlásil prestávku v trvaní 5 
minút. Po skončení prestávky udelil ešte slovo hlavnej kontrolórke mesta. 

JUDr. Kuchárová - podstatou je podpora dotknutých miest a obcí k tomu, aby spoločnosť 
EKOPLAZMA získala prostriedky z eurofondov. Zaujímala sa, ako by tieto mestá a obce 
mohli ovplyvňovať napr. kapacitu reaktora, t.j . mohli by sa vyjadriť napr. k tomu, že nechcú 
likvidovať odpad z celého Slovenska, ale len vlastný odpad. 

p. Mišovie - každý reaktor má určitý rozsah (+ resp. - 20%), t.j. technológia sa navrhne na 
určitú kapacitu a v určenom rozmedzí sa dá pohybovať. 

JUDr. Kuchárová - zaujímala sa, či mestá ktoré spoločnosti pomôžu, budú mať dosah aj na 
jej podnikateľskú činnosť. 

MUDr. Slafkovský - mestá a obce to môžu ovplyvniť len tým spôsobom, že vytvoria určitú 
spoločnosť, v ktorej budú mať aj oni podiel na rozhodovaní, resp. sa spol. EKOPLAZMA 
môže dohodnúť len s obcou Podtureň a celý proces bude mimo mesta. 

Ing. Urbanovič - informoval, že na základe odpovede p. Mišovie sa cez prestávku telefonicky 
skontaktoval s primátorom mesta Lipt. Hrádok, ktorý mu jednoznačne povedal, že takéto 
memorandum v žiadnom prípade nepodpíšu a od takéhoto memoranda odstupujú. Taktiež 
hovoril so starostom obce Podtureň, ktorý ho informoval, že obecné zastupiteľstvo 
neschvaľovalo žiadne memorandum. 

MUDr. Slafkovský - pripomenul, že má k dispozícii memorandum s obcou Podtureň 

i doplnok územného plánu obce Podtureň. 

Ing. Urbanovič - zdôraznil, že tlmočil len to, čo mu povedali primátor Lipt. Hrádku a starosta 
Podturne, t.j., že nesúhlasia s takýmto memorandom. 

p. Mišovie - zdôraznil, že sa nevyjadril v tom zmysle, že primátor mesta Lipt. Hrádok 
podpísal schválenie memoranda, ale že spolu rokovali, čo primátor L.Hrádku nemôže poprieť. 

Ing. Urbanovič - zopakoval, že primátor Lipt. Hrádku mu na otázku, či s tým súhlaSÍ, 
odpovedal, že mesto Lipt. Hrádok v žiadnom prípade s týmto memorandom nebude súhlasiť. 

Ing. Klepáč - doplnil informáciu ohľadom vypísania súťaže na likvidáciu odpadu v meste -
v uznesení k Správe o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš za 
rok 2013 a po roku 2014 sa ukladá Ing. Klepáčovi, riaditeľovi VPS, zabezpečiť realizáciu 
prác, ktoré si vyžadujú uzatvorenie skládky odpadu Veterná Poruba a následné zabezpečenie 
zneškodňovania komunálneho odpadu v ďalšom období. 

Mgr. Krajčí - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - bez zmeny. 

Mestské zastupiteľstvo návrh neschválilo (10 poslancov za, 11 sa zdržalo hlasovania). 
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14/ I N T ERP E L Á CIE P O S L A Neo V 

1. Ing. Dušan Vinčur - Podbreziny - výstavba parkoviska na ul. Opavská, Senická -
práce trvajú príliš dlho, v dôsledku čoho je parkovisko nepoužiteľné - zaujímal sa o reálny 
termín ukončenia. 
Ing. Klepáč - stavebné práce budú ukončené do konca júna a asfaltový povrch bude Cestnými 
stavbami položený v priebehu budúceho týždňa, t.j. do konca budúceho týždňa budú práce 
kompletne ukončené. 

2. Mgr. Martin Krajčí: a) Podbreziny, Priebežná ulica - upozornenia od obyvateľov na 
zle fungujúce verejné osvetlenie (časté výpadky) - požiadavka o opravu. 

b) Nábrežie Dr. A. Stodolu - požiadavka občanov v rámci revitalizácie sídliska riešiť aj 
osadenie lavičiek, hlavne pred bytovými domami "F". 

c) Nábrežie - sťažnosti na kvalitu chodníka pri CVČ (bol urobený nekvalitne zo strany 
dodávateľa). 

d) Nábrežie - areál Základnej školy Dr. A. Stodolu - ihrisko, ktoré v minulosti slúžilo na 
voľnočasové aktivity rodín s deťmi, je v zanedbanom stave - požiadavka o jeho skultúrnenie, 
aby mohlo slúžiť pre športové vyžitie detí zo sídliska. 

e) Nábrežie J. Kráľa - požiadavka vlastníkov domov na zriadenie parkovacích miest pri 
ceste (v súčasnosti je tam mestská zeleň) - možnosť prenajať im tieto plochy a dať im súhlas 
na svojpomocné vybudovanie parkovacích miest. 

3. Jozef Gonda: a) Lipt. Ondrašová - požiadavka vyčistiť rigol na Tehliarskej ulici, 
protipovodňový kanál a chodník na Ondrašovskej ulici (po ľavej strane smerom na 
Bobrovec), kde prerastá tráva. 

b) Lipt. Ondrašová, ul. Pod Dielom - sťažnosti občanov na používanie záhradnej techniky 
niektorými obyvateľmi v dňoch pracovného pokoja (kosačky, píly apod.) - možnosť vydať 
zákaz používania takýchto zariadení v dňoch pracovného pokoja, napr. formou VZN. 

4. MUDr. Jaroslav Barok: a) Podbreziny - údržba verejných priestranstiev - dbať na 
včasný odvoz pokosenej trávy - zamedzenie šíreniu alergií ako aj znečisťovaniu okolia. 
Zároveň pred kosením upozorňovať obyvateľov na potrebu preparkovania motorových 
vozidiel. 

b) Podbreziny - detské ihrisko nachádzajúce sa za zariadením Veronika - rozbitá ohrada 
okolo pieskoviska - požiadavka o opravu. 

5. Ing. Vladimír Rengevič: a) Ul. Tranovského - nekvalitne vykonaná rekonštrukcia 
komunikácie (výrazne horšia kvalita v porovnaní s pešou zónou, ktorá bola rekonštruovaná 
o cca 15 rokov skôr) - potreba uplatniť reklamáciu a práce vykonať nanovo. 

34 



b) Križovatka Stop-shop - nebezpečná dopravná situácia (keď vozidlo odbočuje vpravo, 
v danom pruhu dostane zelenú, pričom zelenú dostanú aj chodci cca o 2 sekundy neskôr ako 
vozidlá; podobne ak vozidlo ide od Stop-shopu, resp. v smere od Iľanova rovno, vozidlá 
odbočujúce vľavo mu nedajú prednosť) - požiadať Okresný dopravný inšpektorát (ODI), aby 
venoval pozornosť tomuto problému. Zároveň ODI požiadať, aby riešil nebezpečnú dopravnú 
situáciu v súvislosti s prechodmi pre chodcov na ceste č. 1/18 (chodcom, ktorí sa pokúšajú 
prejsť cez cestu, niektorí vodiči zastavia, iní nezastavia). 

6. Ing. Ján Blcháč, PhD.: a) Janoškova ulica - po nainštalovaní spomaľovacieho prahu 
na základe podnetu od občanov sa na tejto ulici zjavne obmedzil počet prechádzajúcich áut 
a dochádza k rôznym kolíznym situáciám, keďže väčšina dopravy prúdi z Borbisovej ulice na 
V rbickú ulicu, následne ku kostolíku a po Kollárovej ulici na hlavnú cestu. Odporučil 

Mestskému úradu pripraviť riešenie, podľa ktorého by práve táto komunikácia bola hlavnou 
cestou (v súčasnosti je hlavná cesta smerom na Janoškovu ulicu) - možnosť umiestnenia 
dopravnej značky STOP, aby uvedené kolízne situácie boli odstránené. 

b) Zaujímal sa o dôvod vystúpenia poslanca Ing. Jaroslava Čefa z poslaneckého klubu 
SDKÚ-DS, SaS, KDH ajeho zaradenia ako nezávislého kandidáta (pričom na tomto 
zasadnutí MsZ hlasoval vo väčšine prípadov s pôvodným klubom). 

Ing. Repaský - informoval, že ako predseda poslaneckého klubu dostal list od poslanca Ing. 
Čefa s oznámením, že sa nebude zúčastňovať zasadnutí ich poslaneckého klubu a že chce 
ďalej pokračovať v tomto MsZ ako nezaradený poslanec. Zároveň však v liste uvádza, že 
napriek tomu, že má niektoré stanoviská odlišné, v zásade bude ďalej hlasovať s poslaneckým 
klubom SDKÚ-DS, SaS, KDH. 

15/ I N FOR M Á CIE 

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, predložil niekoľko aktuálnych 
informácií: 

- pozval všetkých poslancov na piatok 27.6.2014 o 18.00 hod. do reštaurácie AVE, kde sa 
uskutoční stretnutie so zástupcami partnerských miest a o 19.00 hod. bude otvorenie 
Stoličných dní; 

- informoval, že v sobotu 28.6.2014 o 14.00 hod. sa uskutoční slávnostné otvorenie JL 
arény a o 20.00 hod. sa bude konať slávnostná recepcia; 

informoval, že pravdepodobne v priebehu mesiaca júla sa uskutoční ešte jedno, 
neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva k prerokovaniu viacerých žiadostí, ktoré 
boli doručené mestu Liptovský Mikuláš. 
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16/ ZÁ VER 

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť, 

zaželal všetkým príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin a zasadnutie mestského 
zastupiteľstva ukončil. 

Ing. Anna Rašioyá iA 
prednostka Ms U 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ján Blcháč, PhD. q 1 
. \ 

J7 Zapísala: Anežka Drbiaková 

V Lipt. Mikuláši 22.7.2014 
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