
ZÁPISNICA Č. 1 0/2019
z XV. zasadnutia mcstského zasíupitel‘stva \‘ LiptOVSkOnl Mikuláši. ktorč Sa uskiit( čnilo dňa
27. júna 2019 o I 0.00 hod v mnlej zasudičke fv1estskho úradu v Liptovskoin Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta

POSLANCI MsZ;

1! MUDr. Miroslav I3oďa
2/ Soňa Čupková
3/ Ing. Macj Gáci
4/ Marta iančušová
5/ Bc. Marek Nemec
6/ Mgr. Miroslav Neset
7/ Michal Paška
8/ Mgr. Ján Smieško
9/ MUDr. Alžhcta Smiešna

10/ Mgr. Lubica Staroňová
11 / Lh irizna
12/ Ing. Rudolf Urhanovič
13/ MUDr. Marta Voštináková
14/ MUDr. Andrea Zideková

OSPRAVEI) [NENÍ:

I / MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. JozeF l3obák
3/ Peter Cihák
4/ Ing. Luuiu Cukcrová
5/ Ing Jaroslav Cefo
6/ Mgr. Anna Dvorščáková
7/ Mgr. Vincent Kultan
8/ MUDr. Michal Luníček
9‘ Bc. Lubomír Raši

1W Ing ..Jozef Rcpaský
I I / Nigr. fúňa Š uH iarská

PRIZVANÍ:

I / ing. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ
2/ PhDr. JozeF Fiedor. hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník MsP
4/ Ing. Lenka Debnárová. PhD., vedúca Finančného odboru MsU
5/ PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnútornej správy NIsU
6/ Mgr. Anna [krnovská. vcdúca odboru právnehoMsU
7/ Ing. Miloš Bernik. vedúci odboru výstavby MsU
8/ Ing. Katarína Šuvcríková, edůca odboru Úl( a SP MsťI
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9/ Ing. Gabriel Lenyel. vedťici odboru ŽP a doprav) MsÚ
10/ doc. Mgr. Ján Iiučík, PhD.. vedúei odboru školstva MsÚ
11/ Mgr. Erika Sabaková. vedúea odboru sociálneho MsÚ
12/ Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania Msti
13/ Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov Msti
11/ PhDr. Marcela lašková, vedúca oddelenia rozpočtu. účtovníetva a majetku Msti
15/ Ing. Dušan Močarník. vedúci oddelenia informatiky
16/ Ing. arch. Tatiana Bach(iková. hlavná architektka mesta
I 7/ PhDr. Dana Guráňová. vcdúca oddelenia mládeže. športu a kultúrv Nisu
I / Mgr. Zuzana Slauková. naditclka Zariadcnia pre seniorov LI DSS. L. Mikuláš
19/ Mgr. Mária Štrbková. riaditelka Materskcj školy. Vranovská ul.. L. Mikuláš
20/ Magdaléna Riessová. riaditefka Materskcj školy. Nábrežie 4. apríla. L. Mikuláš
2] / Mária Adlerová. riaditel‘ka Materskcj školy .gátová ul.. L. Mikuláš
22/ Bc. Jana Hladká. riaditel‘ka Materskej školy Nábrežie 4. apríla
23/ Lívia Krajčušková. riaditel‘ku Maerskej školy Ondrašovská
24/ PhDr. Ľubomír Raši, PhD., riaditeľ Základnej umeleckej školy J. L. Bellu. L. Mikuláš
25/ Mgr. arL Eva l-bItá. Dis. art.. novovymenovaná riaditel‘ka Základnej umeleckej školy

J. L. Bellu. L. Mikuláš
26/ Mgr. Beátu Grcšová, riaditeľka Materskej školy, Komenského ul., L. Mikuláš
27/ Bc. Zdenka Taragel‘ová, riaditel‘ka Materskcj školy, Kláštorná ul.. L. Mikuláš
28/ Mgr. Emília Cudejková. riaditeľka Základnej školy s MŠ, Demänovská ul., L. Mikuláš
29/ Mgr. Dana Gajdošová, riaditel‘ka Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu
30/ Ing. Dušan Grešo. riaditeľ VercjnoprospešnQch služieb Liptovský Mikuláš
31 / PhDr. Roman Králik. riaditeľ Centra voľného času. Nábr. Dr. A. Stodolu. L. Mikuláš
32/ Mgr. René Devečka. riaditeľ Domu kultúry. Liptovský Mikuláš
33/ Bc. Jana Piatková. riaditcEka lníormačného centra LiptovskÝ Mikuláš

MÉI)lÁ:

I / Nl iroslava M lvnárová. TAS P.

1/ OTVORENIE Z:SAI)NtJTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva oĹvoril a viedol Ing. Ján Blcháč. Phl).. primátor
mesta. Na úvod pripomentil. že na riadne zvolanom zusadnutí 20. jána 2019 holi skupinou 13—
tich poslancov vyradené viacere body programu vrátane záverečnébo účtu. ktorÝ bol riadne
spraeovaný v zmysle zákona a overený hlavnýin kontrolárom. Mesto v roku 201 8 dosiahlo
prebytok vo výškc 1,6 mil. E, pričom tieto flnancie sú už zahrnuté clo rozpočtu pre rok 2019.
V prípade, že by Sa tieto Hnancie nemohli použit‘. nemohli by sa vykonaí mnohé investičně
akcie. splácať pážičky či spolui5nancovať európske projekty. Uviedol. že mestské
zaswpiteľstvo musí do 30. jána prerokovať záverečný účet a prijat‘ ho. či už s pripomienkami
alebo bez nich.

Pripomcnul. pwgzLI predošlého zasadnutia bol vyradený bod tÝkujúci sa predaja
majetku. v ktorom sa počita s prijmmii vo vÝške 500 000 E a ktoré sú už zahrnuk do rozpočtu
prc rok 2019. l‘aktiež aj hody týkajúce sa rekonštiukcií cestnÝch komunikácií LI školských
kuchÝň. pomjc zákonnou povinnosťou mesta do I - septembra 2019 pripraviť školské jedálne
nu vydávanie stravy.

Následne informoval, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnili Mgr. Vincent Kultan.
Ing. Jozef Bobák, MUDr. Jaroslav Barok. Mgr. Anna Dvorščáková. Mgr. Ľubomír Raši. Mgr.
Táňa Šufliarská. Peter Cibák. Ing. Jaroslav Čefo a MUDr. Michal Luníčck. Ncskorši prichod
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ohlásili MUDr. Alžbeta Smiešna. Ing. Lucia Cukcľová a Ing. Jozef Repaský. Prítomných je 13
poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopná.

Následne sa pristúpilo k slávnostnému aktu. ked‘ primátor na základe výberových
konaní a odporúčaní rád šköl menoval Máriu Adlerovú, Mgr. Beatu Grešovú, Bc. Janu Hladká.
Líviu Krajčuškovú, Magdu Riessovú. Bc. Zdenku Tarageľovú do funkcií riaditeliek materských
škól a Mgr. art. Evu 1-lollú. Dis. art. do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy Jána
Levoslava Bellu.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovateľku primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú a za overovatcľov
zápisnice poslancov Soňu Cupkovú a Ing. Rudolfa Urbanoviča.

3/ VOĽBA NÁVRIIOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie. do
ktorej odporučil zvoliť poslancov Mgr. Miroslava Nesetu. Michala PaškLl a Luboša Triznu.
nakoľko poslanci klubu „Skutočne nezávislí poslanci“ nic sú prítomní a prítomní poslanci
klubu „Nový Mikuláš“ neprejavili o miesto v návrhovej komisii záujem.

4/ SCIIVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. predložil návrh programu rokovunia mestskáho
zuswpitefstva tak. ako bol uvedcn v pozvánke a navrhot doplniť program o nová body
..Pcrsonálnc otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voFha jej predsedu
a člcnov“. „Návrh na zmcny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019“. ..Opravy
a rekonštrukcie micstnych komunikácií na rok 2019“. ‚flávrh na predaj prebytočnáho majetku.
prcnechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta“.,,lnformatívna
správa o poswpoch Mcstských šponových zariadení. s. r. o. pri rekonštrukcii futbalového
štadióna MFK Tatran v Lipwvskorn Mikuláši a o potrcbe doíinancovania konečných úprav
a vybavenia vybudovaných pricstorov“. Uvicdol. že ide o döležitá hody, ktorá je potrebná
prerokovať v čo najkrutšom čase.

Mur. Ľubica Staroňová. noslankvňa mestskáho zastupitel‘stva — na zasadnutic prišla v dohrej
vóli, pričom poukázala nato, že poslanci primátorovi napísali otvorený list, v ktorom ho prosia,
aby sa neplánovaná zasadnutia konali v popoludňajších hodinách. .Je ochotná podporiť
program, ktorý bol zverejnený v pozvánke, teda body týkajúce sa záverečnáho účtu mesta.

Ľuboš Trizna. zástupca primátora mesta — váži si prítomnosť Mgr. Slaroňovej a Ing. Smieška
na tomto zasadnutí nko jediných za poslanecký klub ..Nový Mikuláš“, Zároveň pripoiieiul, že
základným poslanim mestskáho zaswpitel‘stva je rozhodovaC v prospech ob vatel‘ov mesta.

lnu. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — podotkol. že kto chce, čas na účast‘ na
zasadnutí MsZ si nájde. Pripomenul, že toto zasadnutie sa nemuselo vábec konat‘. pokiaľ by
daná body neboli vyradcná z programu zasadnutia konaného 20. júna 2019 Upozornil, že
v prípade neodsúhlasenia niektorých dóležitých bodov programu príde mesto o flnancie vo
výško 4 mil. C.
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Mur. Staroňová — pozastavila sa nad tým, prečo nové body, ktoré primátor mesta navrhuje
doplniť do programu, neboli súčasťou zverejnenej pozvánky.

1n. Ján Bleháč. PhD.. primátoľ mesta — podotkol, že body navrhnuté na doplnenie programu
mali poslanci k dispozieii už od 13. jána 2019. Uvieclol. že pozvánka na mestské zusupiteľstvo
bob zverejnená a poslancom poslaná 25. Jána 2019. pričom rozhodnutie o zaradeni nových

bodov do programu padlo až po zverej není pozvánky.

lnu. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — predložil na hlasovanie póvodný návrh programu ako
bol zverejnený na úradneJ tabuli.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo (11 poslancov za).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovatcľa overovatel‘ov Zápisnice
3/ VoI‘ba návrhovej komisie
4/ Sehválenie programu rokovania
5/ Odborné stanovisko hlavného kontrolám mesta k návrhu záverečnúlio účtu mesta

Liptovský‘ Mikuláš za rok 2018
6/ Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018
7/ I nterpelácie poslancov
8/ lni‘orznáeie
9/ Záver

lnu. Blcháč. PhD. — predložil na hlasovanie svoj pozmeňujúci návrh doplníť do programu piť
nových bodov. Za návrh hlasovalo II poslancov, I bol proti, 2 nehlasovali.

PhDr. Jozef Ficdor. hlavný kontrolór mesta — upozornil, že v zmyslc článku 6 odseku 3
Rokovacieho poriadli mcstského zastupiteľstva je na zmenu návrhu programu zasadnutia
mestského zastupitcľstva potrebný súhlas nadpolovičnej vičšiny všetkých poslancov.

lnu. Blcháč. PhD. — konštatoval, že v zmysle uvedeného neboli navrhované zmeny programu
schválené. čo znamená, že mesto nebude mať komisiu sociálnu a bytovú. školskéJcdálne. cesty.
nebude sa realizovat‘ predaj prebytočného rnajeku. ani rekonštrukcia špor(ových zariadení.

5/ Ol)BORNÉ STANOVISKO IILAVNÉIIO KONTROLÓRA MESTA K NÁVRHU
zÁVEREČNĚIIO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2018

Správu prcdložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Uviedol. že stanovisko
bob vypracované na základe predboženého návrhu závcrečného účtu mesta Liptovský Mikuláš
za rok 2018 a na základe flnančných a účtovných výkazov vyhotovených mestom k 31.
decembru 2018. Skonštatoval, že pri spracovaní stanoviska vychádzal z posúdenia
predloženého a zverejneného návrhu záverečného účtu mesta za rok 2018 ato z dvoch hľadísk:
zákonnost‘ predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2018 a metodická správnosť
predboženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2018. Návrh záverečného účtu za rok 2018
bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení ncskorších predpisov aje predkladaný na prerokovanie
do mestského zastupiteFstva v zákonom stanovenej lehote, teda najneskůr do šiestich mesiacov
po uplynutí rozpočtového roka.
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lnu. Blcháč. PhD. — prerušil rokovanie na základe upozornenia prednostky Mstí, ktorá má
poradný hlas. že v zmysle Čl. 6 ods. 6 rokovacieho poriadku _v priehehu rokovania mcstského
zastupiteľstva může byť na rokovanie zaradený nový bod. len ak to schválí trojpätinová vüčšina
prítomných poslancov, v tomto prípade neplatia ustanovcnia Čl. 5 ods. 3 a Čl. 6 ods. 4 a ods. 5“.
Z tohto důvodu navrhol opütovne hlasovať o zaradení vyššie uvedených nových bodev do
programu, ktorý v prípade schvúlenia bude upravený nasledovne:

l‘ROGIUM:

1/ Ohorcnie zasadnutia
2/ Určcnic zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice
3/ VoI‘ba návrhovej komisic
3/ Schválcnie programu rokovania
5/ Pcrsonálne otázky: Návrh na zriadcnie komisie soeiálnej a bytovcj, vol‘ba jej

predsedu a členov
6/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2(119
7/ Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikúcii na rok 2019
8/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu

a nakladan ie s majetkovými právami mesta
9/ In forni atívna správa o postu poch M estských špo rtovýeh za riaden Í, S fl o. pri

rekonšt ru kcii fu tbalového štadión a M FK Tat ran v Liptovskom Mikuláši a
o potrebe doflnancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov

10/ Odborné stanovisko hlavného kontrolúra mesta k návrhu záverečného účtu mesta
Liptovský Mikuláš za rok 2018

11/ Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018
12/ Jnterpelúcie poslancov
13/ Informácie
13/ Závcr

Po schválení návrhu primátora mesta na znradenie piatich nov‘kh hodov do prograimi
v zmvste Čl. 6 ods. 6 opustili rokovaciu sálu Mgr. Staroňová. MUDr. SmicŠnLl a Ing. Smieško.
čím klesol počet poslancov na 11 a mestské zastupiteľstvo nebole uznášaniuschopné. Ing.
BichúČ. PhD. núsledne zasadnutie mcstskáho zastupiteľstva prerušil do doby zvolania
pokračujúccho zasadnutia.

Ing. Nlarta Cutraiová Ing. ‘Ján IJcliá ‘,Anu).
prcdnostka MsU priniátor mcsý

/ Ovcrovatelia zápisnice:

Soňa Čupková Ing. R Í Urbanovič

Zapisali: Anežka Drbiaková íkJ
‚ h- /%

Mgr. Jan Karasinsky

V Liptovskom Mikuláši 12. 07. 2019
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