
ZÁPISNICÁ Č. 5/2019
z X. zasadnutia mestského zastupitel‘sha v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo dňa
28. marea 20190 13.00 hody malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskorn Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta

POSLANCI MsZ:
1/ MUDr. Jaroslav Barok
2! Ing. JozefBobák
3/ MUDr. Miroslav Boďa
4! Ing. Lucia Cukerová
5/ Ing. Jaroslav Cefo
6/ Soňa Cupková
7/ Mgr. Anna Dvorščáková
8! Ing. Mawj Géci
9! Marta Jančušová

10! Mgr. Vincent Kultan
11/ MUDr. Michal Luníček
12/ Be. Marek Nemec
13! Mgr. Miroslav Neset
14! Michal Paška
15! Bc. Ľubomír Raši
16/ Ing. Jozef Repaský
17! Mgr. Ján Smieško
18! MUDr. Alžbeta Smiešna
19/ Mgr. Táňa Sufliarská
20/ Ľuboš Trizna
21! Ing. Rudolf Urbanovič
22! MUDr. Marta Voštináková
23! MUDr. Andrea Zideková

OSPRAVEDLNENÍ:

1/ Peter Cibák
2/ Mgr. Lubica Staroňová

PRIZ VAN!:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2! PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3! JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
4! Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca flnančného odboru MsU
5/ PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsU
6! Mgr. Anna Iľanovská. vedúca odboru právnehoMsU
7/ Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby NIsU
8/ Ing. Katarina Suvcriková, vedůca odboru UR a SP MsU
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9/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
10/ doc. Mgr. Ján I-Iučík, PhD., vedúci odboru školstva MsU
11/ Mgr. Erika Sabaková. vedúca odboru sociálncho MsU
12/ Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
I 3/ Ing. Soňa Višňovská. vedúca oddelenia marketingu a podnikania NIsU
14/ Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelenia danin poplatkov MsU
15/ PhDr. Marcela Jašková. vcdúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a majetku MsU
16/ Ing. Dušan Močarník. vedúci oddelenia informatiky NIsU ‚

17/ Bc. Ľubomír Kandera. vedúci oddelenia správy bytov a nebytových priestorov MsU
18/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta ‚

9! PhDr. Dana Guráňová. vedúca oddelenia mládeže. športu a kultúry NIsU
20/ RNDr. Mária Lošonská, vcdúca oddelenia ZP a poľnohospodárstva NIsU
21/ Ing. Milan Kögel, poradca primátora ‚

22/ PcadDr. Marta Gerbocová. špecialistka odboru školstva MsU
23/ Gabrielu Borsiková, referentka odboru školstva MsU
24/ Ing. Juraj Mlynarčík, žiadateľ o výstavbu apartmánového domu na Zádvorí
25/ Ing. arch. Vladimír Fajčík, zástupca žiadateľky o výstavbu apartmánového domu na

Zádvorí
26/ Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš
27/ Ing. Dušan Grešo. riaditeľ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
28/ Ing. MirosLav Uličný, ekonomický námestník riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš
29/ Bc. Jana Piatková. riaditeFka Informačného centra Liptovský Mikuláš
30/ Lívia Krajčušková. riaditel‘ka Materskej školy Ondrašovská
31 / Mgr. Miroslava Jurčovi riaditefka Materská škola Palúčanská
32/ PhDr. Roman Králik, riaditel‘ Centra voľného času. Nábr. A. Stodolu, L. Mikuláš
33/ Mgr. Eva Vondráková, riaditeFka Základnej školy J. Kráľa, L. Mikuláš
34/ Bc. Zdenka Tarageľová. riaditeľka Materskej školy Kláštorná, L. Mikuláš
35/ Mgr. Alena Ridzoňová, riaditeľka Základnej školy M. Rázusovej-Martákovcj, L.

Mikuláš
36/ Mgr. Mária Strbková, riadiicľka Materskej školy, Vranovská ul., L. Mikuláš
37/ Bc. Jana Hladká, riaditcľka Materskej školy Nábrežie 4. apríla, L. Mikuláš
38/ PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka Základnej školy s MS, Okoličianska, L. Mikuláš
39/ Mgr. Janka Cuprová. riaditcl‘ka Základnej školy M. Janošku, ul. Cs. brigády. L. Mikuláš
40/ Mgr. Emilia Cudejková, riaditel‘ka Základnej školy s MS. Demänovská ul., L. Mikuláš
41/ Mgr. Dana Gajdošová. riaditeľka Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu
42/ Mgr. Zuzana Slauková. riaditeľka Zariadenia pre seniorov a DSS. L. Mikuláš

1/ OTVORENIE ZASÁDNUTIA

Zasadnutie mestského zasupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Na úvod pripomenul, že zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolané na 21. marea 2019
bob ukončené predčasne, keďže nebola zvolená návrhová komisia. Uviedol, že návrhová
komisia vzniká tak, že každý poslanecký klub si navrhne jedného zástupcu. zapisovateľka túto
skutočnosť oznámi primátorovi mesta a ten o danom návrhu nechá hlasovať. Podl‘a právneho
stanoviska, ktoré si mesto nechalo vypracovať, postupovalo vedenie mesta na zasadnutí 21.
marca 2019 správne. Noci zákon neukladá povinnosť zriadit‘ návrhovú komisiu. v rokovacom
poriadku mestského zastupiteľstvaje tento orgán zapísaný a musí byť teda zriadenÝ. aby mohLo
zastupiteľstvo právoplatne prij ímať uznesenia.
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Uviedol, že na programe dnešného zastupiteľstva sa nachádzajú viaceré dóležité
a urgentně body, týkajúce sa napríklad zmeny rozpočtu mesta kvóli stavebným úpravám
Materskcj školy na Komenského ulici, projektu Mikulášskej cyklotrasy, požiarnej zbrojnice
v Liptovskej Ondrašovej. projektu SALUTE, v ktorom möže mesto získat‘ zhruba 180 000 6.
a správu o plnení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V tejto súvislosti pripomenul. že
nasledujúce zasadnutieje naplánované až na 20. júna 2019.

Uviedol, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnil p. Peter Cibák a Mgr. Lubica
Staroňová. pritomných je 23 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAPISOVA‘FEĽA A OVEROVAFEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovateľku primátor mesta určil paní Anežku Drbiakovú a za overovacFov
zápisnice poslancov Bc. Ľubomíra Rašiho a MUDr. Martu Voštinákovú.

3/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie. do
ktorej odporučil zvolíť poslancov Ing. Muteja Gáciho. Mgr. Miroslava NeseLt a Mgr. Vincenta
Kultana. Návrhová komisia v tomto zložení hola schválená (12 za, 9 proti. 2 sa zdržali).

4/ SCIIVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupiteľstva tak, ako bol uvedený v pozvánke s tým, že navrhol, aby bol vypustený v poradí
ósmy bod ..Informatívna správa o príprave školských jedální v zriaďovuteFskej pösobnosti
mesta Liptovský Mikuláš na podporu výchovy k stravovacím návykom“.

Mgr. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva — predložil návrh, aby bol do
programu zaradený ako v poradí piaty bod „Analýza právneho stravu verejného osvetlenia
v moste Liptovský Mikuláš — informácia“. Poukázal na to, že v meste dochádza k pravidelným
poruchám verejného osvetlenia a poslanci by mali byť informovaný o tom. v akorn stave sa
vercjné osvetlenie nachádza. Preto žiada prednostku. aby na najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva predložila analýzu právneho stavu vercjného osvetlenia. Dalcj navrhol, aby bob
vmenené poradie bodov č. 8 ‚informatívna správa o príprave školských jedálni
v zriad‘ovateFskej pósobnosti mestu Liptovský Mikuláš na podporu výchovy k stravovacím
návykom“ ač. 12 „Návrh na zmeny rozpočLl mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019“.

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — uviedol, že nedostal žiadny dokument nazvaný
„Informatívna správa“ a nevie preto, o zaradení akého bodu má nechať hlasovať. Dalej
podotkol, že predtým navrhol, aby bol vypustený v poradí ósmy bod .informatívna správa
o príprave školských jedální v zriad‘ovateľskej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš na
podporu výchovy k stravovacím návvkom“, pričom Mgr. Kultan navrhuje zmenu jeho poradia
v programe rokovania. Preto nemöže nechať hlasovat‘ ani o jednom z týchto dvoch návrhov
a hlasovať sa bude len o programe ako o celku.

Mur. Vincent Kultan. predseda návrhovei komisie — uviedol. že rokovanie vedie primátor
mesta. ale návrhy na hlasovanie predkladá návrhová komisia. Predložil na hlasovanie
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pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana, aby bol bod č. 12 „Návrh na zmeny rozpočtu mesta

Liptovský Mikuláš na rok 2019“ zaradený v poradí ako ósmy bod.

mw Blehúč. PhD. — poukázal na to, že Mgr. Kultan predtým navrhol, aby bob vymenené
poradie bodov Č. 8 .Jnformativna správa o príprave školských jedální v zriuďovateFskej

působnosti mesta Liptovský Mikuláš na podporu výchovy k stravovacím návykom“ ač. 12
..Návrh na zmenv rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019-‘.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana. aby bol do programu

zaradený ako v poradí piatv bod Analýza právneho stravu verejného osveLIenia V mestc
Liptovský Mikuláš — informácia“.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol, že Mgr. Kultan predtým navrhol zaradiť do programu bod
‚informácia“ a nic bod, ktorý teraz nazýva mým názvom. Povedal. že Mgr. Kultan predložil do
lavic materiál nazvaný „Analýza právneho stravu verejného osvetlenin v rneste Liptovský

Mikuláš — informáeia“. a teda vlastne požadoval. aby bolu do programu dnešného zasadnutia
zaradcná informauvna správa o stave verejnčho osvetlenia.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie:
— pozmeňovací návrh poslanea Mgr. Kultana — zaradiť do programu nový bod Anabýza
právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš — inFormáciw — neschválený

(II poslancov za, 8 proti, 4 nehlasovali);
program ako celok s vypustením bodu „InFormatívna správa o príprave školských jedální

v zriaďovateřskej působnosti mesta Liptovský Mikuláš na podporu výchovy k stravovacím

núvvkom“ — schválený (D za, 2 proti, 2 sa zdržali. 6 nehlasovali);

PROGRAM

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovatcl‘a a overovatcřov zápisnice
3/ VoI‘ba návrhovej komisie
4! Schválenie programu rokovania
5/ l‘ersonálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie výhorov a kluhov v mcstských

častiach
6/ Pcrsonálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupitel‘stva sociálnej

a bytovej, vol‘ba predsedu a členov
7/ Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriad‘ovatel‘a do obecnej

školskej rady a do rád šköl a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej päsobnosti

mesta Liptovský Mikuláš
8/ Informatívna správa o postupoch Mestských šponových zaniadení, s.r.o. pri

rekonštrukeii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o
potrehe doiinancovania konečných úprav a vylMlvcnia vybudovantch priestorov

9/ Ziadost‘ o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vvplývajúcu z petície

proti výstavbc apartmánového domu na Zádvori
10/ Inlbrmatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019
11/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019
12/ Správa o výsledkoch inventanizáeie majetku a závüzkov mesta Liptovský Mikuláš

a organizácií, ktorých je zriad‘ovateľom, ku dňu 31. 12. 2018
13/ Správy o výsledku kontroly:
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A) Kontrola pokladničných operúcií, dokumentáeie pokladničných operácH a
pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie I)r. A. Stodolu 1863/49,
Liptovský Mikuláš
B) Kontrola pokladničnýeh operácií, dokumcntácie pokladničných operácií a
pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie I)r. A. Stodolu 1888/81,
Liptovský Mikuláš ‚

14/ Návrh VlN Č. .../2019/VZN, ktorým sa meni a doplňa VlN Č. 10/2017/VlN o
určení výšky prispevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach 2 O prijímaní diet‘at‘a do rnaterskej školy, o zápise diet‘aťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole

15/ Návrh VlN Č. .../2019/VZN o určení výšky dotáeie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa škůl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovsk Mikuláš
pre rok 2019

16/ Návrh na zaradenie Súkromného centra voi‘ného času Kids Fun Academy,
Liptovský Mikuláš, do siete škůl a školských zariadení SR od I. 9. 2019

17/ Návrh na predaj prebytočného majctku, prcnechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta

18/ Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti
LMT, a.s.

19/ Návrh VlN Č /2019/VlN o podmienkach pridel‘ovania bytov vo vlastníctve
mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom

20/ Návrh VlN Č. ..J2019/VZN o poskytovaní finanČných dotácií z rozpočtu mesta
21/ Návrh VZN Č. ..J2019/VZN, ktorým sa mení a doplňa VlN Č. 1/2018/VlN O

trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieh na
trhovom mieste — príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta
Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

22/ Správa o Činnosti Mestskej policie Liptovský Mikuláš za rok 2018
23/ Návrh na schválenie Zmluvv o partncrstve na realizáciu projektu s názvom

‚qSALUTE — Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých
zelenÝch lokalit v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodncj
spolupráce Interreg Stredná Eurúpa 2014— 2020

21/ Informativna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a soeiálneho
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015— 2022 s výhl‘adom do roku 2030,
za rok 2018

25/ Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského
zastupitcl‘stva, zročných 1(28. 02. 2019

26/ Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a
športový výbor v súvislosti s prípravou organizácie EYOF

27/ Interpeláeie poslancov
28/ Inflrmácie
29/ láver

5/ PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA ZRIADENIE A ZLOŽENI[ VÝBOROV
A KLUBOV V MESTSKÝCII ČASTIACH

Správu pľedložil Ing. Ján BIchúč. PhD., primátor mesta. Uviedol. že obširny materiál.
v ktorom sú uvedené menné zoznamy kandidútov nu členov výboro‘ a klubov mestských časU.
predkladá bez dodatočných zmien.
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Inu,. Jozef Repaský. poslanec mestského zastupiteľstva — navrhol doplnit‘ medzi kandidátov do
výboru mestskej časti Palúdzka, Andice a Bodice Ing. Ľuboša Kováča.

Mu,r. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu:

— pozmeňovací návrh poslanca Ing. Repaského — doplniť do bodu 11/2. h) pod poradovým

číslom 3. Ing. Luboša Kováča — schválený (14 za, 1 proti. 6 sa zdržali. I nehlasoval):
— časť 1. ..zriaďuje“ ako celok — bez zmenv — schválený (21 za. 2 nehlasovali);
— návrh. aby sa o schvaľovacej časti hlasovalo ako o celku — neschválený (21 za, 2 nehlasovali):

— bod II/I. a) Stará Mesto Ing. Matej Gáci — schválený (18 za. 5 nehlasovali);
— bod II/l. a) Staré Mesto — Mgr. Vincent Kultan — schválený (20 za. 2 nehlasovali):
— bod 11/1. a) Staré Mesto — Bc. Ľubomír Kaši — schválený (20 za, 2 nehlasovali);
— bod 11/1. a) Staré Mesto — Mgr. Táňa Sufliarska — schválený (17 za, 5 nehlasovali);
— bod 11/1. b) Vrbica-Nábrežie — Peter Cibák — schválený (20 za, 2 nehlasovali);

— bod II/l. b) Vrbica-Nábrežie — Ing. Lucia Cukerová — schválený (20 za. 2 nehlasovali);

— bod II/l. b) Vrbica-Nábrežie — Mgr. Miroslav Neset — schválený (20 za, 2 nehlasovali):

— bod [I/l. 5) Vrbica-Nábrežie — Mgr. Ján Srnieško schválený (20 za. 2 nehlasovali):
— bod [I/l. b) Vrbica-Nábrežie — MUDr. Alžheta Smiešna — schválený (21 za. I nehlasoval);

— hod II/I. b) Vrbica-Nábrežie — MUDr. Marta Voštináková — schválený (20 za. 2 nehlasovali):

— bod 11/1. b) Vrbica-Nábrežie — MUDr. Andrea Zideková — schválený (21 za. I nehlasoval):

— bod II/l. c) Podbreziny — MUDr. Jaroslav Barok — schválený (21 za, I nehlasoval):
— hod II/l. c) Podbreziny — MUDr. Miroslav Boďa — schválený (20 za. 2 nehlasovali);

bod II/l. c) Podbreziny Mgr. Anna Dvorščáková — schválený (19 za, 3 nehlasovali);
— bod li/l. c) Podbreziny — Ing. Jaroslav Cefo — schválený (17 za, S nehlasovali);

— bod II/l. c) Podbreziny — Michal Paška — schválený (19 za, 3 nehlasovali);
— hod II/l. c) Podbreziny — Mgr. Ľubica Staroňová — schválený (20 za. 2 nehlasovali);

— bod II/l. c) Podbreziny — Ing. Rudolf Urbanovič — schválený (18 za. 4 nehlasovali);
— bod 11/2. a) Andice. Bcnice — Oľga Farkašová — schválený (21 za. I nchlasoval):

— bod 11/2. a) Andice. Benice — Katka Haragová — schválený (20 za. 2 nehlasovali);

— bod 11/2. a) Andice. Benice — Ivan Hollý — schválený (21 za. 1 nehlasoval);

— bod 11/2. a) Andice. Benice — Ing. Milan Kuchárik — schválený (21 za. I nehlasoval):

— bod 11/2. a) Andice, Benice — MUDr. .Michal Luníček — schválený (19 za. 3 nehlasovali);

— bod 11/2. a) Andice, Benice — Bc. Marek Nemec — schválený (20 za, 2 nehlasovali);

— bod 11/2. b) Bodice — Mgr. Amála Antošková — schválený (21 za, 1 nehlasoval);

— hod 11/2. h) Bodice — Ľudrnila Bačíková — schválený (22 za);
— hod 11/2. b) Bodice — Tomáš Hric— schválený (20 za, 2 nehlasovali):
— bod 11/2. b) Bodice — Ing. Ján 1-Iúska schválený (22 za);
— bod 11/2. b) Bodice — Marta Jančušová — schválený (18 za. 4 nehlasovali);
— bod 11/2. b) Bodice — Lukáš Konupka — schválený (21 za, I nehlasoval);
— bod 11/2. h) Bodice — Ing. Dana Kostolná— schválený (20 za. 2 nehlasovali);
— hod 11/2. h) Bodiee — Michal Macko — schválený (20 za. 2 nehlasovali);
— bod 11/2. b) Bodice — Ján Matej— schválený (19 za. 3 nehlasovali);
— bod 11/2. b) Bodice — Ján Skvarka — schválený (21 za, I nehlasoval):
— bod [1/2. b) Bodiee — Martin Škvarková — schválený (91 za, 3 nehlasovali);
— bod 11/2. b) Bodice — Michal Vejo — schválený (21 za, I nehlasoval);
— bod 11/2. c) Demänová — Ivan Daráni — schválený (20 za, 2 nehlasovali);
— bod 11/2. c) DemUnová — Mgr. Mária Devečková — schválený (21 za, I nehlasoval);

— bod 11/2. c) Demänová — Dalibor Halahija — schválený (21 za, 2 nehlasoval);

— bod 11/2. c) Demänová — Marta Jančušová — schválený (18 za, 4 nehlasovali);

— bod 11/2. c) Demünová — Ing. Alena Janovčiková — schválený (20 za. 2 nehlasovali);

— bod 11/2. c) Demänová — Ján KĎaze — schválený (20 za. 2 nehlasovali);
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— bod 11/2. c) Demanová — Ingrid Krčuľová — schválený (21 za. I nehlasoval);
— bod 11/2. c) Demänová — Barbora Mitašová schválený (21 za, 2 nehlasoval);
— bod 11/2. c) Demänová — Ing. Michal Rumanský — schválený (20 za, 2 nehlasovali);
— hod 11/2. c) Demänová — Zdena Vyparinová — schválený (21 za, 1 nehlasoval);
— bod 11/2. LI) lFanovo — Magdaléna Cutková — schválený (18 za, 4 nehlasovali);
— bod 11/2. d) )Fanovo — Viera Demenčíkovú — schválený (19 za. 3 nehlasovali);
— bod 11/2. d) lfanovo — Soňa 1-lavlová — schválený (23 za):
— bod 11/2. d) lľanovo — Eva l-lubová — schválený (23 za);
— bod 11/2. d) Iľanovo — Milota Králová — schválený (23 za);
— bod 11/2. d) Iľanovo — Jana Koniarová — schválený (22 za. I nehlasoval):
— hod 11/2. d) lľanovo — Viera Mikulášová — schválený (23 za);
— bod 11/2. d) IVanovo — Ing. Rastislav Móres — schválený (22 za);
— hod 11/2. d) Iľanovo — Martin Múranica — schválený (20 za, 2 nehlasovali);
—. hod 11/2. ti) lľanovo — Bc. Jana Ostrovská — schválený (21 za, 1 nehlasoval);
— bod 11/2. d) IVanovo — Pavel Perašín — schválený (20 za, 2 nehlasovali):
— bod 11/2. d) ll‘anovo — Ing. Daniel Slabej — schválený (21 za, 2 nehlasovali);
— bod 11/2. d) Iľanovo — Ing. Jozef Stanovský — schválený (23 za);
— hod 11/2. d) IVanovo — Ján Tomčík — schválený (22 za. I nehlasoval);
— bod 11/2. ti) IVanovo — Soňa Cupková — schválený (21 za. 2 nehlasovali):
— bod 11/2. e) Liptovská Ondrašová — Tatiana Bačíková — schválený (2 I za. I nehlasoval);
— hod 11/2. e) Liptovská Ondrašová — Ing. Jozef Brťka — schválený (20 za. 1 nehlasoval);
— hod 11/2. e) Liptovská Ondrašová — Jozef Gonda — schválený (19 za, 2 nehlasovali):
— hod 11/2. e) Liptovská Ondrašová — Mgr. Marta Jurčiová — schválený (20 za. I nehlasoval):
— hod 11/2. e) Liptovská Ondrašová — Ing. Ján Križka — schválený (20 za. I nehlasoval):
— hod 11/2. e) Liptovská Ondrašová — Bc. Eubica Medvecová — schválený (20 za. I nehlasoval):
— bod 11/2, e) Liptovská Ondrašová — Ivan Oško — schválený (20 za. I nehlasoval);
— bod [1/2. e) Liptovská Ondrašová — Ing. Marek Pittner — schválený (21 za. I nehlasoval):
— bod 11/2. e) Liptovská Ondrašová — Marek Poliak — schválený (21 za, I nehlasoval);
— bod 11/2. e) Liptovská Ondrašová— Ing. Veronika Poliaková — schválený (21 za, I nehlasoval);
— hod 11/2. e) Liptovská Ondrašová — Matej Potoma — schválený (22 za);
— hod 11/2. e) Liptovská Ondrašová — Rastislav Rozbořil — schválený (21 za. I nehlasoval):
— hod 11/2. e) Liptovská Ondrašová — Tatiana Suňová — schválený (22 za);
— bod 11/2. e) Liptovská Ondrašová — ing. Milan Tlsták — schválený (22 za);
— bod 11/2. c) Liptovská Ondrašová — Ľuboš Trizna — schválený (17 za, 5 nehlasovali):
— bod 11/2. 1) Okoličné-Stošice — Boris Barborík — schválený (22 za);

bod 11/2. 1) Okoličné-Swšice — Anna Barteková — schválený (21 za. I nehlasoval);
— bod 11/2. 1) Okoličné-Stošice — Zuzana Gábrvšová — schválený (22 za);
— bod 11/2. 1) Okoličné-Stošiee — Ján Račko — schválený (22 za);
— bod 11/2. 1‘) Okoličné-Swšice — Ing. JozefRepaský — schválený (20 za, 2 nehlasovali);
— hod 11/2. fl Okoličné-Stošice — Mgr. Ludmila Sedliaková — schválený (23 za);
— bod 11/2. g) Ploštín — Jarmila Balcová — schválený (23 za);
— bod 11/2. g) Ploštín — Soňa Čupková — schválený (19 za, 3 nehlasovali);
— hod 11/2. g) Ploštín — Ján Dzúrik — schválený (21 za, I nehlasoval);
— bod 11/2. g) Ploštín — Peter Ferko — schválený (22 za);
— bod 11/2. g) Ploštín — Mgr. Mária Grajeiarová — schválený (21 za, I nehlasoval);
— bod 11/2. g) Ploštín — Gabriel Hucúl — schválený (22 za);
— hod 11/2. g) Ploštín — Drahuš Klobušiak ml. — schválený (21 za. I nehlasoval);
— hod 11/2. g) Ploštin — Juraj Spanko — schválený (19 72. 3 nehlasovali):
— bod 11/2. g) Ploštin — JUDr. Jaroslav Tomčík — schválený (22 za);
— bod 11/2. g) Ploštin — Viera Tomčiková — schválený (21 za, 1 nehlasoval):
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— bod 11/2. g) Ploštín — Zuzana Trnková — schválený (20 za, 2 nehlasovali):
— bod 11/2. g) Ploštín — Ing. arch. Monika Tylková — schválený (22 za);
— bod 11/2. g) Ploštín — Darina Uličná — schválený (22 za);
— bod 11/2. g) Ploštín — Proí PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc. — schválený (22 za);
— bod [1/2. g) Ploštin — Lucia Vyparinová — schválený (21 za, nehlasoval);
— bod 11/2. h) Palúdzka — Darina BeVková — schválený (22 za);
— bod 11/2. h) Palúdzka — Ing. Jozef Bobák — schválený (18 za. 4 nehlasoval);
— bod 11/2. h) Palúdzka — Ing. Dušan Grešo — schválený (21 za, I nehlasoval):
— bod 11/2. h) Palůdzka — Milan Kokavec — schválený (22 za);
— bod 11/2. h) Palúdzka — Peter Kokavec — schválený (2] za, 1 nehlasoval);
— bod 11/2. h) Palúdzka — Magdaléna Kostolná — schválený (22 za);
— bod 11ĺ2. h) Palúdzka— MUDr. Michal Luníček — schválený (21 za, I nehlasoval);
— bod 11/2. h) Palúdzka — Bc. Marek Nemec — schválený (19 za, 3 nehlasovati);

bod 11/2. h) Palúdzka — Anna Očenášová — schválený (21 za, I nehlasoval);
— bod 11/2. h) Palúdzka — Ing. Viera Piatková — schválený (22 za);
— bod 11/2. h) Palúdzka — Jozef Sálus — schválený (22 za);
— bod 11/2. h) Palúdzka — MUDr. Alexander Slalkovský — schválený (17 za. I proti. 1
nehlasovali):
— bod 11/2. h) PLllúdzka — Ing. Luboš Kováč—• schválený (12 za. I sa zdržal. 9 nehlasovali):

Uznesenic k tomuto bodu boto prijató pod čislom 10/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tcjto
zápisnice.

6/ PERSONÁLNE O‘l‘ÁZKY: NÁVRh NA ZRIADENIE KOMIS]E MESTSKÉIIO
ZASTUPITIĽSTVA SOCIÁLNEJ A BYTOVEJ, VOĽBA PREDSEI)U A
CL lNOV

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Pripomenul, že na februárovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva nebolo zriadenie danej komisie odsúhlasené. Požiadal
o podporu návrhu. nakoľko sa kvůli nezriadeniu komisie nemůžu prideľovať nájomné byty.
kvůli čomu mestu doposiaF vznikla finančná strala na úrovni 4 000 E. Uviedol, že v pripade
nezriadcnia komisie bude potrcbné odsúhlasif návrh všeobecne závizného nariadenia. ktorÝm
sa pozmenia podmienkv pridcľovania bvtov vo vlastnictve mesta. aby balo možné ticto byty
ďalcj pricleFovať aj bez zriadenia komisie. Návrh \ZN je v programe zaradený ako hod č. 20.
Následnc otvonl rozpravu k tomuto bodu programu.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol. že Mgr. Kultan sa do rozpravy prihlásil až po tom. ako ukončil
možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Následne na žiadost‘ Mgr. Kultana vyhlásil paťininútovú
prestávku. Po jej ukončení vyzval návrhovú komisiu, aby predložila na hlasovanie návrh
uznesenia.

Mur. Kultan — uviedol, že sa do rozpravy prihlásil v stanovenom čase a pokiaľ mu nebude
udelené slovo. nevidí význam v tom, byť d‘alej prítomný na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Mgr. Kultan a spolu s ním aj ďalší členovia poslaneckého klubu „Nový Miku1áš a traja
nezávislí poslanci Ing. Lucia Cukcrová. Ing. Jaroslav Cefo a Ing. JozcEBobák následne opustili
rokovaciu sálu.
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Bc. Ľubomír Raší

\1LIDr Marta Voštinákovú

I
ĺY

V Liptovskorn Mikuláši 01. 04. 2019

Inn. Blcháč. PhD. — upozornil poslancov, že nasledujúce zasadnutie je naplánované na 20.júna
20 9. všetky vzniknuté škody budú zaznamenané a zodpovednosť bude právne vyhodnotená.
Ked‘že prítomných zostalo iba 9 poslancov, rnestské zastupitefstvo nic je uznášaniaschopné
a preto zasudnutie mestského zatupiterstva ukončiL

Ing. N‘lartu Cutraiová Ing. J‘
pľednostka MsU

Overovatelia zápisnice:

Č, Plil).
mesta

Zapísali Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský
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