
ZÁPISNICA č.2/2014
zo XLII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši. ktoré sa konalo dňa
30. januára 2014 o I 500 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta

Poslanci MZ:

1! MUDr. Jaroslav Barok
2/ trig. 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 Cefo
9/ Soňa Cupková

10/ MUDr. Oldřich Drahovzal
11/ JUDr. Ján Droppa
12/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
13/ Jozef Gonda
14/ Mgr. Martin Krajčí
15/ Ing.Milan Kružliak
16/ Mgr. Vincent Kultán
17/ MUDr. Roman Mojžiš
18/ Ing. Vladimir Rengevič
19/ Ing. Jozef Repaský
20/ MUDr. A[žheta Smiešna
21/ Ing. Vladimír Stankoviansky
22! JUDr. Milan Trnovský
23/ Ing. Dušan Vinčur
24/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRA VEDLNENÍ:

1! Ing. Rudolf Urbanovič

PRIZ VANÍ:

1/ JUDr. Bibiana Kuchárová. hlavná kontrolórka mesta
2! Ing. Anna Rašiová. prednostka MsU
3! Mgr. Miroslav Parobek, vedúci oddelenia stratégie a marketingu MsU
4! Mgr. Vladimír Bella, náčelník Mestskcj policie
5/ Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
6/ JUDr. Blanka Hliničanová. vedúca oddelenia právneho MsU
7! [rig. Miloš Berník. vedúci oddelenia investícií MsIJ



8/ Ing. Ľubomír Hán, vedúci oddelenia dopravy a verejných priestranstiev Mstí
9/ Ing. Alena Vinčurová, vedúca oddelenia územ. rozhodovania a stav. poriadku

10/ PhDr. Ľubomíra Gloneková, poverená vedením oddelenia sociátneho Msti
11 / PhDr. Miroslava Almanová, vedúca oddelenia organizačného Msti
12/ PaedDr. Ján Jurkovič, vedúci odd. vzdel., mládeže, športu akultúry Msti
13! Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku Msti
14/ Ing. Dušan Močarník, vedúci útvaru informatiky Msti
15/ PhDr. Dana Guráňová, vedúca útvaru mládeže, športu a kultúry Msti
16! Mgr. Miroslav Kašák, útvar SFRB Msti
17! Ing. Peter Lehotský, predseda predstavenstva spoločnosti Televízia Liptov, a.s.
18/ Mgr. Art. Mano Kermiet, TV Liptov, a.s.
19! Ing. Jozef Klepáč, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
20/ Mgr. René Devečka, riaditeľ Domu kultúry Liptovský Mikuláš
21 / Mgr. Zdenko Blažek, riaditeľ Múzea Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
22! Mgr. Jana Hapčová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov a DSS Lipt. Mikuláš
23/ Mgr. Monika Sedliaková, riaditel‘ka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, L. Mikuláš

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

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

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Sl‘ub príslušníkov Mestskej polície

5/ Správa o činnosti a hospodárení Centra Kolomana Sokola k 31. 12. 2013

6/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta

7/ Dodatok Č. 2 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Lipt. Mikuláš

8! Návrh na zaradenie do siete škůl a školských zariadení — Materská škola,
Okoličianska 404/C, 031 04 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2015/20 16

9/ Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS)
spracovanej v systéme MetalS

10/ Správa o Činnosti Mestskej polície za rok 2013

lil Správa o výsledku kontroly: „Kontrola hospodárenia školy s názvom:
Základná škola Nábrežie A. Stodolu, 031 01 Liptovský Mikuláš za obdobie
od 01.01.2012 do 31.12.2012“

12/ Správa o výsledku kontroly: „Kontrola záväzkov mesta Liptovský Mikuláš
za obdobie od 01.11.2012 do 31.10.2013“ podl‘a ust. 19 Zák.č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“
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13/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský
Mikuláš za rok 2013

14/ 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

15/ Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania — uzatvorenie zmluvy
o termínovanom úvere na financovanie investičných nákladov na
rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií a zmeny rozpočtu
mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

16/ Výstavba nájomného bytového domu 12 nízkoštandardných bytových
jednotiek Liptovský Mikuláš — Hlboké II. etapa

17/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš
o podmicnkach pridel‘ovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš
určených na nájom

18/ Interpelácie poslancov

19/ Info rm ácie

20/ Záver

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupitel‘stva otvoru Ing. Jozef Repaský, zástupca
primátora mesta. Ospravedlnil neúčasf primátora mesta na začiatku rokovania z dóvodu
neodkladných pracovných povinností. Konštatoval. že na začiatku rokovania je prítomných
19 poslancov, I poslanec (Ing. Urbanovič) požiadal o ospravedlnenie neúčasti a 5 poslancov
(MUDr. Barok. Ing. Cefo. Mgr. Kultán, Ing. Vinčur, Mgr. Krajčí) ohlásilo neskorší príchod.
Vzhl‘adom na prítomnosť nadpolovičnej váčšiny poslaricov konštatoval. že rnestske
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta. predložil návrh na voFbu návrhovej
komisie. do ktorej odporučil zvouť poslancov Ing. Vladimír Rcngeviča, Ing. Milana
Kružliaka a Ing. Luciu Cukerovú. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená
počtom 18 hlasov (1 poslanec sa zdržal hlasovania). Zástupca primátora určil za
zapisovatel‘ku p. Anežku Drbiakovú a za overovateľov zápisnice poslancov JUDr. Milana
Trnovského a MUDr. Oldřicha Drahovzala.
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3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta, predložil návrh programu rokovania
podFa pozvánky, s tým, že poslancom boli pred týmto zasadnutím doručené ešte dopinky
k bodom Č. 9 a I 7. Vzhl‘adom na to, že na začiatku rokovania nic sú prítomní viacerí poslanci,
ktorí by sa chceli k niektorým rnateriálom vyj adrit‘, navrhol presunút‘ body uvedené
v pozvánke pod č. 8, 9, 10, 11 za bod č. 17. Vyzval poslancov na prípadné pripomienky aleho
dopinky k tomuto návrhu. Ked‘že neboli vznesené žiadne pripomienky, dal hlasovat‘ o svojom
pozmeňovacom návrhu na zmenu poradia bodov v programe.

Pozmeňovací návrh bol schválený počtom 10 hlasov (5 poslancov proti, 1 sa zdržal
hlasovania, 3 nehlasovali).

Inu. Repaský — dal hlasovať o návrhu programu ako celku, s vyššie uvedenou úpravou.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (10 poslancov za, I sa zdržal hlasovania, 8
nehlasovalo).

4/ SĽIJB PRÍSLUŠNÍKOV MESTSKEJ POLÍCIE

Mgr.Vladimír Bella, náčelník Mestskej polície, predstavil dvoch nových príslušníkov
MsP, ktori na tomto zasadnutí zložia sľub v zmysle 5 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii, a to p. Michala Mravca a Bc. Michala Repčeka. Vyj adril presvedčenie, že
tito noví členovia budú pristupovat‘ k plneniu si svojich pracovných povinností s nasadením
a hlavne v zmysle všetkých právnych noriem, ktoré sú platné a území Slovenskej republiky
a že budú slúžit‘ v prospech občanov tak, aby bola zaručená obojstranná spokojnost‘.
Následne predniesol sl‘ub príslušníka mestskej polície. ktorý noví čtenovia MsP zložili do rúk
predsedajúceho, Ing. Jozefa Repaského, zástupcu primátora a potvrdili ho svojím podpisom.

Ing. Repaský — vyslovil presvedčenie, že títo noví prislušníci MsP budú svoju prácu
vykonávat‘ čestne a zodpovedne a k tornu im zaželal vel‘a úspechov.

5/ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
CENTRA KOLOMANA SOKOLA K 3 1.12.2013

Správu predložila Mgr. Monika Sedliaková, riaditeFka Liptovskej galérie P.M.
Bohúňa. V krátkosti predstavila činnost‘ galérie realizovanú v Centre Kolomana Sokola
v Lipt. Mikuláši. Uviedla, že v minulom roku sa v CKS uskutočnilo 7 výstav, z ktorých 2 holi
medzinárodné a takisto ako po minulé roky prevádzkoval svoju činnost‘ aj ateliér Kaburaba.
Co sa týka návštevnosti CKS, návštevníkov delia na platiacich, ktorých počet bol v m.r. 792
a neplatiacich, ktorí sa zúčastňuj Ú kultúrno-výchovnej činnosti. Expozíciu Kolomana Sokola
navštívilo 990 návštevníkov, realizovaných výstav 1 137 návštevníkov a 752 návštevníkov sa
zúčastnilo spomínanej kultúrno-výchovnej činnosti. Co sa týka hospodárenia CKS, celkové
náklady boli vo výške 32 905,3 I eur, pričom LGPMB prispela zo svojho rozpočtu sumou
23 820,77 eur, Spoločnost‘ Kolomana Sokola, prostredníctvom ktorej boli zrealizované
niektoré aktivity, vstúpila fnančným vkladom vo výške 3 984,54 eur a mesto sa podieľalo
sumou 5 100 eur, pričom suma 5 000 eur bola smerovaná na vykrytie elektrickej energie
a 100 eur bob venovaných na výstavu E. M. Simerovej. Informovala tiež. že v závere roka
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LGPMB vystavila mestu Liptovský Mikuláš faktúru vo výške 4 287,53 eur, ktorá figurovala
v tomto objeme do konca roka. S mestom však v tomto období prebehli diskusie na téinu
výšky jeho záväzkov — tie boli upravené v zmysle platných zmlúv a dohód na výšku I 080
eur. V súčasnosti je prevádzka CKS od 15.1.2014 zatvorená a LGPMB rokuje s rnestom
Liptovský Mikuláš o d‘alšom pokračovaní v prevádzkovaní Centra Kolomana Sokola.

Ing. Repaský — potvrdil informácie riaditel‘ky LGPMB a vyjadril presvedčenie. že rokovania
budú dovedené do úspešného konca. Keďže ochota je na obidvoch stranách, verí, že rámcovú
zmluvu sa podarí podpísat‘ čo najskór a CKS aj vzhľadorn k tornu, že je v ňorn práve
nainštalovaná výstava (čo pre autora predstavuje stratu), sa podarí čo najskór otvorif.

Ing. Ján Blcháč, PhD., poslanec MZ — v súvislosti so znížením záväzku mesta voči LGPMB
z póvodnej sumy 4 287,53 eur na 1 080 eur požiadal riaditel‘ku zariadenia, aby mu dodatočne
poskytla informácie o vývoji záväzkov za roky 2007—2013.

Mgr. Sedliaková — Lipt. galéria má prehl‘ad o záväzkoch za jednotlivé roky spracovaný —

poslancovi ho poskytne. Co sa týka histórie vzniku dlžnej sumy, pripomenula, že LGPMB
podpísala s rnestom Liptovský Mikuláš v roku 2003 dohodu o spolupráci, kde sa zaviazala
k tornu, že od r. 2004 sa bude podiel‘at‘ 50 %-ami na nákladoch za elektrickú energiu a taktiež
sa bude podiel‘at‘ na správe a ochrane majetku. LGPMB uzatvorila v zmysle prevádzkovania
pultu centrálnej ochrany zrnluvu s dodávatel‘om, pričom z platnej dohody o spolupráci pre
Lipt. galériu vyplynulo, že tieto náklady by mali byt‘ vyčíslené a hradené mestorn. Avšak
v zmysle d‘alších rokovaní s právnymi oddeleniami sa preukázalo, že takáto dohoda neslúži
ako fnančný podklad a tým, že mesto v minulosti nezahrnulo tieto náklady do zmluvy
o poskytnutí dotácií, v podstate nic sú nárokovatel‘né. Z tohto dóvodu sa vychádzalo len zo
sumy nedoplatku. ktorý vznikol neuhradením 50 %-ného podielu na elektrickej energii.

Ini,. Vladimír Renevič, predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie návrh
uznesenia — bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh jednomysel‘ne (20 hlasmi) schválilo. Uznesenie bob prijaté
pod číslorn 3/20 14.

6/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU,
PRENECHANIE MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE
S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI MESTA

Návrh predložila JUDr. Blanka 1-lliničanová, vedúca právneho oddelenia MsÚ.
Upozornila na opravy na str. 4 a 5 v bodoch 2 a 3 schvaľovacej časti, kde sa v 3.ods. prvá veta
doplní o text „a predá ich rncstu za I €‘ a v predposlednej vete sa text „ako i v prípade, že“
nahradí teXtom „a zároveň‘.

Ing. Rengevič — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu:
— čast‘ I. (konštatačná) ako celok — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za. 1 sa

zdržal hlasovania);
— bod H/l — bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (20 hlasov);
— bod 11/2 — s opravou — návrh schválený (20 poslancov za, I nehlasoval);
— bod 11/3 — s opravou — návrh schválený (20 poslancov za, I nehlasoval).

Iiznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 4/2014.
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7/ DODATOK Č. 2 K PRAVIDLÁM ROZPOČTOVÉHO
HOSPODÁRENIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložila Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ.
Upozornila na dopinky v dodatku na str. 2, kde za bod 15 odporučila vložit‘ nový bod 16
v znení: „V 7 ods. 2 bod 2.1 písm. b) sa za slovo „podlť‘ vkladá text „ od. J “.“ A za bod
16 vložit‘ nový bod 17 v zneni: „V 7 ods. 2 bod 2.1 písm. b) sa za slovom ‚písm.‘ vypúšt‘a
text I “.“ Ostatné body sa nadväzne prečíslujú. Pripomenula, že Dodatkom č. 2 k Pravidlám
rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš mesto reagovalo na novelu zákona č.
5 83/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a novelu zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Táto novela zákona č. 583/2004 vychádzala
z praxe a v nadväznosti na členenie rozpočtu v 10 na príjmy, výdavky a flnančné operácie
boli novelou upravené rozpočtové opatrenia. ktoré sa v minulosti týkali len príjmov
a výdavkov, tj. zákon neupravoval rozpočtové opatrenia týkajúce sa finančných operácií.
Z tohto hl‘adiska boli do 14 zák.č. 584/2004 Z.z. vložené rozpočtové opatrenia s názvom
„povolené prekročenie a viazanie príjmov‘, „povolené prekročenie a viazanie výdavkov a
„povolené prekročenie a viazanie fnančných operácií‘. Dodatok č. 2 upravuje len pojmy tak,
aby boli v súlade so zákonom č. 583/2004 a č. 523/2004; výška kompetencií, ktoré boli
v Pravidlách rozpočtového hospodárenia schválené v minulosti pre primátora, pre MsZ a prc
riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií, zostáva nezmeriená.

MUDr. Slafkovský — ked‘že do rozpravy k tomuto návrhu sa neprihlásil žiadny z poslancov,
vyzval návrhovú komisiu na predloženie návrhu uznesenia na hiasovanie.

ln. Rengevič — predložil návrh uznesenia s úpravami podľa návrhu predkladatet‘ky.

Mestské zastupitel‘stvo upravený návrh schválilo (18 poslancov za, 3 nehlasovali).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 5/2014.

8/ NÁVRH NA ZARADENIE DO SlETE ŠKÓL A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ - MATERSKÁ ŠKOLA, OKOLIČIANSKA 404/C,
03104 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

Návrh predložil PaedDr. Ján Jurkovič, vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu
a kultúry MsU. Na vysvetlenie pripomenul, že skór ako mesto zriadi základnú školu alebo
materskú školu, musí požiadat‘ Ministerstvo školstva SR o zaradenie do siete — po schválení
mesto následne požiada o zriadenie tejto školy. Poznamenal, že v tomto štádiu ide v zásade
len o administratívny úkon. Pokial‘ ide o dóvody, ktoré viedii mesto k príprave zriadenia tejto
materskej školy, jedná sa o to, že materské školy v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta sú
naplnené na 100 % s tým, že populačná krivka dosiahla v týchto rokoch vrchol ajc
predpoklad, že aj v naj bližších 4 rokoch bude populačná krivka a s ňou aj záuj em
o umiestnenie detí do MS rást‘. Preto ako najjednoduchší a najlacnejší spósob sa javí drobnou
rekonštrukciou súčasný klub detí pri Základnej škole Okoličianska ul. prebudovat‘ na 2 triedy
materskej školy s tým, že od 1.9.2015 by táto MS v počte 40 detí mohla byt‘ prevádzkovaná.

ln. Blcháč, PhD. — v mene poslaneckého klubu sa zaujímal o spósob, akým móže byt‘ táto
MS zriadená (pripomenul, že pred časom boli diskusie na tému zlúčenia ZS na Demänovskej
ceste s MS, kde dóvodom bola hlavne úspora finančných prostriedkov), t.zn. či je povinnosť
takouto formou zriadit‘ materskú školu, resp. či by nebolo možné vykonat‘ súlad 50 ZS.
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PaedDr. Jurkovič — opáť pripomenul, že prvým krokom je podanie žiadosti o zaradenie do
siete. nasleduje zriadenie materskej školy (mesto podľa zákona zriad‘uje ZS alebo MS
všeobecne závázným nariadením). Keď budú ZŠ aj MS zaradené do siete, mesto požiada
Ministerstvo školstva SR o vyradenie obidvoch o siete a znova požiada o zaradenie do siete
ZS sMS Okoličianska ul. —takýto postup je požadovaný z hľadiska Iegislatívy.

Ing. Rengevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh jednomysel‘ne (21 hlasmi) schválilo. Uznesenie bob prijaté
pod čísbom 6/2014.

9/ KONCEPCIA ROZVOJA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
VEREJNEJ SPRÁVY (KRIS) SPRACOVANEJ V SYSTÉME META IS

Návrh predložil Ing. Dušan Močarník, vedúci útvaru informatiky MsÚ. informoval.
že v apríli mr. bola publikovaná výzva na elektronizáciu miest, podľa ktorej mestá nad 20 tis.
obyvatel‘ov sa mohli uchádzať o projekt z operačného programu „Informatizácia spoločnosti‘.
Jednou z podmienok je pritom mat‘ schválenú Koncepciu rozvoja informačných systémov
(KRIS). Pripomenul, že mesto takúto koncepciu schval‘ovalo už v r. 2008, tá však bota platná
len k danému dátumu. Vzhl‘adom na novú štruktúru štúdie a výzvy pre e-mestá bob potrebné
vypracovat‘ novú koncepciu, pričom podmienkou bob, že bude spracovaná v novom systéme
MetalS. V KRIS-e je odzrkadlené to, čo MsZ schval‘ovalo v r. 2013, tj. 88 služieb, z ktorých
33 bob povinných a sú popísané jednotlivé služby a spósoby implementácie projektu. Na
základe výzvy riadiaceho orgánu z decembra m.r. sa predkladá na schválenie táto koncepcia.
ktorá bude súčast‘ou žiadosti, ktorú mesto predloží ministerstvu. Upozornil, že prílohou
predloženého materiálu je „vygenerovaná tlačová prezentácia KRIS zo systému MetalS.

Inu. Jozef Bobák, poslanec MZ — poznamenal, že aj ked‘ materiál je pomerne obsiahly, predsa
neobsahuje niektoré informácie, napr. kto garantuje zabezpečenie ochrany pred únikorn
osobných údajov (mesto resp. dodávatel‘ systému, nakol‘ko pokuty v tomto smere sú značné),
ďalej či táto aplikácia bota už niekde nasadená a s akým úspechom (referencie). Datšou
otázkou je, kto bude tento systém spravovat‘ — v prípade, že to bude dodávatel‘, je otázne, ako
bude toto správcovstvo v praxi prebiehat‘ (rýchlost‘ zásahu, atd‘.), aby mesto nezostalo na
určitú dobu znefunkčnené.

Inz. Močarník — pripomenul, že KRIS nepodlieha zákonu o ochrane osobných údajov
novelizovanému pod č. 122/2013 Z.z. Je však samozrejmé, že aj súčasný informačný systém
mesta má implementovanú bezpečnostnú politiku a má bezpečnostný projekt so súborom
opatrení. Ide však o dve odlišné veci, pretože bezpečnostná politika a bezpečnostný projekt
hovori o ochrane akéhokol‘vek informačného systému pred únikom osobných údajov, kým
v rámci koncepcie budú riešené služby, ktoré sa budú implementovat‘ v projekte.
s rešpektovaním platnej domácej i európskej legislatívy. Z tohto hl‘adiska nevidí dóvod
pochybovat‘ o ochrane pred únikom informácií, pretože mesto si tento systém nebude
zavádzat‘ svojpomocne, napriek tornu je to jednou z podmienok, aby boli dodržané všetky
zákonné normy. V súvislosti s predchádzajúcim vystúpením poslanca pripomenul, že sa
nejedná o aplikáciu, ale pójde o komplexný informačný systém, kde sa k niektorým službám
bude mesto prihlasovat‘ napr. na ústredné portály, bude využívat‘ ústredné číselníky, atd‘. To
znamená, že bude zabezpečená nadváznost‘ aj na ústrednú koncepciu, resp. tzv. ESO. t.j.
nemožno to chápat‘ ako určitú oddelenú aplikáciu (systém bude súvisieť napr. aj s novými
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občianskymi preukazmi, atd‘.). Čo sa týka správy a chodu tohto systému, tak ako má mesto
v súčasnosti zabezpečený systém zmluvnýrni vzfahmi, takisto aj budúci systém predpokladá,
že bude musiet‘ fungovat‘ podobným spósoborn, t.j. ak mesto nebude mat‘ na to vlastné sily,
musí túto otázku nešit‘ zmluvne.

Ing. J. Bobák — pripomenul. že jedna zjeho otázok sa týkala toho. či bol tento systém už
niekde nasadený, t.j. či sú s ním určité skúsenosti. Pokiaľ ide o výraz „aplikácia‘, predmetorn
jeho záujmu bob, koľko aplikácií v rámci systému bob nasadených. Čo sa týka garantovania
bezpečnosti pred únikom dát. mal na mysli celý programový balík — zaujímal sa, či dósledky
v prípade úniku dát bude znášat‘ mesto alebo dodávateľ.

Ing. Močarník — čo sa týka ochrany pred únikom dát, vždy ju musí garantovaf mesto. pretože
je prevádzkovatel‘om. Mesto si teda musí vytvorit‘ také podmienky, aby tieto záležitosti
garantovalo, tj. keď projekt bude schválený, mesto bude musiet‘ vytvorit‘ novú bezpečnostnú
politiku s novým bezpečnostným projektom, s novými smernicami a novými informačnými
systémami (póvodný bezpečnostný projekt tým stratí platnost‘). Na základe výstupov
z bezpečnostného projektu budú zadané určité úlohy, ktoré musí garantovat‘ mesto. Dalej
uviedol. že tento operačný program prebieha už pomerne dlhú dobu a v niektorých
inštitúciách už bol implementovaný, avšak v mom systéme, čo závisí od konkrétneho
dodávateľa. Zdóraznil, že mesto má predpísané určité základné služby, zatiaľ však nic je
známe. akým spósobom budú implementované — o projekt sa budú uchádzat‘ niektoré firmy,
ktoré ho budú implementovat‘ síce v súlade s určitými všeobecnými štandardami, ale svojím
spósobom riešenia.

lnu. Rengevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (20 poslancov za, I nehlasoval). IJznesenie bob
prijaté pod číslom 7/2014.

10/ SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE ZA ROK 2013

Správu predbožil Mgr. Vladimír Bella. náčelník Mestskej polície. Informoval, že
správa boba prerokovaná na zasadnutf mestskej rady i komisie dopravy a verejného poriadku
ich pripomienky bolí do materiálu zapracované. Pripomenul, že mestská polícia ako
poriadkový útvar mesta v prvom rade pósobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného
poriadku, ochrane životného prostredia v meste a plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne
záväzných nariadení mesta a z rozhodnutí primátora. Zdóraznil, že všetky tieto rozhodnutia sa
snažia vykonávat‘ v zmysle zákona o obecnej polícii a ostatných právnych noriem platných na
území Sbovenskej republiky. Vykonávajú priebežne rózne analýzy a snažia sa prijímat‘ také
opatrenia a systematické zmeny v organizácii práce, ktoré by hlavne zabezpečili všeobecnú
bezpečnost‘ občanov. Tieto zmeny smerujú k tornu. aby boli prijaté a akceptované
verejnost‘ou a aby určitým spósobom ovplyvňovali resp. ozdravovali bezpečnost‘ a verejný
poriadok, pričom podstatné je, aby samotní občania boli dóležitým článkom pri týchto
skutočnostiach. Participácia MsP na bezpečnosti je stále nevyhnutná. preto sa snažia
vykonávat‘ všetky kroky, aby aj občania s mestskou políciou spolupracovali. Poznamenal, že
vzhľadom k súčasnej ekonomickej situácii narastá počet občanov, ktorí sú pnihlásení k pobytu
v meste Lipt. Mikuláš — k 3 1.12.2013 je prihlásených na území mesta 313 takýchto občanov.
Nejedná sa však výlučne o bezdornovcov, ale aj občanov, ktorí majú v meste bud‘ prechodný
pobyt, abebo bývajú v podnájme a pod.; počet samotných bezdomovcov je v rozrnedzí 20—25.
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Čo sa týka štatistických údajov v správe. pripomenul, že v ni.r. zaznamenali 4 237 udalostí,
z toho bob 2 977 priestupkov, ktoré nešili príslušníci MsP. Poukázal na tabuľkovú
porovnania s minulými rokmi a podrobný popis činností a aktivit, ktoré MsP v minulorn roku
vykonávala. Na záver konštatoval, vychádzajúc aj zo správy, ktorú podával riaditel‘
Obvodného oddelenia PZ SR o aktuálnej bezpečnostnej situácii, že sa im podarilo udržat
bezpečnostnú situáciu na úrovni minulých rokov aje ich snahou minimálne udržiavať, príp.
zlepšovat‘ všeobecnú bezpečnostnú situáciu.

MUDr. Jaroslav Barok, poslanec MZ — pnipomenul, že už vel‘akrát sa diskutovalo o otázke
kamerového systému s tým, že je potrebné ho rozšírit‘, pretože napr. aj udalost‘, ktorá sa stala
v škole na sídlisku Podbreziny, kamera, ktorá je umiestnená v blízkosti, nezachytila, tzn., že
minirnálnc túto oblast‘ je potrebné vykryf. V súvislosti s informáciou uvedenou v správe, že
MsP podala projekt na Ministerstvo vnútra SR, sa zaujímal, z akého dóvodu tento projekt
nebol schválený a aký je stav ohľadom druhého podaného projektu. Odporučil zvažovat‘.
akým d‘alším spósoborn by bob možné rozšírenie kamerového systému zabezpečit‘ — podl‘a
jeho názoru je potrebné do budúcnosti plánovat‘ z mesta väčší objem finančných prostriedkov
na tento účel. Na záver poukázal na tabul‘ku na str. 20, z ktorej vyplýva, že na príslušníkov
MsP neboli zaznamenané žiadne opodstatnené st‘ažnosti a 1 st‘ažnost‘ bola neopodstatnená —

zablahoželal MsP k takejto vzornej práci.

Mgr. Bella — pri preverovaní dóvodov neschvátenia predchádzajúceho projektu na Obvodnom
úrade v Ziline im bob vysvetlené, že riadiaci orgán sa v minulom roku zameriaval na
zriaďovanie kamerových systémov a nic na ich rozširovanie, tzn., že aj ked‘ ich projekt splňal
všetky náležitosti a bol podaný správne, z uvedeného dóvodu nebol schválený. V tomto roku
bol podaný obdobný projekt (na 1 kameru pre Podbreziny a 1 kameru pre Nábrežie), ku
ktorému už bob potrebné stanovisko Krajského riaditeľstva PZ. Ked‘že toto stanovisko bob
kladné. v dohl‘adnej dobe sa očakáva, ako bude tento projekt posúdený. MsP má v súčasnosti
zakúpenú I rezervnú kameru — pokial‘ tento projekt nebude úspešný, bude možné po zvážení
nainštalovat‘ j u na naj potrebnej šie miesto.

Ing. J. Bobák — z pozície predsedu komisie dopravy a verejného poriadku upozornil na
vykázaný neúmerný nárast počtu priestupkov v m.č. Palúdzka a to zo 420 na 70‘7 priestupkov.
Pre informáciu uviedol, že 625 priestupkov bob na úseku dopravy — prevažná časť sa udiala
na ul. Zádvorie a ul. SNP, a to v súvisbosti so zriadením parkoviska pri nemocnici — išbo
zváčša o parkovanie na nepovolených miestach. Co sa týka počtu 313 občanov, ktorí majú
pobyt nahlásený v meste Liptovský Mikuláš, do budúcna je potrebné venovat‘ tejto
skutočnosti pozornost‘ najmä z daňového hl‘adiska, t.j. aby nedochádzabo k určitému
enormnému úniku od plnenia si daňových povinností niektorými skupinami občanov.

JUDr. Milan Trnovský, poslanec MZ — ocenil, že poslanec Ing. J. Bobák informoval
o štruktúre priestupkov v m.č. Palúdzka. pretože na druhej strane na celkovom počte
priestupkov 2 977 v m.r. sa podiel‘alo I 295 občanov s trvalým pobytom v meste L. Mikuláš.
Co sa týka Palůdzky, nejedná sa teda o to, že by bezpečnostná situácia v tejto rnestskej časti
bola výnimočne neprimeraná — zväčša ide o spomínané dopravné pniestupky.

JUDr. Ján Droppa. poslanec MZ — napniek tornu, že v rn.č. Palúdzka sa jedná pnevažne
o dopravné priestupky, zdóraznil, že k tejto oblasti je potrebné pristupovaf citlivo, pnetože
z celkového počtu dopravných pniestupkov je vel‘ké množstvo priestupkov cyklistov — ide
zváčša o občanov v dóchodkovom veku jazdiacich na nákupy, ktorí takéto pokutovanie
vnímajú ako určitý spósob šikanovania. Odporučil zvážit‘ formu prístupu k týmto občanom,
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ktorí tvoria nízkopríjmovú skupinu a porovnávat‘ ich napr. s priestupkami vodičov
nákladných automobilov a pod.

Ing. Rewzevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (20 poslancov za, 2 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 8/20 14.

11/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: „KONTROLA HOSPODÁRENIA
ŠKOLY S NÁZVOM: ZÁKLADNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE A. STODOLU,
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA OBDOBIE OD 01.01.2012 DO 31.12.20 12“

Správu predložila JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. K písomnému
materiálu doplnila, že riaditeľka Základnej školy mala za povinnost‘ do 15.1.2014 prijat‘
opatrenia na nápravu nedostatkov a podat‘ správu o ich splnení do 29.1.20 14. Práve týchto
opatrení sa týka doplnok, ktorý bol poslancom predbožený pred týmto zasadnutím MsZ.

In. Rengevič predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (19 poslancov za, 2 nehlasovali). liznesenie bob
prijaté pod číslom 9/20 14.

12/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: „KONTROLA ZÁVÄZKOV
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA OBDOBIE OD 01.11.2012 DO
31.10.2013 PODĽA UST. 19 ZÁK. č.583/2004 Z.z. O ROZPOČTOVÝCH
PRAVIDLÁCH ťJZEMNEJ SAMOSPRÁVY A O ZMENE A DOPLNENÍ
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Správu predložila JUDr.Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. Konštatovala,
že touto kontrolou neboli zistené nedostatky a bolu ukončená záznamom.

Ing. Rengevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (15 poslancov za, 6 nehlasovali). Uznesenie boto
prijaté pod číslom 10/2014.

13/ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ
KONTROLÓRKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2013

Správu predložila JUDr.Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. Doplnila, že
za rok 2013 bob vypracovaných 17 správ a 2 odborné stanoviská hlavnej kontrolórky. V čase
spracovania správy ešte plynuli lehoty na podanie správy o splnení opatrení pri kontrole č. 6
(str. 15) — upozornila, že bod 6.4 korešponduje s priloženým doplnkom. Jedno opatrenie bob
prijaté príkazným listom primátora, a to v súbade s vydanou smernicou Zásady fnančnej
kontroly v meste Liptovský Mikuláš zrevidovat‘ d‘alšie vnútorné predpisy, ktoré sú na to
naviazané — lehota bolu 30 dní od vydania srnernice a mala by uplynúť 31 .1 .2014. Dnes jej
bolu doručená správa od kontrolovaného subjektu prostredníctvom prednostky MsU, t.j.
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správa je doplnená, ato v časti 2, bod 1 — doplnenie sa týka str. 15 a str. 19 póvodnej správy.
Dalšie doplnenie sa týka poslednej správy z kontrolnej činnosti (ZS), kde takisto plynula
lehota na podanie správy o splnení opatrení — nakoľko tiež bola podaná po spracovarlí tejto
správy, je upravená v dopinku, ktorý rieši stranu 42. bod 13.4 a splnené opatrenia sú vložené
na str.44. Na záver sa pozastavila pri kontrole hospodárenia VPS, kde kontrolovaný subjekt
bol zaviazaný prijat‘ opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou do 30.9.2013. čo
holo spinené, a predložiť písomnĎ správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku a určit‘ zamestnaneov zodpovedných za
nedostatky zistené kontrolou, kde bol určený termín do 3 1.12.2013. Prvá čast‘ bola zo strany
VPS splnená. druhá časť nebola splnená. tj. neboli určení zodpovední zamestnanei do lehoty,
ktorá bola stanovená, preto vyzvala riaditeľa VPS na doplnenie správy. Správa síee bola
doplnená, ale podl‘a jej názoru v nevyhovuj úcom rozsahu. preto bol riaditel‘ opäť vyzvaný na
jej dopinenie — predložil ho cca 1 hodinu pred týmto zasadnutím. čo neholo možné spracovat‘,
preto toto doplnenie predloží na budúce zasadnutie MsZ.

1n. l3lcháč, PhD. — na úvod požiadal hlavnú kontrolórku, aby pre ich poslanecký klub
doručila aspoň v jednom vyhotovení opatrenia k jednotlivým kontrolám, nakol‘ko nielen ich
poslanecký klub, ale aj široká verejnost‘ vnímajú situáciu tak, že v ostatnotn čase sa v meste
konštatujú viaceré nezákonné konania, čo sa aj v tcjto správe objavuje, nic je však jasné, ako
sa s prijatými opatreniami nakladá. Príkladom toho je aj kontrola vykonaná vo VPS, keď
napr. na str. 23 sa uvádza, že sa prekračujú dohodnuté fnančné objemy na niektoré práce,
napr. pod bodom g) betónové zmesi — s dodávateľskou spoločnost‘ou bol dohodnutý fnunčný
objem do 11 998,80 eur a v skutočnosti (bez predbežnej fnančnej kontroly) sa uhradilo
1 7 907 eur, resp. ďalšie prípady, ktoré sú v správc jasne pomenované a v omnoho vyšších
násobkoch ‚ napr. na str. 26 — zistený nedostatok Č. 12 bod c) ukončenie skiádkovania odpadu,
kde bola dohodnutá cena v celkovom finančnom objeme do 23 997,60 eur, ale vyplateriá bola
suma 145 408 eur. Zaujímal sa, aké dósledky budú z týchto a všetkých d‘alších porušení
zákonov vyvodené, resp. akým spósobom bude hlavná kontrolórka po zistení takýchto
skutočností d‘alej postupovaf.

JUDr. Kuchárová — požiadala poslanca Ing. Blcháča, aby konkretizoval svoju požiadavku na
zaslariie opatrení. Pripomenula. že v správe sú rozpísané prijaté opatrenia a na 1. polrok 2014
si naplánovala kontrolu ich plnenia. Poznamenala, že z prijatých opatrení nebolo splnené iba
určenie zodpovedných zamestnancov — dohliadne ria to, aby táto úloha bota vyriešená.

lnu. Blcháč, PhD. — odvolal sa na vyjadrenie hiavnej kontrolórky pri uvádzaní tohto
materiálu, že v tento deň jej bob od prednostky MsU a riaditel‘a VPS doručené spinenie
opatrení, ktoré poslanci zatial‘ nemajú k dispozícii — požadoval doručenie týchto dokumentov.

JUDr. Kuchárová — pripomenula. že v predloženom doplnku je zatiaľ riešená základná škola
a MsU — rovnakou formou bude doplnená aj správa o VPS. Takisto bude vykonaná kontrola
so zameraním na splnenie prijatých opatrení. Co sa týka prípadných postihov z hl‘adiska
trestnej zodpovednosti, je si vedomá toho, že ako h]avná kontrolórka nesie v tomto smere
trestno-právnu zodpovednost‘, domnieva sa však, že v prípade VPS by sa nemalo jednal‘
o podozrenie z trestnej činnosti (v tejto veci požiadata o konzultáciu okresného prokurátora).

ln. Renevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (19 poslancov za. 3 nehlasovali). liznesenie bob
prijaté pod číslom 11/2014.
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14/ KONTROLA DODRŽIAVANIA PODMIENOK NA PRIJATIE
NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA PODĽA
UST. 17 ODS. 14 ZÁK. Č. 583/2004 Z.z. O ROZPOČTOVÝCH
PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY A O ZMENE
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Správu predložila JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. Informovala.
že v súvislosti s plánovaným úverom vykonala kontrolu podrnienok, ktoré rnajú byť splnené
na prijatie návratných zdrojov financovania. Vychádzala z predpokladu naplnenia bežných
príjmov — v prípade, že budú naplnené, podmienky na prijatie návratných zdrojov by mali byť
splnené, tak ako je v správe konštatované.

MUDr. Slafkovský —je predpoklad, že príjem v oblasti hežných príjmov za r. 2013 bude o cca
250 tis. eur vyšší oproti póvodnému plánu, tj. situácia z hľadiska možnosti prijatia určitých
návratných fnančných zdrojov sa zlepšuje.

Ing. Rew.zevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (1 7 poslancov za, 4 sa zdržali hlasovania. I
nehlasoval). Uznesenie bob prijaté pod číslorn 12/2014.

15/ NÁVRH NA PRIJATIE NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA
- UZATVORENIE ZMLUVY O TERMÍNOVANOM ÚVERE NA
FINANCOVANIE INVESTIČNÝCH NÁKLADOV NA REKONŠTRUKCIIJ
A MODERNIZÁCIU MIESTNYCH KOMIJNIKÁCIÍ A ZMENY ROZPOČTu
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2014

Návrh predložita [ng. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ.
Informovala, že zámerom mesta je realizovat‘ rekonštrukciu a modernizáciu kornunikácií a na
to si plánuje vziaf komerčný úver. Na výber financujúcej banky bol vykonaný prieskurn trhu
— bob oslovených 6 peňažných ústavov, z toho 4 predložili mestu ponuku. Ako najlepšia
z hl‘adiska zmluvných a ekonomických podmienok vyšla ponuka VUB, a.s. Pripomenula, že
súčast‘ou tohto bodu je aj zmena rozpočtu. nakol‘ko v rozpočte na r. 2014 nic je
zarozpočtovaný príjem z úveru vo výške I 300 tis. eur a taktiež ani položka kapitálových
výdavkov na rckonštrukciu komunikácií, nic sú tiež zarozpočtované splátky istín vo výške cca
21 667 eur (počítalo sa s tým. že úver by sa začal splácat‘ v rnesiaci novembri) a zároveň
v rozpočte nic sú zahrnuté ani finančné prostriedky na splátku úverov. Tie by sa podľa
predpokladu oddelenia investícií začali splácaf v rnesiaci jáni, nakoľko vtedy by prichádzalo
do úvahy prvé čerpanie úverových zdrojov. K bodu č. 4, ktorý zahňa návrh na zmeny
rozpočtu, uviedla, že na základe návrhu útvaru koncepcií a projektového manažmentu je
potrebné vykonat‘ zmenu kapitálového rozpočtu, a to na výdavky zo žiadosti Č. 6, projektu
Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov. Ziadosť Č. 6 bola zaslaná riadiacernu orgánu
v novembri 2013 a mesto počítalo s tým, že fnanČné prostriedky budú riadiacim orgánom
poukázané v mesiaci decembri a z nich sa uhradia príslušné faktúry. Tieto prostriedky však do
konca roka 2013 neboli poukázané, preto je potrebné zarozpočtovat‘ ich do rozpočtu r. 2014.
V uplynulých dňoch boji finančné proslriedky z tejto žiadosti poukázané vo výške 523 000
eur. Celkové navýšenie kapitálových výdavkov ria tento projekt je vo výške 550 849 eur.
z toho 528 807 sú prostriedky z transferu Európskej únie a štátneho rozpočtu a 27 543 eur sa
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navrhuje kryť prevodom z rezervného fondu. Ďalším bodom návrhu je bod č. 5 — zinena
rozpočtu na sanáciu svahu Podbreziny, kde je potreha navýšif kapitálové výdavky rozpočtu

t-oku 2014 vo výške 29 472 eur -- krytie tejto sumy sa navrhuje taktiež z rezervného fondu.
Bod č. 6 bol poslancom doručený dodatočne a týka sa zmeny programovej štruktúry ‚ ktorá
bola schválená v decembri 2013 na roky 2014 — 2016. Pripomenula. že v decembri 2013 bol
novelizovaný zákon č. 5 83/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a na
základe tejto novely vznikla povinnosf mestám a obciam poskytovaf údaje Ministerstvu
fínancií SR pre hodnotenie rozpočtu verejnej správy prostredníctvorn informačného systému
RIS.SAM. Povinnost predtožit tieto údaje bola do 3 1.1.2014 — mesto Lipt. Mikuláš vtomto
týždni tieto údaje aj odoslalo. ale problém bol v tom. že programová štruktúra mesta nebo]a
kornpatibi]ná s programovou štruktúrou ministerstva a programom RIS.SAM, tzn. je
potrebné upravitju tak ako sa uvádza v dóvodovej správe.

Ing. Vladimír Stankoviansky, poslanec MZ — vyj adrii sa k bodu Č. 3 schvalovacej časti
návrhu uznesenia — do tabul‘ky žiada rozpísat‘ jednotlivé miestne komunikácie tak ako sú
uvedené v schválenom rozpočte mesta Liptovský Mikutáš na r. 204 — 2016 na kapitálové
výdavky nekryté finančnými zdrojmi (tab. 4) takto: rekonštrukcia a modernizácia miestnych
komunikácií Garbiarska ul. — chodník 103 000 eur, Socháfova ul. 150 000 eur. Majcrská ul.

798 000 eur, Tranovského ul. 142 000 eur, Kuzmányho ul. 133 000 eur. Súhlasí aj so
spojením ulic Socháňova, Majerská a Tranovského. Kuzmányho tak ako je uvedené

v dóvodovej správe. Upozornil na str. 4, kde ho zaráža názov „predpokladaná hodnota
zákazky“ a na prílohu, ktorá neobsahuje situačný nákres ani podrobný popis rekonštrukcie

chodníka Garbiarska ul. Na základe svojej osobnej obh[iadky komunikácií na sídlisku
Nábrežie poukázal na niektoré kritické miesta: nové parkovisko medzi bytovými domami ‚.A“
je podfa jeho názoru dohre umiestnené — cca 30 miest by malo postačovat pre vozidlá, ktoré
v súčasnosti stoja na ceste. Bytový dom „C-L‘ zjužnej strany sa nachádza 6 parkovacích
miest. pričom nákres ich neobsahuje — je otázne, či tieto miesta zostanú zachované. Bytový
dom čs. 1686 — zaujímal sa, či navrhované riešenie parkovania bob prerokované s občanmi.
Na základe osobnej diskusie s občanmi poznamenal, že takýto návrh bol už v minulosti
predložený. obyvatelia s ním však nesúhlasili s tým. že viac parkovísk nepotrehujú. Dalším
problémom je napr. Socháňova ulica, kde sa parkovacie miesta pribiižujú ku vchodom

a umiestňujú sa na zelené plochy, pnp. medzi stromové porasty, pričom by ich bez problémov

bob možné umiestnit‘ z opačnej strany. Záiner zriadenia parkovacích miest pri bytovom dome
„C-3“ považuje za nepochopitel‘ný v súčasnosti je v tomto priestore 14 parkovacích miest,
ktoré by mali postačovat‘, pritom sa plánuje d‘alších cca 40 — 45 miest zjednej i druhej strany
C-3. Umiestňovanie parkovísk zo severnej alebo východnej strany ulice. tj. na miestach. kde
nic sú vstupy, považuje za logické, naopak, pokiaľ sú parkovacie miesta umiestňované pred
vstupmi do bytových domov, musí to byt‘ prerokované s občanmi. Co sa týka výrazu
..predpokladaná hodnota zákazky, pripomenul. že podobný prípad bol pri rckonštrukcii ulic
Hurbanova a Hollého — cena akcií do rozpočtu sa stanovila odhadorn pred vypracovanínl

projektových dokumentácií, pričom Hurbanovu ulicu bob potrebné dofinancovat‘ vo výške
9 600 tis. Sk. Pnipomenul, že MsZ na tento účel menovalo kornisiu, ktorá prijala príslušné
opatrerlia a aj samotné MsZ dňa 2.7.2009 uznesením Č. 73/2009 prijalo opatrenie v znení:
‚.Mestské zastupiteľstvo ako orgán oprávnený schvaľovat‘ rozpočet mesta ajcho zmeny
a primátor mesta ako orgán oprávnený schvaľovat‘ ziueny rozpočtu. budú dósledne
vyžadovat, aby do procesu realizácie boli zarad‘ované len stavby rozpočtovo pripravené. a to
na základe spracovaných rozpočtových náktadov stavby. V prípade zisteného porušenia
okamžite vyvodit‘ príslušné opatrenia. vrátane pracovrio-právnych postihov.“ Pokial‘ mesto
nechce dodržat‘ uvedené opatrenia. odporučil predmetné uznesenie zrušit‘. Na tieto
skutočnosti upozorňuje z dóvodu. že jednotlivé stavby nic sú pnipravované v zmyslc
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citovaných opatrení. Nasvedčuje tornu už nepomenovanie jednotlivých ulíc v tabuYke, pričorn
rozpočet bol schválený 12.12.2013, ako ani nepopísanie rekonštrukcie jednotlivých ulíc. Na
záver sa obrátil osobne na primátora mesta s otázkou, prečo nebolo do rozpočtu zaradené
parkovisko na Borbisovej ulici. ktoré bob už v minulosti pozastavené z dóvodu nedostatku
finančných prostriedkov.

Ing. Miloš Berník. vedúci oddelenia investícií MsÚ — informoval, že v rámci návrhu
rekonštrukcie miestnych komunikácií boba vypracovaná projektová dokurnentácia pre
stavebné povolenie v zmysle realizačného projektu. Projekty boli vypracované pre rnaximálny
počet parkovacích plóch, ktoré možno v danorn území urniestnit‘ — z tohto hl‘adiska zámer
nemusí byt‘ podmienený súhlasorn občanov. Co sa týka Socháňovej ulice. prebehli rózne
diskusie o možnostiach riešenia, o.i. bol zámer prerokovaný aj s oddelením dopravy
a verejných priestranstiev a bol navrhnutý maxirnálny počet parkovacích miest, ktoré budú
slúžiť aj pre obyvatel‘ov, ktorí v tomto území bývajú (možno predpokladaf, že ani tento počet
nebude do budúcna postačovat‘). Chodník Garbiarska uliea — zatial‘ bob zadané len
geometrické zameranie a projektantom bola odhadnutá predbežná cena za bežný meter.
V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na jednotlivé komunikácie — na základe
vyhodnotenia sa zistia reálne ceny. To znamená, že sumy, ktoré sú uvádzané v tabul‘kách. sú
ceny rozpočtované projektantom. t.j. nic sú vysút‘ažené a rnóže dójst‘ k tornu, že v niektorých
prípadoch sa móžu ceny navýšif, v mých naopak znížit‘.

MUDr. Slafkovský — predbežne bol zvolený tento proces s tým, že ku konzultácii s občanmi
priamo na rnieste príde. Poznamenal, že vypustit‘ parkovisko alebo určitý úsek cesty je možné
kedykol‘vek, z časového hl‘adiska však boli zaradené všetky akcie, ktoré sú aj v súlade
s póvodným generelom revitalizácie sídliska Nábrežie.

Ing. Stankoviansky — nepokladá za účelné uvádzat‘ predpokladané náklady.

In. Mikušiaková — ide o predpokladanú hodnotu do verejného obstarávania.

Ing. Stankoviansky — za právoplatný považuje rozpočet stavby, ktorý je platný aj pre
výberové konanie, atd‘.

MUDr. Slafkovský — predpokladanú cenu je potrcbné zverejniť, pokial‘ sa bude vyhlasovat‘
vercj né obstarávanie.

Ing. Stankoviansky — vzal späť svoju pripomienku ohl‘adom predpokladaných nákladov, trvá
však na zaradení jednotlivých ulíc do tabul‘ky (v rozpočte sú uvedené „pod čiarou“);
pripomenul, že každú stavbu musí schválit‘ MsZ.

MUDr. Slatkovský — princíp je obdobný ako pri schval‘ovaní rozpočtu, t.zn., že MsZ móže
schválit‘ len tie akcie, ktoré sú fnančne zabezpečené. Pokial‘ sa schváli prijatie úveru. dójde
k upresneniu detailov jednotlivých komunikácií, rozsahu parkovísk. atd‘. V záujrne mesta je,
aby sa MsZ nepredkladali určité nereálne sumy, preto boli spracované projektové
dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia.

Ing. Stankoviansky — požiadal o určitú záruku, že ulice, ktoré sú uvedené v dóvodovej správe.
budú predmetom realizácie. ak mesto získa (tver — tým podmienil svoje hlasovanie o tomto
návrhu.
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MUDr. Slatkovský — ubezpečil, že ulice, ktoré sú uvedené v správe. budú predmetom
realizácie .pretože iba tieto ulice sú pripravené rozpočtovo do súfaže.

Ing. Blcháč, PhD. — v tejto súvislosti predložil návrh, aby minirnálne v časti I. „bene na
vedomie“ bob doplnené. že sa počíta s rekonštrukciami a opravami týchto ulic: (Jarhiarska —

chodník, Socháňova. Majerská (Alexyho — Za Havlovci). Tranovského, Kuzmányho a
Partizánov. Poznamenal, že tento návrh bol predložeriý poslancom nečakane aje úplne
v rozpore s kontinuitou vyhlásení tohto vedenia z ostatných rokov. Jedným z príkladov je aj
predloženie dokumentu „Správa o splácaní úverov mesta Liptovský Mikuláš do roku 2014“
vo 1bruáni 2012, kde sa uvádza, že mesto Liptovský Mikuláš by sa malo do roku 2014 dostat‘
na úroveň úverového zat‘aženia 38,3 % a ročnej splátky 3,36 %. Tieto údaje boli zverejnené
na základe medializovaných skutočností. že mesto je neúmerne zadlžené. a to vinou bývalého
vedenia, hrozí mu nútená správa. atd‘., čo sa nezakladalo na pravde. Zdóraznil, že v prípade,
ak MsZ navrhovaný úver schváli, dostane sa parameter zadlženosti na úroveň 43,24 % a ročná
splátka na úroveň 6,04 % - celkovo budú komerčné úvery mesta vo výške 8,1 mil. eur, čo je
výrazný obrat v porovnaní s medializovanými vyhláseniami. Podl‘a informácií uverejnených
v 1. vydaní rnestského mesačníka boli v r. 2006 (tvery na úrovni cca 5 mil. eur a doteraz sa
z nich splatilo 2 mil. eur, t.zn., že ak mesto chce dosiahnut‘ cieľ, ktorý hlásalo, tj. znížit‘ svoju
zadlženosf, ešte stále mu zostáva splatit‘ cca 3 mil. eur. Skutočnost‘ je však odlišná, t.j., že
mesto chce zat‘ažit‘ svoj rozpočet novým úverom vo výške 1,3 mil. eur. Pripomenul, že aj
hlavná kontrotórka upozorňovala na to, že už iba cca 6,5 % chýba do hranice, ktorú stanovuje
zákon o rozpočtovej zodpovednosti, t.j. do 50 %‚ kedy je už potrebné pri jat‘ určité opatrenia
na zníženie dlhu. Finančná komisia, zasadnutie ktorej predchádzalo rokovaniu MsZ 2.2.20 12,
odporúčala mestskému zastupiteľstvu, aby prijalo opatrenie na dosiahnutie spomínaného
cieľa, t.j. aby sa mesto dostalo z údajnej nepriaznivej ekonomickej situácie tým, že cca 90 %
hodnoty predaného majetku (Dom služieb, Bytový podnik) by sa použilo na splatenie úverov.
Za predpokladu. že len Dom služieb by sa predal za cenu 2 mil. eur. s ktorou sa v tom čase
uvažovalo, tieto úvery by sa postupne splatili. Zdóraznil, že toto uznesenia finančnej komisie
ako poradného orgánu MsZ nebolo na zasadnutie MsZ ani Len predložené. aby sa o takomto
návrhu mohlo rokovat‘. Medializácia v tom období bola netypická, ked‘ si napr. Slovenský
rozhlas pomáhal aj vyhláseniami p. Goliaša, ktorý dával za pravdu mestu Liptovský Mikuláš
a vyhlasoval, že výška dlhu v Liptovskom Mikuláš začína byt‘ nebezpečná, preto je potrebné
prijímat‘ ozdravné opatrenia a netreba d‘alej pnijímat‘ návratné zdroje financovania, tak ako Sa
na toto MsZ predkladá. Co sa týka vecnej stránky predkladaného materiálu, pripomenuL že aj
ked‘ tieto aktivity neboli prerokované s poslancami za m.č. Nábrežie a pravdepodobne ani za
m.č. Staré mesto a taktiež ani s občanmi mesta, čo je netypický postup. pokial‘ budú zlepšené
podmienky v m.č. Nábrežie. nemóžu proti takémuto riešeniu namietat‘. Otázkou však je,
z akých zdrojov sa budú uvedené akcie financovat‘, pretože v rámci ich klubu upozorňovali
a stále upozorňujú. že mestu chýba vel‘a zdrojov na rozvojové projekty, čo je dósledkom
zlého predaja mestského majetku. Pripomenul. že mesto si nemuselo brať takýto úver, keby sa

riadnym spósobom, t.j. podFa znaleckého posudku predala napr. technológia tepelného
hospodárstva, atd‘. V súvislosti s verejným obstarávaním poukázal na 2. tohtoročné vydanie
rnesačníka Mikuláš, v ktorom hned‘ v úvode primátor mesta vyjadruje dobrý pocit z toho, že
mesto pripravuje verejné obstarávanie na dodávatel‘a viacerých rekonštrukcií ciest
a dohudovania parkovacích plóch. S poukázaním na tento článok sa zaujímal. kedy bude
vyhlásené niadne verejné obstarávanie, aby bob možné príp. preverit‘, či sú splnené všetky
podmienky. Keďže zo strany samotného mesta (v dokumentoch o kontrolnej činnosti) bol
kritizovaný spósob verejného obstarávania, tzn., že jednotlivé kornunikácie by sa nernali.
ked‘že sa jedná o rovnakú aktivitu, súfažiť osobitne. Očakávajú teda, že verejné ohstarávanic
bude riadne pripravené a riadne vyhlásené. tak. aby bob možné prípadne dosiahnut‘ úsporu.
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JUDr. Trnovský — k pripomienke poslanca Ing. Bicháča. že mestskérnu zastupiteFstvu neboio
predložené stanovisko flnančnej komisie, poznamenal, že na každé zasadnutie MsZ je
k materiálom priložený zápis z rokovania finančnej komisie (rovnako je priložený aj na toto
zasadnutie) — nič nebránilo poslancom predložiť na základe takéhoto stanoviska určitý návrh.
Vyzval poslanca ing. Blcháča. aby sa presta! vracaf do minulého obdohia a tešu sa zo
súčasných výsledkov mesta, napr. aj z toho. že mesto si móže zobrať úver a zrekonštruovať
chodníky a cesty.

jg. Repaský — vyj adrii potešenie, že aj opoziční poslanci túto vec podporia a že po mnohých
rokoch, kedy bob viackrát prezentované, že do sídiiska Nábrežie mesto neinvestuje, sa podarí
zrealizovat‘ akcie, ku ktorým sú už v súčasnosti vysporiadané pozemky a spracované
projektové dokumentácie. Verí, že napr. aj ulicu Majerskú sa podarí v tomto roku
zrekonštruovat‘ z úveru; poznamenal, že v tomto prípade nie sú prioritou parkovacie plochy
(obyvate!ia Nábrežia majů zváčša garáže), ale skór miestna komunikácia, ktorá je v súčasnosti
vo veľmi zlom stave. Myslí si, že zrekonštruovanie tejto komuriikácie by bob dobrou
vizitkou pre mesto aj v súvislosti s cykbochodníkom (verí, že sa podarí v jeho budovaní
pokračovat‘). Tým by táto čast‘ mesta dostala ešte v tomto roku novů tvár a všetci sa na tom
budú podieľat‘ spo!očne, čo osobne považuje za pozitívnu správu — pod‘akova! za to. že aj
opozícia sa k týmto aktivitám pripojí.

1n. arch. Pavel Bobák, CSc.. postanec MZ — podporil návrh na doplnenie názvov ulic
určených na rekonštrukciu minimálne do časti „bene na vcdomie“, pretože MsZ nemá žiadnu
inú záruku, že sa práve tieto ulice skutočne dostan.ú na rcalizáciu. Na záver poukázal na
spósob, akým boli poslanci opozície prakticky prinútení k hlasovaniu za tento návrh (podobne
ako pri hlasovaní o výstavbe tréningovej hokejovej haly) — boli dovedení do situácie, že ak
nezahlasujú za úver, občania ich obvinia z toho, že nezahlasovali za ulice. resp. opačne.

ln. Dušan Vinčur, poslanec MZ — pripomenul, že zaradením týchto akcií sa Jen napÍňa
požiadavka. ktorú vzniesol poslanec Ing. arch. P. Bobák pri schvaľovaní rozpočtu. t.j. aby sa
časť objemu finančných prostriedkov určených pre Podbreziny presunula na Nábrežie.
Vedenie mesta už vtedy avizovalo, že je snaha túto požiadavku riešif a prijatie úveru bob iba
jednou z možných foriem ako zabezpečit‘ finančné krvtie. Zdóraznil, že občana. resp.
návštevníka nezaujíma. za ktorého vedenia bo!a určitá stavba vybudovaná — zaujíma ho
výsledný efekt a najmá zlepšenie životných podmienok, preto nic je potrebné hľadaf dóvody
ako sa tieto akcie nedajú realizovat‘. Čo sa týka poznámky Ing. arch. P. Bobáka o tom. ako
vedenie mesta dostalo opozičných poslancov do úzkych. pripomenul situáciu. ktorá sa udiala
v poslednom roku pred vol‘bami v r. 2010, keď mesto vybudovalo detské ihriská a poslanci
mali dodatočne o nich hlasovat‘ — taktiež sa jednalo o určitý nátlak. pretože nezah!asovaním
za detské ihriská by najmá pred voľbami poslanci stratili priazeň voličov. Pokial‘ ide
o zadlženosf, podľa jeho názoru výška 43,5 % nic je kritická a ak aj od r. 2015 budú platit‘
nové pravidlá, do zadlženosti 50 % bude v nominálncj hodnote stále rezerva 2 mil. eur
(celková predpokladaná suma dlhu ku koncu roka predstavuje I 5,5 mil. eur; v prípade
zat‘aženosti 50% by sajednato o 17,5 mil. eur).

MUDr. Slatkovský — pnipomenul, že sa očakávala novela zákona. ktorá hola nakoniec
schválená v takej podohe, že do zadlženosti sa počítajú všetky dodávatel‘ské úvery i koncesně
zrnluvy s tým, že v podiele zadlženia do 60 % zostali bežné príjmy, ktoré dostáva mesto od
štátu ako granty napr. aj pre školstvo a pod.. zatial‘ čo v prípade splátok bob toto kritérium
sprísnené a pri počítaní 25 %-nej zadlžcnosti sa budú odpočítavať od hežných príjrnov granty,
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ktoré dostáva mesto na školstvo a pod. Aj v tejto oblasti má však mesto veľmi pohodlnú
rnaržu, pretože ak sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 4,5 — 6 %‚ v prípade prijatia tohto úveru
by splátky stúpii na 8,82 %‚ čo by však bob až v r. 2017. Mesto teda čakalo na vývoj situácie,
aby prípadne neohrozilo mestské zastupitel‘stvo a mesto v ďalších rokoch určitým krokom,
ktorý by bol rizikový. Podčiarkol, že z viastných prostriedkov za ostatné 3 roky mesto splatilo
viac ako 2 mil. eur úverov, z toho bob 1,3 mil. eur komerčných úverov (splátka prebehne aj
v t.r.) a vo výške cca I mil. eur sa splatili závazky, ktoré má mesto voči spoločnosti 1.
úsporová as. — stanovisko MF SR je. že tento záväzok sa nezapočítava do dlhu. takže s ním
mesto oficiálne nekalkuluje, musí ho však evidovat‘. Mesto teda dós[edne zvažovalo, či je
vhodné prijaf úver, aké budú kritériá, aké budú výsledky hospodárenia. atd‘. — po prijatí
novici zákonov možno konštatovaf, že ekonomická situácia neohrozuje mesto príiišným
zadlžením. ktoré by bob na hranici nútenej správy a pod. s tým. že ani sprísnené kritérium
(t.zn.. že pokiaľ by zadlženosť dosiahla 50 %‚ mesto by o tom muselo informovať MF SR).
ekonomiku mesta neohrozuje. Takýto bol teda postup mesta pred tým ako bol návrh na
prijatie úveru predložený a od toho sa odvíjal aj postup na investičnom oddelení, kde holo
potrebné zabezpečit‘ retevantné inf‘ormácie o cenách a časových horizontoch sút‘aží
a objednávok. Co sa týka požiadavky zaradenia konkrétnych ulíc do uznesenia, považujeju za
tegitímnu — nevidí problém zaradit‘ ich do časti „bene na vedornie“.

lnu. Blcháč. PhD. poukázal na výrazný obrat v posudzovaní úverovej zadbženosti mesta
v priebehu 2 rokov a zároveň ocenil vyj adrenie primátora (čo mohol konštatovat‘ už pred 3
rokmi), že mestu žiadna núteriá správa nehrozí. Samotné vedenie mesta konštatuje, že
závazky voči 1. úsporovej a.s. nic sú súčast‘ou dlhovej služby mesta — pripomenul, že tieto
záväzky sa splácajú z úspor. t.j. nejde o závazky, na ktoré mesto potrebuje určité nové zdroje.
Na záver za poslanecký klub požiadal pred hlasovaním o návrhu o I 0-minĎtovú prestávku.

In2,. Stankoviansky predmetorn jeho pripomienky bob, že predtým než MsZ schvábi úver.

musí schválit‘ jednotlivé stavby — následne móže prebehnút‘ verejná sút‘až.

MUDr. Slafkovský — vyjadril súhlas s možnost‘ou zaradit‘ predmetné ulice aj do schvaľovacej
časti uznesenia. Opatovne zdóraznib. že 3 roky ekonomických úsporných opatrení viedli
k tornu. že mesto má v súčasnosti maržu na to, aby si mohlo dovolit‘ vziat‘ úver vo výške cca
I ‚3 mil. eur. Je to dósledkorn dohrej práce úradu i poslanicov, ktorí podporili opatrenia vedúee
k úsporám a tým aj k zvýšeniu splátok.

Mur. Martin Krajčí, poslanec MZ — ocenil prácu fnančnej kornisie, lebo aj na základe jej
pripomienok sa do materiálu doplnili niektoré veci z hľadiska f‘oriem možnosti 1nancovania
rekonštrukcie ciest. Pozitívne hodnotí, že v materiáli sa objavibo aj určité vyhodnotenie toho,
ktorá z komunikácií je ekonomicky najvýhodnejšia — z tohto hb‘adiska by ocenil, keby aj
v budúcnosti bob do materiábov doplnené takéto krátke zdóvodnenie, čím sa minimálne ušetrí
čas na vysvetl‘ovanie zvolených postupov. Na základe diskusií s poslancami za volebný
obvod Nábrežie konštatoval. že s rekonštrukciami týchto komunikácií v zásade súhlasia, preto
z tohto pohl‘adu móže návrh podporit‘. Z technického hľadiska požiadal predkladateľa
o zdóvodnenie k tornu, či pójde o priame preplácanie faktúr, ked‘že tento úver nebude
tranžový ale jednorazový.

ln. Mikušiaková — potvrdila, že mesto bude priarno uhrádzat‘ f‘aktúry, keďže aj banka bude
tento spósob vyžadovat‘ a o.i. bude požadovat‘ aj výsledky verejného obstarávania.
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M_gf. Krajči — ocenil tento postup. z ktorého vyplýva, že mesto už má zadelnované splátky
istín, aj splátky úrokov. Pokiaľ ide o otázku zabezpečenia blanko zmenkou, zaujímal sa. čije
to jediné zabezpečenie. ktoré banka požaduje.

Ing. Mikušiaková — ide ojediné zabezpečenie — mesto v tomto prípade podpisuje dohodu
o vyplňovacom práve.

MUDr. Slafkovský — na žiadosť poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, ES-HZDS vyhlásil
pred hlasovaním o tomto bode prestávku v trvaní 20 minút (táto bola spojená s riadne
plánovanou prestávkou).

lnz. Lucia Cukerová, členka návrhovei komisie — po prestávke predložila na hlasovanie návrh
poslancov Ing. Stankovianskeho a Ing. Blcháča, PhD. na doplnenie názvov ulíc (v zmysle
dóvodovej správy) do časti I. .berie na vedomie“ a do časti III. ‚.schvaľuje‘ ods. I
predloženého návrhu na uznesenie.

Doplňujúci návrh bol schválený (17 poslancov za, I proti, 4 sa zdržali hlasovania, 2
nehlasovali).

MUDr. Slafkovský — požiadal mestské zastupiteľstvo o vyjadrenie sa, čije možné hlasovat‘
o všetkých častiach spoločne. Ked‘že nezazneli žiadne pripomieiiky, dal hlasovat‘ o návrhu
uznesenia ako celku.

Mestské zastupitel‘stvo návrh jednomyseľne (24 hlasmi) schválilo. lizriesenie bob prijaté
pod číslom 13/2014.

16/ VÝSTAVBA NÁJOMNÉHO BYTOVÉHO DOMU 12
NÍZKOŠTANDARDNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTIEK
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - HLBOKÉ II. ETAPA

Návrh predložil MUDr. Alexander Slaflovský. primátor mesta. Iiviedob. že cieForn
takéhoto riešenia je dosiahnut‘ to, aby mesto v rámci možností, ktoré sa ry‘sujú v najbližších
rokoch, malo pripravenú projektovú dokurnentáciu, event. fnancovanie a stavebné povolenie,
kedy je možnost‘ získat‘ finančné prostriedky v pornerne vel‘kom rozsahu z dotácie MVDaRR
SR na riešenie týchto nízkoštandardných bytov, t.j. bola by škoda nepokračovat‘ v tomto
zámere, ktorý rieši bývanie výlučne pre občanov s trvalým pobytom v lokalite 1-llboké.

Ing. Miloš Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ — predložil návrh uznesenia
v jednotlivých bodoch. Pripomenul, že schval‘ovacou časťou MsZ schval‘uje výstavbu
nájomného bytového domu. súhlasí s predložením žiadosti, s ručením za úver zo SFRB,
s podaním žiadosti na poskytnutie dotácie a so zriadenim záložného práva v prospech
MVDaRR SR. V dóvodovej správe sa uvádza, že zárner zrealizovat‘ výstavbu opakovaného
typu 12 b.j. l{lboké — II. etapa vzišiel z plánu postupnej obnovy 17 bj., tj. 10 ks okábov pred
r. 1990 — práce by mali byť vykonané v rámci revitalizácie. kedy po asanácii starých
a postupnej výstavbe nových b.j. by sa nájomníci dočasne ubytovávali v tejto 12 h.j. l-llboké —

II. etapa. Pripomenul, že pred podaním žiadosti o dotáciu z MVDaRR SR a úveru zo SFRB je
potrebné uznesením MsZ schválit‘ výstavbu 12 b.j. Komisia sociálna a bytová dňa 13.11.2013
odporučila schválit‘ investičný zámer výstavby 12 b.j. Hlboké II. etapa s tým, že odporúča
prest‘ahovat‘ postupne obyvateFov z okálov do novopostaveného bytového domu. Táto otázka

18



bola prerokovaná aj v komisii ÚP, výstavby a RR, ktorá žiada o zriadenie vecného bremena
na uloženie káblových NN rozvodov. Podľa platného územného plánu mesta ide o stavebné
pozemky urbanistického bloku, zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti a obytné
územie s prevahou obytných domov — v rámci revitalizácie tohto územia bot predložený aj
zámer výstavby 24 b.j. už v r. 2008.

MUDr. Slatkovský — do týchto okálov boli nast‘ahovaní obyvatelia pred 20 — 25 rokmi
a v súčasnosti sa každá póvodná rodina rozrástla na 3 — 4 rodiny, v dósledku čoho vznikli
rózne nelegálne prístavby. Je však potrebné brat‘ do úvahy, že všetci títo obyvatelia sú
občanmi tohto mesta a nevidí z tejto situácie mé východisko, než určitým revolvingovým
spósobom postavit‘ jeden bytový dom, asanovat‘ 4 okále. namiesto nich postavit‘ ďalší bytový
dom a následne asanovat‘ d‘alšie 4 okále. V súčasnosti je možnost‘ realizovat‘ to za pomoci
SFRB a dotácie, čím sa dá dosiahnut‘, že nájomné bude reálne nízke a tým nebudú mestu
vznikat‘ pohľadávky na nájomnom. V tomto zmysle bol zámer prezentovaný aj v komisii
sociálnej a bytovej.

MUDr. Marta Voštináková, poslankyňa MZ — zasadnutia komisic sociál nej a bytovej
v novembri 2013 sa zúčastnil aj primátor mesta, ktorý ju oboznámil 50 zámerom výstavby
tohto bytového domu, pričom informoval, že do bytovky, ktorá sa postaví ako prvá do mája
2014, budú prest‘ahované 2 rodiny z Námestia SNP a 2 rodiny z ul. Okružnej. ktoré majú
nevyhovujúce hygienické bývanie a do ostatných bytov sa prest‘ahujú obyvatelia z okálov, na
miestach ktorých sa po asanácii postaví d‘alšia bytovka, čo je v rozpore s predloženou
správou. Do týchto nájomných bytov by sa mali ubytovávat‘ tí občania, ktorí majú inštitút
osobitného príjemcu, aby nevznikali dlhy. Z tohto dóvodu predložila návrh na zmenu
v schval‘ovaccj časti návrhu uznesenia, kde v bode 1 odporučila parcely č. 3334/2 a 3334/55
zamenit‘ za parcely č. 3334/1, 3334/22 a 3334/23 — účelom je, aby sa využili rniesta po
asanovaných okáloch a aby sa do osady 1-llboké nenast‘ahovali obyvatelia z mých častí, ale
póvodní obyvatelia 1-Ilbokého, s tým, že na miestach zbúraných okálov sa následne postaví
d‘alšia bytovka.

MUDr. Slafkovský — opravil svoje póvodné vyjadrenie pokiaľ ide o prest‘ahovanie
ohyvateľov z m.č. Palúdzka. Je predpoklad. že do prvej bytovky. ktorá bola schválená pred
cca pol rokom. by sa z domu na Námestí SNP museli prest‘ahovať nie 2 rodiny, ale 4 rodiny,
nic je teda isté, či zostane dostatok miesta na to, aby‘ do bytovky boli presfahovaní všetci
obyvatelia, ktorí sú zviazaní s 2 okálmi. ktorých asanácia je prvoradá. Preto sa navrhuje, aby
sa postavila jedna samostatná bytovka ado nej v kombinácii s prvou bude možné presfahovať
obyvateľstvo minimálne zo 4 okálov. To by znamenalo, že v r. 2015 bude možné schválit‘
d‘alšiu bytovku. ktorá by sa už stavala na voľnom mieste. Zdóraznil, že ak chce mesto získat‘
finančné zdroje, musí do 28.2.20 14 požiadat‘ SFRB o úver, t.zn.. že už teraz sa musí
zdokladovat‘ projektová dokumentácia. Posunúf celý proces o d‘alší rok by znamenalo, že v r.
2014 by nebolo možné začat‘ výstavbu bytového domu.

lnu. arch. P. Bobák. CSc. — podporil návrh poslankyne MUDr. Voštinákovej a zároveň
zdóraznil, že nic je proti skultúrneniu bývania v lokalite Hlboké, ani proti umicstneniu 4 rodín
z m.č. Palúdzka resp. d‘alších 2 rodín do týchto bytov, pripomenul však, že ešte zostane 6
bytov. do ktorých by bob možné prest‘ahovat‘ rodiny z 2 okálov (keď vjednom žijú 3 rodiny)
— na ich mieste by sa mohla začat‘ stavat‘ táto bytovka, ktorá sa bude postupne obsadzovat‘.
Fllavným dóvodon-i je urbanistické hľadisko. pretože navrhovaným riešením sa výstavba
prihlíži na nebezpečných 20 m k budúcej ceste a k mostLl, ktorý bude viesť na novú
železničnú stanicu. Pokiaľ sa bude realizovat‘ sút‘až na výstavbu v oblasti Kamenného pol‘a,
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mesto tým zviaže ruky uchádzačom. Pripomenul, že na cestu je vydané právoplatné územné
rozhodnutie v súlade s územným plánom, ktorému navrhované riešenie odporuje — v tom
prípade bob potrebné nájst‘ mé urbanistické riešenie. Poznamenal, že komisia UP, výstavby
a RR tento návrh prerokovata, pričom druhý navrhovaný bytový dom neodporučila schválit‘.

Jozef Gonda, ioslanec MZ — osadenie druhého bytového domu (rezerva 20 m od
kornunikácie) podl‘a jeho názoru vyhovuje. z technickej stránky však považuje za
nepredstavitel‘né. že sa bude realizovat‘ asanácia póvodných objektov zároveň s novou
výstavbou — bob by problematické napr. len oplotit‘ zariadenie zbúraniska a zariadenie
nového staveniska. V komisii bol tento návrh prerokovávaný v rámci revitalizácie ako 24 b.j.,
v grafickom návrhu bol však zakreslený ako 1. a 11. etapa. Myslí si, že prcdbožený návrh je
z urbanistického hl‘adiska i situačne v zásade vyhovujúci a za pozitivum považuje tiež to, že
v novej zástavbe zostanú póvodní obyvatelia Hlbokého.

MVDr. Slafkovský — v súvisbosti s návrhom na prebožku železničnej stanice na juh od
autostrády, v ktorom je zakreslený aj most smerujúci na Belopotockého ulicu, považuje za
nepredstavitel‘né, aby autobusová doprava jazdila po Belopotockého ulici a ústila by kolmo
do križovatky, z ktorej nic je výhl‘ad, z ktorej nemožno odbočit‘ dol‘ava a kde by sa musela
vybudovat‘ d‘alšia svetelná križovatky. Realizáciu výstavby možno predpokladat‘ v r. 2015 —

2016, dovtedy sa tým však bude potrebné zaoberat‘ a pokial‘ možno, bude potrebné presadit‘,
aby sa namiesto výstavby mosta na Belopotockého ulicu vybudovala komunikácia, ktorá bude
smerovat‘ južne od F-llbokého k hypermarketu Tesco. Pripomenul, že v súčasnosti obyvatelia
Nábrežia nesúhlasia s výstavbou nových bytov v lokalite Hlboké, na druhej strane sú však za
otvorenie nového mosta, ktorý umožní obyvatel‘om Hlbokého prechádzat‘ priamo do stredu
Nábrežiu — považuje to za absolútnu nekonzistenciu v myslení. Pokial‘ má mat‘ určité riešenie
zmysel. je potrebné postupovat‘ podľa návrhu mesta. t.j. zrušit‘ v budúcnosti most a nahradif
ho komunikáciou, ktorá by prechádzala juhom. pretože autobusová stanica umiestnená na
sever od podjazdu pod autostrádu nebude mat‘ priame spoj enie s obchodným centrom, kde je
v priebehu dňa najväčší počet obyvatel‘ov. V prípade, že by sa postavil most, mesto by sa
vrátilo spät‘ do stavu z minulosti. kedy bob hojdacou lávkou umožnené spojenie z Hlbokého
do centra mesta. Podľa jeho názoru je potrebné uvažovat‘ konzistentne a nebudovat‘ d‘alší
most — účelnejším riešením bude smerovat‘ autobusovú dopravu od stanice po Vrlíkovej ulici
srnerom k STOP-SHOP-u, kde je vel‘ká križovatka s odbočovacími pruhmi a nic po
Belopotockého ulici, ktorá má chodníky o šírke 1,10 — 1,20 rn, resp. z východnej strany len
0.70 m. Aj keď mesto zatial‘ nie je v štádiu tohto rozhodovania, považuje za potrebné
upozorniť na tieto skutočnosti. V tejto súvislosti informoval o rokovaní so spoločnost‘ou
REMING, kde jej zástupcov žiadal, aby most, ktorý je plánovaný medzi Belopotockého ul.
a Illbokým (čo bola chyba pri urbanistickom plánovaní), bol zakreslený v priemyselnej časti
mesta Lipt. Mikuláš, kde je dodnes koridor poza bývalý Maytex a Kožiarske závody, tak, aby
sa dosiahol nájazd z budúcej cesty, ktorá pójde poza autostrádu a bude ústit‘ pri Swedwoode,
do priemyselnej zóny a odstránili sa tak všetky nákladné automobily, ktoré v súčasnosti jazdia
a pokial‘ tam most nebude, budú nad‘alej jazdit‘ stredom mesta. To boli podl‘a jeho názoru
urbanistické chyby a napriek tornu, že nic je odborníkoni na túto oblast‘, za mnohé roky života
v tomto meste a poznania jeho charakteru je presvedčený, že riešenie, ktoré prezentoval, by
bob pre mesto Liptovský Mikuláš najvyhovujúcejšie. Zial‘, vzhľadorn na to, že územné
rozhodnutie je prijaté aj s mostom na Bebopotockého ulicu a bez mosta do priemyselnej zóny.
mesto má v súčasnosti jedinú možnosf, a to po vydaní stavebného povolenia sa dohodnúf na
tom. že by bob užitočnejšie vybudovat‘ spojenie komunikáciou južne od Hlbokého v srnere
Tesco — poza Hlboké — autobusová stanica — nájazd na autostrádu. Zopakoval, že most na
Bebopotockého ul. by bol pre mesto a sídlisko Nábrežie katastrofou.
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Ing. arch. P. Bobák, CSc. — reagoval na vystúpenie poslanca J. Gondu s tým, že vzdialenost‘
súčasnej 12-bytovky od kornunikácie je cca 40 rn, vzdialenost‘ druhej bytovky by však bola
len cca 20 rn, čo je už kritická hranica. Co sa týka technickej stránky, pokial‘ by sa výstavba
realizovala štandardne (firmou). neobával by sa žiadnych problémov, na rozdiel od
svojpornocnej výstavby, so zapojením budúcich nájomníkov bytov do týchto prác.
Z urbanistického hl‘adiska pripomenul, že za obdobie 23 rokov boli vypracované 4 územné
plány, generel dopravy a množstvo odborníkov preukázalo. že do južného mesta musia viest‘
2 cesty (bez ohl‘adu na to, či tam bude umiestnená stanica), a to jedna cez ul. Belopotockého
a druhá cez ul. Vrlíkovu.

MUDr. Slafkovský — pripomenul, že práve spomínaní odborníci sa zaslúžili o zriadenie 4-
pruhovej cesty krížom cez mesto a zbúranie časti mesta — toto ricšcnie spred cca 25 rokov
nebolo koncepčné.

lnu,. Blcháč, PhD. — upozornil na odklonenie sa od témy, ked‘ primátor mesta otvoru
problematiku železnice. t.j. vel‘kého projektu, ktorý je pre mesto Liptovský Mikuláš
strategický — v tejto súvislosti sa bude zaujímat‘, či v stanovisku, ktoré primátor vydal
k územnému rozhodnutiu, sa zrnieňuje aj o spomínanorn moste. Základný problém je, že
mesto zvyšuje počet obyvatel‘ov lokality Hlboké takýmto nehoráznym spósobom, že
približuje bývanie k diuľnici bez akejkol‘vek koncepcie. Vyzval primátora, aby zastavil tento
nezmyselný krok s tým, aby sa najskór vypracovala štúdia. Skutočnost‘, že sú k dispozícii
finančné prostriedky na bývanie pre Rómov, je jedna vec. ale otázkou je, či ich mesto musí za
každú cenu získat‘, bez ohl‘adu na dósledky, ktoré to prináša. Odporučil tento zámer dókladne
zvážit‘ v prípade potreby pomóžu mestu aj s odbornými kapacitami (napr. Ing. arch. Pavel
Bobák je dobrým a skúseným architektom.

p. Gonda — nespochybňuje kvality Ing. arch. P. Bobáka dlho s ním spolupracuje, uznáva ho
ako odborníka a z tohto dóvodu ho aj navrhol za podpredsedu komisie UP, výstavby a RR.
Faktom však je, že v minulosti občania mesta Lipt. Mikuláš požiadali o lávku cez Váh,
z ktorej nakoniec vznikol most. pretože bob potrebné dodržať bezpečnostné hl‘adisko, atd‘.
Pripomenul, že v súčasnosti sú cez Váh 2 mosty — jeden, ktorý vedie do ll‘anova a Ploštína
a druhý do veľkého kruhového objazdu. Podl‘a jeho názoru je riešenie dopravy, ktoré bob
prerokované aj v komisii, vyhovujúce, t.j. ak doprava bude smerovaná cez navrhnutý okruh
a rovnobežne so železnicou.

Mur. Krajčí — je zrejmé, že počet obyvatel‘ov v Hlbokom sa zvýši, pokiaľ sa zrealizuje to, čo
je plánované. Na zasadnutí poslaneckého klubu vzniesol svoje výhrady k tejto koncepcii — o.i.
podmieňoval výstavbu prvej 12 b.j. aj tým, že sa budú nešit‘ neplatiči nájomného
v nájomných bytoch apod tou podmienkou aj hlasoval za uvedených 12 b.j. v 1. etape stým,

že zostane aj 6 kontajnerov. Zatial‘ sa však tento zámer nezrealizoval a ani 2. etapa mu nedáva
žiadnu záruku, že budú riešení aj neplatiči. preto nemá dóvod tento návrh podporit‘.

Ing,. Blcháč. PhD. — v úvode svojho vystúpenia dal návrh. aby sa o tomto materiáli
nehlasovalo, t.j. aby sa stiahol z rokovania. Poznamenal, že sú zásadne proti tornu, aby MsZ
rozhodovalo o tomto modeli, ktorý ani nebol posúdený odborníkmi. Je odvádzaním od témy,

ked‘ sa tento zámer spája s takou významnou aktivitou, akouje prekládka železničnej trate pri
Liptovskom Mikuláši, od Lipt. Vlách až do Lipt. Hrádku. Podľa informácií táto aktivita bola
v r. 2011 obrozená, v súčasnosti je však opät‘ aktuálna — čoskoro by sa mata realizovat‘ a bude
to vel‘ká výzva pre mesto Liptovský Mikuláš. pre jeho d‘alší rozvoj a pre pracovné príležitosti.
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Spochybňovat‘ rozhodnutie tírnu odborníkov, ktorí sa na tom podieľali, je neprirnerané —

naopak, holo by potrebné poďakovat‘ sa hlavne stavebnému úradu mesta, ktorý toto územné
rozhodnutie pre rekonštrukciu železnice vrátane prekládky pri Lipt,. Mikuláši, od Lipt. Vlách
až do Popradu. zrealizoval v rekordne krátkom čase. Skör je teda potrebné zarnerať sa na
tento cieľ a nic na to, aby mesto marilo póvodný projekt aj tým, že bude menit‘ charakter m.č.
Hlhoké a bude hľadat‘ ďalšie možnosti ako znepríjemnit‘ život l‘uďom na sídlisku Náhrcžie
a v centre mesta. Zdóraznil, že väčšou koncentráciou neprispósobivého obyvateľstva v tejto
časti sa vytvárajú na to vhodné predpoklady. Vedenie mesta nemá žiadnu konccpciu. resp.
predstavu ako situáciu s bývaním v m.č. l-llboké riešiť — podFa jeho názoru navrhovaný
spósob nic je dobrý. V tejto súvislosti citoval z vyjadrení na Facebooku týkajúcich sa
l-Ilbokého, kde sa o.i. uvádzajú inf‘ormácie mesta. že počet bytových jednotiek je momentálne
110. po skolaudovaní d‘alších 24 to bude 134 b.j.. pričorn počet obyvateľov prihlásených
k trvalému pobytu je 391. priemerný mesačný príjem za tieto b.j. je iba 2 694.89 eur
a nedoplatok na nájomnom včítane služieb spojených s užívaním je I 60 183 eur. Reakciou
občana na tieto údaje je otázka smerovaná k ostatnýrn spoluobčanom. či by nechceli sami
alcbo ich deti tiež tak lacno bývat‘. Aj z týchto reakcií jasne vyplýva, že takýto spósob
riešenia tzv. rómskej problematiky je verejne neprijateFný a zrejme bežní občania, ktorí o tom
diskutujú, majú lepší vzt‘ah k mestu ako jeho vedenie, ktoré chce vykonat‘ takúto koncentráciu
obyvateľstva v m.č. l-llboké. keď už dnes je zrejmé. že Hlboké bude čoskoro obostavané
aktivitami, ktoré vzniknú v najbližších desaťročiach okolo železnice. Pripomenul, že na tieto
riziká vždy upozorňovali. čo však vedenie mesta nebralo do úvahy; najskór nešilo situáciu
cez schválenie trafostanic a v súčasnosti presviedča verejnost‘ o výhodnosti tohto riešenia.
Osobne si myslí, že takéto riešenie nic je dobré a bob by potrebné na túto tému viac
diskutovat‘. Z hl‘adiska tohto odporučil, aby bol jeho pozmeňovací návrh prerokovaný
a zároveň požiadal poslancov, aby ho schválili. Na záver opät‘ pripomenul, že ich poslanecký
klub je zásadne proti takémuto postupu a dúfa. že aj ostatní poslanci sa k riemu pripoja.

Ing. Repaský — pripornenul, že v minulom volebnorn období bol prijatý materiál „Koncepcia
riešenia problémov rórnskej komunity v meste Liptovský Mikuláš“, z ktorého citoval čast‘
úvodného príhovoru vtedaj šicho primátora mesta Ing. Blcháča: „Móžem vás ubezpečiť, že
našou snahou je vytvárat‘ primerané podniienky pre našich rómskych spoluobčanov, aby sa
v našorn malebnom meste cítili skutočne ako doma‘. Poznamenal, že tento materiál bol
spracovávaný vcelku seniózne a bola k nemu široká diskusia — žiaľ, osobne sa do jeho
spracovania nemohol zapojit‘, pretože v tom čase nebol do žiadnej pracovrlej skupiny
začlenený. V tomto materiáli sú popísané jednotlivé etapy a bol v ňom aj jeden strategický
cid‘ v oblasti I — bývanie a inf‘raštruktúra v znení: „V meste Liptovský Mikuláš bude zlepšená
úroveň bývania rómskeho obyvateFstva. za ieh aktívnej participácie a vybudovaná kompletná
technická vybavenost‘ na území s koncentráciou rómskeho obyvateľstva“ — to je aj územie
l-Ilboké. V koncepcii bob plánované vypracovat‘ stratégiu výstavby bytov s nižším
štandardom, projektovú dokumentáciu, vybudovat‘ byty s nižším štandardom pre miestnu
rómsku komunitu, atd‘. Zároveň popri tom bol spracovaný jeden projekt, ktorý bol podľa neho
veľmi dobrý, ale žial‘, ĺnancie naň neboli poskytnuté. Súčasné vedenie mesta malo záujem
pokračovat‘ v ‚.Lokálnej stratégu komplexného prístupu k rómskej problematike‘, kde bol
projekt na technickú infraštruktúru v Hlhokom za cca 300 — 400 tis. eur; zahřňal napr. aj
Základnú školu Nábrežie A. Stodolu a d‘alšie projekty, ktoré sa žial‘ neuskutočnili. Popri
týchto cieľoch boli v dokumente aj akčné plány na roky 2008 — 2010. preto nechápe, čo sa
tomuto vedeniu mesta vyčíta. Citácie napr. z facebooku sú pravdepodobne len vyhláseniami
Fudí. ktorí sú zaujatí voči Rómom a ktorí sú zavádzaní tým, že mesto v súčasnosti pomáha iba
rórnskym občanorn a nic napr. bežným mladým rodinám. Ak by sa však spracovala štatistika,
preukňzala by, že cca 90 % nájomných bytov bob postavených pre mladé rodiny a zvyšok pre
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Rómov. Zdóraznil. že vytváraním lepších podmienok pre Rómov mesto zároveň vytvára
lepšie podmienky pre všetkých. Je viditel‘né. ako radikálne sa za ostatných 10 rokov situácia
v Hlbokom zmenila, faktom však je, že populácia neustále rastie. Dókazorn toho je, že
v okáloch. kde vjednej b.j. pövodne bývala I rodina, v súčasnosti býva už 3. generácia
a mesto sa s touto situáciou bude musiet‘ určitým spósobom vysporiadat‘. Nic je však možné
týchto občanov vyst‘ahovať bez poskytnutia náhradného bývania a taktiež nemajú žiadny
efekt vyhlásenia na róznych sociálnych siet‘ach, že mesto sa stará iba o Rómov a pod.
Pripomenul, že mesto sa v prvom rade stará o to, aby život v tomto meste bol lepší a aby
všetci obyvatelia mali kvalitnejšie podmienky, t.zn. aj tým, že Rómovia budú lepšie bývat‘
(pripravujú sa tiež projekty na ich zamestnanost‘), budú mat‘ všctci obyvatelia lepšie životné
podmienky. Nemožno posudzovat‘, ktoré vedenie mesta vykonalo viac v riešení rómskcj
problematiky — ide o proces, ktorý bol začatý v minulosti, pokračoval za bývalého vedenia
a takisto pokračuje v súčasnosti. Vyriešiť rómsku otázku komplexne je prakticky nemožné,
mesto Lipt. Mikuláš však v tejto oblasti vyvíja maximálnu snahu. Pokiaľ ide o projekt 12 b.j.,
tento bude nešit‘ situáciu s hývaním výlučne v osade Hlboké, napriek tornu však bytov bude
ešte málo. Neodporučil teda kritizovať, ale vrátif sa k stratégu z predchádzajúceho obdobia,
ktorá pomerne rozsiahlo popisovala zámery v riešení tejto problematiky.

flJDr. Trnovský — potvrdil, že predchádzajúce MsZ prijalo dokument „koncepcia riešenia
rómskej problematiky“ — v tejto súvislosti očakáva reakciu poslanca Ing. Blcháča na
skutočnosti. ktoré uviedol Ing. Repaský.

Ing. Jaroslav Čefo, poslanec MZ doplnil, že je potrebné vrátit‘ sa aj do minulosti, kedy
ofciálne správy vedenia mesta boli nasledovné: „Na podporu bývania získalo mesto dotáciu
na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 12 bytov nízkeho štandardu
v l-llbokom za takmer 6,5 tis. eur“ (článok z 21.9.2010), resp. článok z 30.3.20 10 v znení:
„V súčasnosti sa chystá v Liptovskom Mikuláši niekoľko projektov so zameraním na rómsku
menšinu. V ich rámci chcú revitalizovat‘ osadu Illboké. V prípade schválenia podaných
žiadostí v Hlbokom vzniknú nové chodníky, cesty, osvetlenie, lávka cez ricku Váh tá hude
spájat‘ osadu so širším centrorn mesta“.

Ing. Blcháč, PhD. — potvrdil inforrnácie, ktoré boli uverejnené ako aj projekty, ktoré boli
pripravované v r. 2010 — práve tým by sa malo súčasné vedenie zaoberat‘, tj. zlepšením
infraštruktúry v eXistujúcom Hlbokom a nic zvyšovaním koncentrácie ohyvatel‘stva.
Pripornenul, že predchádzajúce vedenie nikdy netvrdilo, že ide zvyšovat‘ koncentráciu, ale že
chce skvalitňovat‘ podmienky. Rórnovia sú dlhú dobu našimi spoluobčanmi — osada Hlboké
vznikla pred viac ako 500 rokmi. pretoje potrebné ju akceptovat‘. Akju mesto skvalitní, nieje
vylúčené, aby bola aj súčast‘ou budúceho centra mesta. Avšak takýmto spósobom, t.j. ak sa
bude zvyšovat‘ koncentrácia mnohokrát neprispósobivého obyvatel‘stva, tento cid‘ sa nikdy
nedosiahne a práve proti tomuje ich poslanecký klub. Tento krok, t.j. výstavbu d‘alších 12 b.j.
na tomto mieste. považuj ú za nezmyselný. Na jednej strane oceňuje. že si toto vedenie mesta
osvojilo ich návrh okály zbúrat‘ a namiesto nich postavit‘ nové bývanie. na druhej strane však
nesúhlasí 50 spósobom, t.j. že sa bude rozširovat‘ Hlboké a zvyšovat‘ koncentrácia — toto
nebolo predmetom koncepcie aje škoda, že vedenie mesta už 3 roky túto koncepciu nenaplňa.

ln!,. Repaský — pripomenul, že v uvedenej koncepcii je špecifcký cid‘ (2. 1 .1.1.) „vypracovaf
program obnovy, resp. likvidácie zdraviu škodlivých rómskych obydlí“ — tento program mal
byl‘ naplnený v r. 2009. Dalším opatrením (2. I .2.) bob „rekonštruovať a opraviť dosiaľ
postavené byty“ — táto úloha bola naplánovaná na noky 2009 — 2013. V tejto súvislosti
odporučil zamyslieť sa, či mesto v súčasnosti nepokračuje v tejto koncepcii.
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ln. Štefan Ganoczy, PhD., poslanec MZ — pripomenul, že je jedným z týcli. ktorí sa aktívne
podieľali na spracovani koncepcie — v tom čase pósobil ako predseda komisie pre riešenie
rómskych záležitostí, kde spoločne konštatovali, že budú riešiť skvalitňovanie bývania a nie
rozširovanie bývania, čo sú dva pomerne odlišné pojmy. Vyjadril nespokojnost‘ s postupom
mesta v tom, že sa menej venuje ostatným častiam mesta, ked‘ napr. v m.č. Bodice
Demänová mesto za 14 rokov nebolo schopné opravit‘ dve centrálne ulice občanom, ktorí
riadne platia daň z nehnutel‘nosti, daň z ubytovania a všetky ostatné dane a poplatky. Ide o
I 800 obyvateľov, ktorí sú úplne korektní voči mestu a mesto im nedokáže postavif ani 11
parkovacích miest na ul. Kernovej, ktoré boli v spolupráci s oddelením investícii pred 3 rokmi
navrhované (namiesto toho bob prijaté riešenie jednosrnernej ulice a navyše otočenie smeru
počas troch novoročných dní). Uvítal by, keby mesto v duchu spomínanej Komplexnej
stratégie učilo rómskych spoluobčanov, aby prijali zodpovednosf za vlastný život a postarali
sa aj o svoje deti tak ako sa o seba a svoje deti musia postaraf ostatní občania.

MUDr. Slafkovský — poznamenal, že otázka rórnskej populácie v meste Liptovský Mikuláš
nebola vyriešená v minulosti, nic je vyriešená dnes a nebude ani v budúcnosti, pokial‘ sa
mesto bude stotožňovať s takými názormi, aké sa objavujú napr. na sociálnych siet‘ach, kde sa
anonymne resp. pod róznymi menami uvádzajú rózne nezmysly a polopravdy, ktoré sa
demagogicky šína. K vyj adreniu Ing. Ganoczyho, že je potrebné skvalitňovanie bývania a nic
jeho rozširovanie, uviedol príklad, ked‘ jedna rómska rodina býva 30 rokov oficiálne v 2-
izbovom okáli, avšak 3 deti so svojimi rodinami bývajú neoficiálne v prístavkoch, ktoré si
postavili v okolí tohto okálu príp. na mom mieste. ide teda výlučne o obyvateľov tejto
lokality, ktorým však už póvodné obydlia nepostačujú. Mesto chce týmto l‘uďom určitým
spósobom skvalitniť bývanie a s tým je spojený aj určitý sociálny štatút a určitá životná
úroveň, pričom s narastanírn životnej úrovne klesá pórodnost‘. V tejto súvislosti uviedol, že za
posledných 20 rokov v rómskych rodinách v Lipt. Mikuláši poklesla početnost‘ detí na I
rodinu o 50 % (je málo rodín s viac ako 3 deťmi), čo je vd‘aka zlepšeniu komunikácie s týmto
obyvateľstvom. Poukázal na skutočnost‘, že vyj adrenia niektorých poslancov móžu súvisiet‘
s blížiacimi sa komunálnymi vol‘bami (snaha vytlcf politický kapitál), vyzval ich však
k tornu. aby kvóli voľbám neprestali rozmýšl‘at‘ strategicky. Zdóraznil. že nic je možné získaV
flnančné zdroje vo výške 80 % nákladov na výstavbu týchto bytov mým spósobom. než zo
SFRB. Návrh je spracovaný tak, aby mohlo byt‘ skvalitnené bývanie v I-Ilbokom prc
obyvateľov, ktorí tam aj v súčasnosti žijú. Nemožno však súhlasif s protiargumentrni ČO sa
týka situovania výstavby ajej postupnosti — vtom prípade by mesto nezískalo stavebné
povolenie ani úver zo SFRB, t.j. nemabo by friančné zdroje na to, aby sa mohlo začat‘
s výstavbou tento rok — v najlepšom prípade by to bob možné cca v polovici r. 2015, pokiaľ
by niekto prišiel s týmto návrhom. Pripomenul, že mesto zatial‘ tento nápad nerealizovalo,
pretože nešilo mé veei — stavali sa pavlačové domy, v zadnej časti sa postavil radový dom,
aby sa mohla uvoľnit‘ Moyzesova ulica, Kmet‘ova ulička, atd‘. Výsledkom toho je, že rómska
komunita sa úrovňou zdvihla, t.j. má v pniemere 3 deti, nieje evidovaný problém so školskou
dochádzkou, záškoláctvo v ZŠ na Nábreží A.Stodoluje nulové a učitelia sú s rómskymi det‘mi
spokojní (podl‘a ich vyjadrení uprednostňujú výučbu vo výlučne rómskych triedach pred
zmiešanými), t.zn. že je tendencia zlepšovania tohto statusu. Preto vyzval všetkých, aby si
kvóli určitým krátkodobým politickým ciel‘om nezatarasovali cestu pri riešení problému.
s ktorým sa mesto dbhodobo potýkalo a bude nad‘alej potýkat‘. Pripomenul, že tento krok je
návrhom na jedno z riešení v rámci Kompbexnej stratégie schválenej v minubom období
mestským zastupiteľstvom. K výhradám Ing. Ganoczyho ohl‘adom neinvestovania do mých
mestských častí podotkol, že v prepočte na jedného obyvatel‘a za posledných 20 rokov získali
najviac finančnýeh zdrojov z mesta m.č. Demänová a Hodice. Ukončil rozpravu k tomuto
bodu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
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Ing. Renevič — odporučil ako o prvom hlasovat‘ o návrhu poslanca Ing. Btcháča, PhD.. aby
sa o tomto bode rokovania nehlasovalo.

MUDr. Slafkovský — upozornil, že v tomto prípade sa nejedná o pozmeňovací návrh
v takom prípade mal byt‘ predložený pri schval‘ovaní programu rokovania. Poznamenal, že
o zmätočných návrhoch tohto typu nemožno hlasovat‘.

Ing. Rengevič — predložil na hlasovanie pozmeňovací návrh poslankyne MUDr. Voštinákovej,
a to v bode I/l zamenit‘ póvodné parcely za parcely č. 3334/1, 3334/25 a 3334/26.

Pozmeňovací návrh nebol schválený (9 poslancov za, 5 proti, 10 sa zdržalo hlasovania).

MUDr. Slafkovský — dal hlasovat‘ o póvodnom návrhu uznesenia bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (14 poslancov za, 5 proti, sa zdržali hlasovania. 1
nehlasoval). LJznesenie bob prijaté pod čísbom 14/20 14.

17/ NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ O PODMIENKACH PRIDEĽOVANIA
BYTOV VO VLASTNÍCTVE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
URČENÝCH NA NÁJOM

Návrh predložila PhDr. Ľubomíra Gloneková, poverená vedením oddelenia
sociálneho. Požiadala o doplnenie návrhu VZN v nasledovných bodoch: Čl. 2 ods. 1 písm. a) —

za spojku „a“ vložit‘ text „žije v domácnosti s minimálnym mesačným príjniom domácnosti,
z ktorého je schopná uhrádzat‘ nájom a služby spojené s bývaním a postačuje na zabezpečenie
základných životných potrieb“; v ČI. 2 ods. 6 a ods. 8 v poslednej vete slovné spojenie
„poverený zamestnanec“ nahradit‘ spojením „poverená osoba“; v Čl. 4 ods. 7 za slová „a
bytovej politiky“ vložit‘ slovo „mesta“ a na konice vety doplnit‘ text „a kontroly počtu
nájomcov a spoluužívatel‘ov bytu“; v Čl. 5 ods. 4 v poslednej vete slovné spojenie „mesto
uzatvorí“ nahradit‘ slovným spojením „mesto móže uzatvorit‘“ a v Čl. 6 písm. a) slovné
spojenie „poverený zamestnanec“ nahradit‘ spojením „poverená osoba“. Poznamenala, že
návrh VZN je predkladaný z dóvodu zániku mandátnej zmluvy, t.j. povinnosti, ktoré boli na
BP, prechádzajú na mesto.

Ing. Renevič — predložil na hlasovanie návrh VZN so zmenami uvedenými predkladateľkou.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (21 poslancov za, 3 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 1/2014/VZN.

18/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Jozef Gonda: Lipt. Ondrašová — vzhl‘adom ne to, že rekonštrukeia štátnej cesty
v smcre od hotela Jánošík na Bobrovce a Lipt. Trnovcc nebola schválená, opakovane požiadal
o odstránenie železničnej „vleČky“, ktorá pretína cestu na Revolučnej ulici (vlastník odstránil
vlečku zo západnej a východnej strany, neodstránil ju však z telesa komunikácie, čo bob
predmetom jeho póvodnej interpelácie) — zo strany mesta požiadat‘ SSC o odstránenie vlečky
v čo najkratšom Časovom intervale.
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2. Inn. Dušan Vinčur : Podbreziny — inRrmoval o iniciatíve skupiny študentov
Obchodnej akadémie, ktorá mení dopravnú situáciu a verejné priestraristvá „za vodou‘ po
výstavbe garáží, resp. po vybudovaní parkovísk na ul. Opavskej — potreba odborného riešenia
tejto situácie, aby bob možné zaujat‘ kva1ifkované stanovisko.

3. JUDr. Ján Droppa : a) Liptovská nemocnica — opakovaná požiadavka vo vcci
neoprávneného parkovania vozidiel na súkromnom pozemku — vzhl‘adom na to, že vykonané
opatrenia (osadenie dvoch stlpikov) sú nedostatočné, požaduje ich v čo najkratšom čase
dopracovať, t.j. osadit‘ stlpiky po celej dlžke pozemku.
V tejto súvislosti odporúča poslancom VUC komunikovat‘ na tému parkovania pred

nemocnicami — prehodnotit‘ otázku spoplatňovania týchto parkovísk.

b) Heliport — v súvislosti s Rozhodnutím Okresného úradu v Žiline, ktoré bob doručené
Ing. Fogašom poslancom MsZ, požiadal primátora mesta. aby zadal právnemu oddeleniu
úlohu spracovat‘ analýzu možného právneho postupu mesta Liptovský Mikuláš v tomto
prípade z hl‘adiska ekonomickej obozretnosti a právnej istoty a predložit‘ ju na rokovanie
mestskej rady.

c) Poukázal na neštandardnú formu pri zverejňovaní informácií mesta v médiách, ked‘ napr.
prostredníctvom hovorcu primátora bol v týždemíku MY LIPTOV uverejnený článok
týkajúci sa predaja časti Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s., v ktorom sa uvádza, že
tejto veci sa venovalo niekol‘ko kvalifikovaných právnikov, ktorí však neboli pomenovaní
odporučil takéto informácie v budúcnosti konkretizovat‘, pretože ich zovšeobecňovanic
evokuje u občanov dojem, že 3 právnici, ktorí sú zastúpení v MsZ, sú nedostatočne
kva1ifkovaní, keď nezastavili určitý protiprávny proces.

4. Inu. Vladimír Rencvič: a) Ul. Školská — nebezpečná dopravná situácia pri vychádzaní
zjedno9mernej komunikácie na ul. Cs. brigády (od materskej školy) — nedostatočná
prehl‘adnost‘ z l‘avej strany žiada o preverenie a riešenie tejto situácie.

b) Okolie Dominanty —jednosmerná komunikácia, ktorá bola zriadená na ul. Kuzmányho,
je nevhodne zvolený smer — pri odbočovaní z východnej strany, tj. od bývalého OSP na ul.
Zápotockého je neprehľadná situácia sprava (nepriehl‘adný plot) — v prípade, že by bol
prcdpísaný opačný smer, dopravná situácia by bola prehl‘adnejšia a najmä bezpečnejšia.

c) Parkovanie pri Dominante — obyvatelia žij úci v okolí sú nespokojní so zriad‘ovaním
parkovacích miest na komunikácii (cesty v tejto bokalite sú úzke). Dalej poukazujú na zmenu
póvodného zámeru, podľa ktorého mala byt‘ spodná čast‘ objektu bývalej Dominanty oficiálne
skolaudovaná na kancelárske priestory, pričom v skutočnosti by sa malo jednat‘ o obchodné
prevádzky, čo by si vyžiadabo viac parkovacích miest — občania požadujú, aby stavebný úrad
na túto vec dohliadol. Obyvatelia pril‘ahlých bytových domov taktiež požadujú zriadcnie
zákazu parkovania pred ich bytovými domami pre budúcich nájomcov Dominanty.

19/ INFORMÁCIE

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, informoval, že dňa 3 1.1.2014 o 12.00

hod. bude ofciá1ne otvorená separačná hala na Podbrezinách. Dalej pripomenub, že najbližšie
zasadnutie MsZ sa uskutoční dňa 6.3.20 14.
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20/ ZÁVER

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, pod‘akoval všetkým prítornným za
účast‘ a zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukončil.

7if
Ing. Anna Rašiová 7V

prednostka MsÚ
MUDr. kander Slalkovský

primátor mesta

Zapísala: Anežka Drbiaková

V Lipt. Mikuláši 18.2.20 14

Overovatelia zápisnice:

JUDr. Milan

22. ?c2ý
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