
ZÁPISNICA č.6/2014
ZO XLVI. zasadnutia mestskélio zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo dňa

5. júna 20140 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta

Poslanci MZ:

1/ MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Ján Blcháč, PhD.
3/ Ing. Jozef Bobák
4/ MUDr. Miroslav Bod‘a
5/ Ing. Lucia Cukerová
6/ Ing. Jaroslav Cefo
7/ Soňa Cupková
8/ MUDr. Oldřich Drahovzal
9/ JUDr. Ján Droppa

10/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
11/ Jozef Gonda
12/ Mgr. Martin Krajčí
13/ Ing. Milan Kružliak
14/ Mgr. Vincent Kuttán
15/ MUDr. Roman Mojžiš
16/ Ing. Vladimír Rengevič
17/ Ing. Jozef Repaský
18/ MUDr. Alžbeta Smiešna
19/ Ing. Vladimír Stankoviansky
20/ JUDr. Milan Trnovský
21/ Ing. Rudolf Urbanovič
22/ Ing. Dušan Vinčur
23/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRA VEDLNENÍ:

1/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
2/ Peter Cibák

PRIZ VANÍ:

1/ JUDr. Bibiana Kuchárová. hlavná kontrolórka mesta
2/ Ing. Anna Rašiová, prednostka Msti
3/ Mgr. Miroslav Parobek, vedúci oddelenia stratégie a marketingu Msti
4/ Mgr. Vladimír Bella, náčelník Mestskej polície ‚

5/ Ing. Jana Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky Msti
6/ JUDr. Blanka Hliničanová. vedúca oddelenia právneho Msti
7/ PhDr. Miroslava Alrnanová, vedúca oddelenia organizačného Msti
8/ Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku Msti
9/ Ing. Jana Kormaníková. špecialista útvaru koncepcií a proj. manažmentu Msti
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1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie rnestského zastupiteľstva otvoru MUDr. Alexander Slafkovský,
primátor mesta. Konštatoval. že na začiatku rokovania je prítomných 21 poslancov (2
poslanci požiadali o ospravedlnenie neúčasti), čo je nadpolovičná väčšina a mestské
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, predložil návrh na vol‘hu návrhovej
komisie, do ktorej odporučil zvolit‘ poslancov Ing. Vladimíra Stankovianskeho, MUDr.
Romana Mojžiša a Ing. Dušana Vinčura. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená
počtorn 20 hlasov (1 poslanec sa zdržal hlasovania). Primátor mesta určil za zapisovateľku
p. Anežku Drbiakovú a za overovatel‘ov zápisnice poslancov MUDr. Martu Voštinákovú
a p. Jozefa Gondu.

3/ SCIIVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, predložil návrh programu rokovania
podľa obsahu uvedeného na pozvánke s tým, že z neho stiahol hod č. 8 „Memorandurn mcdzi
mestom Liptovský Mikuláš a spoločnost‘ou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš“, a to
vzhľadom na niektoré skutočnosti. ktoré zatial‘ ncurnožňujú o ňorn rokovaf. O návrhu
programu s touto zmenou dal hlasovať.

Mestské zastupitel‘stvo program rokovania s vypustením póvodného hodu č. 8 schválilo
(21 poslancov za, 2 nehlasovali).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

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

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Personálne otázky:
Vol‘ba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie
rokov2Ol4—2018

5/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rómske občianske hliadky
v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok OP ZaSl — FSR 2012/2.1/02.

6/ Stanovenie výšky nájomnúho pre 47 b.j. v polyfunkčnom objekte (Dominanta)
s.č. 187 1/2a, Hviezdoslavova ul. Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu na rok
2014 týkajúca sa 47 nájomných bytov
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7! Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami
a nakladania s niajetkom v subjektocli štátnej správy a územnej samosprávy,
vykonanej kontrolnou skupinou NKU v dňoch od 23.01.2014 do 16.04.201 4
v meste Liptovský Mikuláš

8! Interpclácie poslancov

9! lnformácie

10/ Záver

4/ PERSONÁLNE OTÁZKY:

VOĽBA PRÍSEI)IACICH OKRESNÉHO SÚDU V LIPTOVSKOM
MIKULÁŠI NA OBDOBIE ROKOV 2014 -2018

Návrh predložila PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odde[enia organizačného MsÚ.
Uviedla. že materiál sa predkladá na základe žiadosti Okresného súdu v Liptovskom
Mikuláši, ktorý požiadal mesto o voľbu 8 prísediacich na obdobie rokov 2014 — 2018.
V zmysle zákona o sudcoeh a prísediacich volia prísediacich Okresného súdu obecné
zastupitel‘stvá v obvode príslušného súdu z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo
pracujú v obvode súdu. Požiadala do návrhu uznesenia v časti II. doplnit‘ d‘alší stlpec,
v ktorom saku každému navrhovanému príscdiacemu uvcdie jeho zamestnávatel‘.

MUDr. Roman Moižiš. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie návrh uznesenia
s vyššie uvedeným doplnkom.

Mestské zastupitel‘stvo návrh jednornyseľne (23 hlasmi) schválilo. K návrhu holo pri jaté
uznesenie Č. 52/20 14. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

5/ NÁVRH NA SCIIVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„RÓMSKE OBČIANSKE HLIADKY V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“
V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIAI)OSTÍ O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK OP ZaSl — FSR — 20 12/2.1/02.

Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková, špecialistka útvaru koncepcií a projekt.
manažmentu MsU. Informovala, že projekt „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský
Mikuláš bol predložený formou žiadosti o nenávratný finančný príspevok v máji minulého
roka. Na základe výzvy z mája t.r. bob mesto Liptovský Mikuláš vyzvané na doplnenie
náležitostí, vrátane uznesenia MsZ o spolufinancovaní. Pripomenula. že cid‘ projektu
a základné údaje o projekte sú uvedené v dóvodovej správe; celkové výdavky sú 117 23360
eur — z toho 95 % bude financované formou NFP z európskeho sociálneho ú.ndu a zo
štátncho rozpočtu SR a 5 %‚ t.. 5 861,68 eur predstavujú vlastné zdroje. Okrem činnosti 2
hliadok. ktoré budú tvorit‘ 4 Členovia rómskej hliadky a I koordinátor, sú hlavnými aktivitami
projektu aj osvetová a vzdelávacia činnost‘ zameraná hlavne na deti a mládež a záverečná
konferencia pre región stredného a východného Slovenska o príkladoch dobrej praxe v riešení
rómskej problematiky v mestách a obciach s rómskym osídlením. Zdóraznila. že výdavky
súvisiace s realizáciou projektu sú zahrnuté v rozpočte projektu ako oprávnené výdavky. tzn.
okrem mzdových výdavkov vrátane odvodov zamestnávateľa hudú z projektu hradcné aj
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náklady na zaškolenie členov rómskej hliadky. na ich vstupnú Iekársku prehliadku. na ich
vyhavenie. náklady na energie a ďalšie. V zmysle metodickej príručky MV SR sú základnými
úlohami rómskej občianskej hliadky ochrana verejného poriadku. kde budú dohliadať na
dodržiavanie nočného pokoja. predchádzať vzniku konfliktov v rámci rómskej komunity a
väčšinového obyvateFstva. dohliadať na ochranu verejného majetku pred jeho poškodzovanírn
(zneČisfovanie spoločných priestorov v obytných domoch, vandalizmus). budú hlásiť prípady
podozrenia z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR. budú kontrolovaf
miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách. hudú kontrolovat‘ školopoviiiné
deti, ktoré sa zdržujú v lokalite obce počas vyučovania. Dalšou úlohou je ochrana životného
prostredia, v rámci ktorej budú upozorňovať občanov na správne nakladanie s komunálnym
odpadom, kontrolovat‘ dodržiavanie zákazu zaktadania ohňov, ale tiež upozorňovat‘
a nahlasovať prípady stavieb bez stavebného povolenia. Na úseku ochrany plynulosti
a bezpečnosti cestnej premávky budú dohliadat‘ hlavne na bezpečnost‘ detí počas ich odchodu
do školy a príchodu zo školy a budú monitorovať a hlásit‘ PZ SR prípady jázd vodičov
motorových a nemotorových účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, bez
vodičského preukazu. pričom prioritou je bezkonfliktne zabrániť takýmto prípadom. lIlavným
kritériom pri výbere členov rómskej občianskej hliadky je morálna bezúhonnost‘, ochota
spolupracovat‘, akceptácia komunitou a spoľahlivost‘. Odporúča sa, aby členovia zložili na
zasadnutí obecného zastupitel‘stva sľub starostovi obce, čo podporuje vážnosť zastávanej
funkcie a zvyšuje autoritu člena medzi obyvatel‘mi obce. Náplňou práce koordinátora bude
rozdelenie zmien hliadkovania, časového rozpisu služicb a zadelenie lokalít členom
občianskej hliadky. Kancelária bude zriadená v rómskej osade J Ilboké, avšak členovia budú
svojou činnosťou pokrývat‘ aj d‘alšie časti mesta s koncentráciou Rórnov (Palúdzka, Okoličné,
Priernyselná ul. u d‘alšie). Člen rómskej ohčianskej hliadky bude vystupovat‘ ako oznamovatel‘
resp. svedoL nic je oprávnený ukladať sankcie a v prípade porušenia zákona má povinnost‘
okarnžite kontaktovať Policajný zbor SR alcbo Mestskú políciu.

Ing. Lucia Cukerová, poslankyňa MZ — upozornila na formálny nedostatok v schvaľovacej
časti návrhu uznesenia odporučila opravit‘ písmeno c) na písmeno h).

MUDr. Mojžiš — predložil na hlasovanie návrh uznesenia s opravou písm. c) nu písm. b)
v schval‘ovacej časti.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (22 poslancov za. I nehlasoval). K návrhu bob
pri jaté uznesenie č. 53/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

6/ STANOVENIE VÝŠKY NÁJOMNÉHO PRE 47 BJ. V POLYFIJNKČNOM
OBJEKTE (DOMINANTA) s. Č. 1871/2a, HVIEZDOSLAVOVA UL.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ZMENA ROZPOČTU NA R. 2014 TÝKAJÚCA
SA 47 NÁJOMNÝCH BYTOV

Návrh predložil Ing. Jaroslav Chomo. vedúci oddelenia správy majetku MsÚ.
Uvicdol, že pri výpočte nájomného pre týchto 47 nájornných bytov su vychádzalo z platnej
legislativy SR, a to. že nájomné móže byť maximálne z obstarávacích nákladov bytov.
Nakoľko mesto nechcelo zaťažiť budúcich nájomníkov plnou výškou nájornného. pristúpilo
sa k výpočtu základného nákladového nájomného s tým, že keď boli započítané všetky
nevyhnutné náklady (splátky úveru a úrokov, náklady spojené s údržbou spoločných
priestorov a bytov a náklady spojené so správou bytového domu). riájomné by malo
predstavovať výšku 3,44 % z obstarávacích nákladov. Táto skutočnost‘ bola prernietnutá do
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prílohy Č. 1, kde je zvýraznené nájornné pre jednotlivé byty. Informatívne holi doplnené aj
náklady za služby a nakoniec celková mesačná úhrada. K tornu je potrebné pripočítaf ešte
náklady na elektrickú energiu — kjej odberu sa budúci nájornníci budú rnusieť prihlásit‘
u dodávateľa. S týmto súvisí aj zrnena rozpočtu. ktoráje uvedená v návrhu na uznesenie.

Ing. Ján Blcháč. PhD.. poslanec MZ — v rnateriáli sa uvádza, že mesačný poplatok správcovi
týchto bytov za výkon správy bude predstavovat‘ 9.50 eur. V tejto súvislosti poukázal na
takmer 3 000 bytov, správu ktorých BP v minulom roku predal súkromnej spoločnosti,
pričom poplatok za správu bol v tom čase cca 5 eur za I byt. Predpokladá. že takáto výška
poplatku je aj v prípade nájomných bytov, ktoré d‘alej spravuje oddelenic správy majetku
mesta Lipt. Mikuláš. Poznamenal, že nový súkromný správca od I .1 .2014 zvýšil tento
poplatok za správu o cca 5 %‚ preto považuje za nepochopitel‘né, prečo sa v tomto prípade
navrhuje poplatok správcovi za výkon správy až vo výške 9.50 eur. Pripomenul. že nájornné
byty spravuje mesto prostredníctvom svojho oddelenia, takže aj v tomto prípade by bob
logické. keby byty v objekte bývalej Dominanty spravovalo mesto — pravdepodobne by tak
došlo aj k zníženiu nájmu rninimálne o 4.50 eur mesačne pre hudúcich nájomcov týchto
hytov. Na základe uvedených skutočností dal návrh, aby správu týchto 47 nájomných bytov
vykonávalo oddelenie správy majetku Msti.

Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta — upozornil, že momentálne sú tieto byty
vlastníctvom spoločnosti, ktorá ich postavila — nájornníci mesta v nich budú v podstatc
v podnájme. Ked‘ mesto odkúpi túto investíciu, stane sa vlastníkorn bytov a následne bude
mat‘ aj hlasovacie práva a všelky ostatné náležitosti. ktoré patria k správe bytového domu.
Investor oslovil všetky relevantné spoločnosti v meste, žiadna z nich však neprejavila záujem
o správu týchto bytov vzhľadom k tornu. že vzťah hlavne v začiatku je pomerne
komplikovaný — vyčistí sa až vtedy, ked‘ tieto byty budú vlastníctvorn mesta Lipt. Mikuláš.
ktoré potom bude mať zrejme aj váčšie hlasovacie práva čo sa týka správy bytov.

Mgr. Martin Krajčí, poslanec MZ — pripomenul, že vlastník bytov si vybral správcu sám —

mesto do toho nemohlo zasahovat‘. Vyjadril presvedčenie, že pokiaľ mesto tieto byty odkúpi
a bude ich mat‘ v správe, takýto poplatok sa bud‘ nebude vyberať (nebude sa na to vzt‘ahovať
zákon o správe bytov), alebo sa bude vyberat‘ v póvodnej výške. Z tohto dóvodu sa prihovoril
za to, aby sa výška poplatku upravila na štandardnú (trhovú), ktorá bude platit‘ pre všetkých
nájomcov bytov na území mesta.

Inz.. Chomo — pripomenul. že sa jedná o polyfunkčný objekt. ktorý sa spravuje v zrnysle
zákona č. 182/1993 Z.z. — v polyfunkčnom objekte rnóže byt‘ len jeden správca. Tento bytový
dom spravuje spoločnosť Agroservis Bratislava na základe zmluvy o výkone správy, ktorú má
podpísanú s vlastníkom polyfunkčného objektu. Poznamenal, že oddelenie správy majetku
mesta naďalej spravuje jednotlivé byty, bytový dom ako celok však bude spravovat‘
vykonávatel‘ správy.

Inz. Blcháč, PhD. — situácia je od začiatku vel‘mi komplikovaná a nejasná. aj preto sa
členovia ich poslaneckého klubu zdržia hlasovania o tomto bode. Je zrejmé, že mesto
nevlastní tieto byty, pretože ich ešte neodkúpilo. ale v každom prípade sa má jednat‘
o mestské nájomné byty, ktoré budú porovnatel‘né s ostatnými nájomnými bytmi vo
vlastníctve mesta. Na spravovanie týchto bytov má mesto zriadené oddelenic správy majetku
po tom. čo byty, ktoré predtým spravovalo. BP predal súkromncj spoločnosti. Tiež vzhľadom
k tornu, že oproti predchádzajúcim mesačným poplatkom cca S eur sa navrhuje suma až 9.50
eur, považuj ů takýto postup ‘oči nájomníkom za nespravodlivý.
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g. Dušan Vinčur, člen návrhovej komisie — upozornil, že pozmeňovací návrh poslanca Ing.
Blcháča nic je relevantný, nakofko zo zákona nemóžu byť dvaja správcovia bytového domu.

MUDr. Slafkovský — pokiaľje návrh zmátočný, nemožno o ňom hlasovat‘.

Ing. BIcháč, PhD. — vzal spát‘ svoj pozrneňovací návrh.

MUDr. Mojžiš — predložil na hlasovanie póvodný návrh uznesenia — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (14 poslancov za, 8 sa zdržalo hlasovania. 1
nehlasoval); prijalo k nernu uznesenie Č. 54/20 14. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

7/ INFORMÁCIA 0 VÝSLEDKU KONTROLY HOSPODÁRENIA
S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI A NAKLADANIA S MAJETKOM
V SUBJEKTOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY,
VYKONANEJ KONTROLNOIJ SKUPINOU N K Ú V DŇOCH OD
23.01.2014 DO 16.04.2014 V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Inforrnáciu prcdložil MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta. Na úvod
upozornil na predložený upravený návrh na uznesenie, do ktorého mestská rada na dnešnom
rokovaní odporučila doplnit‘ do časti I. písm. b) v prvej zátvorke za slovo ‚prípadu“ text
„uvedeného na str. 15 protokolu“ a na konci tohto odseku za slová „vnútornej kontroly“
doplnit‘ text „(s výnimkou jedného nedostatku uvedeného na str. 16 protokolu)“. Materiál sa
predkladá na základe toho, že na mestskom úrade prebehla kontrola zo strany Najvyššieho
kontrolného úradu, pričom mesto spolupracovalo s kontrolnou skupinou v zmysle požiadavick
zákona. Informoval, že kontrola prebiehala cca 3 mesiace ajej výsledkom je protokol, ktorý
mesto prevzalo a na základe neho malo prijat‘ opatrenia a o týchto informovat‘ predsedu NKU
formou uznesenia MsZ. Zároveň má mesto informovat‘ o výsledku prerokovania protokolu
z kontroly formou výpisu z uznesenia MsZ. Preto sa na toto zasadnutie predkladá na
prerokovanie práve protokol z kontroly, ktorý poslanci vopred obdržali. Pripomenul, že tento
materiál bol výsledkom určitej práce kontrolného tírnu, ktorý vytkol mestu len 2 nedostatky.
Prvým je, že mesto nežiadalo od Ml-tK 32 vrátenie dotácie, ktorú MHK dostal od mesta sícc
o 4 dni neskór a takisto ju potom o 3 dni neskór vyúčtoval, t.j. na začiatku došlo k zavineniu
zo strany mesta, preto boli prijaté opatrenia v tom zmysle, že ak niekto nevyúčtuje dotáciu
načas, bude požiadaný ojej vrátenie v plnej výškc. Druhý nedostatok bol administratívneho
charakteru srnerom k hlavnej kontrolórke v tom zrnysle, že chýbal menovitý zoznam členov
kontrolnej skupiny v záhlaví protokolu. Tento záver považuje pre mesto za veľmi pozitívny,
už aj vzhl‘adom na to, že táto kontrola vznikla na dva podncty, ktoré prišli z mesta Liptovský
Mikuláš. pričorn jeden z podnetov sa týkal výlučne kontroly zmluvných vzt‘ahov, ktoré boli
predmetom petície „Stop drancovaniu mcstského majetku“. Kontrolou boli zistcné, že všetky
body pctície sú irelevantně, že mesto hospodári v súlade so zákonom a koná hospodárne,
preto dúfal, že sa mu možno niekto z cca 2 700 občanov oprávnene podpísaných pod petíciou
ospravedlní. V súvislosti s týmto materiálom pod‘akoval celému mestskérnu úradu — všetkýrn,
ktorí boli do tohto procesu určitým spósobom zahrnutí, pretože sa prerokovávali vel‘rni fažké
a zložité postupy, ako bola konccsná zmluva s JL arénou, nájomná zmluva s Tatralandiou na
športovú halu Liptov Aréna, otázka vrátenia fnančných prostriedkov Bytového podniku do
mestského rozpočtu. atd‘. Pripomenul. že bola vykonaná aj hlbková kontrola flnancovania
celosvetovej konferencie o využití vofného Času v prírode „Euro Meet 201 3“, ktorá
konštatovala, že organizátori skončili s micrnyrn ziskom vo výške cca 2 300 eur — aj z tohto
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dóvodu by ocenil. keby sa v tnédiách autori článkov. ktorí uvádzali. že toto podujatie bude
stál‘ mesto 100 tis. eur, ospravedlnili alebo aspoň uviedli informácie na pravú micru.
Poznamenal, že bob skontrolovaných 69 dotácií v celkovej sume 452 tis. eur, kde jediným
nedostatkom bob. že MHK o 4 dni neskór vyúčtoval dotáciu, ktorú dostal od mesta. Uvedené
závery z kontroly svedčia o tom, že pracovníci MsU pod vedením prednostky si vykonávajú
svoju prácu zodpovedne a poslanci MsZ úrad kontrolujú a de facto nadia v súlade so
zákonom. Otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.

Ing. Lirbanovič — podFa jeho názoru by sa práve primátor mesta mal ospravedlnit‘ takmcr
3 500 občanom. ktorí podpísali túto petíciu (spochybňovanie oprávnenosti cca 700 podpisov
považuje za problém mesta, pretože v skutočnosti aj títo občania petíciu podpísali). nakoľko
predaje, ktoré mesto uskutočnilo. sů spochybniteľné ak nic z účtovného. tak minirnálne
z morálneho hľadiska. To, že NKU nespochybnil kroky, ktoré mesto uskutočnilo. je jedna
vec. druhá vec je však otázka morálna, pretože ak sa majetok, ktorý má podľa znaleckého
posudku hodnotu 5 200 tis. eur (Liptov Aréna), predá za 600 tis. eur, alebo ak sa majetok,
ktorý má podl‘a znaleckého posudku hodnotu 3 mil. eur (Dom služieb). predá za I mil. eur,
resp. ak sa majetok ktorý má podl‘a znaleckého posudku hodnotu cca 2 400 tis. eur (tepelné
hospodárstvo), predá za cca 1 500 tis. eur, je to dósledok nemorálneho konania. Preto občania
uvedenú petíciu podpisovali a podpisovali v nej aj nehorázne zvyšovanie miestnych daní
a poplatkov (napr. za komunálny odpad o 35 %)‚ pričom toto vedenie pred voľbarni
sl‘ubovalo, že v žiadnom prípade nebude zvyšovat‘ miestne dane a poplatky. Z tohto hl‘adiska
nic je podstatné, že nejaké NKU urobí záver, že hospodárenie mesta je legislatívne možno
v poriadku, ale podstatné je morálne hľadisko.

Ing. Repaský v súvislosti s vystúpením poslanca Ing. Urbanoviča považuje za zarážajCce
jeho spochybňovanie najvyššieho kontrolného orgánu. ktorý označil za .‚nejaké NKU“.
Zdóraznil. že pracovnici NKU sú kompetentní a vyjadrujú sa k zisteným skutočnostiam —

nemóžu si dovolit‘ posudzovat‘ nepodložené veci a vydávat‘ stanoviská. o správnosti ktorých
by neboli presvedčení. Co sa týka morálneho hľadiska, ide o relatívny pohl‘ad poukázal na
rózne kauzy v štátnorn rneradle, ktoré sú rózne hodnotené (spomenui napr. kauzu emisií, kde
bob konštatované, že nedošlo k porušeniu zákona, t.zn., že ak aj bol majetok predaný pod
cenu, je to v poriadku). V tomto prípade by neodporúča[ hodnotit‘ morálne hl‘adisko, pretožc
si nemyslí. že bob morálne to, čo bob uvedené v petícii, mesto však toto osočovanie nijako
nekomentovalo a takisto nekomentovalo dchonestujáce výrazy voči predstavitel‘om súčasného
vedenia mesta. Poznamenal, že v minulosti bol tiež aktérom určitej petície. nepoužíval však
takéto urážajúce výrazy, čoje podstatný rozdiel oproti postupom súčasnej opozície.

Ing. Vinčur — pripornenul svoje vyjadrenie. ktoré prezentoval pri návrhoch na predaj budov
Domu siužieb a Bytového podniku. tj. že materiálne veci rnajú len takú hodnotu. za akú je
niekto ochotný ich kúpiť. Žia]‘, do dnešného dňa mesto z tohto majetku nepredalo nič — napr.
v prípade Domu služieb nikto nebol ochotný kúpit‘ nehnutel‘nosti ani za zníženú cenu cca
I 600 tis. eur; podobne tornu bob aj v prípade Bytového podniku. Pripomenub, že ide
o základné ekonomické poučky, záleží však aj na spósobe ich prezentovania. Vyj adrii
nesúhlas s vystúpením poslanca Ing. Urbanoviča.

Mgr. Krajči — vyzval poslancov, aby nespochybňovabi inštitúcie alebo orgány, ktoré sú
kompetentné a majú právomoci vyhodnocovat‘ situácie (v tomto prípade NKU), pretože tým
sa popiera zrnysel právneho štátu. Vzniesol výhradu tiež k vyjadreniu Ing. Urbanoviča, ktorý
považuje skutočnost‘, že na petícii bob 700 podpisov neplatných, za problém mesta a nic za
problém petičného výboru — takéto vyj adrenie pokbadá za absurdné.
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Ing. Urbanovič — nespochybňuje prácu NKÚ z legislatívneho hľadiska, aj keď nic je známe,
aké materiály mu bolí mestom predložené. pripomienkuje však to, čo sa udialo. tj. aké
predaje mesto uskutočnilo, čo je z hl‘adiska morálneho neprípustné. Poznamenal, že dobrý
hospodár predá svoj majetok vtedy, keď je dopyt po nehnuteľnostiach — takto bob potrebné
postupovat‘ napr. v prípade Domu služieb, ktorý sa mohol zatiaľ udržiavat‘ v prevádzke.
Namiesto toho váčšina nájornníkov po zverejnení informácie, že Dom služieh sa ide predávať,
opustila tieto priestory. Takéto konanie mesta považuje vý]učne za kšcfl.

jg. Blcháč. PhD. — uviedol. že v mene poslaneckého klubu i svojom sa chce vyjadriť
k tomuto .‚zvláštriemu materiál«‘, ktorý bol doručený poslaricom. V niektorých častiaeh
odmietajú takéto hodtiotenie situácie, pretože ide len o vytvárariie určitej virtuálnej reality,
ktorá je veľmi vzdialená od skutočnosti. Kontrola bola vykonaná sice ria základe určitých
podnetov, otázkou však je, o aké podnety sa jednalo. Vyslovil podozrenie, že táto kontrola
bola vykonaná na objednávku, že bola značne účelová a v mnohých častiach povrchná.
Vzhľadorn ku „kvalit«‘ tohto materiálu vyzval poslancov, aby hlasovali proti prijatiu takéhoto
uznesenia, ktorého návrh je predložený. Zároveň pod‘akoval predkladatel‘ovi. že predkladá
poslancom protokol o výsledku kontroly v plnom znení. Pripomenul, že už v r. 2011 bola
diskusia o tom, že MsZ by malo prerokovávat‘ (aj na základe usmernenia NKU) správu
o výsledkoch kontroly, na druhej strane však protokol poskytuje viac informácií. Učelom
tohto materiálu je podl‘a jeho názoru vyvinit‘ sa z niektorých vecí, ktoré prebehli v r. 2013, ale
aj v mých obdobiach (protokol sa čiastočne dotýka aj roku 2012). Upozornil tiež na to, že
vedúci kontrolriej skupiny bol zároveň členom kontrolnej skupiny. ked‘ NKIJ vykonával
vel‘kú kontrolu v r. 2010— 2011. čo bob patrične medializované a zrejme aj v tomto prípade
je cieľom len d‘alšia medializácia. Co sa týka samotného protokolu, v prvej časti (rozpočet
mesta a výsledok jeho rozpočtového hospodárenia) ide len o konštatovanie existujúceho
stavu, čo nic je potrebné komentovat‘. Poznamenal, že aj ked‘ primátor na úvod verejne
poďakoval všetkým pracovníkorn Msti, ktorí sa na kontrole podieľali. odporučil v takýehto
vyjadreniach určitú opatrnost‘, pretože kontrolnej skupme zrejrne neboli predkladané všetky
inf‘ormácie, alebo bolí predkladané neúplné inf‘ormácie. Je na škodu veci. že napr. na str. 6,
kde sa uvádzajú údaje o záverečných účtoch a o audítorskej správe, sa protokol nevenuje tej
časti audítorskej správy, ktorá bola na MsZ často kritizovaná a týkala sa vzfahu mesta
k spoločnosti FIN.M.O.S.. a.s. v súvislosti s investíciou do modernizácie verejného osvetlenia
a ozvučenia verejného osvetlenia. Dalej poukázal na otázku preverenia stavu zadlženosti
mesta (str. 7) — v tejto súvislosti požiadal prednostku MsU, aby mu v krátkom čase predložila
informáciu o evidenčnom počte obyvateľov k 3 1.12.2013 a k 3 1.12.2012, pretože ak sa
v protokole konštatuje, že celková úverová zadlženost‘ mesta k 31 .12.2012 je 16 336 392 eur,
čo na I obyvatel‘a predstavuje 468 eur, mesto by podľa toho malo mať 34 903 ohyvateľov.
Taktiež ak na konci roka 2013 bola úverová zadlženost‘ 15 672 059 eura na 1 obyvateľaje to
440.5 eur, mesto by malo mat‘ 35 254 obyvatel‘ov. čo nepovažuje za reálne, pretože v tom
čase malo mesto cca 32 500 obyvateľov. Navyše keby pracovníci mesta boli informovali
kontrolnú skupinu, že v r. 2014 schválilo mesto ťiver vo výške L3 mil. eur, z ktorého do
konca roka splatí cca 0.6 mil. eur, k 1.1.2015 bude úverová zadlženosť cca na úrovni 465 eur.
čo je 45 %‚ pričorn k 1.1.2011 bola 49 % - z tohto hľadiska odporučil určitú opatrnosť pri
hodnotení úverovej zadlženosti. Za pozitívne považuje, že sa v tomto rnateriáli neohjavuje
závázok voči spoločnosti FIN. M.O.S., as., aj ked‘ kontrolná skupina mohla skonštatovať, že
tieto závázky mesta riespadajú pod úverovú zadlženost‘. Co sa týka bodu 2.1 — súlad
vybraných výdavkov mesta s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi (konferencia
Euro Meet 2013), skonštatovali síce pozitívny výs{edok. možno by však bob vhodné
skontrolovat‘ aj výdavky mestských organizácií, ktoré mali v súvislosti s touto konferenciou.
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Čo sa týka hokejového klubu, keby pracovníci NKÚ boti dostali lepšie infbrmácie. zistili by,

že MHK o.i. dostal aj d‘alšiu dotáciu v podobe reklamy vo výške 19 tis. eur. Pokiaľ ide

o prípady, ktoré boJi spomínané. resp. ďalšie (JL aréna. zvýšenie kvality separovaného zberu

odpadov, Liptov Aréna, atd‘.), vedenie mesta sa podľa jeho názoru obáva určitých problérnov,

ktoré by v súvislosti s týrnito projektmi mohli vzniknút‘, preto zrejme iniciovalo takúto
účelovú kontrolu. Predloženému protokolu možno vytknút‘ aj to, že v prípade JL arény a vecí

s tým súvisiacich sa na str. 11 uvádza, že zostatková cena prevádzaného majetku mesta

vedená v účtovníctve je 45 531 eur, ale následrie v časti. kde sa kontrola venovala veřmi

stručne predaju Liptov Arény, sa zostatková hodnota neuvádza. Suma 3 156 tis. eur, ktorá

bude zostatkovou hodnotou haly v r. 2024, zrejme nebola predmetorn protokolu, upozornil

však, že to bude problém pre primátora. ktorý bude v meste v r. 2024, pretože hude musiet‘

nešit‘ stratu cca 2.5 mil. eur. Za prínos považuje, že na základe tohto protokolu sa poslanci

dozvedeli o jednej výpožičke (3,7 ha pozeinok v Okoličnom). o ktorej doteraz neboli

informovaní. V súvislosti s petíciou „Stop drancovaniu mestského majetku“ nesúhlasí s tým,

aby sa primátorovi mesta niekto ospravedlňoval, naopak, primátor by sa mal ospravedlnit‘ za

to, že protizákonne postupoval pri vyhodnocovaní petíeie, ktorú podpísalo takmer 3500

obyvateľov mesta. Pripomenul. že konštatovanie, že „zistený skutočný stav bol v súlade

s právnymi predpismi a verejným záujmom‘. bob aj predmetom „čierneho Mikuláša“, ktorý

mesto vydalo po nedávnom skrachovanom zastupitel‘stve. Co sa týka predaja tepelného

bospodárstva so stratou I mil. eur, ktorý bol tiež predmetom petície „Stop drancovaniu

mestského majetku‘, v protokole sa uvádza, že hodnota získaného 20 %-ného podielu mesta

(v podstate na úkor uvedenej 1 -miliónovej straty) predstavovala podl‘a znaleckého posudku

čiastku 2 705 118 eur. Poznamenal, že tento znalecký posudok nehol na základe vyžiadania

v zmysle zákona o slohodnom prístupe k informáciám žiadateľovi zaslaný s odóvodnením. že

mesto ho nemá. V prípade, že je už tento znalecký posudok k dispozícii, požiadal prednostku

MsU, aby mu bol doručený; v prípade. že nic je k dispozícii, žiada o odpoveď, na základe

čoho je uvedené toto konštatovanie kontrolnej skupiny. Co sa týka multifunkčnej haly,

pripornenul. že NKU sa v tejto súvislosti vóhec nezaoberal eurofondami, stanoviskami z MFI

SR. agentúry a pod. Vo veci Bytového podniku bola predmetom petície o.i. aj výzva, aby

mesto neuskutočnilo nevýhodný predaj takéhoto ziskového biznisu, t.j. správy hytov, za

zaujímavé však považuje, že kontrolná skupina tito čast‘ vóbec neriešita. Taktiež upozornil.

že ria str. 14, kde sa hodnotí úroveň kontroly mesta a konkrétne vo vzt‘ahu ku kontrole, ktorú

vykonala hlavná kontrolórka vo VPS za r. 2012 s uvedenými katastrofálnymi výsledkami, kde

sú rózne podozrenia, sa kontrolná skupina nevenovala meritu veci, ale venovala sa určitej

forrnálnej záležitosti, t.j., že dodatok Č. I k správe z decembra 2013 neobsahoval určité meriá.

Spomenul „mantru“, ktorá sa niekol‘kokrát obj avuje v dokumente, a to. že „zistený skutočný

stav bol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpisrni a verejným záujmom“. Opät‘

pripomenul. že táto veta sa objavuje aj v „Čiernom Mikuláši“, ktorý mesto vydalo po

památnom MsZ, ktorýrn sa nenáležite pristúpilo k vóli 3 500 ohčanov mesta Liptovský

Mikuláš, ktorú vyjadrili v petícii ..Stop drancovaniu mestského majetkď‘. Pripomenul. že

postupne vzniká d‘alšia kauza, ked‘ mesto chce predat Dom služieb za sumu 5-ročného nájmu,

ktorý v objekte donedávna bol — aj toto patrí k spomínaným rnorálnym veciam, ktorých sa

toto vedenie mesta bojí. preto si potrebuje robit‘ alibi a aj z tobto dövodu nernóžu predložený

dokument podporiť. Na záver ešte raz vyzval poslancov, aby takéto uznesenie neprijali.

MUDr. Mojžiš — zdóraznil, že NKÚ spracováva len ten materiál, ktorý si vyžiada, t.j. nic je

povinnost‘ou organizácie predkladat‘ kontrolnej skupme všetky materiály, ktoré sa kdekoľvek

v rámci organizácie vyskytujú. V súvislosti s vyjadrením sa poslanca Ing. Blcháča k otázke

predaja Domu služieb za nízku cenu poukázal na skutočnost‘, že práve Ing. Btcháč hlasoval na
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zastupiteľstve VÚC za predaj polikliniky na Jánošíkovom náhreži Č. 2, t.j. váčšej budovy
a v podstatne lepšom stave, za cenu 500 tis. eur —toto je otázka jeho etiky.

Mgr. Vincent Kultan. poslanec MZ — v súvislosti s naznačením Ing. Bicháča. že kontrolná
skupina NKU bola nekompetcntná, odporučil mu obrátiť sa na váčšinovú politickú stranu
tohto štátu s požiadavkou. aby zjednala nápravu, pokiaF NKiJ vyslal nekompetentnú skupinu
na kontrolu mesta Liptovský Mikuláš.

In. Repaský — vyjadril sa k otázke predaja Domu služieb, ktorý bude pre opozíciu zrejme
kauzou nasledujúcich dní, avšak pre vedcnie mesta to bude určite len zavišenie jedného
nepríjernného procesu. ktorý trvá už príliš dlho. Myslí si, že ponuka, ktorá bola v uplynulých
dňoch predložená, je veľmi slušná, že obyvate]ia mesta už nehudú zaťažovaní spormi okolo
využitia tohto objektu a že priestor Nárnestia micru dostane v najhližšom Čase novú tvár.
Vyjadrenia o tom, že mesto predáva určitý majetok pod cenu, sú scestné. pretože napr. aj
bývalé vedenie mesta chcelo ricšif tento zámer podobne a za takú istú cenu. Rozdiel je v tom,
že bývalé vedenie to robilo utajenou formou. keď poslancorn predložilo len I list papiera
s informáciou o určitom rnernorande, z ktorej nebol jasný zámer, atd‘., kým v súčasnosti ide
o transparentnú verejnú obchodnú súťaž, kde niajú občania možnosť prezriet‘ si aj
architektonický návrh. Osohne má z predloženej ponuky dobrý pocit, preto ocení, ak opozícia
nebude zavádzat‘ vcrejnost‘, ale bude jej záležat‘ na tom, aby v tomto meste pribudol nový
projekt a najmä aby sa dostal život do centra.

Mur. Krajčí — zo strany poslanca Ing. Blcháča boto vznesené podozrenie. že celá kontrola
NKIJ bola vykonávaná skryto. na zkladc objednávky ZO strany mesta na potvrdenie určitého
alibi. Takúto alternativu pokladá za nepravdcpodohnú. napriek tornu však vyzval vedenic
mesta. aby takéto podozrenia potvrdilo aleho vyvrátilo. pretože sa jedná o pomerne závažné
obvinenia.

Ing. Blcháč. PhD. — v súvislosti s vyjadrenízn MUDr. Mojžiša na svoju adresu poznamenal, že
nehodnotil to, ako kontrolná skupina postupovala, ale vyslovil pochybnost‘, či tejto skupme
boli poskytnuté dobré podklady od úradníkov mesta a dokumentoval to ria jednotlivých
príkladoch. Co sa týka vystúpenia Mgr. Kultana, pripomenut mu, že mcnoval len jedného
pracovníka NKÚ, ktorý bol členom kontrolnej skupiny aj v r. 201 1. Okrem toho sa pozastavil
nad vyjadrenírn Mgr. Kultana, že on má určitý vplyv na NKU. Pripornenul. že uvedené
konštatovania sú predmctom správy a on poukazoval na konkrétnych veciach zo správy na
reálne problémy. Co sa týka Domu služieb. podl‘a jeho názoru ide o princip ..holandskej
dražby‘ — je otázne. aký bude jej výsledok. Pokial‘ jde o vystúpenie poslanca Mgr. Kraj Čího,
pripomenul. že iba citoval zo správy veci, ktoré členovia ich poslaneckého klubu považujú za
nekorektné a ktoré sú zrejme dané tým, že kontrolná skupina nedostala korektné inforrnácie.

JUDr. Milan Trnovský, poslanec MZ — zdóraznil, že predložený protokol je jasný,
jednoznačný aje spracovaný profesionálne. Z tohto dokumentu vyplýva. že kontrolou
prcverených vzoriek poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta bob zistcné, že Inančné
prostriedky boli použité na stanovené účely vyplývajúce z uzavretých zrnlúv, že koncesná
zmluva Č. 59/2013-Práv, na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna zo dňa
11.3.2013, zmluva o budúcej zmluve Č. 60/2013-Práv., atd‘., boli vyhotovené v súlade
s uznescnírn MsZ Č. 115/2012 z 8.11.2012. Poslancom Ing. Urbanovičovi a Ing. Blcháčovi
pripomenul. ako v minulom období dokázali uznesenie. ktoré prijalo lcgitírnne zvolené
mestské zastupiteFstvo, zmenit‘ a sfalšovať (prcdrnetná vec je v súčasnosti v súdnom konaní)
— aj preto považuje za neprístojné z ich strany dávať nickornu určité morálrie ponaučenia.
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Vyzval poslancov poslaneckého klubu SMER-SD a SNS. aby sa všetci, ktorí majú blízko
k pravde a k realite, v hudúcnosti zdržali konania. ktorým by napr. jeho označili za určitého
zlodeja. prisluhovača, atd‘. — v prípade, že takéto konanie spozoruje, bude ho riešiť súdnym
podaním, prctože na rozdiel od niektorých mých je človekom morálne bezúhonným, nikdy
nernal problémy s orgánmi činnými v trestnom konaní a vždy hovorí, čo si myslí.

1n. Urbanovič — poukázal na nevhodné správanie sa občana scdiaceho v zadnom rade, ktorý
róznymi pokrikmi ruší rokovanie MsZ — požiadal primátora mesta. aby urobil poriadok
v rokovacej miestnosti. V tejto súvislosti poznamenal. že rešpektuje občanov, ktorí rriajú
právo zúčastnit‘ sa rokovania mestského zastupiteľstva. pokial‘ však chcú vystúpiť, majú sa
prihlásiť. Co sa týka vystúpenia poslanca JUDr. Trnovského, pripornenul mu. že prednosta
MslJ nepodpisuje uznesenia MsZ. preto nechápe. z akého titulu ho mcnoval ako bývalého
prednostu v súvislosti so zmenou určitého uznesenia.

MUDr. Slafkovský — poznamenal, že občan Batlo, ktorý je prítomný v rokovacej miestnosti,

ruší toto MsZ ovel‘a menej ako poslanci Ing. Blcháč a Ing. Urbanovič svojimi poznámkami

mimo mikrofónu počas vystúpení mých diskutuj úcich — pokiat‘ sa oni zdržia takéhoto

konania. bude napornínať aj ostatných prítomných v prípade. že rušia rokovanie.

Ing. Blcháč. PhD. — prečítal z protokolu časl‘ súvisiacu s predrnetnou dotáciou: „Tým. že
mesto nezaslalo MHK výzvu na vrátenie dotácie za nedodržanie termínu určeného ria

vyúčtovanie fnančného príspevku v sume 60 tis. eur zo strany prijímatel‘a, nekonalo v súlade

s ustanovením či. 2 ods. 9 zmluvy“. Vykázanie tohto nedostatku pokladá za účelové, aby bob

zrej mé, že kontrola zistila aspoň nejaký problém.

JUDr. Trnovský — k otázke podpísania uznesenia pripomenul. že všetky veci. ktoré podpisuje

primátor mesta, mu predkladá prednosta, ktorý je vedúcim kancelárie mestského úradu aje

určitou „predlženou rukou“ primátora vo výkone funkcie mestského úradu. Pokiaľ ide

o citáciu Ing. Blcháča v súvislosti so zisteným nedostatkom. poznamenal. že nesúviseia sjeho

vystúpením.

MUDr. Slafkovský čo sa týka petície „Stop drancovaniu mcstského majetku“, poslancovi

ing. Urbanovičovi pripomenul, že zoznam občanov, ktorí sú podpísaní pod petíciou dvojmo,

ktorí nemajú uvedenú adresu resp. ju majú uvedenú v skratke, atd‘., si móže kedykol‘vek

vyžiadat‘ a skontrolovat‘. Ubezpečil ho. že nikto nedostal žiadny pokyn manipulovat‘

kontrolné zistenia okolo petície. Pokial‘ ide o otázku znižovania cicn alebo tvorby cien.

v podstate už na ňu odpovedal poslanec Ing. Viričur, ktorý pripomenul základné ekonomické

poučky o tvorbe ceny trhom. Zároveň pripornenul, že morálne hl‘adisko je relevantné vtedy,

ked‘ ho predkladajú l‘udia, ktorí sa móžu pochválit‘ rovnou chrbticou a ktorí dlhodobo

zastávali názory konzistentné s pravdou a so zákonom. V súvislosti s vyjadrením Ing.

Blcháča, že poslancom bol predložený ‚.zviáštny materiál“, ho požiadal o odpoved‘. či za

zvláštny materiál považuje dokument so znakom NKIJ SR a podpísaný pracovníkmi NKU

SR. Poznamenal. že pre mestský úrad nic je potešujúce maf 3 mesiaee v kanceláriách

prítomných pracovníkov z NKU a nic je ani v záujrne mesta pozvat‘ si NKU na kontrolu len

z dóvodu, aby si podl‘a vykonštruovaných predstáv Ing. Blcháča predstavitclia mesta urobili

určité fiktívne alibi na to, že pracujú riadne. v zrnysle zákona a rozhodujú v súlade so

záuj mami mesta — takéto jeho podozrenia sa absolútne nezakladajú ria pravde. Požiadavka

prerokovania protokolu je jasne uvedenáv liste ing. Jasovského, predsedu NKU — z tohto

dóvodu je protokol predložený do MsZ. Co sa týka teoretizovania o zadlženosti mesta, Ing.

Blcháč pri študovaní materiálu pravdepodobne vychádzal z nesprávnych údajov. pretože údaj
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I 6.9 mil. eur zahrňu všetky záväzky mesta. t.zn. nepredstavuje úverovú zat‘aženost‘
a nemožno z neho prepočítavať ani počet obyvateľov. Dlh mesta \‘rátane SFRB tvorí cca
14 500 tis. eur a dlh bez SFRB cca 8 800 tis. eur. Vzhľadom na to. že všetky mestá veFkosti
Liptovského Mikuláša na Slovensku trpia určitým znižovaním počtu obyvatcFstva, prepočty
na obyvateľa rnajú svoju nevýhodu, že s odstupom času (napr. 3 rokov) sa základný dlh delí
číslom, ktoré je niekedy nižšie aj o 400 — 500 obyvatel‘ov. Zdóraznil, že dóležitá je
predovšetkým ahsolútna výška dlhu a porovnanie s bežnými príjmami v predchádzajúcom
roku. Pripomenul aj výhrady opozície k tornu, že Ml-lK mul na dresoch hráčov a nu ľadovej
ploche erb mesta NKIJ túto skutočnosť takisto skontroloval a nevzniesol voči tornu žiadne
výhrady. Co sa týka Liptov Arény a celého parku. ktorý priniesol mestu prospech. možno
pozitívne hodnotif, že sa podarilo pozdvihnút‘ ich na základe ‚ zmluvy. ktorá bola
odkontrolovaná tak na úrovni SACR ako aj na úrovni MH SR a NKU, pričom všetky tieto
inštitúcie konštatovali, že mesto postupuje v súlade so zákonom. Pokial‘ niekto poukazuje na
to, že po 20 rokoch príde o majetok, ktorý mu prináša každoročnú stratu, pripomenul, že
takéto zniýšl‘anie je nehospodárne — z ekonomického hl‘adiska držat‘ si rnajetok, ktorý prináša
stratu, je nezrnyselné. Taký majetok, akým je športová hala, nikdy nebude mať šancu prinášať
zisk a mesto malo v tomto smere už dávno prijať opatrenia. čo žiaľ nebolo možné z titulu
rozhodnutia bývalého vedenia mesta. V súvislosti s odvolávanírn sa Ing. Blcháča na tzv.

‚.skrachované‘ zastupitel‘stvo sa na neho obrátil s otázkou, či má na mysli to zasadnutie

rnestského zastupiteľstva, na ktoré sám neprišiel a z ktorého jeho kolegovia odišli, keď sa
malo rokovat‘ o obsahu petície a o hospodárení mesta. Zdóraznil, že išlo o riadne zasadnutie

MsZ, ktoré holo zvolané načas a kde sa zúčastnilo kvórum poslancov, ktoré umožňovalo

MsZ riadne rokovat‘. Z tohto hl‘adiska pochybnosti Ing. Blcháča nic sú opodstatnené.
Na záver ešte raz pod‘akoval všetkým kolegom, ktorí sa podiel‘ali na tom, že mesto Liptovský
Mikuláš obstálo veľmi dobre v tejto kontrole iniciovanej dvoma občanrni tohto mesta. ktorí

v žiadnom prípade nic sú spriaznení s vedením mesta resp. s niektorýin z členov poslaneckého

klubu, ktorý ho ako primátora podporuje. Clenovia opozičného poslaneckého klubu móžu

týchto občanov oslovit‘ a preverit‘ si, že podnet prišiel skutočne od nich a neuvádzat‘ občanov

mesta do omylu. Pred ukončením rozpravy udelil slovo hlavnej kontrolórke mesta na jej

požiadanie.

JUDr. Bibiana Kuchárová. hlavná kontrolórka mesta — v súvislosti s nedostatkom zisteným

voči nej zo strany NKU poznamenala. že to pre ňu znamená ceirnú skúsenosť a aj na základe

toho sa bude snažit‘ urobit‘ také opatrenia v systéme práce Ul 1K. aby vylúčili takúto

chybovost‘.

MUDr. Mojžiš — prcdložil na hlasovanie návrh uznesenia s úpravou v časti I. písm. b) — za

text v zátvorke „s výnimkou jedného prípadu“ doplniť text „uvedeného na str. I 5 protokolu‘

a na konci odseku doplniť text ..(s výnimkou jedného nedostatku uvedeného na str. 16
protokoln).

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (14 poslancov za, 4 proti. 2 sa zdržali hlasovania, 1

nehlasoval). K návrhu holo prijaté uznesenie Č. 55/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto

zápisnice.
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8/ INTERPILÁCIE POSLANCOV

1. Inn. Ján Blcháč, PhD. a) Informoval o doručení listu primátorovi mesta o zmene

názvu poslaneckého klubu SMER-SD, ES-HZDS a SNS na názov „Poslanecký klub SMER

SD a SNS“, ku ktorému došlo z dóvodu zrušenia strany ES-HZDS ajej následného výmazu

z Registra strán k 25.2.2014. V tejto súvislosti požiadal, aby na nasledujúcorn zasadnutí MsZ
bola táto skutočnosf prernietnutá do priebehu rokovania. hlavne pokiaľ ide o údaje
o poslancoch na hlasovacej tabuli.

b) Požiadal primátora mesta. aby mu doručil list. ktorým ho oslovil predseda NKÚ so
žiadosťou o prerokovanie protokolu z kontroly NKI.J v mestskom zastupiteľstve.

Ing. Rašiová — list predsedu NKÚ bude poslancovi doručený, pripornenula však. že mesto
správu z kontroly nedostalo, preto bol predmetom tohto prerokovania protokol. Mesto
odovzdalo pracovníkorn kontrolnej skupiny NKU všetky materiály. ktoré požadovali

(protokol o odovzdaní obsahuje cca 6 strán) a z nich výherovým spósobom vykonávali
kontrolu dokumentov, ktoré uznali za potrebné, okrem tých, ktoré holi doručené z podnetu

(predmetom kontroly bola iiapr. aj reklama na dresoch hokej istov). Upozornila, že predložený
dokument nic je celkový záznam NKU, ale resumé záverov z kontroly, ktoré zvážil najvyšší

kontrolný orgán.

c) Požiadal o doručenie znaleckého posudku na obchodný podiel v spoločnosti LMT.

lnu. Rašlová — znalecký posudok na obchodný podjel LMT hol predložený na zasadnutí

mestskej rady. Aj keď nic je majetkom mesta. predpokladá, že vlastník ho na požiadanie

poslanca predloží.

d) Požiadal o doručenie evidenčného počtu ohyvatel‘ov mesta Liptovský Mikuláš

k 31.12.2012 ak 31.12.2013 vzhľadom k tornu, že jeho prepočty holi zrejme korektné na
rozdiel od tých. ktoré spracovalo mesto.

Ing. Rašlová — mesto predložilo NKÚ všetky podklady, ktoré požadoval. vrátane údajov

o počte obyvateľov — tieto údaje móže poslancovi doručit‘. Co sa týka tzv. „mantry“, ktorá sa

uvádza v stanovisku k petícii, pripomenula. že v závere sa uvádza citácia zo zákona
o petíciách — takýmto výrokom sa šetrenie petície musí uzavrieť.

2. Inn. Vladimír Renevič pripomenul interpeláciu z minulého zasadnutia MsZ ohľadoni
dopravy na IJI. Cs. brigády: komunikácia pred rnaterskou školou je jednosmerná. pričom po
pravej strane šikmo parkujú autá a na prejazd zostáva len úzky pruh — cyklisti na tomto úseku
často jazdia v protismere, čím ohrozujú bezpečnost‘ cestnej premávky — požiadavka zvýšit‘
hliadkovaciu činnost‘ MsP. Zároveň žiada o predloženie záznamu o počte vykonaných kontrol

a uložených sankcií.

3. Inn. Jozef Bobák : a) Palúdzka. sídlisko Pod horičkou — sťažnosti ohčanov na
nedostatočné pokosenie trávnatej plochy (hol vykosený len úzky pás popii dornoch smerom

k stromom) — požiadavka vykosit‘ celú šírku plochy, aby sa na neudržiavaných častiach

nehromadil odpad a nerozširovala sa burina, príp. vyzvat‘ majitel‘ov pozemkov k pokoseniu

alebo pokosit‘ tieto plochy na ich náklady.
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b) Palúdzka — detské ihrisko na ul. J. Lenka — opravené oplotenie je opilť poškodené —

požiadavka o opravu.

c) Palúdzka — basketbalové ihrisko na ul. J. Lenka — za košrni na ohoch stranách je
poškodené drótené oplotenie požiadavka o opravu.

4. MUDr. Roman Mojžiš : a) Garhiarska ulica — parkovisko pri podchode (vchod od
N4oyzesovej ulice) — požiadavka o opravu výtlkov.

b) Štúrova ulica — pri rekonštrukcii komunikácie došlo k poškodeniu trávnika pred
budovou Všeobecnej zdravolnej poisťovne a sociálnej poisfovne — požiadavka dosiať trávu
v šírke cca 20 cm.

5. Inu. Jaroslav Čefo : a) Podbreziny výpomoc súkrornnej spoločnosti (Greenland) pri
kosení verejných priestranstiev — zaujímal sa, či sa jedná ojednorazovú záležitost‘ alebo
každoročnú objednávku zo strany VPS.

Ing. Kružliak — dlhodobé daždivé počasie spósobilo, že VPS následne nestačili kosiť, preto
bola výberovým konanírn vyhratá na pomoc pri kosení súkromná lkma. V týchto prípadoch je
však zaznamenávané množstvo problémov jednak čo sa týka kvality kosenia ajednak porúch
mechanizmov (v poslcdnom prípade musia VPS zrazif fírrne čast‘ z dohodnutej ceny. nakoľko
museli niektoré mechanizmy viackrát opravovať).

b) Podbreziny — bezbariérový prechod nwdzi ulicami Dubová a Kerni — nespÍňa svoj účel,
nakoľko na jednej strane je viac ako 7 cm prevýšenie potreba dobudovat‘ určitý nábeh.

6. ln. Štefan Ganoczv, PhD. : a) Bodice — požiadavka na opravu kanalizačných
poklopov bola splnená čiastočne — na križovatke ulic Lazná a Pod brehmi nehol opravený I
kanalizačný poklop — požiadal o dodatočné vykonanie opravy (LVS) + vykonanie opravy
povrchovej kanalizácie (VPS).

b) Bodice — pri kosení plochy pred kultúrnym domom pokosiť nielen póvodný pozernok,
ale aj nový pozemok. ktorý mesto získalo výrnenou za areál okolo kostola.

c) Bodice — protipovodňové opatrenia — poďakoval MsZ za schválenie 5 tis. eur na
projektovú dokumentáciu, zároveň však odporúča spoločné stretnutie aj za účasti zástupcov
z m.č. Bodice — možnost‘ dohodnút‘ optimálne riešenie.

d) Demánová — parkovacie miesta na ul. Kernovej — v r. 2013 bol prísFub na zaradenie
tejto akcie do rozpočtu na r. 2014 v prípade úspory ĺnančných prostriedkov — vzhľadorn na
to. že ide o pomerne nízkorozpočtovú akciu, odporučil vrátiť sa k tornu a zaradiť ju do
rozpočtu — realizácia by napomohla dopravnému režimu na ul. Kernovej.
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e) Predložil podnet v súvislosti s dlhodobo riešenýln prohlémorn zvozu zeleného odpadu.
ktorý neúmerne narastá aj v rn.č. Bodice a Demánová — odporučil zvážiť možnost‘
prostredníctvom VPS zabezpečif určité jednoduché kompostéry (skladačky), ktoré by boli
ponúkané občanorn, ktorí majú o ne záujem, za primeranú cenu (max. do 25 eur) — toto
riešenie by mohlo napomócť zníženiu množstva vyvážanáho zeleného odpadu.

7. MUDr. Jaroslav Barok : a) Podbreziny — opakujúci sa problém ..psíčkarov —

znečisťovanie životného prostredia — požiadavka zvýšiť kontrolnú činnosť MsP.
Zároveň odporučil v budúcnosti pri schvaľovaní miestnych daní a poplatkov zvýšit‘ daň za psa
aj ria dvojnásohok. nakoľko nezodpovedriých držitel‘ov psov neustále prihúda.

b) Podbreziny — aj keď na základe jeho interpelácie hola pred Základnú školu J. Kráľa
umiestnená dopravná značka ohmedzujúca rýchlosf na 40 km/hod., mnohí vodiči túto
rýchlosf nedodržiavajú ajazdia ovel‘a vyššou rýchlost‘ou. Odporučil daf podnet na OR PZ na
vykonávanie merania rýchlosti na tomto úseku.

MUDr. Slafkovský — podl‘a informácií OR PZ — ODI už vykonáva meranie rýchlosti na
uvedenorn úseku, pričom využíva inštitút obj ektívnej zodpovcdnosti.

9/ INFORMÁCIE

MUDr. Alexander Slaikovský. primátor mesta, predložil niekol‘ko aktuálnycb
inFormácií:

I. Informoval, že ako zástupca mesta absolvoval cestu do l‘runcúzska s foik[órnym
súhorom Dumbier, ktorý pekne a s veľkým úspechom reprezentoval mesto Liptovský
Mikuláš.

2. Informovat o účasti na rokovaní na súdnom obvode 3 Bratislava vo veci sporu s 1.
úsporovou a.s., kde mesto Liptovský Mikuláš namieta, že hola podpísaná zmluva bez toho,
aby bola schválená mestským zastupitel‘stvom. Prvé rokovanie bob odročené na ďalší termín
(cca októher t.r.) s tým. žeje plánované ešte vypočutie určitých svcdkov.

3. Informoval o rokovaní na Urade pre verejné ohstarávanie vo veci napadnutia mesta
Liptovský Mikuláš za to. že nešilo vzniknutú situáciu v Základnej škole na Ul. Cs. brigády
ako haváriu. Pripomenul. že mesto obdržalo stanovisko znalca, ktorý popísal stav kotolne ako
nevyhovujúci z dóvodu úniku plynu a kysličníka uhoľnatého a skonštatoval. že táto kotolňa
nic je schopná bezpečnej prevádzky. Vzáptí na to vyhlásil bav arijnú situáciu a keďže v tom
čase hola už polovica augusta, holo potrehné začať konaf, preto sa pristúpilo k rekonštrukcii
koto lne.

4. Informoval o zverejnení podmienok ohchodnej verejnej súfaže na zahezpečenie
likvidácie odpadu v meste Liptovský Mikuláš. Podl‘a jeho názoru je otázne. či sa podarí
dosiahnut‘ prijatel‘né sumy tak. aby to mestský rozpočet po ukončení skládkovania pod
Veternou Porubou k 3 1.10.2014 príliš nezasiahlo.

5. Informoval, že d‘a[šie zasadnutie mestského zastupitel‘stva sa uskutoční v plánovanom
termíne 26.6.20 14.
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10/ ZÁVEI

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta pod‘akoval prítomným za účast‘

a zasadnutie mcstskčho zastupiteľstva ukončil.

Ing. Anna Rašiová
prednostka MsU

7 I
MUD . A exander S 1kovský

imátor mest

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Marta Voštináková

Jozef Gonda

Zapísala: Anežka Drbiaková

V Lipt. Mikuláši 20.6.20 14
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