
ZÁPISNICA č.l/2014 
zo XL!. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo dňa 
9. januára 2014 o 15.oo hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši 

PRÍTOMNÍ: 

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta 

Poslanci MZ: 

1/ MUDr. Jaroslav Barok 
21 Ing. Jozef Bobák 
31 Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. 
41 MUDr. Miroslav Boďa 
51 Peter Cibák 
61 Ing. Lucia Cukerová 
71 Ing. Jaroslav Čefo 
81 Soňa Čupková 
91 JUDr. Ján Droppa 

101 Ing. Štefan Ganoczy, PhD. 
11 1 Jozef Gonda 
121 Mgr. Martin Krajčí 
131 Ing. Milan Kružliak 
141 Mgr. Vincent Kultán 
151 MUDr. Roman Mojžiš 
161 Ing. Vladimír Rengevič 
171 Ing. Jozef Repaský 
181 MUDr. Alžbeta Smiešna 
191 JUDr. Milan Trnovský 
201 Ing. Rudolf Urbanovič 
21/ Ing. Dušan Vinčur 
221 MUDr. Marta Voštináková 

OSPRA VEDLNENÍ: 

1/ Ing. Ján Blcháč, PhD. 
21 MUDr. Oldrich Drahovzal 
31 Ing. Vladimír Stankoviansky 

PRIZVANÍ: 

1/ JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta 
21 Ing. Anna Rašiová, prednostka MsÚ 
31 Mgr. Miroslav Parobek, vedúci oddelenia stratégie a marketingu MsÚ 
41 JUDr. Blanka Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ 
51 Ing. Miloš Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ 
61 Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialista útvaru hlavného architekta 
71 Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku MsÚ 
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8/ Mgr. Miroslav Kašák, útvar ŠFRB MsÚ 
9/ Mgr. Anna Iľanovská, vedúca útvaru právnych služieb MsÚ 

10/ Ing. Peter Lehotský, predseda predstavenstva spoločnosti Televízia Liptov, a.s. 
ll/ Mgr. Art. Mario Kermiet, TV Liptov, a.s. 
12/ Ing. Jozef Klepáč, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš 

PROGRAM: 

11 Otvorenie zasadnutia 

21 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu rokovania 

4/ Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného 
bývania v nehnuteľnosti Č.S. 1871 ("Dominanta"), zmena a doplnenie uznesenia 
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 2/2013 zo dňa 7. marca 2013 

51 Prerokovanie petície "Stop drancovaniu mestského majetku" 

61 I n for m á cie 

7/ Záver 

11 OTVORENIE ZASADNUTIA 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol MUDr. Alexander Slafkovský, 
primátor mesta. Na začiatku rokovania bolo prítomných 21 poslancov, 3 poslanci (Ing. 
Stankoviansky, Ing. Blcháč, PhD., MUDr. Drahovzal) požiadali o ospravedlnenie neúčasti. 
Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina z celkového počtu poslancov, 
primátor konštatoval, že MsZ je uznášaniaschopné. 

21 VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA 
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej 
komisie, do ktorej odporučil zvoliť poslancov MUDr. Jaroslava Baroka, Mgr. Martina 
Krajčího a Ing. Vladimíra Rengeviča. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená 
počtom 20 hlasov (1 poslanec sa zdržal hlasovania). Primátor mesta určil za zapisovateľku p. 
Anežku Drbiakovú a za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Alžbetu Smiešnu a Ing. 
Štefana Ganoczyho, PhD. (po jeho odchode bol nahradený JUDr. Jánom Droppom). 

31 SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA 

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, predložil návrh programu podľa 
pozvánky. Vyzval poslancov na prípadné pripomienky alebo doplnky k tomuto návrhu. 
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Ing. Rudolf Urbanovič, poslanec MZ - poznamenal, že tak ako bolo primátorom mesta 
konštatované, poslanec Ing. Ján Blcháč, ktorý je zároveň predsedom poslaneckého klubu 
SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, požiadal o ospravedlnenie svojej neúčasti. Poslanecký klub ho 
zároveň poveril, aby navrhol v rámci tohto programu vypustiť bod č. 5, t.j. Prerokovanie 
petície "Stop drancovaniu mestského majetku" a aby v rámci rozpravy prečítal stanovisko 
klubu a odôvodnenie k vypusteniu tohto bodu. Následne prečítal text tohto stanoviska: 

"Petíciu "STOP DRANCOVANIU MESTSKEHO MAJETKU" pripravili a zorganizovali 
náš poslanecký klub spoločne s miestnymi organizáciami politických strán SMER-SD a SNS. 
Petícia bola adresovaná a určená výlučne jednému z orgánov mesta a to primátorovi mesta. 
Takmer 3 500 občanov mesta vyjadrilo petícii podporu svojim podpisom. 

Cieľom podanej petície nebol zámer, aby bolo vypísané referendum. Petíciu podpísalo 
podľa našej kontroly skoro 13 % občanov z celkového počtu 26936 oprávnených voličov, čo 
je vysoký počet občanov nášho mesta, ktorí týmto spôsobom vyjadrili svoj názor na 
nehospodárne nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta a nesúhlasia s nekompetentnými 
rozhodnutiami orgánov mesta pri rozhodovaní o verejných záležitostiach obecného významu, 

Občania mesta v predloženej petícii teda vyjadrili svoj názor ku konkrétnym problémom, 
čo by malo priniesť iný prospešný pohľad na veci, ktoré sa ich tiež bytostne dotýkqjú a 
dokonca predložená petícia mala byť prostriedkom na zamedzenie izolovanosti rozhodovania 
mestského zastupiteľstva pri spravovaní obecných záležitostí. Tento postup, t.j. podanie 
petície bol zvolený v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom 
práve, ktorý znie: Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo 
iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy (ďalej len "orgán 
verejnej správy'') so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia''). Predložená 
petícia žiadala zastaviť nehospodárene nakladanie s majetkom mesta, čo je v súlade 
s citovaným znením zákona o petičnom práve. 

Aj keď sa v predloženej správe pre MsZ konštatuje, že pri nakladaní s mqjetkom mesta 
v každom prípade bol dodržaný zákon a verejný záujem, s takýmto názorom nie je možné 
súhlasit: Pretože hodnota mqjetku určená znaleckým posudkom je výrazne vyššia, ako cena za 
ktorú sa tento majetok ponúka na predqj. Čo je v rozpore s príslušnými ustanoveniami 
zákona o obecnom zriadení a zákonom o majetku obcí, pretože" Orgány obce a organizácie 
sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať." Taktiež slovné spojenie 
"verejný záujem" má na mysli využívanie majetku na verejnoprospešné ciele, teda 
prevádzaný majetok obce z dôvodu verejného záujmu má nad'alej pln it' verejnoprospešný 
účel a má slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom. 
Prevod majetku len z dôvodu súkromnej výhody poskytnutej súkromnej osobe nemôže byť 
vo verejnom záujme. 

V predloženej správe pre MsZ o prerokovaní petície "STOP DRANCOVAN1U 
MESTSKÉHO MAJETKU predkladateľ pri každom jednotlivom bode uvádza, že "Zistený 
skutočný stav je v súlade s právnymi predpismi a verejným záujmom, takýto záver však 
neobstojí, nie je bližšie právne kvalifikovaný, je len všeobecným konštatovaním .. 

Skutočnost; že postup pri nakladaní s konkrétnym mqjetkom vo vlastníctve mesta, resp. 
jeho prevod bol schválený v MsZ bolo len z toho dôvodu, že opozícia je zastúpená v MsZ 
menšinou, a tým nie je možné prehlasovať nevýhodné návrhy nakladania s majetkom mesta. 
Trváme na našom stanovisku, že vo všetkých prípadoch prevodu majetku, ktoré sú uvedené 
v predmetnej petícii, ide o nehospodárne nakladanie s majetkom mesta. 

Predmetná petícia bola konkrétne určená primátorovi mesta Liptovský Mikuláš MUDr. 
Alexandrovi Slafkovskému, ktorý v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) zákona Č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení je jedným z orgánov mesta. 
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Keďže petícia nebola určená druhému orgánu mesta, t.j. mestskému zastupiteľstvu, 
ktorému primátor mesta predkladá petíciu na prerokovanie až dňa 9.1.2014, sme toho 
názoru, že týmto došlo zo strany primátora mesta k porušeniu ustanovenia § 5 ods. 3 zákona 
Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení a to z dôvodu, že pokiaľ sa necítil byť 
príslušný doručenú petíciu vybavi( resp. vybaviťjej čast; bol povinný do 10 pracovných dní 
postúpiť kópiu petície, resp. jej čast; príslušnému orgánu mesta a zároveň túto skutočnosť 
oznámiť tomu, kto petíciu podal alebo osobe ktorá bola určená na zastupovanie v styku 
s orgánom samosprávy. 

My sme primátora mesta v sprievodnom liste k podanej petícii žiadali, aby predložil na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva doručenú a vyhodnotenú petíciu. To znamená, či 

primátor mesta rešpektuje, alebo nerešpektuje vôľu takmer 3 500 občanov mesta Liptovský 
Mikuláš. " 

MUDr. Roman Mojžiš, poslanec MZ - pripomenul, že platných podpisov v petícii bolo 
podstatne menej než uvádzaných 3 400, t.j. nejedná sa o 13 % ako spomínal Ing. Urbanovič . 

Ďalšou skutočnosťou je, že aktéri petície si dovolili hrubo, urážajúcim spôsobom zavádzať 
a klamať občanov mesta, stáli na najvýznamnejších verejných priestranstvách, kde nabádali 
obyvateľov k podpísaniu petície a na druhej strane, keď sa má o tejto téme rokovať na 
najvyššom fóre tohto mesta, nemajú záujem diskusie sa zúčastniť. 

MUDr. Slafkovský - doplnil, že § 5 zákona o petičnom práve ustanovuje, že ak je predmetom 
petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu, petíciu 
vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. Nakoľko sa jedná o činnosti , ktoré patria do 
kompetencie MsZ, aj po diskusii s hlavnou kontrolórkou je jednoznačné, že táto petícia, ak 
má byť správne vybavená, musí sa ňou zaoberať mestské zastupiteľstvo, t.zn. nemôže sa k nej 
vyjadrovať primátor. Keďže k návrhu programu nebolo do diskusie prihlásených viac 
poslancov, dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. Urbanoviča. 

Návrh nebol schválený (O poslancov za, 9 proti, 12 nehlasovalo) . 

Ing. Urbanovič - vyjadril protest proti výsledku tohto hlasovania, keďže nebolo jasné, o čom 
konkrétne sa hlasuje. 

MUDr. Slafkovský - dal opakovane hlasovať o návrhu poslanca Ing. Urbanoviča na 
vypustenie bodu Č. 5 z programu rokovania. 

Návrh nebol schválený (5 poslancov za, 13 proti, 2 sa zdržali hlasovania, l nehlasoval). 

MUDr. Slafkovský - dal hlasovať o návrhu programu rokovania ako celku. 

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (12 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania (5 
nehlasovali) . 

*********************** 

Po tomto hlasovaní opustili rokovaciu miestnosť poslanci: Ing. Urbanovič, MUDr. Boďa, 
Ing. arch. P. Bobák, CSc., MUDr. Voštináková, p. Čupková. 
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4/ ZMLUV A O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE NA KÚPU 47 BYTOV 
PRE ÚČELY NÁJOMNÉHO BÝVANIA V NEHNUTEĽNOSTI č.s. 
1871 ("DOMINANTA"), ZMENA A DOPLNENIE UZNESENIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
č. 2/2013 ZO DŇA 7. MARCA 2013 

Návrh predložil Ing. Miloš Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ. Informoval 
o zmenách v pôvodne doručenom návrhu na uznesenie v zmysle predloženého doplnku. 

Mgr. Miroslav Kašák, pracovník útvaru ŠFRB MsÚ - informoval, že vr. 2013 sa uskutočnila 
zmena zákona o štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá umožňuje žiadať úver vo výške 60 % 
na dotáciu o výške 40 %, t.zn. , že z hľadiska nájomných bytov, ktoré sú v meste, ide 
o najvýhodnejšiu formu financovania. Ďalšou výhodou je, že úver má prvýkrát lehotu 
splatnosti 40 rokov, t.zn. , že tieto nájomné byty by mali mať najnižšie nájomné na území 
mesta. Takisto prvýkrát v zmysle zmeny zákona o ŠFRB a o dotáciách MDVaRR SR je 
možné podať žiadosť na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Na základe získaných 
informácií uviedol, že mesto Liptovský Mikuláš je v tomto regióne (Liptov, Orava, Turiec) 
prvým, ktoré takúto žiadosť pripravuje. Pokiaľ ide o ďalší priebeh, mesto v termíne od 
15.1.2014 do 28.2.2014 musí podať žiadosti o úver zo ŠFRB a dotáciu z MDVaRR - pokiaľ 
budú žiadosti úspešné, primátor mesta podpíše zmluvy. Čerpanie finančných prostriedkov 
bude možné až vtedy, keď mesto predloží kolaudačné rozhodnutie na predmetný bytový dom 
a kúpnu zmluvu podpísanú oboma stranami a zriadi záložné právo pre ŠFRB na jednotlivé 
byty. Podmienkou tiež je, že bytový dom musí byť zapísaný na liste vlastníctva. 

Mgr. Martin Kraj čí, predseda návrhovej komisie - požiadal o zopakovanie zmIen oproti 
materiálu predloženému pred týmto zasadnutím. 

Ing. Berník - uviedol, že z návrhu uznesenia (str. č. 3) sa vypúšťa bod IV. - ukladacia časť ; 

na str. č. 5 sa upravuje číslovanie odsekov (technická chyba) a v ods. 2 sa upravuje text 
v znení: "Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom budúci kupujúci obdrží 2 
rovnopisy a budúci predávajúci a bývalý budúci predávajúci obdržia po 1 rovnopise tejto 
zmluvy."; na str. č. 6 sa vykoná gramatická oprava v mene a funkcii primátora mesta. 

Mgr. Knijčí - predložil na hlasovanie návrh uznesenia - so zmenami uvedenými 
predkladateľ om. 

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (14 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania) . 
Uznesenie bolo prijaté pod číslom 1/2014. 

**************** * 

Po tomto hlasovaní opustil rokovaciu miestnosť poslanec Ing. Ganoczy, PhD. - pri 
odchode mimo mikrofónu poznamenal, že napriek tomu, že sa hlásil do rozpravy k tomuto 
bodu, nebolo mu umožnené vystúpiť. Zároveň požiadal predsedajúceho o zmenu vo funkcii 
overovateľa zápisnice. 
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5/ PREROKOVANIE PETÍCIE "STOP DRANCOVANIU 
MESTSKÉHO MAJETKU" 

Správu predložil MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta. Zároveň poveril 
svojho zástupcu Ing. Jozefa Repaského vedením rozpravy k tomuto bodu. Na úvod 
konštatoval, že v petícii pod názvom "Stop drancovaniu mestského majetku" bol obvinený on 
ako primátor a tiež celé vedenie mesta z toho, že drancujú mestský majetok. Petícia bola 
doručená primátorovi mesta, keďže však v zmysle zákona nakladanie s majetkom mesta patrí 
do kompetencie mestského zastupiteľstva, podľa jeho názoru by o takýchto veciach malo 
rozhodovať MsZ. Preto aj po konzultácii s právnym oddelením a s hlavnou kontrolórkou 
mesta sa rozhodol predložiť tento bod na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu. 
Skutočnosť, že poslanci opozície, ktorí sa pod túto petíciu podpísali, odišli z rokovania MsZ, 
svedčí o neúprimnosti ich postoja. Pokiaľ by si za svojím názorom stáli a mali by ho 
podložený, nemali by dôvod odchádzať a verejne by ho obhajovali. Žiaľ, využili petičné 
právo len na demagógiu, oklamali verejnosť polopravdami a celá petícia splnila účel iba 
v tom, že vo vol'bách do VÚC ako kandidát na poslanca získal v meste o 1 000 hlasov menej 
než kandidát opozície (Ing. Blcháč). Zdôraznil však, že vedenie mesta nemôže byť voči 
takémuto obviňovaniu ľahostajné, preto považuje za potrebné k jednotlivým obvineniam sa 
vyjadriť. Pokiaľ ide o predaje majetku, pripomenul, že o každom bode bolo rokované v MsZ 
a väčšina z týchto bodov bola veľkou väčšinou hlasov schválená. Jeho snahou je každý 
z týchto bodov v krátkosti skomentovať a nakoniec predložiť návrh uznesenia, v ktorom by sa 
MsZ vyjadrilo k tomu, či došlo alebo nedošlo k porušeniu zákona, resp. k porušeniu verejného 
záujmu. Informoval, že dňa 13.11.2013 bola do centrálnej podateľne Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši doručená petícia "Stop drancovaniu mestského majetku" - po 
odstránení procedurálnych chýb v petícii v rámci stanovenej lehoty 30 dní, ktorá uplynie 
15.1.2014, si dovolil zvolať mestské zastupiteľstvo a predložiť tento bod na jeho rokovanie 
v súlade so zákonom. Doplnil, že do podateľne MsÚ bola odovzdaná petícia so 190 petičnými 
hárkami, v ktorých kontrolou bolo zistené, že z 3 487 podpisov je v 718 prípadoch duplicitný 
údaj, neúplný údaj alebo nečitateľný údaj, t.zn., že petícia obsahovala 2 769 platných 
podpisov obyvateľov, čo predstavuje len 10,28 % z celkového počtu oprávnených voličov 
mesta, a teda sa nemusí postupovať podľa zákona o obecnom zriadení, ale podľa zákona 
o petičnom práve. Predmetom petície bola žiadosť smerovaná na primátora mesta s tým, aby 
"zrušil vyššie uvedené prevody nehnuteľností formou návrhu a schválenia príslušných 
uznesení MsZ, pretože má na to dostatočný počet poslancov MsZ, ktorí ho podporujú". 
Priamo v petícii sa teda uvádza, že sa žiada niečo, čo je v kompetencii MsZ a keď mesto 
prejavilo snahu o obsahu petície rokovať, tí, ktorí o to žiadali, žiaľ z rokovania odišli. Prvou 
vecou, ktorá bola v petícii vytýkaná, bol predaj Základnej školy Ap. Pavla na Janoškovej 
ulici, ktorá mala hodnotu 882 724 eur, len za kúpnu cenu 4 eurá. Pripomenul, že túto budovu 
mesto odovzdalo po hlasovaní v MsZ Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie 
za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš na celý 
predmet kúpy pre prípad akéhokoľvek prevodu na inú osobu s vedľajšími dojednaniami. ZŠ p. 
Pavla plánuje v budúcnosti investovať do svojich nehnuteľností, získavať finančné 
prostriedky z eurofondov, atď., k čomu potrebuje mať aj jasný právny vzťah k majetku, do 
ktorého by chcela investovať. Zdôraznil, že v čl. III. ods. 3.2. kúpnej zmluvy sa kupujúci 
zaviazal, že predmet zmluvy bude využívať len na tento účel, inak je povinný predať ho 
mestu za rovnakú kúpnu cenu, t.j. za 4 eurá - čím mesto zabezpečilo verejný záujem. K tomu 
pripomenul, že na území mesta Lipt. Mikuláš v minulosti bol takýto druh majetku 
niekol'kokrát prevedený na inštitúcie vzdelávacieho charakteru, pričom vždy to bolo za 
podmienky, že bude zachovaný účel a cena bola symbolická. Takéto prevody sa 
uskutočňovali v rôznych volebných obdobiach a princíp verejného záujmu bol pri nich jasný. 
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Čo sa týka požiadavky právnych predpisov, zákon Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí jasne 
ustanovuje, že takýto prevod spadá do prípadov, ktoré je možné realizovať podľa § 9a ods. 8 
písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Každý poslanec má právo hlasovať na základe 
svojej slobodnej vôle a mandátu poslanca. Z toho vyplýva záver, že zistený skutočný stav je 
v súlade s právnymi predpismi a verejným záujmom, ktorým je zabezpečenie výchovno
vzdelávacieho procesu a možnosť vrátenia nehnuteľností za rovnakú kúpnu cenu. Ďalším 
bodom petície bol "predaj mestskej technológie na výrobu tepla ktorej hodnota bola 
2.335.465 eur za sumu 1 400000 eur". Zistený skutočný stav veci je, že Bytový podnik 
Liptovský Mikuláš, a.s. na základe trojstrannej nájomnej zmluvy uzavretej od 29. 9. 2008 do 
31.12.2028 (t.j. na 20 rokov) prenajal spoločnosti LMT, a. s. technologické zariadenia na 
výrobu tepla a prípravu TÚV. Podľa nájomnej zmluvy boli BPLM a mesto zmluvne zaviazané 
na odkúpenie technického zhodnotenia za zostatkovú hodnotu do šiestich mesiacov od 
ukončenia nájmu. Podľa kvalifikovaného odhadu by výška tohto záväzku mohla dosiahnuť 
sumu cca 4000000 eur. Uznesením Č. 43/2013 zo dňa 23.5.2013 mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo, že odpredá súbor lmuteľných vecí vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Bytový 
podnik Liptovský Mikuláš, a.s. za kúpnu cenu 1 400 000 eur obchodnej spoločnosti LMT, 
a.s., pričom zostatková cena prevádzaných hnuteľných vecí predstavovala hodnotu 1.358 tis. 
eur, znalecká hodnota čiastku 2.335 tis. eur. Na druhej strane MsZ schválilo vstup mesta Lipt. 
Mikuláš do obchodnej spoločnosti LMT,a.s. ajeho majetkový podiel mesta v tejto spoločnosti 
vo výške 20% s hlasovacími právami vo výške 34 % v rozhodovaní o strategických 
záležitostiach spoločnosti; mesto týmto získalo 20 % podiel, ktorého hodnota predstavovala 
podľa znaleckého posudku čiastku 2.705.118 eur. Týmto rozhodnutím MsZ ochránilo mesto 
od budúceho záväzku odkúpiť technické zhodnotenie tohto zariadenia za cca 4 000 000 eur, 
mesto získalo do rozpočtu 1 400 000 eur, získalo akcie a ďalších 20 % podielu na zisku zo 
spoločnosti, ktorá vykazuje v priemere 600 000 eur zisku ročne, t.zn. spolu cca 110 - 120 tis. 
eur podielu na zisku. Čo sa týka vyhodnotenia právnych predpisov, všetky právne úkony 
týkajúce sa predaja technologického zariadenia v prospech spoločnosti LMT, a.s. boli 
v súlade s ustanovením § 409 a nasl. obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi 
predpismi ako aj so zákonom o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Záver je, že zistený skutočný stav je v súlade s právnymi predpismi a verejným záujmom. 
Údaje uvedené v petícii sú neúplné a nepresné. Tretím bodom petície bolo, že "mesto zvyšuje 
všetky dane a poplatky za odpad o viac než 30 %". Realita je, že ne r. 2014 sa jednalo 
o zvýšenie 03,6 %. Podľa zisteného skutočného stavu veci mesto od roku 2011 hospodári 
s prebytkom bežného rozpočtu mesta ako aj s prebytkom rozpočtu mesta ako celku. V roku 
2012 dosiahlo prvýkrát i účtovný prebytok hospodárenia od roku 2008. Mesto nemá teda aké 
straty vykrývať zvyšovaním daní ako tvrdí text petície. Poznamenal, že nárast daní o infláciu 
je stanovený preto, aby sa pokryl aj nárast výdavkov, ktoré mesto má z titulu inflácie. Mesto 
ako správca dane môže stanoviť, ktoré dane a poplatky bude vyberať. Poplatok za komunálny 
odpad je obec povinná zo zákona "uložit"'. Mesto sa rozhodlo vyberať daň z nehnuteľností, 
daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné 
automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. Možnosť vyberať daň za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta vo VZN neuložilo. Od r. 2012 prebehlo 
niekoľko zmien sadzieb na mestských daniach, s tým, že pre rok 2012 sa hlasovaním v 
decembri 2011 zvýšila daň z nehnuteľnosti o 16 %, daň za ubytovanie o 52 % (z 0,66 eur na 
1 euro za noc) a daň za psa o 1 %, poplatok za komunálny odpad sa zvýšilo 25,31 %. V tom 
istom roku bolo prijaté aj uznesenie MsZ o výške zvyšovania daní a poplatku o výšku inflácie 
predchádzajúceho roka, pre rok 2013 sa na základe prijatého uznesenia zvýšili miestne dane a 
sadzba poplatku za komunálny odpad o 3,9 %, pre rok 2014 sa zvýšili dane a sadzba poplatku 
za komunálny odpad 03,6 %, čo je vo výške inflácie za predchádzajúci kalendárny rok 2013. 
Petícia nesprávne uvádza, že mesto zvyšuje všetky dane a poplatok za odpad sa zvyšuje o viac 
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ako 30 %. Medziročne sa poplatok za komunálny odpad od roku 2011 do roku 2014 zvýšil 
v priemere o 8,09 %. Celkové daňové zaťaženie priemernej rodiny stúplo o cca 8,5% ročne 
za obdobie rokov 2011-2013. Mesto vo vzťahu k sociálne slabším vrstvám obyvateľstva 
prijalo pri všetkých daniach a poplatku zníženie základnej sadzby dane. Pokiaľ ide 
o požiadavky právnych predpisov, prijaté VZN o sadzbách miestnych daní a poplatkov boli 
v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien. Záver je, že zistený 
skutočný stav je v súlade s právnymi predpismi a verejným záujmom. Údaje uvedené v petícii 
sú nepravdivé. Bod č. IV. petície má 2 časti - prvá sa týka Liptov Arény a druhá bývalej 
budovy Bytového podniku. Súčasné vedenie údajne poškodzuje mesto, keď sa budovy Liptov 
Arény s parkoviskom v hodnote 5 266 tis. eur chce zbaviť za 640 tis. eur a budovy Bytového 
podniku, ktorej hodnota je 1 083 tis. eur, za 505 tis. eur. Podľa zisteného skutočného stavu 
mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo dňa 24.05.2013 obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší 
návrh na dlhodobý nájom s právom kúpy a uzavretie príslušných zmlúv na nehnuteľnosti 
v k.ú. Liptovská Ondrašová, stavby "Multifunkčná kultúrno-športová hala". Pripomenul, že 
obchodná verejná súťaž (OVS) na prenájom s právom kúpy sa opakovala trikrát, pričom 
dvakrát sa neprihlásil žiadny záujemca, v treťom kole je vyvolávacia cena na dlhodobý 
prenájom s právom kúpy 670 670 eur. Podmienky OVS boli schválené mestským 
zastupiteľstvom. Cieľom tejto operácie je získať pre mesto späť finančné prostriedky, ktorými 
sa spolupodieľalo na výstavbe tejto haly ako európskeho projektu, kde spolufinancovanie bolo 
vo výške 5 % , čo predstavovalo cca 340 tis. eur a ďalších 330 tis. eur boli neoprávnené 
výdavky. Týmto dlhodobým prenájmom by mesto splnilo všetky podmienky, ktoré požaduje 
EÚ, t.zn., že hala je postavená, prevádzkuje sa a mestu by sa vrátili finančné prostriedky, 
ktoré do projektu vložilo formou spolufinancovania. Mesto by sa tiež zbavilo povinnosti túto 
halu prevádzkovať, pretože doteraz bola každý rok v strate v priemere 95 - 105 tis. eur. 
Zároveľí. by mesto získalo tú výhodu, že by neprichádzalo o príjmy z parkoviska pred touto 
halou, nakoľko ešte jeho predchodca podpísal určité memorandum bez vedomia MsZ, v 
ktorom sa mesto zaviazalo, že nebude vyberať žiadne parkovné. Prenájmom haly by teda 
mesto získalo finančné prostriedky, ktoré do jej výstavby vložilo a ušetrilo by ročne cca 100 
tis. eur na prevádzke. Druhou časťou tohto bodu sú bývalé objekty Bytového podniku na 
Námestí osloboditeľov, ktoré boli ponúkané na odpredaj 6x, vždy formou OVS a doteraz sa o 
ne nikto neprihlásil (v ostatnom kole bola vyvolávacia cena 505 tis. eur). Z tohto hľadiska 
tvrdenie, že mesto predáva majetok pod cenu, aj keď postupuje verejnými súťažami, je 
nezmyselné, pretože jediný, kto dokáže presne stanoviť cenu, je trh a nie napr. určitá skupina 
poslancov alebo osobný názor. Záver k tomuto bodu je, že zistený skutkový stav je v súlade s 
právnymi predpismi a verejným záujmom. Posledným bodom v petícii bolo, že mesto sa chce 
zbaviť výnosného biznisu - správy bytov, ktorú zabezpečuje Bytový podnik. K tomu 
poznamenal, že za ostatných 20 rokov bola správa bytov akoby "schovaná" v celkových 
príjmoch BP a prekrývaná výnosom z prenájmu a zo zisku z tepelného hospodárstva. 
Dlhodobým prenájmom tepelného hospodárstva v roku 2008 prišiel BP o hlavný zdroj príjmu. 
Ani opakovanými intervenciami sa nepodarilo dosiahnuť od roku 2008 zisk na správe bytov 
v osobnom vlastníctve. Je teda zrejmé, že súkromný sektor robí túto činnosť efektívnejšie 
a preto nie je vo verejnom záujme dotovať z verejných zdrojov správu bytov v osobnom 
vlastníctve. Preto bolo uskutočnene výberové konanie, z oslovených 4 uchádzačov, predložili 
cenové ponuky dvaja uchádzači a z nich bol vybraný ten, ktorý ponúkol najvyššiu cenu za 
právo spravovať byty v osobnom vlastníctve a to 70.000 eur + účtovná cena časti podniku ku 
dňu jeho predaja. V septembri roku 2013 MsZ súhlasilo s návrhom predstavenstva 
spoločnosti, aby správu vlastného majetku si vykonávalo mesto prostredníctvom oddelenia 
mestského úradu a súhlasilo aj s návrhom predaja časti podniku BPLM, vzťahujúceho sa na 
správu bytov v osobnom vlastníctve. Tento návrh bol logickým vyústením vývoja spoločnosti 
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od roku 2008 a racionálnym návrhom riešenia situácie. Požiadavky právnych predpisov boli 
splnené - predaj časti podniku bol vykonaný v súlade so zákonom č.51311991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znenÍ. Zistený skutočný stav je v súlade s právnymi predpismi a verejným 
záujmom. Na záver pripomenul, že všetky veci, ktoré sú predmetom petície, boli na rokovania 
mestského zastupiteľstva riadne spracované, odôvodnené a boli predmetom príslušného 
zákonného hlasovania. Prílohou materiálov vždy boli ekonomické analýzy, dopad na rozpočet 
mesta a pod. Materiály boli prerokované v príslušných odborných komisiách. Poslanci 
mestského zastupiteľstva mali k dispozícii všetky podklady pre kvalifikované rozhodovanie. 
Na základe týchto faktov konštatoval, že údaje uvedené v petícii sú nepravdivé. Vyjadril 
poľutovanie, že tí, ktorí svoj návrh prednášali pred verejnosťou, v čase, keď ho majú 
predniesť pred kompetentnými, ktorí môžu protiargumentovať, z rokovacej sály zbabelo 
odišli a nie sú ochotní vypočuť si, aký je skutočný stav veci. 

Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta - pred otvorením rozpravy, vzhľadom na to, že 
v rokovacej miestnosti sú prítomní aj občania, informoval, že v prípade, ak verejne vystúpia, 
udeľujú tým súhlas vykonať obrazovo-zvukový záznam ich vystúpenia pre Televíziu Liptov, 
a.s. a udeľujú tejto spoločnosti vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na 
spracovávanie a šírenie takto zhotoveného a upraveného záznamu všetkými v súčasnosti 
známymi ako aj v budúcnosti vyvinutými technológiami. Televízia Liptov môže v rámci 
uvedenej licencie vysielať, zdieľať prostredníctvom internetu, fyzických médií a iným 
spôsobom zaznamenávané vystúpenia občanov v diskusii a poskytovať ich sublicencie. 
Požiadal občanov, ktorí budú diskutovať, aby hovorili do mikrofónu, ktorý im bude 
poskytnutý, pričom čas na vystúpenie sa im ohraničuje na 3 minúty. Zároveň ich požiadal, aby 
pred vystúpením resp. vyslovením otázky uviedli celé svoje meno. Pripomenul, že poslanci 
diskutujú v rámci rokovacieho poriadku MsZ. K prerokovávanému bodu uviedol, že sa plne 
stotožňuje s obsahom vystúpenia primátora mesta MUDr. Alexandra Slafkovského. 
Poznamenal, že pre neho osobne a určite ani pre jeho kolegov nebolo potešujúce pri 
prechádzaní mestom v čase podpisovania petície čítať nápisy typu "Slafkovský, Repaský a ich 
družina drancujú mesto", čo podľa jeho názoru do slušnej spoločnosti nepatrí, pretože sám sa 
považuje za slušného človeka. Pripomenul, že aj osobne má skúsenosti s organizovaním 
petície (z r. 2008), ktorá však nebola vykonávaná v predvolebnom čase na rozdiel od súčasnej 
petície, ktorá splnila svoj účel už len tým, že bola vykonaná pred voľbami. 

MUDr. Roman Mojžiš, poslanec MZ - prvá vec, ktorá ho zarazila v texte petície, bola tzv. 
podriadenosť poslancov primátorovi. Zdôraznil, že sa nikdy necítil byt' podriadený 
primátorovi MUDr. Slafkovskému, hoci osobne ho pozná cca 36 rokov. Poznamenal, že majú 
približne rovnaké vzdelanie, v minulosti pracovali aj na spoločnom pracovisku, kde mu bol 
MUDr. Slafkovský podriadený, ich vzťahy však boli vždy korektné a nepociťoval žiadnu 
submisivitu na to, aby bol neskôr sám podriadený svojmu kolegovi a terajšiemu primátorovi. 
Aj z tohto dôvodu považuje vyjadrenia, ktoré sú uvedené v petícii, prinajmenšom za 
nekorektné. Pokiaľ ide o obvinenia z drancovania majetku, pre porovnanie napr. s budovou 
Bytového podniku, ktorú mesto v 6. kole súťaže ponúka za minimálnu cenu 505 tis. eur, 
uviedol budovu polikliniky na Jánošíkovom nábreží v Lipt. Mikuláši, ktorú VÚC predal za 
cenu 500 tis. eur, pričom táto budova je neporovnateľne väčšia oproti budove BP. 

Mgr. Vincent Kultán, poslanec MZ - vyjadril poľutovanie, že poslanci klubu, ktorý mal 
obhajovať to, čo stálo v petícii, zbabelo ušli z tohto rokovania. Považuje to za nekorektné o.i. 
aj preto, že viacerí poslanci klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, sa v rozhovore s ním tesne 
pred týmto zasadnutím "off-record", t.j. kým v rokovacej miestnosti neboli kamery, vyjadrili v 
tom zmysle, že sa jedná len o politiku a že s bodmi, ktoré sú predmetom petície, nesúhlasia -
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žiaľ, pri tomto rokovaní nie sú prítomní. Osobne nepokladá predloženú petíciu za nič iné ako 
politickú kampaň p. BIcháča a p. Urbanoviča pred voľbami do VÚC a takisto v boji o post 
primátora mesta. Tento spôsob politického boja pokladá za zbabelý a neférový a petíciu za 
hanebnú. Čo sa týka ekonomických bodov, vyjadril presvedčenie, že o nich budú po odbornej 
stránke viac diskutovať ekonómovia, podľa jeho názoru sa však v petícii jedná len o "hru s 
číslami". Cieľom je šokovať verejnosť, uvádzať alarmujúce sumy (1 milión, 2 milióny, 3 
milióny, atď.), pričom tieto sumy nemá kto konkrétne vysvetliť, pretože tí, ktorí ich uvádzajú, 
nie sú na tomto rokovaní prítomní. Snahou bolo v petícii len spochybniť transakcie mesta, 
dúfajúc, že občan ich nedokáže posúdiť. Vyjadril sa konkrétne napr. k multifunkčnej hale 
Liptov Aréna, ktorá je pre neho určitým symbolom toho, že ide skôr o vyčerpanie 
prostriedkov z eurofondov než o záležitosť nevyhnutnú pre mesto. Nepopiera, že aj táto hala 
sa dá využiť, upozornil však, že v meste je množstvo telocviční, ktoré sú v katastrofálnom 
stave a do ktorých by bolo potrebné investovať. Nemožno vylúčiť, že finančné prostriedky, 
ktoré mesto získa touto transakciou, ktorú aktéri petície označujú ako drancovanie, pomôžu 
práve pri oprave týchto telocviční. Za obzvlášť hanebný však v petícii osobne pokladá bod 
týkajúci sa Základnej školy na Janoškovej ulici, a to obvinenie, že budovu, ktorá má hodnotu 
vyše 800 tis. eur, mesto predalo za kúpnu cenu len 4 eurá. V tejto súvislosti poukázal na 
niekoľko faktov: táto škola bola postavená ako ekumenická, v súčasnosti sa viac vníma ako 
škola katolícka (pripomenul, že na území mesta je viac cirkevných škôl). Porovnal to s inými 
školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - ak by mesto z niektorej z týchto škôl 
chcelo získať finančné zdroje, nemôže takúto budovu založiť a nemôže si na ňu zobrať úver. 
Jedinou možnosťou by bolo školu zrušiť, budovu predať a takto získané finančné prostriedky 
by mesto mohlo využiť. Dôvodom, prečo chcela katolícka cirkev túto budovu vlastniť, bolo 
to, že nemohla žiadať dotácie na cudzí majetok. Zriaďovateľ chce naďalej využívať túto školu 
na výchovu a vzdelávanie - pokiaľ by tento účel nenaplnil, musí túto budovu s pozemkami 
previesť späť na mesto za rovnakú sumu, t.j. 4 eurá. Za zvláštne považuje to, že aj keď mesto 
takto postupovalo v prípade všetkých škôl a zariadení (pomohlo napr. CVČ, MŠ Stonožka, 
Evanjelickej základnej škole), petičný výbor sa zameral len na tento jeden prípad, v súvislosti 
s ktorým hovorí o drancovaní. Takýto postup považuje za účelový, s cieľom vyvolať vo 
verejnosti negatívnu emóciu a averziu a získať z neho politický kapitál pre niektorých 
poslancov (pre p. Blcháča ap. Urbanoviča). Spôsob vyvolávania takýchto negatívnych emócií 
priblížil na príklade prerokovávania výsledkov hospodárenia LVS, a.s., ktoré boli predkladané 
na jednom z predchádzajúcich zasadnutí MsZ. Pripomenul, že vtedy poslanec Ing. Blcháč (oj. 
bývalý predseda predstavenstva LVS, a.s.) položil otázku, či mestu náhodou nehrozia sankcie 
za to, že neodkanalizovalo mestské časti Andice, Benice, Iľanovo, Ploštín. Z pohľadu občana 
je takáto informácia zastrašujúca - vyvoláva v ňom dojem, že z tohto titulu hrozia určité 
pokuty, ktoré sa dotknú všetkých obyvateľov. Zdôraznil, že mestu momentálne nevyplýva zo 
zákona žiadna POVillliOSť tieto obce odkanalizovať, t.zn., že samozrejme nehrozia ani žiadne 
sankcie. Pokiaľ sa však občanom podá informácia takýmto spôsobom, t.j., že mestu hrozí 
určitá vysoká pokuta, vyvolá to u nich obavy - to je jediným cieľom tejto petície. 
Z technického hľadiska má petičný výbor pravdu v tom, že ak by mesto túto školu predalo za 
jej hodnotu, mohlo získať takmer 900 tis. eur, ktoré by bolo možné použiť na rôzne účely. 
Otázkou však je, či by bolo správne postupovať voči jednej škole inak než voči ostatným. 
Tým by sa do mesta vniesla netolerancia, neúcta a rozhádali by sa občania v takej citlivej 
veci, akou je napr. aj náboženstvo. V tomto meste, kde excelentným spôsobom vedia 
spolunažívať rôzne náboženské spoločnosti, má niekto snahu takýmto rafinovaným, ale o to 
hanebnejším spôsobom vyvolávať emócie, len aby vytÍkol politický kapitál, ktorý mu pomôže 
aj v boji o primátorské kreslo. V tejto súvislosti citoval pápeža Benedikta, ktorý povedal 
o nemeckom Bundestagu: "Politici, ktorí sú síce v práve, ale nehľadajú slušnosť, nehľadajú 
morálku, to už nie sú politici, to už je len banda zbojníkov". S odvolaním sa na tieto slová 
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odporučil zamyslieť sa, či členovia tohto petičného výboru hľadajú pravdu, slušnosť, 
morálku. Podľa jeho názoru sa takýmto spôsobom iba zneisťujú učitelia tejto školy, ktorí sa 
o niečo pozitívne snažia, vyvoláva sa averzia, negatívne postoje jedných voči druhým, čo 
určite nie je dobré. Zdôraznil, že o necelý rok budú takmer všetci vstupovať do volebných 
miestností a dúfa, že vtedy každý zváži, koho bude voliť - či toho kandidáta, ktorý mu 
nasľubuje určité hmotné veci (výstavbu chodníka a pod.), alebo toho, s kým možno vo 
všetkom nesúhlasí, ale vie, že je to slušný človek, ktorý chce hľadať pravdu a chce ľudí 
v dobrom pohýnať dopredu. Vyjadril presvedčenie, že napriek rôznym názorom aj táto petícia 
pomôže občanom zorientovať sa v tom, kto v tomto meste hovorí pravdu a kto klame. 

MUDr. Mojžiš - na doplnenie pripomenul, že evanjelickú školu mesto v minulosti predalo za 
1,- Sk, kým katolícku školu za 4 eurá, t.j. z pohľadu ekonomiky toto MsZ "vyťažilo" 
z predaja 120x viac ako bývalé MsZ. 

Mgr. Kultán - poznamenal, že osobne ho vždy tešÍ, ak sa mestu niečo dobré podarí, a to bez 
ohľadu na stranícku príslušnosť jeho predstaviteľov apod. 

MUDr. Jaroslav Barok, poslanec MZ - poukázal na spôsob predaja majetku 
v predchádzajúcom volebnom období, kedy bol tiež poslancom MsZ - napriek tomu, že 
poslanci vtedajšej opozície na tieto spôsoby poukazovali a protestovali, ich názory neboli 
brané do úvahy. Čo sa týka školstva, pripomenul, že bol veľmi výhodne predaný majetok 
napr. aj BIVŠ, ktorá je prakticky súkromnou školou. Na záver poznamenal, že toto zasadnutie 
MsZ bolo zvolané za účelom prerokovania petície a so zasadnutím sú spojené aj určité 
náklady - o.i. poslanec, ktorý sa zaprezentoval, má nárok na odmenu. Zdôraznil, že viacerí 
poslanci, ktorí sú zároveň členmi petičného výboru, sa zaprezentovali a odišli hneď na 
začiatku zasadnutia MsZ. Pokiaľ myslia vážne výrok "stop drancovaniu mestského majetku", 
ponechá na ich rozhodnutí, či sa vzdajú odmeny za účasť na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, na ktorom nezostali. 

Ing. Jaroslav Čefo, poslanec MZ - vyjadril rozhorčenie nad nevyhnutnosťou zvolanie tohto 
zasadnutia MsZ ako aj nad samotným názvom petície "Stop drancovaniu mestského 
majetku", s čím boli o.i. spájaní aj poslanci MsZ. Pripomenul, že ak občan, resp. poslanec má 
určité výhrady k praktikám vedenia mesta a ak je presvedčený o tom, že skutočne dochádza 
k nehospodárnemu nakladaniu s majetkom mesta (resp. podľa názvu petície k "drancovaniu 
mestského majetku"), má určite iné možnosti ako tieto podozrenia prezentovať a kam sa 
obrátiť. Iniciátori petície však zvolili takýto spôsob, ktorý bol v tom čase, t.j. pred voľbami do 
VÚC pre nich najvhodnejší a najviditeľnejší a ako poznamenal aj jeho predrečník, môže to 
poslúžiť aj na kampaň pre komunálne voľby. Žiaľ, tí, ktorí mali na tomto zasadnutí obhajovať 
svoju pravdu, nie sú prítomní a ostatní poslanci nemajú s kým diskutovať. Je nepochybné, že 
termín ani miesta na podpisovanie petície neboli zvolené náhodne. Nepodceňuje počet osôb, 
ktoré sa pod petíciu podpísali (nie je však potrebné ho ani preceňovať), ale za závažnejšie 
považuje skôr to, ako boli títo občania zavedení. Každý, kto popri aktéroch petície prechádzal, 
mal možnosť presvedčiť sa o účele petície a spôsobe jej prezentovania. Otázkou je, či 

občania, ktorí možno v dobrej vôli, resp. z iných dôvodov petíciu podpísali, mali kompletné, 
nezavádzajúce, korektné informácie - podľa jeho názoru takéto informácie nemali. Vyjadril 
sa k niektorým bodom z predloženej petície: predaj ZŠ na Janoškovej ulici - v tomto prípade 
nemožno spochybniť verejný záujem, keďže budova slúži na zabezpečenie výchovno
vzdelávacieho procesu (t.j. nešlo o predaj podnikateľskému subjektu za účelom určitého 
podnikania). Čo sa týka predaja technológie tepelného hospodárstva, podotkol, že za obdobie, 
na ktoré bola prenajatá (t.j. do r. 2028) sa táto technológia opotrebuje tak, že jej spätné 
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odkúpenie za 4 mil. eur by bolo pre mesto absolútne neekonomické. Pripomenul, že mesto 
získalo 20%-ný podiel v uvedenej spoločnosti s tým, že zostáva ešte 14 rokov prenájmu - ak 
ročný nájom bude predstavovať 65 tis. eur, za 14 rokov by bol príjem cca 900 tis. eur. Mesto 
však vykonalo výhodnejší obchod tým, že predalo technológiu za 1 400 tis. eur a k tomu má 
ešte 20 %-ný podiel v spoločnosti. Navyše sa ochránilo pred tým, že za 14 rokov by muselo 
odpísanú a pravdepodobne málo funkčnú technológiu odkúpiť za 4 mil. eur alebo kúpiť novú. 
Ďalším bodom, ktorý zdôraznil, je fakt, že vr. 2012 sa zvýšila daň z nehnutel'nosti o 16%, 
t.zn., že je zavádzajúci údaj o zvýšení o 30%. K výraznejšiemu nárastu došlo len na dani za 
ubytovanie, a to 052 %, čo je však pochopiteľné v meste turistického významu, akým je 
Liptovský Mikuláš. Pripomenul, že dovtedajšia sadzba 0,66 eur nebola ekonomická, bývalé 
vedenie mesta ju však držalo na rovnakej úrovni, pretože populisticky nezvyšovalo žiadne 
dane. Poplatok za komunálny odpad bol na rok 2012 zvýšený o 25 %, následne však mesto 
urobilo podľa jeho názoru správny krok, keď zaviedlo automatické zvyšovanie daní o výšku 
inflácie za predchádzajúci rok. V žiadnom prípade teda nešlo o zvyšovanie daní 030% - ide 
o zavádzajúci údaj. Čo sa týka Liptov Arény, je nutné zdôraznit', že majetok bol ponúkaný 
vždy verejnou súťažou - osobne nepozná transparentnejší spôsob ponúkania majetku. Ponuky 
boli zverejňované vždy v zmysle pravidiel stanovených MsZ - v tomto prípade až po treťom 
kole bol prejavený záujem o majetok. V tejto súvislosti považuje za nutné pripomenúť, že 
určitý majetok je možné predať alebo kúpiť iba za takú cenu, na akej sa predávajúci 
s kupujúcim dohodnú. Vyjadril poľutovanie, že na tieto vyjadrenia nebudú žiadne reakcie zo 
strany tých, ktorí túto petíciu iniciovali. 

Jozef Gonda, poslanec MZ - napriek tomu, že v predchádzajúcom volebnom období nebol vo 
funkcii poslanca MsZ, plne sa stotožňuje s vyjadreniami Ing. Čefa. Odporučil z jednotlivých 
vystúpení spracovať určitý výťah podstatných informácií, pretože občana zaujímajú 
predovšetkým fakty, t.j. koľko bude platiť za odpad, či bude môcť využívať Liptov Arénu na 
športovanie, aká bude cena za teplo, za byt, atď. Je potrebné zdôrazniť systém predaja ajeho 
súlad s VZN a so zákonom a hlavne vyčísliť rozdiely medzi tým, čo bolo predané v minulosti 
a čo v súčasnom období. Myslí si, že každý súdny občan pochopí, že táto petícia má výlučne 
politický účel. Príkladom takéhoto konania zo strany opozície je aj jej postoj na ostanom 
zasadnutí MsZ, keď bola proti predaju prebytočného majetku firme, ktorá má snahu zriadiť 
v tomto meste výrobnú halu a vytvoriť nové pracovné miesta. 

Ing. Čefo - k otázke Liptov Arény podotkol, že mesto za dobu jej prenájmu ušetrí sumu cca 1 
mil. eur, ktorú môže dať práve na podporu tých, ktorí halu využívajú a určite ju budú môcť 
využívať aj naďalej. 

Mgr. Krajčí - na začiatku organizovania petície považoval za pozitívne, že občania sa určitým 
spôsobom zmobilizovali a majú záujem o riešenie verejných vecí a že aspoň vo všeobecnej 
rovine sa dostane na prerokovanie agenda, ktorú toto MsZ rieši. Osobne si petičné právo váži 
a predpokladá, že väčšina občanov v dobrej viere a s dobrým úmyslom pridala svoj podpis 
a čakala určitú serióznu diskusiu o témach, ktoré boli predmetom petície. Žiaľ, je veľmi 
sklamaný, že nemôže prebehnúť diskusia aj s druhou stranou, pretože argumenty, ktoré 
doteraz na tomto rokovaní zazneli, sú voči petičnému výboru jednoznačne negatívne. Pokiaľ 
ide o zmysel petície, je nepochybné, že slúžila na mobilizáciu voličov určitých politických 
strán, ktorých funkcionári boli členmi petičného výboru, zároveň však veril, že nebude slúžiť 
iba na tento účel. Žial', na tomto zasadnutí sa presvedčil, že išlo len o jednorazovú akciu, ktorá 
nemala priniesť žiadnu serióznu rozpravu do MsZ, z čoho je značne sklamaný. Otázne je, ako 
budú členovia petičného výboru vysvetľovať občanom, aký bol cieľ tejto petície, resp. akým 
spôsobom obhajovali to, čo si od nich nechali podpísať. Vyjadril sa tiež k otázke "verejného 
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záujmu" - poznamenal, že všeobecná definícia tohto pojmu tak, aby vystihoval podstatu veci, 
neexistuje. Boli snahy zadefinovať verejný záujem ako pojem z hľadiska ústavného práva na 
majetok a z hľadiska vyvlastnenia, avšak v zásade bezúspešne. Ani petičný zákon nedefinuje, 
čo je to verejný záujem, resp. spoločný záujem. Čiastkové pokusy o definíciu verejného 
záujmu rieši len zákon Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, ktorý je však definovaný inak ako záujem, ktorý mali na mysli 
členovia petičného výboru. Zo zákona je verejný záujem popísaný ako taký záujem, ktorý 
prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom. 
Myslí si, že všetky rozhodnutia, ktoré robilo MsZ z hľadiska nakladania s majetkom, boli 
vykonávané v súlade so zákonom, na čo vždy v spolupráci s kolegami právnikmi dohliadal. 
Veľakrát sa veci aj procedurálne opakovali, tak, aby boli dodržané všetky ustanovenia zákona 
a všetci, ktorí tieto návrhy pripravovali, robili to s najlepším vedomím a svedomím. Rovnaký 
postup bol uplatnený aj pri návrhu predkladanom na toto zasadnutie, kde presadili trojstranný 
dodatok a ďalšie veci, ktoré súvisia s právnymi aktmi MsZ a mesta. V tejto súvislosti 
poukázal na neobjektívnosť petičného výboru, ktorý použije obvinenie, že sa porušuje verejný 
záujem, bližšie to však nedefinuje. Na záver pripomenul, že verejný záujem je tvorený na 
konkrétnom mieste, v konkrétnej situácii a v konkrétnom čase - z tohto hľadiska aj samotní 
zákonodarcovia dávajú orgánom verejnej správy možnosť definovať verejný záujem cez svoje 
rozhodnutia, resp. uznesenia. MsZ teda rozhodovalo v týchto intenciách a osobne hlasoval za 
všetky tieto rozhodnutia s vedomím, že sú v súlade s verejným resp. spoločným záujmom. 

JUDr. Milan Trnovský, poslanec MZ - poukázal na neprítomnosť predsedu poslaneckého 
klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS Ing. Blcháča - ten iba poveril prednesením stanoviska 
klubu Ing. Urbanoviča, ktorý vzápätí opustil rokovaciu miestnosť. Vyjadril ľútosť nad tým, že 
na rokovaní nezostali ani ostatní poslanci opozičného klubu a nevyužili možnosť slušne 
diskutovať o témach, ktoré boli predmetom petície, resp. vyjadriť svoj názor na údajné 
drancovanie majetku súčasným vedením mesta. V súvislosti s prvým bodom týkajúcim sa 
oblasti školstva poznamenal, že osobne bol veľmi rád, keď ako poslanec mohol pomôcť napr. 
súkromnej materskej škole Stonožka pri nadobudnutí majetku, založení s.r.o. a založení 
neziskovej organizácie a tým nepriamo napomôcť k výchove detí. Pokiaľ ide o prenájom 
tepla, uviedol, že podľa vyjadrenia renomovaného ekonóma spred cca 5 - 6 rokov technológia 
tepelného hospodárstva BP po skončení nájmu v r. 2028 môže byť v takom stave, že zďaleka 
nebude dosahovať hodnotu 4 mil. eur, ktoré bude mesto povinné nájomcovi zaplatiť, čo sa 
nepriaznivo odrazí na mestskom rozpočte. Ďalším jeho postrehom je skutočnost', že petíciu 
nepodpísalo 89,72 % oprávnených voličov - je na poslancoch, aby využili tento potenciál a 
preukázali týmto občanom, že nie sú poslaneckým zborom, ktorý by pod vedením primátora 
MUDr. Alexandra Slafkovského drancoval majetok mesta. Ocenil možnosť šírenia záznamu 
z tohto rokovania spôsobom, aký v úvode popísal zástupca primátora mesta Ing. Repaský -
vedenie Televízie Liptov a vedenie mesta sú dostatočnou zárukou toho, že tento záznam 
nebude žiadnym spôsobom upravovaný. Na margo obvinení z "drancovania" sa ako člen 
dozornej rady MHK 32 vyjadril k otázke hospodárenia v liptovskomikulášskom hokeji. 
Pripomenul, že v r. 2009 bol MHK dlžný inému hokejovému klubu sumu 11 543 eur, v r. 2010 
bol jednému hokejistovi dlžný 9 593 eur, jednej dodávateľskej firme 21 000 eur, jednému 
brankárovi 2 300 eur, za tzv. "kocku" bol dlžný splátku 5 700 eur, ďalej dlhoval prostriedky 
za zastupovanie brankára, ktorý spôsobil delikt, za zmluvu o budúcej zmluve, za kúpnu 
zmluvu a za spracovanie listiny o právnom úkone dohody o započítaní pohľadávok jednej 
spoločnosti, ktorá nadobudla majetok na Nám. osloboditeľov, ktorý mesto Liptovský Mikuláš 
najprv vložilo do a.s. a ktorý potom a.s. predala tejto spoločnosti. Je všeobecne známe, kto bol 
v tomto období štatutárnym orgánom mesta, resp. členom predstavenstva alebo dozornej rady 
MHK 32. Faktom je, že predstavitelia týchto najvyšších orgánov nedosledovali napr. činnosť 
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jedného právnika, ktorý si dňa 28.2.2012 vyúčtoval 8 000 eur z úrokov z omeškania, ktoré 
MHK musel zaplatiť, pretože s týmto právnym zástupcom v minulom období nebola uzavretá 
žiadna dohoda o výške odmeny, nikto nepreveril, aké právne úkony boli skutočne vykonané, 
podľa zákona mal však na vyplatenie odmeny nárok. Tieto prostriedky mu muselo zaplatiť už 
súčasné vedenie mesta, pričom plnú moc na zastupovanie mu podpísal bývalý štatutár mesta, 
ktorý figuruje aj vo väčšine iných vecí. V súčasnosti je postup taký, že advokátska kancelária 
vydá vopred potvrdenie predstavenstvu akciovej spoločnosti, že právne služby jej bude 
poskytovať bezodplatne, pretože považuje za určité zadosťučinenie, že takto môže napomôcť 
hokejovému hnutiu v Lipt. Mikuláši. Aj na základe takéhoto prístupu možno konštatovať, že 
hospodárskym výsledkom k 30.11.2013 je zisk vo výške 42 tis. eur, čo je znakom toho, ako sa 
súčasné vedenie MHK snaží hospodáriť s prostriedkami mesta, ktoré slúžia na rozvoj športu. 

Ing. Dušan Vinčur, poslanec MZ - poznamenal, že aj v prípade, že by petíciu podpísalo oveľa 
menej občanov, cíti povinnosť sa k nej vyjadriť, pretože títo občania boli uvedení do omylu. 
Petíciu považuje za súčasť politického boja, čo je v podstate pochopiteľné, úlohou poslancov 
na tomto zasadnutí je však vysvetliť občanom, ktorí sa pod petíciu podpísali, že obvinenia 
v nej uvedené nie sú pravdivé. Svedčí o tom skutočnosť, že mesto pri predaji majetku 
postupuje transparentne, t.j. formou obchodných verejných súťaží. V prípade, že by malo 
snahu predávať majetok pod cenu, neodôvodnene ho darovať a pod., došlo by tým 
k porušeniu zákona, čo by si vyžiadalo iné postupy než je petícia. Pokiaľ ide o verejnú súťaž 
na predaj bývalých priestorov Bytového podniku, poukázal na diskusiu, ktorá prebiehala na 
MsZ pri jednotlivých kolách ohľadom znižovania ceny. Zdôraznil, že napriek viacnásobným 
pokusom sa tieto nehnuteľnosti predať nepodarilo, preto súhlasí s názorom, ktorý zaznel 
v predchádzajúcej rozprave, t.j. že každá vec má takú cenu, akú je niekto ochotný za ňu 
zaplatiť. Veľké pobúrenie na strane opozície vyvolalo zníženie ceny objektov BP na 505 tis. 
eur, faktom však je, že ani za túto cenu nikto v rámci mesta ani celého Slovenska neprejavil 
o kúpu záujem. To je podľa jeho názoru najlepšia odpoveď na to, či mesto drancuje majetok, 
alebo sa snaží postupovať hospodárne, ekonomicky. Taktiež je to odpoveď na všetky ďalšie 
predaje, ktoré mesto uskutočnilo, resp. plánovalo uskutočniť - pokiaľ sa neprihlásil žiadny 
záujemca, znamená to, že cena nebola postavená reálne. Konštatoval, že kjednotlivým 
bodom, ktoré sú predmetom petície, diskutoval už počas ich prerokovaní, keďže sa však vždy 
snaží posudzovať veci pragmaticky, k niektorým z bodov sa opäť vyjadril: čo sa týka ZŠ Ap. 
Pavla, pripomenul, že túto školu dostalo mesto bezodplatne v r. 1994 od štátu a následne ju 
dobudovalo v hodnote investície 882 tis. eur, pričom 95 % predstavovala dotácia a 5 % (cca 
40 tis. eur) vložilo mesto so zámerom, že v objekte budú sídliť obe cirkevné základné školy. 
Následne došlo k rozdeleniu, t.zn., že jedna zo škôl sa presťahovala do iných priestorov, čo 
považuje za prirodzený vývoj. Nie je však pravdivé tvrdenie, že mesto stála táto investícia 
882 tis. eur ako sa uvádza v petícii. Skutočnosť, že objekt odkúpila inštitúcia, ktorá ho aj 
využíva a spravuje, bola podmienkou, ktorú vždy pokladá za istotu, t.zn., že objekt nemôže 
slúžiť na iný účel, než na výchovu mládeže. O tom, či mesto chce podporovať výchovu 
mládeže, považuje za zbytočné diskutovať. Pokiaľ aktéri petície nevysvetľovali tieto veci 
občanom takýmto spôsobom, v tom prípade používali polopravdy, alebo účelovo klamali a 
zavádzali. Ďalším bodom je predaj tepla, pri ktorom je potrebné vrátit' sa do roku 2008 ked' 
došlo k "prenájmu" tepelného hospodárstva. Pripomenul, že v čase, keď sa Bytový podnik 
transformoval na akciovú spoločnosť, bol predsedom dozornej rady a môže zodpovedne 
vyhlásiť, že na teple bol BP schopný ešte v r. 2006 vyprodukovať zisk 15 mil. Sk. Namiesto 
toho vr. 2008 vtedajšie vedenie mesta uzatvorilo zmluvu o prenájme na 20 rokov s tým, že 
mesto mesačne dostávalo odpisy vo výške cca 2,1 mil. Sk a okrem toho nájomné vo výške cca 
1,2 mil.Sk. Zdôraznil, že odpisy by mesto malo bez ohľadu na prenájom - slúžia na to, že 
dobrý podnikateľ by ich mal investovať do technického zhodnotenia svojho majetku, resp. ich 
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odkladať, aby sa v budúcnosti mohli na tento účel použiť. Namiesto toho však tieto odpisy 
boli používané na bežné výdavky ("prejedali sa"). Vtedajšia opozícia často poukazovala na to, 
že zmluva, ktorá bola uzavretá, je nevýhodná nielen v tom, že výška nájmu neodzrkadľuje 
skutočnú hodnotu tepelného hospodárstva, ale o.i. by spôsobila problém aj pri ukončení 
nájomného vzťahu, t.j. vr. 2028. Práve z týchto dôvodov sa teraz mesto snažilo nájsť formu, 
ako opäť získať vplyv na tepelné hospodárstvo. Uvedeným krokom, ktorý je v materiáli 
popísaný, sa mesto znova stalo spoluvlastníkom tepla, aj keď len vo výške 20 %. V petícii sa 
uvádza, že mesto predalo technologické zariadenia za cenu l 400 tis. eur, pričom znalecká 
hodnotaje cca 2200 tis. eur. Na margo toho pripomenul, že jednoznačná výhoda pre mesto je 
v tom, že dostane jednorazovo l 400 tis. eur za predaj technológie a do r. 2028 každý rok 
nájomné vo výške 20 tis. eur + podiel na zisku vo výške 20 %, čo predstavuje v priemere 120 
tis. eur. Celkovo mesto do r. 2028 dostane cca 3,6 mil. eur (predtým by sa jednalo o cca 3,3 
mil. eur). Mesto teda získalo ako bonus 20 % podielu na zisku spoločnosti LMT, a.s. a navyše 
sa zbavilo hrozby, ktorá by bola v r. 2028, že by muselo odkúpiť späť technologické 
zariadenie za 4 mil. eur, ktoré už bude v tom čase značne opotrebované, resp. ho bude 
potrebné vymeniť. Podľa jeho názoru mesto týmto aspoň čiastočne napravilo chybu, ktorá sa 
udiala vr. 2008. Čo sa týka, Liptov Arény, pripomenul jej históriu. Faktom je, že nebyť 
spoločností, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu (združené okolo Aquaparku), hala Liptov Aréna 
by nebola postavená. V tom čase sa však využili dané podmienky s tým, že mesto dostalo 
dotáciu vo výške 95 % nákladov. V prípade, že by investorom bol podnikateľ, dotácia by bola 
poskytnutá len do výšky 50 %, preto sa vtedajší majiteľ Aquaparku rozhodol pre spoluprácu 
s mestom. Toto partnerstvo však mestu neprinieslo prospech, pretože na prevádzke haly sa 
vytvárala ročne strata 100 - 140 tis. eur. V prípade, že by sa posudzovala strata len vo výške 
100 tis. eur, ak by sa hala prenajímala na 5000 hodín ročne, na jednej hodine by sa tvorila 
strata 20 eur. Aj keď na jednej strane je pozitívne, že hala vznikla, pretože umožňuje športové 
vyžitie pre občanov a návštevníkov mesta, na druhej strane je otázne, či je to efektívne za 
takúto cenu. Za dôležité považuje, aby sa v tejto hale ďalej športovalo, aby sa nevykazovala 
strata a aby mesto získalo späť aspoň tie finančné prostriedky, ktoré do nej vložilo (cca 20 
mil. Sk, t.j. cca 660 tis. eur), prípadne zvýšené o diskontnú sadzbu. Čo sa týka predaja 
správcovstva bytov, pripomenul, že Bytový podnik mal vždy 3 činnosti - tepelné 
hospodárstvo, správcovstvo nájomných mestských bytov a nebytových priestorov 
a správcovstvo bytov v osobnom vlastníctve. Po zrušení činnosti v oblasti tepelného 
hospodárstva zostali dve činnosti, pričom komerčnú činnosť BP nie je povinný vykonávať, na 
druhej strane však musí zabezpečovať spravovanie mestského majetku. V roku 2008, keď 
z BP odišlo tepelné hospodárstvo a s ním 90 % tržieb, mal byt' tomu prispôsobený aj stav 
zamestnancov, čo sa však neudialo. Namiesto toho vtedajšie vedenie vytvorilo kvázi realitnú 
kanceláriu, ktorej úlohou bolo sprostredkovávať predaj mestského majetku (ktorý mesto aj 
dovtedy predávalo) - táto realitná kancelária si brala províziu z predaja tohto majetku. 
Znamená to, že mesto nepriamo Bytový podnik dotovalo a ponechalo v ňom zamestnancov 
v pôvodnom počte s tým, že pokiaľ bude dostávať aj príjmy z tepla, bude možné túto situáciu 
ekonomicky zvládnuť, čo sa neskôr ukázalo ako nereálne. Vyvrátil tvrdenie opozície, že 
prevodom správcovstva bytov odišiel z BP zisk vo výške 170 tis. eur - pripomenul, že sa 
jednalo o výnosy, nie zisk (práve na tejto činnosti BP tvoril stratu) - odporučil nezamieňať si 
pojmy. K otázke daní a poplatkov poznamenal, že skutočne došlo k enormnému nárastu na 
poplatku za odpad, čo bolo spôsobené najmä zvýšením nákladov za ukladanie odpadu - ak 
občan do r. 2014 zaplatil 0,78 eur navyše, mesto platí za každú tonu odpadu l euro navyše 
s tým, že v zmysle zákona musí platiť aj za separáciu odpadu, atď. Poznamenal, že už za m.r. 
VPS dostali o 100 tis. eur menej, než koľko zaplatili v skutočnosti za skládkovanie. Na záver 
pripomenul, že petícia mala len politický dôvod - jej cieľom bolo vrhnúť tieň podozrenia zo 
zlého hospodárenia na súčasné vedenie mesta. 
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JUDr. Trnovský - potvrdil vyjadrenie Ing. Vinčura, že ak raz bolo vedenie mesta obvinené 
z nehospodárneho nakladania s majetkom, bez ohľadu na skutočný stav toto podozrenie vo 
verejnosti zostane. Napriek tomu odkázal poslancovi Ing. Blcháčovi, že jeho tvrdenie o tom, 
že hodnota ZŠ na ul. J. Janošku je 882 724 eur, nie je pravdivé, pretože hodnota pre mesto je 
taká, akú do nej vložilo mesto. Pre porovnanie hospodárenia bývalého a súčasného vedenia 
mesta uviedol napr. výšku priemerného zárobku hokejistu v sezóne, keď MHK 32 Lipt. 
Mikuláš vypadol z extraligy - na základe zistenia hlavnej kontrolórky mesta bol tento plat 
220000 Sk, t.j. cca 7300 eur mesačne, čo je približne polovica súčasnej mesačnej potreby 
celej akciovej spoločnosti. Len z tohto príkladu je zrejmé, že tvrdenia o určitom drancovaní 
majetku mesta v súčasnosti sú neodôvodnené. 

Ing. Čefo - na doplnenie k informáciám Ing. Vinčura o strate z prevádzky multifunkčnej haly 
poznamenal, že VPS vykazovali stratu vo výške minimálne 100 tis. eur hlavne z dôvodu, že 
nie sú organizáciou, ktorá je zameraná na takúto činnosť - nemôžu ju vykonávať tak ako by ju 
vykonával subjekt cestovného ruchu, ktorý má na to príslušné oddelenia a prípadnú stratu si 
dokáže vykryť na rozdiel od mesta, ktorému tieto finančné prostriedky jednoznačne chýbajú. 

p. Gonda - čo sa týka tepelného hospodárstva, pripomenul, že v r. 200 l si mesto požičalo na 
komplexnú rekonštrukciu kotolní cca 120 mil. Sk. Keď dostalo ponuku firmy, ktorá chcela 
vstúpiť do tepelného hospodárstva podielom 49 % a ponúkala mestu oveľa vyššiu sumu, než 
predstavovala celá pôžička na túto rekonštrukciu, vtedajší primátor mesta MUDr. Slafkovský 
prehlásil, že mesto sa v žiadnom prípade nevzdá svojho výnosného podniku a o tejto téme sa 
viac nerokovalo. Nepríjemným prekvapením pre neho bolo, keď sa v roku 2008 ako občan 
dozvedel (v tom čase nebol poslancom MsZ), že mesto predalo svoje tepelné hospodárstvo. 

Ing. Vinčur - pokiaľ ide o zvýšenie daní, resp. poplatkov za odpad, zdôraznil, že príjmy z nich 
sa použijú na vykrytie skutočných nákladov, ktoré má mesto v súvislosti so zberom 
a skládkovaním komunálneho odpadu - je potrebné si uvedomiť, že mesto vyvezie ročne od 
občanov 11 tis. ton odpadu. V zmysle zákona poplatok za skládkovanie pre t.r. oproti m.r. štát 
zvýšilo 1 euro, t.zn., že už z tohto titulu budú náklady mesta o 11 tis. eur vyššie. Okrem toho 
má mesto povinnosť uzatvoriť skládku, na ktorú tvorí rezervu, t.zn., že za každú tonu odpadu 
musí platiť navyše 8,80 eur, čo pri 11 tis. tonách ročne predstavuje vyše 90 tis. eur, ktoré 
potrebuje mesto navyše; naviac musí platiť poplatok obci Veterná Poruba, atď. Tým chcel 
dokumentovať, že príjmy z daní a poplatkov sú účelové, t.j. slúžia na pokrytie nákladov, ktoré 
mesto má v súvislosti so zberom a likvidáciou odpadu. 

JUDr. Ján Droppa, poslanec MZ - na úvod vyjadril poľutovanie, že na tomto rokovaní chýba 
opozícia, ktorá bola jedným z navrhovateľov petície. Vo všeobecnosti ho mrzí, že v meste 
vládne takýto stav. Z hľadiska histórie možno konštatovať, že toto mesto sa už cca 8 rokov 
traumatizuje petíciami, agresívnou kampaňou, nevraživosťou, resp. celkovo situáciou, ktorá 
občanom neprináša nič pozitívne, len ich dostáva do pozície nejasností - nevedia, kde je 
skutočná pravda. Nepozná príčiny tohto stavu, myslí si však, že do verejných vecí príliš 
zasiahla politika, ktorá prešla z najvyšších štátnych orgánov až na komunálnu úroveň a tým 
nastávajú situácie, ktoré nie sú v prospech občanov. Pokiaľ ide o uplatňovanie petičného 
práva, podotkol, že petície, ktoré podali v minulosti občania, boli jednoznačne organizované 
slušnejšou a ľudskejšou formou ako tie, ktoré podali politici. Aj petícia, ktorá je predmetom 
tohto rokovania, je politickou petíciou, ktorá má určitý cieľ, niečo naznačila a chce vyvolať 
diskusiu o tom, na ktorej strane je pravda. V minulom období sa taktiež vyskytli politické 
petície (teplo, VPS a pod.), t.zn., že každá koalícia využila situáciu tak, ako ju za daných 
okolností vyhodnotila. Z ľudského hľadiska ho mrzí, že mesto dospieva do tohto stavu ešte 
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vr. 2014, t.j. vo volebnom roku. Práve v tomto roku by mali všetci zmobilizovať sily apod 
vedením poslaneckých klubov sa stretnúť a navrhnúť, čo chcú ešte do konca volebného 
obdobia pre občanov priniesť. Namiesto toho sa však zaoberajú takýmito vecami, ktoré nie sú 
hodné osôb, ktoré vykonávajú poslaneckú funkciu. Vyzval všetkých, aby skončili s týmito 
nezmyselnými spormi a hľadali určité riešenia, pretože mesto Liptovský Mikuláš je už týmito 
politickými rozbrojmi prerastené, občania sú z celej situácie zmätení a mladí ľudia nemajú 
žiadnu snahu nasledovať súčasných politikov, pretože tí zdeformovali prostredie v tomto 
štáte. Pripomenul, že petičné právo je zakotvené aj v Ústave SR, vr. 1990 sa dostalo aj do 
osobitného zákona, napriek tomu si však každý petíciu a verejný záujem vysvetľuje svojsky. 
V zákone je verejný záujem zadefinovaný len vo veci vyvlastnenia, resp. len z určitého 
pohľadu záujmu v danom čase - ten si potom každý prispôsobí pre svoje potreby. Čo sa týka 
obsahu petície, vyjadril sa k predaju ZŠ na ul. J. Janoškou - podľa jeho názoru je až 
nemorálne posudzovať tento prípad z hľadiska určitých porušení, pretože oblasť školstva, 
resp. výchovy a vzdelávania nemožno chápať inak ako verejný záujem. Pripomenul, že 
rovnaký princíp bol aplikovaný aj v prípade evanjelickej cirkvi. Iný prístup bol uplatnený pri 
Žilinskej univerzite a Bankovom inštitúte , kde sa realizoval prevod majetku na základe 
zmlúv o budúcej zmluve - ked' následne BIVŠ žiadalo d'alšie majetky, mesto súhlasilo, ale 
BIVŠ ako odplatu poskytol mestu finančný dar v hodnote 1 mil. eur, ktorý bol použitý na 
športovú činnosť. V tomto prípade však išlo o súkromný sektor a zahraničného partnera, kým 
miestne školy by sa mali posudzovať rovnocenne, v rámci verejného záujmu. Z uvedených 
dôvodov bol obsah tohto bodu prehnaný a nemal byt' predmetom petície. O ďalších bodoch 
možno polemizovať, pripomenul však, že v predchádzajúcom období bol tiež členom vedenia 
mesta a už v minulosti upozorňoval, že ďalší ľudia budú vyhodnocovať, aké obchody 
vykonali jednotliví primátori, ich výhodnosť, nevýhodnosť, atď. Napriek tomu ešte pred 
skončením volebného obdobia samotní politici začínajú posudzovať, čo je alebo nie je 
výhodné. Vo veci Aquaparku odporučil vrátiť sa viac do histórie. V súčasnosti viacerí 
poukazujú na to, že mesto urobilo chybu tým, že mohlo dať geotermálny vrt do nájmu a nie 
vložiť ho do spoločnosti, lebo tak oň prišlo, resp. poukazujú na to, že sa neobmedzilo konanie 
predstavenstva dozornou radou a vtedajšie vedenie Aquaparku si presadzovalo svoje záujmy, 
atd'. Ďalšia vec je, že keď sa stavala hala, mesto malo 10 % akcií. Aj v podnikateľskom 
zámere je uvedené, že sa očakáva strata, čo sa bude riešiť z hospodárskeho výsledku 
a z dividend mesta, neočakávalo sa však, že hala bude nakoniec pre mesto z hľadiska 
ekonomiky príťažou. Funkčnosť zariadenia je však predovšetkým vecou manažmentu -
v súčasnosti, keď prichádza nový manažment, je predpoklad, že prevádzka bude fungovať 
v celkom inej podobe. Podľa jeho názoru nedošlo k chybe vtedy, keď sa riešila situačná 
správa k projektu infraštruktúry a hľadali sa cesty ako využiť prostriedky z eurofondov. 
V danom čase bola ťažká situácia, keď prebiehali vzájomné obvinenia z oboch strán; nebolo 
jednoduché rokovať, keď už bolo podané uznesenie na konkurz na Krajskom súde, so 
správcom, ktorý napadol odporovateľnosť právnych úkonov a hrozilo vydanie opatrenia 
o zákaze nakladania s pozemkami, čo mohlo znemožniť výstavbu haly. Výsledkom však bolo, 
že mesto dokázalo nájsť priestor, aby sa hala postavila a mesto Liptovský Mikuláš bolo aj na 
základe toho posudzované ako seriózny partner, ktorý je aj do budúcna schopný 
implementovať prostriedky z eurofondov v tomto regióne. Pripomenul, že k tomu, aby sa 
projekt vykonal v tejto podobe a nakoniec ho realizovali firmy z Lipt. Mikuláša, z 25 
poslancov hlasovalo za memorandum 24 a 1 sa zdržal hlasovania. V memorande bola 
schválená aj dohoda, ktoré pozemky prejdú na mesto, že parkovanie bude bezplatné, atď., 
pretože neboli uzavreté zmluvy, k predloženiu ktorých boli uznesením zaviazaní vtedajší 
zástupca primátora a prednostka MsÚ. Nové vedenie mesta, ktoré nastúpilo od r. 2007, však 
tieto nedostatky bývalému vedeniu nevytýkalo, ale hľadalo možnosti ako finančné prostriedky 
implementovať a halu nakoniec postaviť. Myslí si, že tento krok bol pozitívny a je len 
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otázkou posúdenia, či tento obchod je ekonomický z hľadiska hodnoty toho, čo zariadenie 
ponúka. Považuje za náročné túto petíciu prerokovávať v MsZ a jednotlivé body určitým 
spôsobom obhajovať, pretože aj hlasovania kjednotlivým predajom boli rôzne. V tomto 
kontexte sa však objavuje politikum či už na jednej alebo druhej strane, čo je už v tomto 
meste neúnosné. Čo sa týka tepelného hospodárstva, v minulom období došlo k chybe v tom, 
že sa uzatvoril nájom za cenu, ktorá nebola primeraná hodnote majetku (reálna cena nájmu sa 
pohybovala medzi 10 - 12 mil. Sk). Pre mesto teda prichádzali určité finančné prostriedky 
v podobe odpisov resp. nájomného - otázkou je, či tieto príjmy sú primerané. Pravdepodobne 
došlo k chybe aj v dávnejšej minulosti, keď mesto neodkúpilo centrálne tepelné hospodárstvo 
z Maytexu - mohlo túto oblasť riešiť úplne iným spôsobom. V súčasnosti sa navrhuje 
postupovať tou cestou, na základe ktorej bude mať mesto peniaze v hotovosti a v r. 2028 
nebude mať povinnosť zaplatiť cca 4 mil. eur za spätné odkúpenie technológie, čo by bolo pre 
mesto ekonomicky náročné - nasledovníci vyhodnotia, či toto rozhodnutie MsZ v r. 2014 bolo 
správne. Na záver opäť poukázal na neúnosnú mieru politiky v meste - z tohto hľadiska je 
potrebné, aby sa politici stretli a hľadali spoločné riešenia, pretože v opačnom prípade ani rok 
2014 nebude rokom pre občanov, ale bude rokom politikárčenia, čo nie je pozitívne. 

Mgr. Kultán - súhlasí s JUDr. Droppom v tom, že aj za bývalého vedenia sa vykonalo veľa 
v prospech mesta a tiež v tom, že rozhodnutia tohto mestského zastupiteľstva bude niekto 
v budúcnosti hodnotiť, čo však v tomto prípade nie je podstatné. Aj keď je zrejmé, že do 
mesta sa vnáša politika, v tejto situácii by sa každý politik mal vyjadriť k meritórnej otázke, 
t.j. k predloženej petícii, a to či údaje v nej uvedené sú pravdivé. Poznamenal, že za každým 
z poslancov sú občania, ktorí im dôverujú a každý poslanec by ich mal váhou svojho hlasu 
presvedčiť, že údaje uvádzané v petícii sú zavádzajúce. 

MUDr. Mojžiš - protestoval proti tvrdeniu poslanca JUDr. Droppu, že napr. petícia 
"Zachráňme naše teplo" podaná vr. 2008 bola politickou petíciou - pripomenul, že táto 
otázka bola prerokovávaná na rôznych fórach a vyjadrilo sa k nej viacero ekonómov, t.j. išlo 
o výlučne ekonomickú otázku. 

Ing. Milan Kružliak, zástupca primátora mesta - nemôže súhlasiť s tým, že by túto petíciu 
nebolo potrebné prerokovávať v MsZ. Uviedol, že je poslancom 4. volebné obdobie, aj keď 
v predchádzajúcom ním nebol a politika sa vniesla do MsZ práve v minulom volebnom 
období, ale nie zo strany opozície. Poďakoval všetkým, ktorí diskutovali v prospech návrhu 
uznesenia, ktorý odmieta petíciu; poďakoval aj za odborné stanovisko, ktoré preukázalo, že 
všetky veci, ktoré petícia napádala, sú v súlade s právnymi predpismi a verejným záujmom. 
Zdôraznil, že reaguje ako člen vedenia mesta, ktoré na čele s primátorom Alexandrom 
Slafkovským od svojho nástupu dňa 27.12.2010 spravuje a rozvíja majetok mesta ako dobrý 
hospodár, v prospech občanov mesta, v súlade s právnymi predpismi, čestne a zodpovedne. Je 
hrdý, že pracuje v tomto vedení mesta, aj v mestskom zastupiteľstve, ktoré napriek všetkým 
priekom prijíma správne rozhodnutia, prospešné pre rozvoj mesta. 

p. Gonda - v reakcii na vystúpenie JUDr. Droppu uviedol, že poslanci MsZ nie sú v pravom 
zmysle slova politikmi - sú tu predovšetkým na to, aby vykonali čo najviac prospešných vecí 
pre občanov. Pokiaľ sa do tejto práce začne vnášať politika, nie je to na prospech veci, ale 
spôsobí to práve opačný efekt aje veľmi t'ažké niektoré rozhodnutia potom naprávať. Čo sa 
týka informácií uvádzaných JUDr. Droppom ohľadom Aquaparku (TDG), považuje ich za 
demagógiu - osobne môže prehlásiť, že mesto v minulosti bojovalo všetkými silami o svojich 
10 % v spoločnosti (odporučil mu spojiť sa s JUDr. Gruberom, ktorý mu môže potvrdiť 
jednotlivé fakty). Pokiaľ ide o otázku verejného záujmu, podľa jeho názoru predaj určitého 
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pozemku alebo majetku mesta nie je verejný záujem - ide o prirodzený chod mesta, kde sa 
uskutočňujú aj rôzne obchodné transakcie - každá nehnuteľnosť má svoju hodnotu. Čo sa 
týka multifunkčnej haly, pripomenul, že projekt vysúťažilo mesto ešte v roku 2006 pod 
vedením primátora MUDr. Slafkovského, ktorý vybavil finančné prostriedky na celý projekt. 
Realizácia sa vtedy žiaľ skončila vybudovaním nadjazdu - mosta, pretože nastali problémy so 
súkromnými pozemkami, v dôsledku čoho sa posunula až do ďalšieho volebného obdobia. 
Z týchto dôvodov pokladá za zbytočné vracať sa do minulosti. 

JUDr. Trnovský - k vyjadreniu JUDr. Droppu o obchodovaní súčasného resp. bývalého 
vedenia mesta poznamenal, že ku konaniu bývalého vedenia (konkrétne bývalého primátora 
Ing. Blcháča) neprislúcha pojem "obchod" ale skôr pojem "kšeft" - chýba tam úprimnosť pri 
investovaní a úprimnosť pri hospodárení s majetkom mesta. 

Ing. Jozef Bobák, poslanec MZ - poukázal na vyjadrenie v petícii, že "primátor mesta 
Alexander Slafkovský má dostatočný počet poslancov MsZ, ktorí ho podporujú" a tiež na 
vyhlásenie Ing. Blcháča po voľbách vr. 2010, že "traja nezávislí poslanci budú hlasovať za 
koalíciu p. Slafkovského". V tejto súvislosti pripomenul, že predaje majetku sa vo väčšine 
prípadov schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov - ak by Ing. Blcháč chcel zastaviť 

niektorý z takýchto predajov, mohol by osloviť nezávislých poslancov a prizvať ich na 
zasadnutie jeho koaličného poslaneckého klubu, aby spoločne diskutovali o tejto 
problematike. Vo svojom mene môže vyhlásiť, že na takéto zasadnutie klubu bol pozvaný 
jeden krát (cca pred 2 mesiacmi), keď sa jednalo o otázku riešenia súdnych sporov, nikdy 
však nebol pozvaný k prerokovaniu návrhov na predaj majetku. 

JUDr. Droppa - k vystúpeniu Ing. Kružliaka poznamenal, že v súčasnosti sa nemožno 
kvalifikovane vyjadriť k výhodnosti alebo nevýhodnosti jednotlivých predajov - boli prijaté 
rôzne uznesenia a sú rôzne názory k predajom, správcovstvu, atď. K otázke predaja TDG 
spomínanej poslancom J. Gondom pripomenul, že spoločnosť TDG bola postúpená do 
konkurzu na základe návrhu právnickej osoby, následne sa pripojilo mesto a boli podané aj 
ďalšie žaloby (má k tomu veľa informácií) - z tohto dôvodu museli rokovania prebiehať so 
správcom, t.zn., že mesto sa muselo prispôsobiť situácii. Osobne považuje za pozitívne že sa 
hala postavila a prakticky celý projekt sa zachránil. Nie je jeho snahou posudzovať, ktoré 
vedenie mesta má na tomto projekte aké zásluhy, faktom však je, že situačnú správu podporilo 
24 poslancov (vrátane klubu SDKÚ-DS, KDH). ČO sa týka "obchodov", dával to do súvislosti 
napr. s daňami a pod.- nejedná sa o osobné veci. 

Ing. Repaský - ocenil formu spracovania tohto materiálu, t.zn. že je vecný, konkrétny, nikoho 
neobviňuje, t.j. spÍňa všetky atribúty demokratického prístupu. Preto pod'akoval prednostke 
MsÚ, vedúcej právneho oddelenia, vedúcemu útvaru daní a poplatkov a vedúcemu oddelenia 
správy majetku (bývalému riaditeľovi BP, a.s.) za prípravu tohto materiálu, čo nebola ľahká 
práca. Práve toto považuje za slušný prejav komunikácie - opačný prípad sú napr. vystúpenia 
poslanca Ing. Urbanoviča, ktorý často obviňuje túto koalíciu, že robí "demokraciu 
bieloruského typu" a pod. Poznamenal, že na tomto zasadnutí mala byt' riadna diskusia 
k obsahu petície, žiaľ, poslanci opozície z rokovania odišli - tým dali najavo, že petíciu 
nemysleli úprimne (ocenil, že túto skutočnosť spomenul aj poslanec Mgr. Kraj čí). Pokiaľ by 
ich snaha bola úprimná, zostali by na rokovaní a ostatní by mohli diskutovať s reálnymi 
ľuďmi, ktorí žiaľ zbabelo utiekli a zrejme už niekde pripravujú určité vyhlásenie. Vrátil sa 
ešte k prvej petícii s názvom "Zachráňme naše teplo". Zdôraznil, že vtedy išlo o úprimnú 
petíciu za to, aby sa zachránilo dielo, ktoré bolo v tomto meste budované dlhodobo. 
V žiadnom prípade sa nejednalo o politickú petíciu - podpísalo ju 2 740 občanova aj keď 
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petíciu "Stop drancovaniu mestského majetku" podpísalo o niekoľko ľudí viac, obsahom sa 
absolútne nedajú porovnávať. Vyjadril potešenie, že zaznela takáto diskusia - bola úprimná 
a určite si z nej aj samotní poslanci veľa odnesú. Verí, že aj občania, ktorí túto rozpravu 
sledujú alebo budú sledovať zo záznamu, pochopia, na ktorej strane je pravda a slušnosť. 
Z diskusných príspevkov zvlášť ocenil vystúpenie poslanca Mgľ. Kultána. 

MUDr. Slafkovský - poďakoval všetkým vystupujúcim za ich vecné stanoviská a názoľY. 
Poznamenal, že táto rozprava ho utvľdila v tom, že tu skutočne došlo k zneužitiu petičného 
pľáva s jediným cieľom, a to je pošpiniť vedenie mesta na základe demagógie a lží. Pritom sa 
pľavdepodobne pripľavuje ďalšie vyhlásenie (ako spomenul Ing.Repaský), ktoľé bude hovoľiť 
o tom, ako tu určitá "propagandistická mašinéľia" bľáni niektoľým poslancom v možnosti 
vyjadriť sa k tejto petícii (pritom túto možnosť všetci mali, odmietli ju však využiť) - takýmto 
spôsobom to bude prezentované na verejnosti a veľká čast' z nej tomu žiaľ uverí. Čo sa týka 
obsahu petície, potvľdil, že obvinenia ohľadom cirkevnej základnej školy sú nezmyselné - ide 
len o zneužívanie veľejného záujmu na vytÍkanie politického kapitálu tým, že sa operuje 
určitými číslami, za ktorými iniciátori petície nevidia konkrétne deti, vzdelanie, atď. 

V súvislosti s otázkou daní je potľebné si uvedomiť, že všetci podnikatelia si upravujú svoju 
maržu zisku tak, aby svoj tovar mohli pľedať a zostali v zisku. Všetky vstupy sú v súčasnosti 
zaťažené infláciou a napriek tomu podnikatelia vykazujú zisk, kým mesto nemá z čoho tvoriť 
zisk, musí však zaplatiť viac za všetko, na čo sa vzťahuje inflácia. Tvrdiť, že mesto zvyšuje 
dane o 30%, je absolútna lož - pripomenul, že na r. 2013 a 2014to bolo len o infláciu, t.j. 
03,6 % resp. 3,9 %. Čo sa týka LMT, mesto jednoznačne získa čistý cash-flow do mestskej 
pokladne, zbaví sa obáv zo záväzku do r. 2028 a bezprostľedne mu to môže priniesť ďalší 
výnos 20 % z podielu na zisku spoločnosti, ktorý je tvorený na úrovni cca 600 tis. eUľ ročne. 
Čo sa týka pľedajov pod cenu, súhlasí s názormi niektorých poslancov, že majetok, ktoľý sa 
nedá predať v obchodnej verejnej súťaži, nemá trhovú hodnotu. Takýto majetok má svoju 
hodnotu len podľa stavebného znaleckého posudku, t.j. vypočítaného podľa stavebných 
nákladov (ak by znalec predložil posudok vypočítaný tľhovou hodnotou na športovú halu 
alebo základnú školu, pravdepodobne by vyšla záporná hodnota). Ak sa tieto argumenty 
občanom správne nevysvetlia, ľahko ich možno zneužiť a tvrdiť, že mesto napľ. na športovej 
hale príde o 5 mil. eur, čo sa nezakladá na pravde, pretože mesto tieto prostriedky získalo od 
Európskej únie. Jej požiadavkou bolo, aby sa zachovala funkcia haly na dobu 15 ľokov, čo 
bude dodržané. Podľa navrhovaného postupu mesto navyše dostane späť finančné prostriedky, 
ktoré do stavby vložilo na začiatku, keďže dohoda s pôvodným partnerom bola, že náklady, 
ktoré táto opeľácia prinesie, budú mestu určitou formou vrátené. Čo sa týka Bytového 
podniku, zastáva názoľ, že pokiaľ mesto určitú činnosť nedokáže robiť dobre, je potrebné 
ponúknuť ju súkromnému sektoru, ktorý ju možno bude robiť lepšie - nie je dôvod, aby 
mesto na túto oblasť doplácalo. Pripomenul, že kým sa zisk BP pohyboval v desiatkach 
miliónov Sk, stľata 40 - 50 tis. Sk na správe bytov sa ním vykryla. Akonáhle však z BP odišlo 
tepelné hospodárstvo, strata sa naplno prejavila a tento stav je potrebné ľiešiť. Na záver 
pľipomenul, že základom normálneho politického partnerstva a budovania občianskej 
spoločnosti je diskusia - potreba stáť si za svojím názoľom, vedieť si ho obhájiť, vedieť ho 
pľesadiť, resp. uznať partnerovi, keď má pravdu, nie je však účelné vytvárať si vzájomné 
nepriateľstvo. Týmto zásadám ho naučil šport i život v politike, preto si myslí, že také 
spôsoby, aké sa tu objavujú v ostatnom čase, skutočne do seľiózneho mestského zastupiteľstva 
nepatria. Použil niekoľko príkladov z histórie, keď významné osobnosti za pľavdu zaplatili 
svojím životom - dal to do pľotikladu so súčasnou dobou, keď žiadne postihy nehrozia, stačí 
si len vypočuť pravdu, resp. slušne diskutovať - o tom je politika a spľáva vecí verejných. 
Súhlasí tiež s citátom, ktorý použil poslanec Mgr. Kultán od pápeža Benedikta 16, že "politici, 
ktorí stratili vôľu hľadať pravdu a pľestali byt' slušní, sa stávajú bandou zlodejov". 
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Ing. Repaský - so súhlasom MsZ udelil slovo občanovi p. Ballovi, ktorý sa prihlásil do 
diskusie k tomuto bodu programu. 

p. Ballo - oslovil primátora mesta s tým, aby ponúkol bývalú budovu Bytového podniku na 
Námestí osloboditeľovi na predaj Ing. Blcháčovi. Na margo toho poznamenal, že aj bytový 
dom, v ktorom býva, patril pod správu Bytového podniku a v čase keď mesto dalo tepelné 
hospodárstvo do prenájmu, vtedajší riaditeľ BP sa vyjadril slovami: "Toto nám p. Blcháč 
nemal urobit'!". Na záver pripomenul, že sa zúčastňoval zasadnutí MsZ aj v predchádzajúcom 
období a bol svedkom toho, keď petícia, ktorú podala vtedajšia opozícia proti prenájmu 
tepelného hospodárstva, bola bez akejkoľvek diskusie zamietnutá. 

Ing. Repaský - ukončil rozpravu k tomuto bodu a na záver poznamenal, že táto diskusia bola 
užitočná aj napriek tomu, že na rokovaní nezostali tí, s ktorými chceli diskutovať. Požiadal 
návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (14 poslancov za, l sa zdržal 
hlasovania). Uznesenie bolo prijaté pod číslom 2/2014. 

6/ I N FOR M Á CIE 

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, dodatočne ospravedlnil neúčasť 
poslanca MUDr. Oldricha Drahovzala a namiesto Ing. Štefana Ganoczyho, PhD. určil za 
overovateľa zápisnice poslanca JUDr. Jána Droppu. 

Informoval, že nasledujúce zasadnutie MsZ sa uskutoční dňa 30.1.2014. Na záver 
pozval všetkých na 23. reprezentačný ples primátor mesta, ktorý sa uskutoční dňa 18.1.2014. 

7/ ZÁ VER 

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, poďakoval všetkým prítomným za 
účasť a za slušné občianske postoje a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil. 

Ing. Anna Raši~vá , 1\ 
prednostka Ms U 1'rJ---0 ovský 

Overovatelia zápisnice: 

MUDr. Alžbeta Smiešna JUDr. Ján Droppa 

{; C ;; ~L~ 
Zapísala: Anežka Drbiaková 
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