
ZÁPISNICA Č. 1/2018

z XL. zasadnutia mcstského zastupitcl‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo dňa
11.januára 20180 15.00 hod.‘ rnalej zasadačke Mestského úraduv Liptovskom Mikuláši

PRÍTOM;VJ:

Ing. Ján BIcháč. PhD.. primátor mesta

POSLA NU khZ:

1! Ing. Jozef Bobák
2/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
3/ MUDr. Miroslav Boďa
4/ Ing. Ján Bonko
5/ Miroslav Burgel
6! Peter Cibák
7/ Ing. Lucia Cukerová
8/ Ing. Sylvia Cukerová
9/ MUDr. Oldřich Drahovzal
10/ Mgr. Anna Dvorščáková
I H Ing. Stefan Ganoczy. PhD.
12! Ing. Matej Géci
13! Jaroslav Grešo
14! Mgr. Vincent Kultan
15/ Marek Nemec
16/ Mgr. Miroslav Neset
17/ Michal Paška
18/ MUDr. Alexander Sialtovský
9/ Mgr. Eubica Stnroňová

20/ Euboš Trizna
21 / Ing. Rudo] ť Urbanovič
22/ MUDr. Marta Voštináková

OSfl-i VEDLA ENÍ:

1/ Ing. Jaroslav Čefo
2/ MUDr. Alžbeta Smiešna

NEOSPRA VEDLNENÝ:

1/ Karol Székely

PRJZ VÁNÍ:

1! Ing. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník MsP
4/ Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
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5/ Ing. Alena Vlčková, vedúca flnančného odboru MsÚ
6/ Mgr. Anna Il‘anovská, vedúca právneho odboru Msti
7/ Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš

I/ OTVORENIE ZASAI)NUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Rlcháč, PhD., primátor
mesta. Všetkým prítomným zaželal úspešný rok 2018 a tiež poďakoval za zorganizovanie

Novoročného koncertu. Zároveň spomenul, že na koncerte bolí udelené čestné ohčianstva mesta
Liptovský Mikuláš in memoriam docentke Marte Sališovej a pánu Alojzovi Lutonskému

a v súvislosti s pochybnosťami ohľadom udel‘ovania čestného občianstva in memoriam
pripomenul podobný prípad z roku 2012. ked‘ bob čestné občianstvo in memoriam udelené
doktorovi Pavlovi Straussovi.

Konštatoval. že na začiatku rokovania je prítomnch 22 poslancov a mestské
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ VOUBA NÁVRIIOVEJ KOMISIE, URČEME ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta, predložil návrh na vol‘bu návrhovej komisie, do
ktorej odporučil zvolíť poslancov Ing. Lueiu Cukerovú, Mgr. Annu 1)vorščákovú a Ing.
Mateja Géciho. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená (20 poslancov za, I
nehlasoval).

Za zapisovaleľku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovatel‘ov

zápisnice poslancov MUDr. Miroslava Bod‘u a Mgr. Vincenta Kultana.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovaniu MsZ podl‘a
pozvánky a otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

mw Lueia Cukerová. nredsedníčka návrhovei komisie - predložila na hlasovanie program
rokovania — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo program rokovaniajednomyseľne (22 hlasmi) schválilo.

PR OGRA1‘Í:

1/ Oworenic zasadnutia

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

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Návrh na schválenie spoluflnancovania projektu „SALUTE — Integrované
riadcnie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalit
v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce
Interreg Stredná Európa 2014—2020
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5/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

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

7/ Jnterpelácie poslaneov

8/ Informácie

9/ Záver

4/ NÁVRI Í NA SChVÁLENI E SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„SALUTE - INTEGROVANÉ RIADENIE ŽIVOTNÉhO PROSTREI)IA
PROSTREDNÍCTVOM MALÝCH ZELENÝCh LOKALÍT V URBANI
ZOVANOM PROSTREDÍ“ V RÁMCI PROGRAMU NADNÁRODNEJ
SPOLUPRÁCE INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014- 2020

‚ Správu predložila Ing. Jana Korrnaníková, vedůca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Návrh na schválenie spo]uflnaneovania projektu bol prerokovaný a odsúhlasený na
komisii životného prostredia a zdravia. komisii územného rozvoja a výstavby, flnančnej
kornisii ana mestskej mile. Mestu bob partnerstvo ponúknuté až v clcccmbri 2017 aje
potrebné ho prerokovat‘ pred prebožcnim deklarácie. Do projektu je zapojených celkovo desať
partnerov z piatich krajin (Slovensko, Cesko. Pofsko. Nemecko. Taliansko). Okrem
Liptovského Mikuláša sú medzi nimi ešte ďalšie mestá. respektíve mestské funkčné oblasti:
pofský Chorzów. talianska Alessandria a zoskupenie miest stredného Nemecka pod názvom
lmpulsregion. v ktorom sú zoskupené mestá Erfurt. Jena a Weimar. Vedůcim partnerom
projektuje lnštitťit pre ekológiu a priemyselné oblasti v poľských Katoviciach.

Cieľom projektu je zlepšiť environmentálny manažment Funkčných mestských oblasti
v snahe spraviť z nich lepší pnestor pre život. Mesto vytypovalo lokality s indikatívnymi
opatreniami, pričom ideo revitalizáciu zelene na šiestich miestach (revitalizácia verejnej zelene
v historiekom centre mesta, revitnlizácia zelených plóch vo vnútroblokoch na sídliskáeh
Nábrežie a Podbreziny, dobudovanie rekreačných lokalit v blízkosti intravilánu mesta — dóraz
na lokalitu l-láj Nicovč, vysadenie ovocného sadu pri niektorej zo základných škól, osadenie
zelenej steny na niektorej z verejných budov). Dóraz v projekte je kladený na podporu a tvorbu
nových politík. prístupov. výmenu skúseností. školení a študijných návštev. Konečným
výstupom by mala byť príručka. v ktorej budú uvedené príklady dobrej praxe. Investičné
aktivity sú v rozsahu demonštratívnom alebo podporných činností.

Realizácia projektu je plánovaná na tri roky so začiatkom v roku 2019 a preto nebude
potrebná zmena rozpočtu pre rok 2018. Celkový rozpočet pre všeikých parmerovje takmer2.2
milióna eura rozpočet pre mesto Liptovský Mikuláš je 215 675 eur (z toho Nit z Európskeho
Fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, zvyšných 15% poskytne mesto ato v maximálnej
výške 32 351 eur). Pro jekt je Enancovaný formou refundácie, čiže po pre[inancovaní projektu
sa žiada refundácia oprávnených výdavkov vo výške 85%.

Imz. Lueia Cukerová - predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mestské zaswpitefstvo predložený návrh schválilo (21 za. I nehlasoval). Vznesenie
k tomuto bodu belo prijaté pod číslem 1/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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5/ NÁVRH NA ZMENY ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2018

Správu predložila Ing. Alena Vlčková, vedúca ňnančného odboru MsÚ. Núviti
obsahoval dve rozpočtové zmeny. Prvá sa týkala projektu zberu biologicky rozložiteFného

odpadu pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši. Projekt bol začatý v roku 2017. nakoFko sa
však z dóvodu kontrol pripravný proces predlžil, prešiel aj do ďalšieho roku. Kcďže legislatívne
pravidlá predpisujú. že Gnančné prostriedky musia byť pred podpisom zmluvv zarozpočtované.

bol predložený návrh na zmenu rozpočtu. Náklady budú hradené v pomere 85% Kohézny fond.
10% štátny rozpočet a 5% mesto. Celková výška projektu je 745 560 eur, spoluúčasť mesta
predstavuje 37 290 eur.

Pri druhej rozpočtovej zmene bola potrebná korekcia textu rozpočtovej položky na
základe schváleného rozpočtu Verejnoprospešných služieb na rok 2018, ked‘že formálnym
nedopatrením bob na položke transfer VPS kapitálový - teleskopická plošina dohodnuté ako

prioritně viacúčelové vozidlo v sume 60 000 eur.e preto potrebná korekcia textu kvóli

zosvnchronizovani ii rozpočtu. Finančně prostriedky sa nenavyšuj ů.

lniz. Jozef Bobák. poslanec MsZ — požiadal o vysvetlenie. o aké špeciálne automobily išlo.
ked‘že sa kyčli nim celý projekt natiahol aj do roku 2018.

MUDr. Alexander Slaflovský. poslanec MsZ — chcel položíť prvá otázku rovnakú ako Lng.

Jozef Bobák. vo svojej druhej otázke požiadal o vysvctlcnie, čo presne znamená položka „bez
zmeny“ v 11. bode schvaFovacej časti.

Inu. Vlčková — uviedla, že položka „bez zmeny“ znamená, že sa nebude navyšovať rozpočet,

ale len sa mení názov položky, teda nebude sa zabezpečovať teleskopická plošina, ale
viacúčelového komunálne vozidlo.

lnu. Blcháč. PhD. — požiadal, aby poslanci dobre počúvali výklad. pretože všetko v ňombolo

spomenuté a teda, že v prípade druhej rozpočtovej zmenv ide čisto len o zmenu názvu. Co sa
týka samotných typov vozidiel. podotkol, že materiál bol v zastupiteístve predložcný už
viackrát aje teda možné si v dokumentoch spikne doštudovat‘, aké presné typy vozidiel boli

zaobstarané.

1n. Lucia Cukerová - predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitefstvo predložený návrh schválilo (21 za, I nehlasoval).

Dodatočne muselo byť hlasovanie zopakované. keďže uznesenie bob krátko pred začiatkom

zastupiteľstva doplnené a obsahuje dva body. o ktorých je potrebné hlasovať zvlášť. Predošlé
hlasovanie bob vyhlásené za neplatné.

Inu. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:
body 1. a II. — bez zmeny — návri schválený jednomysel‘ne (22 hlasov).
bod III/l — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (22 hlasov),
bod 111.12 — bez zmeny — návrh schválený jednomyserne (22 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 2/2018. Obsah uznesenia je príbohou tejto
zápisnice.
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6/ NÁVRh NA PREI)AJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECIIANIE
MAJETKU 1)0 NÁJMU A NAKLAI)ANIE S MAJETKOVÝMI
PRÁVAMI MESTA

Správu predložila Mgr. Anna Ii‘anovská. vedúca právneho odboru MsÚ. Uvicdla, že na
základe iniciativy Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa pripravuje výstavba pomníka s
menarni vojakov. ktorí zahynuli pri výkone služobnej činnosti v zahraničných vojenských
operáciách a mierových pozorovateľských misiách v areáli susediacom s Pamatníkom
3 VOJfl0VÝ cintorínom na Háji Nicovö. V rámci realizácie tohto projektu je potrebné
vvbudovať verejné osvetlenie. pričom NN prípojka osvetienia bude čiastočne uložená aj na
pozemku vo vlastníctve mesta. Z toMo dúvoduje potrebné zriadiť budúce vecné bremeno práva
uloženia MN pripojky verejného osvetlenia v prospech ministerstva obrany aRo budúccho
oprávneného z vecného bremena.

btz. Lucia Cukerová - prediožila na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:
bod I. — bez zmeny — návrh schválený jednomyserne (22 hlasov),
bodli.— bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (22 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 3/2018. Obsah uznesenia je príiohou
tcjto zápisnice.

7/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Mgr. Vincent Kultan

interpeloval primátora mesta:
Požiadal o zjednodušenie dopravného značenia na ulici Jesenského1 pokiaľje to možné.

Zaznamenal totiž sťažnosti obyvateľov na neprehľadnosť tohto značenia po osadení troch
dopravných značiek (zákaz vjazdu).

8/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Bkháč, PhD., primátor mesta:

1. Informoval, že mesto pred časom skúmalo situáciu s parkovaním v západnej časti
Podbrezín (ulice Hradišská, Senická. Kemi. Jefremovská). Na tomto území je zhruba 930 bytov,
pričom ku každému by malo byť aspoň jedno parkovacie miesto. V súčasnosti je týchto
parkovacích miest 500 a v rámci projektiL regenerácie sidliskaje možné zvýšiť počet miest na

600. Ked‘že ani tento počet stále nic je dostatočný, iniciovali projekt prípadného investora na
mestskom pozemku, v rámci ktorého by mohol vyrásť parkovací dom s približne 220-timi
parkovacími miestami. Stáť by mal v blízkosti severnej strany cintorína, pričom by sa zároveň
vytvoril aj priestor na otočenie autobusov. Mesto projekt rozbehlo a momentálne sa nachádza
v štádiu žiadosti o územné rozhodnutie. Ked‘že však bola zaznamenaná iniciatíva niektorých
obyvateľov, ktorí s projektom zrejme nic sú stotožnení. vyzval poslancov za mestskú časť
Podbrczinv. aby sa zúčastnili stretnutia s týmito obyvatefmi. ktoré sa uskutoční 12. 1. 20 8
o 15:00 hod v zasadačke č. 305 Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

2. Pozval všetkých na vyhodnotenie Sportovca roka mesta Liptovský Mikuláš. ktoré
sa uskutoční 12. 1.20180 16:00 hod v Dome kultúry.

3. Pripomenui. že 20. 1. 2018 sav Dome kultúry uskutočni 27. ročník Mikulášskeho plesu.
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9/ ZÁVER

Ing. Ján Blchúč. PhD.. primátor mesta, poďakoval všetkým prítomným za účast‘
a zároveň vyzval poslancov na včasné avizovanie svojej neúčasti na zastupitefstve v zmysle
rokovacieho poriadku. ked‘že na predošlom deeembrovom zasadnutí sa prvkrát v tomto
volebnorn období stalo, že jeden poslanec svoju neúčasť neospravedlnil.

Ing. Nlarta G utraiová
prednostka MsU

Ing. .JánB cli č, Plil).
primator mesta

Zapísala: Anežka Drbiaková
V Lipt. Mikuláši 15.0L2018

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Miroslav Bod‘a

Mgr. \‘inccnt IKulta
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