
ZÁPISNICÁ Č. 4/2018

z XLIII. zasadnutia rnestskébo zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo
dňa 12. apríla 20180 10.00 hod v rnalej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:
Ing. Ján Bkháč. PhD.. primátor mesta

POSLANCI MsZ:
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/ Ing. Jaroslav CeLé
10/ MUDr. Oldřich Drahovzal
11/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
12/ Ing. Matej Géci
13/ Jaroslav Grešo
14/ Mgr. Vincent Kultan
15/ Marek Neniec
16/ Mgr. Miroslav Neset
17/ Michal Paška
18/ MUDr. Alžbeta Smiešna
19/ MUDr. Alexander Slafkovský
20/ Mgr. Ľubica Staroňová
21/ Karol Székely
22/ Ing. Rudolf Urbanovič
23/ MUDr. Marta Voštináková

OSPR4VEDLNENÍ:
1/ Mgr. Anna Dvorščáková
2/ Ľuboš Trimu

PRIZVANÍ:
1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

4/ Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsU
5/ PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnútornej správy MsU
6/ Mgr. Annu lľanovská, vedúcu právneho odboru MsU
7/ Ing. Miloš Bernik, vedúci odboru výstavby MsU ‚

8/ Ing. Katarína Suveríková. vedúca odboru URa SP MsU
9/ Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru ZP a dopravy MsU
10/ doc. Mgr. Ján I-Iučík. PhD., vedúci odboru školstva MsU



11! Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociálneho odboru MsÚ ‚

12! Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
13/ Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikaniaMsU
14/ Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsU
15/ Ing. arch. Tatiana Bachtiková. vedúca útvaru hlavného architekta MsU
16/ Mgr. Zuzana Slauková. riaditeľka ZPS a DSS mesta Liptovský Mikuláš
17/ Mgr. René Devečka. riaditeľ Domu kuhún‘ Liptovský Mikuláš
18! Mgr. Alena Chebeňová. riaditeľka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
19! Anna Mydliarová, Informačně centrum Liptovský Mikuláš
20/ Ing. Dušan Grešo. riaditeľ Verejnoprospešnch služieb Liptovský Mikuláš
2Y Ing. Miroslav Uličný, ekonomický námestník riaditefa VPS Liptovský Mikuláš
22/ Ing. arch. Miloš Dzúr, spracovater návrhu Uzcmného plánu zóny Ploštín
23/ Ing. Milan Mikušiak. prezident MPK Tatran Liptovský Mikuláš

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Na úvod vyjadril presvedčenie. že všetci zúčastnení budú počas zasadnutia objektívni.
slušní a konštruktívni. Taktiež uviedol. že traja poslanci sa ospravedlnili z neúčasti na
zastupitefstve ajeden poslanec ohlásil neskorši príchod.
Konštatoval. že na začiatku rokovania je pritomnch 19 poslancov a rnestské zastupiteľstvo je
uznášan i aschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISÍE, URČEN[E ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. predložil návrh na voľbu návrhovcj komisie, do
ktorej odporučil zvoliť poslancov Ing. Sylviu Cukerovú, Ing. Mateja Géciho a Petra Cibáka.
Návrhová komisia v tomto zloženi bola schválená (17 poslancov za, 2 nehlasovali).

Za zapisovateľku primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú a za overovateľov
zápisnice poslancov MUDr. Miroslava Boďu a Mgr. Lubku Staroňovú.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIÁ

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. priblížil. že od 1. apríla 2018 nadobudla účinnost‘
novela zákona o obecnom zriadení, ktorá v niektorých paragrafoch upravuje činnost‘ obecných
a mestských samospráv a aj postup pri schvaľovaní programu rokovania, Touto novelou sa
preto bude riadiť aj toto zasadnutie. Uviedol, že schvaľovanie programu sa uskutočňuje tak, že
sa najskór hlasuje o programe, ktorýje predložený písomne v pozvánke ana prijatie ktoréhoje
potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Následne sa bude möcť osobitne
hlasovať o prípadných zmenách a doplnení programu. pričom na ich schválenie je potrebná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov (tj. 13 poslancov). Dalšia zmena sa týka skutočnosti,
že podFa novely zákona má byť pozvánka s programom zastupiteľstva zverejnená na úradnej
tabuli a na w‘ebovom sídle mesta najneskór tri dni pred zasadnutím v porovnaní s piatimi dňami
ako tornu bob doteraz.
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Nechal hlasovať o programe ako bol predložený v pozvánke. Program v tomto znení bol
schválený (20 za, I sa zdržal).

Ing. Blcháč, PhD. následne navrhol nasledujúce zmeny programu: doplniť ako bod č. 4
„Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
v platnorn znení“, v nadváznosti na čo by došlo k prečíslovaniu bodov 4 až 7 na body 5 až 8 a
d‘alej ako bod č. 9 zaradiť „Návrh na schválenie spoluflnancovania projektu Rekonštrukcia
telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A. StodoLu, Liptovský Mikuláš“. ďalšie body uvedené
v pozvánke ako 8 až 16 by boL prečíslované ako 10 až 18.

lna. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — návrh dodatku rokovacieho poriadku je
obsiahlym rnateriálom. pričom bol doručený do lavic len krátko pred zaČiatkom zastupiteľstva.
Nieje preto možné si v tak krátkorn Čase pozrieV materiál a zistif. či doň boji zaradené dodatky
navrhované opozíciou s podporou nezávislých poslancov a preto dal návrh na stiahnutie
materiálu z rokovania.

MUDr. Alexander Slaíkovský. poslanec mestského zastupiteľstva — opýtal sa, či mestské
zastupiteľstvo je momcntátne vo fáze schvaľovania programu rokovania alebo už v rozprave
k rokovaciemu poriadku ako samostatnému bodu.

Inu. Matej Géci. predseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie návrh Ing. Jozefa
Bobáka — stiahnutie materiálu z rokovania.

Návrh nebol schválený (5 za. I proti. 4 sa zdržali, nehlasoval).

lwz. BIcháČ. PhD. — pripomenul, že ide iba o reakciu na zmenu zákona o obecnom zriadení
a preto odporučil návrh neprijať.

lnt. Géci — predložil na hlasovanie program rokovania 50 zmenami — zaradcnic dvoch bodov
do programu.

Návrh bol schválený (17 za, 2 proti, 2 sa zdržali).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Vol‘ba návrhovej komisie, určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice
3/ Schválenie programu rokovania
4/ Návrh 1)odatku Č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupitcl‘stva v Liptovskom

Mikuláši v platnom znení

5/ Personálne otázky: Návrh na udelenic oeenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“
6/ Správa o činnosti a hospodárcní Galérie Kolomana Sokola za rok 2017
7/ Zahraničné fl domúce partnerské vzt‘ahy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017,

návrh akcií na rok 2018
8/ Informativna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho

ronoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 —2022 s výhl‘adom do roku 2030
za rok 2017

91 Návrh na sehválenie spoluíinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične
Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“

10/ Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a závüzkov mesta Liptovský Mikuláš
a organizácií, ktorých je zriad‘ovatcl‘om ku dňu 31.12.2017
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11/ Informúcia o plncní podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský
Mikuláš a ARRIVA Liorbus, a.s. za rok 2017

12/ Uzemný plán zóny Ploštin, Liptovský Mikuláš — návrh
13/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a

nakladanie s majetkovymi pravami mesta
14/ Zmluva o spolupráci pri rcalizácii rekonštrukcic, modernizácic a výstavby

futbalovčho štadióna v Liptovskom Mikuláši
15/ 1)oplncnie spoločenskcj zmluvv uzavrctej mcdzi mestom Liptovský Mikuláš a

MFK Tatran Liptovský Mikuláš
16/ Interpelácic poslancov
17/ Informácie
18/ Záver

4/ NÁVRH DO1)ATKU Č. 5 ROKOVACIEHO PORIADKU MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI V PLATNOM ZNENÍ

Správu predložila Ing. Marta Gutraiová. prednostka mcstského úradu. Pripornenula, že
L. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 70/2018. ktorým sa menf a doplňa zákon Slovenskej
národnej rady Č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Novelou sa
doplnil 4 odsek 5, klorýrn sa obligatórne ustanovujú všeobecne záväzné nariadenia, ktoré si
obec vo veciach samosprávy ustanoví aje potrebné v zmysle predmetnej novely doplniť
rokovací poriadok. Zákon má vvššiu účinnosť ako predpisv a hlasovať sa leda musí podľa
zákona. Uviedla. že dóvodová správa bola doplnená o citáciu 12. ktorá hovorí o lom. že
program musí byť zverejnený minimálne Iii dni pred zasadnutím mestského zastupiteFstva.

1n. Jaroslav Čefo. poslanec mestského zastupiteľstva — podotkol, že platnosť zákona je od 1.
apríla 2018 a materiál doslali poslanci päť minút pred začiatkom zasadnuia. Nebráni sa lomu,
aby si v rýchlosli preštudoval In zmeny, ale upozornil na to, že správa obsahuje kompletně
znenie rokovacieho poniadku ato už nieje možné preštudovať v priebehu piatich minút.

lnu. Marta Outrajová. prednostka mestského úradu — zdöraznila. že v rokovaeom poriadku
nedošlo k žiadnym mým zmenám okrem už spomínaných.

lnĽ. ČeFo — opUtovne poukázal na to. že mal nedostatok času na prešwdovanie materiálu.

MUDr. Slafkovský — pridal sak názoru Ing. Čefa vzhľadom na lo, že zákon nadobudol účinnosť

už dávnejšk. V spósobe predloženia preto vidí úrnysel. kcd‘že v minulosti poslanecký klub,
ktoréhoje členom, predkladal dopinky k rokovaciemu poriadku, kým teraz bol poslanecký klub
vyradený z rokovania o zmenáeh rokovacieho poriadku. čo považuje za mimoriadne nedóstojné
a neslušné a za účelový postup zo strany vedenia mesta. Požiadal o desaCminútovú prestávku
pred hlasovaním. aby sa poslanecký klub mohol poradiť o d‘alšom postupe. Zároveň vyjadril
údiv, ako mohli novelu zákona schváliť poslanci v parlamente, ked‘ oni sami požadujú
materiály vždy päť až sedem dní vopred a teraz v pripade obecných zastupiteľstiev majú byť
materiály zverejnené len In dni pred zasadnutím zastupiteľstva. Vyjadnil svoje obavy, ako sa
móže bežný občan zúčastnit‘ zasadnutia zastupiteľstva. kcd‘ nebude mať dostatok času na
oboznámenie sa s programom. nehovoriac o tom, že začiatok zastupiteFstva (10:00 hod) je
v čase. keď sú ľudia v práci. Rokovací poriadok pnete podľa jeho názoru potrebuje zmeny. ale
laké. na kterých sa budú podiel‘ať všetci poslanci. Poukázal na to. že doteraz bob zvykom
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posielať materiály pre poslancov elektronickou ťormou v piatok, prípadne v sobotu pred
zasadnutím, ktoré sa konalo nasledujúci štvrtok. ZaLüíma ho, či aj v tomto prípade dójde
k zmene a po novom budú aj tieto materiály poslané až tri dni pred zasadnutím.

Ina. Jozef Bobák — ako už bob povedané predkladateľkou. novela zákona má vyššie postavenie
ako nanadema mestského zastupiteľstva a nevie, prečo musí byť teraz v rýchlosti schválený
doplnok rokovacieho poriadku. hoci poslanci nemali možnost‘ prečiwť si novelu zákona. Myslí
si. že je to nejme preto. aby si vedenie mesta pripísalo zásluhy a tiež zabránilo akémukoFvek
rokovaniu o rokovacom poriadku, ktoré v minulosti opoziční poslanci s podporou niektorých
nezávislých poslancov opakovane navrhovali. Tiež mu vadí forma. akou bob predboženie
dodatku zrealizované. kcd‘ aj samotná novela zákona kovon o tom. že podklady majú byť
zverejnené tri dni pred rokovanim a v tomto prípade bol materiál doručený len krátko pred
začiatkom zastupitel‘stva. Považuje to za výsmech celého princípu.

Ina. RudolfUrbanovič. zástupca primátora mesta — mrzí ho. že z takcj jednoduchej až formálnej
záležitosti sa robí politická záležitosť. Je to podľa ucho veľmi smutné. Zdóraznil. že to, čo je
dané zákonom, je platné a ide len o formálnu zmenu rokovacieho poriadku. Poukázal tiež na
to, že za predošlého vedenia mesta dostával podklady k rokovaniu mnohokrát tiež až do lavic
a išlo pritom o závažné veci, nic o nejaké formálne zmeny.

MUDr. Slaíkovský — povedal. že sa móže vyskytnúC situácia. keď sa kompetentní dozvedia
veci. o ktorých je následne potrebné rokovať. až na poslednú chvíľu — to pripúšťa aj rokovací
poriadok a voči tornu nenamieta. Ale ide o elementárnu slušnosť. ked‘že zákon bol schválený
minimálne pred dvomi mesiaci a materiál dostali poslanci až do lavíc krátko pred začiatkom
zastupitefstva. Zdöraznil. že stále nedostal odpoved‘ na otázku, či budú aj poslanci dostávať
materiály až tri dni pred zastupiteFstvom.

Inz. Blcháč. PhD. — vo svojom závcrečnom slove uvicdol. že neočakával. že takáto elementárna
vec. ktorá je pochopitel‘ná pre žiaka základnej školy. möže vyústit‘ v taký vel‘ký konHikt. Ako
aj povedal na úvod, zastupiteľstvo musí postupovať v zmysle zákona a všetky zmeny boli
riadne vysvetlené tak, aby ich pochopili aj ľudia bez vysokoškolského vzdelania. Zdóraznil, že
rokovací poriadok bol v súčasnej podobe prijatý už pred rokmi a poslanci ho majú dobre poznať
a nic je preto potrebné si ho naštudovať, ked‘že teraz dochádza len k malým formálnvm
zmenám. Predkladatelia navyše nemali povinnosť prcdložiť ucelené zncnic. keďže stačilo
predložiť len dané zmenv. Zákon o obecnom zriadcní bol prijatý nickedy začiatkom marca
2018 a najbližšie riadne plánované zasadnutie je až teraz. Následne vyhlásil desaťminútovú
prestávku.

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

Mestské zasupiteľstvo prcdložený návrh schválilo (16 za, I proti, S sa zdržali). Uznesenie
k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 23/2018. Obsah uzneseniaje pribohou tejto zápisnice.

5/ PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA „CENA
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta. Pripomenul. že mesto móže
udeliť v priebehu jedného kalendárneho roka pne kolektivy dve „Ceny mesta a dve .Ceny
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primátora mesta“. Pred časom sa stretol na diskusii o aktivitách Kanoe Tatra Klubu
s tajomníkom klubu pánom Ivanom Cibákom, ktorý sa pod‘akoval mestu za podporu. Priblížil,
že tento rok sa budú v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka konat‘ významné podujatia ako
jedno z kól Svetového pohára a predovšetkým 70. ročník Medzinárodných tatranských
slalomov. Zároveň na rok 2018 pripadlo významné výročie, ked‘že od uvedenia umelého kanála
v súčasnom Areúli vodného slalomu Ondreja Cibúka uplynulo presne štyridsuť rohov. Je preto
podľa neho vhodné. aby boli vyzdvihnuté predošlé gencrúcie predscdov klubu, činovníkov
a významnÝch športovcov. medzi ktorými sú aj čestní občania mesta Michal Martikán a Elena
Kaliská a mohlo byť práve počas konania Medzinárodných tatranských slalomov odovzdaié
ocenenie „Cena mesta Liptovský Mikuláš“.

Mur. Vincent Kultan. poslanec mestského zastuniteľstva — vyjadril podporu tomuto návrhu.
pretože Kanoe Tatra Klub si takéto ocenenie zaslúži. Zhodou okolností bol nedávno pomócť na
briuáde a móže skonštatovat‘. že klub sa prikbdne stará o celý areál vodného slalomu. Chcel by
zároveň navrhnúť, aby bol do schvaFovacej časti návrhu uznesenia pridan bod 111./b, a to
v znení .‚Mestské zastupiteľstvo schval‘uje flnančnú odmcnu pre Kanoe Tatra Klub vo výške

1 000 E.“

lnu. Ján Bonko. zástupca primátora mesta — nemá nič proti finančnej podpore všetkých druhov
športu a kultúry, ale nic je si istý, čije vhodné použiť pojem „odmena“ a či möže dať mesto
v súlade s vnútornými predpismi danej organizácii _odmenu“.

lnu. Blcháč. PhD. — navrhuje. aby hol návrh naprick tornu schválený, pričom pokiaľ to bude
potrebné. dójde k prisPósobeniu znenia uznesenia tak. aby neboli narušené vnútorné predpisy.

Mur. Kultan—požiadal o zmenu. aby bob namiesto slova .‚odmena“ použité spojenic ‚.íinančný
prispevok“ v navrhovanom bode schvaľovacej časti.

Ing. Géci — pozmcňovaci návrh Mgr. Kultana — schválenie odmcny 1 000 E.

Návrh bol jednomyseľne schválený (22 za).

lnt. Géci —predložil na hlasovaniejednotlivé body návrhu uznesenia:
body I. a II. — návrh jednomyseľne schválený (22 za),
bod 111./a — návrh jednomyseľne schválený (22 za),
bod 111./b — návrh jednomyseľne schválený (22 za).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čisbom 24/2018. Obsah uznesenia je prílohou tcjto
zápisnice.

6/ SPRÁVA O ČiNNOSTI A 1IOSPODÁRENÍ GALÉRIE KOLOMANA SOKOLA
ZA ROK 2017

Správu predbožila Mgr. Alena Chebeňová, riaditeb‘ka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa.
Rok 2017 hodnotila aj vd‘aka príkladnej spolupráci s mestom pozitivne, pretože sa
udiali výrazné zmcny. Bol zmenený názov priestoru z „Centrum Kolomana Sokola“ na
‚.Galéria Kolomana Sokola“. Takticž došlo k čiastočnej úprave Pongrúcovskej kúrie
a odvlhčeniu rnúrov. aby bob možné lepšie prczentovať výtvarné dicla na papieri a Fotografie.
Vykonala sa tiež oprava vníitorných aj vonkajších omietok. Liptovská 1aléria P .M. Bohúňa na
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vlastně náklady vymenila tieniace rolety slúžiace na ochranu výtvarných dici a zmcnami prešlo
aj osvetlcnic. Uviedla, že v predloženom vyúčtovaní ncbola zahrnutá suma vine ako 10 000 €
poskytnutá Liptovskou galériou P. M. Bohúňa.

lnE. Štefan Ganoczy. ioslanec mestského zaswpitcfstva — pod‘akoval sa riaditeFke za vedenie
galérie, pričom podotko]. že osobne navštívil výstavu Pavla Petráša ml. a výstavu Jana a Súry
Saudekovcov, ktoré mali až ncčakane dobrý ohlas u je preto rád, že sa mohli v Liptovskom
Mikuláši vůbec uskutočniť.

Mur. Alena Chebeňová. riaditcľka Liptovskej ualérie P. M. Bohúňa — podurilo sa zvýšiť
návštevnosf a vybrané vstupné aj vďaka tomu. že za nicktoré výstavy si dovolia vypýtať vyššie
vstupné. Galéria sa snaží reauovat na požiadavkv tým. že v letncj sezóne. ked‘ chodia do centra
mesta turisti ‘o večerných hodinách. boli predlžené núvštcvné hodin.

lnu. Blcháč. PhD. — vďaka dohrej spolupráci medzi Liptovskou galériou P. M. Bohúňa
a mestom je zjavný posun v aktivitách a inováciách z pohľadu Galérie Kolomana Sokola.
Galéria nachádzajúca sa na Námcstí osloboditeľov je prvkorn, ktorý prispieva k oživeniu
námestia. Nárast návštcvnosti (2857 návštcvníkov v roku 2017) a taktiež aj nárast vybraného
vstupného hodnotí pozitívne a správu sa pokúsi prezentovať aj na zastupitcFstve Zilinského
sarnosprávneho kraja.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uzncsenia — bez zmeny.

Mestské zastupilel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za. I nehlasoval). Uznesenie k tomuto
bodu bob prijaté pod čislom 25/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

7/ ZAhRANIČNÉ A I)OMÁCE PARTNERSKÉ VZtAHY MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ ZA 1(0K 2017, NÁVRH AKCIÍ NA ROK 2018

Správu predložila Ing. Soňa Višňovská. vedúca oddelenia marketingu a podnikania.
Uviedla. že účelom správy je zhodnotiť aktivity v oblasti zahraničnej a domúcej partnerskej
spolupráce mesta v roku 2017 a prcdložiC návľh aktivit na rok 2018. Mesto Liptovský Mikuláš
má podpísané partnerské zmluvy s deviatimi mestami a to Annecy (Francúzsko), Galanta
(Slovensko). Kemi (Fínsko). Kiskörös (Maďarsko), Opava (Ccská republika), Zywiec
(Porsko), Kalamaria (Grécko). Michalovce (Slovensko) a Bačka Palanka (Srbsko), ktorá medzi
partnerské mesta pribudla v roku 2017.

Inu. Jozef Bobák— rád by úprimnepod‘akoval Ing. Višňovskej. že holi zvercjnené aj menáosůb,
ktoré sa zúčastnili návštev partnerských miest, ako tornu bývalo zvykom za predošlého
primátora. Podotkol, že sa opakovane pokúšal dosiahnuť tento stav a z uvedeného vyplýva, že
za posledně tri roky sa týchto partnerských návštev zúčastnili z opozičných a nezávislých
poslancov len dvaja (Mgr. Anna Dvorščáková. Mgr. Ľubica Staroňová).

iiiji. Géci — vyzdvihol. že na oddelení marketingu a podnikania. kde pracujú len dvaja ľudia,
dosahujú také výsledky a dokážu organizovať spoluprácu s partnerskými rnestami.

MUDr. Slatkovský — ehcel sa opýtať Ing. Géciho, či má vedomosť o tom. že na predložené
aktivity reflektovala aj druhá strana a stretnutie sa naozaj uskutoční. abebo je to len želanie zo
strany mesta.
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1nt. Blcháč. PhD. — upozornil, že Faktická Poznámka MUDr. Slalkovského bola mimo
rokovacieho poriadku.

Ina. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (20 za, 1 nehlasoval). Uznesenie k tomuto
bodu boto prijaté pod čislom 26/2018. Obsah uzneseniaje pritohou tejto zápisnice.

lnu. Blcháč. PhD. — povedal. že partnerské vzťahy sú na vysokej úrovni a možno v blízkej
budúcnosti medzi partnerské mestá. respektive obce. pribudne aj Terchová. s ktorou je
spolupráca zatiaľ na neformálnej úrovni.

8/ JNFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMU IIOSPODÁRSKEHO
ROZVOJA A SOCIÁLNEIIO ROZVR MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA
ROKY 2015— 2022 S VÝIIĽAI)OM 1)0 ROKU 2030 ZA ROK 2(117

Správu predložila Ing. Jana Kormaníková. veclúca oddelenia projektového manažmentu.
Nástrojom imptementácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR)
mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015— 2022 bol v predchádzajúcieh troch rokoch Akčný plán
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2017. Skonštatovala, že v súlade so zákonom
o podpore regionálneho rozvoja mesto zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu
PHSR. pravidelne monitoruje a každoročne do 31. mája zasiela Zilinskéimi samosprávnemu
kraju správu o jeho plnení. Odborní garanti za jednotlivé strategické oblasti pod dohľadom
koordinátora Pt-tSR vyhodnotili plncnie Akčného plánu P1-ISR za rok 2017. Možno
konštatovať. že holo realizovaných lil projektových aktivit. podaných 30 žiadosti o flnančný
prispevok z cxterných zdrojov v celkovom objeme 3 730 000 E. z čoho holo doteraz
schválených 7 žiadostí v objeme 746 000 E vrátane schválenia nenávratného linančného
príspevku pre projekt ‚.Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskuj osade l-llboké“
vo výške 46 000 E. ktorého rozhodnutie bob doručené deň pred zasudnutim mestského
zastupitefstva. Uviedla. že 9 žiadosti nebolo schválených, respektive boli výzy po podaní
zrušené a o I 4-tich žiadostiach nebolo doteraz rozhodnuté. Podrobný zonam projektových
aktivit spolu s flnančným ptncnim a hodnotiacim komentárom je sůčasťou správy.

im. Urbanovič — za takú bohatú činnosť a aktivity treba oceniť všetkýeh. ktori sa na plnení
P1 tSR podieľali a dokázali zo 118 aktivít naplnit 111, pričom 7 bob z objcktívnych príčin
presunutých na d‘alši rok. Ven, že budú úspešné aj ďalšie žiadosti o nenávratné finančné
príspevky z eurofondov a grantov róznych ministcrstiev a mých orgánov. Svedčí to o tom, že
sa mesto úspešne rozvíja, pričom d‘alším dókazom bude správa o inventarizácii majetku mesta.
Znovu poďakoval za prúcu kolektivu Ing. Kormaníkovej a uviedol, že aj preto sa Liptovský
Mikuláš stal minulý rok ..Naj mestom Slovenska“.

Mur. Kuitan — póvodne nechccl reagovať na vystúpenie Ing. Urbanoviča. ale poďakovanie jste
patní aj všetk-Ým tÝm, ktoní ..nuklikali“ mestu prvé miesto v hlasovaní o ‚.Naj mesto Slovenska“.

lnu. Urbanovič — uviedol. že pokiaf niekomu vadí, že Liptovský Mikuláš je ..Naj mestom
Slovenska“, tak je to smutné.
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MUDľ. Slafkovský — skonštatoval, že správa je napísuná dobre, je rozsiahla, podrobná a dá sa
porozumieť všetkému, čo je v nej napísané. Zarážajúce je však to, čo v nej nic je spomenuté.
Rozvoj mesta nic je len o tom chváliť, čo sa urobilo. ale aj o tom rozmýšľať. čo sa bude diať
o rok či o desať rokov. Mesto podľa neho zaspalo na vavrínoch a nepostavilo napríklad žiadny
vlustný nájomný byl n ani žiadny vlastný nájomný byt nezateplilo. 280 bytových jednotiek
uvedených v správe sú aktivitami súkromného sektoru a nerozumie, prečo sa nimi mesto chváli
a zavádza verejnosť. keď ich považuje za svoje zásluhy. Správne by bob podFa nebo poveduť.
že mesto mulo napriklad pripravenú výstavbu 40 nájomných btov alebo rekonštrukciu bývania
za Vrbickým cintorínom. kde býva rómska komunita. S tým sa však nič neudialo a preto
vznikne problém. ktorý sa bude neustále zhoršovuť. Podobné je to aj v lilbokom. kde bob ešte
koncom sedemdesiatych rokov postavených 24 bytových jednotiek — záhradné domčeky. ktoré
však už funkčne doslúžili a následkom toho v lokalite pribúda množstvo čiernych stuvieb.
V pláne PIISR nic je o tomto probléme ani zrnienku. Nemyslí si, že do nůjomnch bytov
postavených pre komerčné účely pójdu bývat‘ mladé rodiny alebo ľudia. ktorí ma.jú menej
peňazí. no mesto sa o takýchto ľudí musí zatüímať.

Druhou oblasťoLl. ku ktorej sa chce vyjadriť. je doprava. Podotkol. že cyklochodník je
v rámci dopravy malá záležitosť. Je rád, že tento projekt vznikol, ale z pohFadu infraštruktúry
mesta nic je podstatný. Podstatné je podľa nebo poveduť, že manažment mesta nezvládol
projekt prekládky železničnej trate s nadvüznost‘ami na d‘alšie dopravné súvislosti. Zdóraznil,
žeje potrebné urobíť projekt južného obchvatu mesta a vytkol mestu, že nedokázalo zrealizovať
projekt prekládky železničnej trate za 600 000 000 € kvóli jednému spornému objektu (mostu)
za 20 000 000—25 000 000 Eu Liptov tým prišiel o veľkú investíciu. Na záver podotkol, že by
hol rád, keby bol Liptovský Mikuláš „Naj mestorn Slovenska“, ale daná anketa nehola poriadne
zdokumentovaná — nic je napríklad možné zistiť. kto a ako ju organizuje. Pripadá mu to preto

ako marketingová aktivita súkromnej spoločnosti bez objektívnych kritérií a jej výsledok bene
s rezervou.

lnu. Urbanovič — na rozdiel od MUDr. Slalkovského sa nezniži k invektívam. ked‘žeje slušným
človekom .Aj nedávne voľby do VUC podfu neho ukázali, že fudia chcú. aby ich zastupovali
slušní a pracovití ľudia. Následne poukázal na to. že MUDr. Slafkovský bol šestnásť rokov
pnimátorom mesta a mohol veřa veci zabezpečit‘. Zdóraznil tiež. že PHSR je vypracovanÝ na
roky 2015 —2022 s výhFadom do roku 2030 a ide teda o projekt. v ktorom su rozmýšFa aj rok
či desať rokov dopredu. V roku 2019 sa chystajú veľké investičné akcie ako napriklad
rekonštrukcie zimného štadióna. futbalového štadióna. chodníkov a ciest. Pripomenul, že
v roku 2010 za predošlého vedenia mesta holi vypracované štúdie zimného štadióna či Domu
služieb, ale tieto projekty sa nezrealizovali.

lnu. Géei — reagoval na MUDr. Slalkovského s tým, že každá minca má dve strany. Mesto na
jednej strane nebuduje nájomné byty, ale tento postoj sám chváli, pretože mesto nemá
dostutočné personálne kapacity, aby dokázalo takéto veľké projekty zvládnuť. Co sa týka
neustále spomínanej ankety ..Naj mesto Slovenska“, napriek röznym pochybnostiam si dovolí
poveduť, že bez ohľadu na výsledky ankety bude pre nebo Liptovský Mikuláš vždy tým naj
mestom.

Ing. Ganoczv. PhD. — reaguje na MUDr. Slafkovského a cituje jeho slová o rómskej komunite.
že „niečo s nimi treba urobiť“. PodFa neho mesto Rómom nepomóže tak, že bude stavať byty
a dávať im všetko bezplame ako to robil on. ale treba ich viesť k zodpovednosti za seba a svoju
rodinu. Má osobnú skúsenosť z Prahy — Zižkova. kde im v minulosti dokázali vysvetliť, že majú
prijať zodpovednosť. V Liptovskom Mikuláši má táto komunita problém niesť zodpovednosť.
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pričom MUDr. Sla±ovský bol propagátoroiu toho, aby dostali slušné bývanie. V priebehu troch
rokov sa však z týchto bytov stala ruina a preto nie je zástancom tohto riešenia.

M.ir. Miroslav Neset. poslanec mestského zastupiteľstva — reaguje na výhradu MUDr.
Slalknvského. že s osadou za cintorínom treba niečo robiť. Nedávno hol v mestskom
zastupitcl‘stve predložený návrh na to, ako tento problém elegantne vyriešiť, ale návrh kvóli
postoju niektorých poslancov neprešiel.

lnu. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec mestského zastupiteľstva — k výhrade. že chýba plán na
d‘alší rozvo), pripomenu). že Akčný plán PHSR na rok 20] S bol predložený na Februárovorn
mestskom zastupiteľstve. Fascinuje ho, že MUDr. Sla[kovský dokáže povedaC, že budúcnosť
mesta z hľadiska dopravy je ohrozená chybou manažmentu mesta. Celé mesto vie. kto napisal
sťa2nosť o údajnom neoprávnenom čerpaní európskych zdrojov a urobil rozruch okolo tejto
záležitosti. Považuje za nepochopiteFné. ako sa niektori ľudia dokázali postavíť proti rozvoju
mesta a práve MUDr. Slafkovsk v toni zohral určitú úlohu.

MĽr. Kultan — reaguje na niekofko vccí. ktoré povedal MUDr. Slatkovský. Poukázal na to. že
eyklochodnik za vodárňami končí v bIale a problém s osadou za Vrbickým cintorinom vznikol
kvóli tornu. že sa vedenie mesta bojí predložiť akékofvek riešenie. ktoré by mu mohlo mcdiálne
uškodiť. Prekládku železničnej trate zastavili dvaja poslanci. ktori náhle zmenili svoj názor pri
rozhodujúcom hlasovaní.

MUDr. Slaíkovský — myslí si, že v otázke hokcja bola urobená zásadná vec. ato vtedy, kcd‘
bota posL“ená druhá hokejová hala (JL aréna). Pripomenul. že rekonštrukcia zimného š(adióna
sa podarí možno tento rok, možno niekedv v budúcnosti. To, že v minulosti tioto postavených
približne 340 nájomných bytov v réžii mesta. svedčí o toni, že mesto vedelo takýto projekt
spravíť a získať naň prostriedky zo štátneho rozpočtu. Následne reagoval na Ing. Ganoczyho,
PhD. — s Rómami nieje jednoduchá robota, prvé byty holi postavené približne pred dvadsiatimi
rokmi a stoja dodnes približne v takom stave, v akom boli postavené.

lnu. Bleháč. PhD. — chápe emócie Mgr. Kultana a MUDr. Slaíkovského. že za titulom .‚Naj
mesto Slovenska“ hľadajú úplatky a dohodnuté hlasovanie. Zdóraznil, že prvýkrát sa
5 orgunizátormi súťaže stretot až pn preberaní ceny. V roku 2014 mesto v tejto súťaži skončilo
na deviatom mieste a to znamená, že nebol dóvod, aby sa stalo „Naj mestom Slovenska“.
Pripomenul. že kým v minulom období mesto upadalo. teraz ožíva na každom kroku, čoho
dókazom je aj správa N-tSR.

Ked‘ bývalý primátor MUDr. Slalkovský nehoráznym spbsobom predal Liptov arénu za
670 000 E. bola to pre mesto strata 5 000 000 E. Keď mesto prišlo o podiel v akvaparku. išto
o stratu 10 000 000 E. MUDr. Slaíkovský taktiež na smetisko vo Veternej Porube vyhodil
I 300 000 E bez verejnej súťaže a v rozpore so zákonom. strata z predaja tepla predstavovala
I 000 000 E. Kebv holi teraz tieto peniaze k dispozieii. mohli byť všetkv ulice vvdláždené.
Teraz Sa však musia peniaze prácne hFadať.

Upriamil pozornosť na to, že vedľa Domu Martina Rázusa holi nasťahovaní Rómovia.
ale postupne sa niektoré nevhodné budovy búrajú a možno sa napokon nájde spósob, ako celý
priestor skultivovaC. Spýtal sa. prečo sa tak nestalo za bývalého vedenia mesta. Dalej poukázat
na to. že na jednej strane sa velebí súkromná investícia ako JL aréna, ale na druhej strane
kritizuje súkromná investicia do nájomného bývania. V roku 2017 pribudlo 60 súkromných
nájomnch hytov a aj to sú nájomné byty. pričom rozdiely v nájomnom nic sú až také veľké
a navyše mesto nemusí riešiť prípadné nedoplatky. Skór treba pochváliť tých, ktorí sa rozhodli
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pre výstavbu súkromných nájomných bytov. V rokoch 2007—2010 počas prvého volebného
obdobia súčasného vedenia mesta pribudlo 250 nájomných bytov.

Taktiež sa chce zastať pracovníkov oddelenia projektového manažmentu voči kritike od
MUDr. Slaíkovského, keďže postupne sa menia mestské časti k lepšicmu (v súčasnosti
napríklad Palúdzka a Liptovská Ondrašová). Celé mesto podfa nebo vie. že duchovným
vodcom toho, že regiún prišiul kvůli neuskLltočncniu preklúdky železničncj trate o 600 000 000
E.je práve MUDr. Slalkovský a tcjto viny sa už nikdy nezbaví. Upozornil na jeho vvstúpenie
na stretnutf s verejnosťou 14.jůla 2015. keď povcdal. že prekládka žetczničnej trateje drahým
riešením a treba ju prehodnotiť, pričom keď bude treba, půjde aj do Bruselu. Podľa jeho
informácií už daný europoslanec ľutuje svoju zaangažovanosf do tejto kauzy. pretože zistil. že
bol zavúdzaný. Napriek tomu. že v decembri 2016 prišiel list z Bruselu. aby sa pozastavili
práce, hl‘adalo mesto spůsohy. ako tento problém vyriešit‘. keďže už holi do projektu vložené
desiatky miliónov eur.

Čo sa týka ankety .‚Naj mesto Slovenska“. nechce už d‘alcj túto téma rozoberať, atc pt
ostatně mestá je Liptovský Mikuláš vzorom a závidia. že mesto vždy žije a dcje sav ňom niečo
nové.

Intz. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mcstské zastupitel‘stvo predložen návrh schválilo (19 za. I sa zdržal. I nehlasoval). Uznesenie
R tomuto bodu bob prijaté pod čislom 27/2018. Obsah uzneseniaje prilohou tcjto zápisnice.

9/ NÁVRH NA SCIIVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZÁKLAI)NEJ ŠKOLY NÁBREŽIE
DR. A. STOI)OLU, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“

Správu predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu.
Mesto má zámer opätovne sa uchádzať o poskytnutie flnančného príspevku na projekt
‚.Rekonštrukcio telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu“. V rámci výzvy bota
podaná žiadosť aj minulý rok, avšak hola zamietnutá. Výška dotácie určenej na aktuálnu výzvu
je 9 000 000 E. na jeden projekt maximálne ISO 000 E, pričom minimálna výška
spoluÍmaico‘ania je 10%. Cieľom projektu je zlepšiť vvbuvenosť a technický stav telocvične
určenej na výchovno-vzdelávací proces v oblasti tetesnej a športovej výchovy pre žiakov školy

zo sociálne znevýhodneného prostredia. Telocvičňa je taktiež využívaná Centrom voľného
času, šponovými krúžkami a Základnou školou apoštola Pavla. Výberové kľitériá sú zamerané
práve na efektivnost‘ použitia dotácie z ht‘adiska počtu žiakov a využitia telocvične v čase mimo
vyučovania. Nákladovými položkami sú rekonštrukcia podlahy. rekonštrukeia elektroinštaláeie
vrátane osvetlenia. rekonštrukcia vykurovaeích telies - výmena radiátorov, rekonštrukcia
sociálnych zariadení a vybudovanie bezbariérového prístupu. Aktuálny rozpočet v štúdiu
prípravyje 137 838 E, z toho požadované minimálne spoluflnancovanie predstavuje 13 783,80
E. Uviedla. že konečný termín na predkladanie žiadostí je 15. máj 2018, pom finančně
prostriedky budú pridelené uchádzačom po nadobudnutí účinnosti dotačncj zmluvy — dotácia
bude poskytnutá formou preddavkov. Mesto ako úspešný žiadateľ je v zmysle výzvy povinné
uviesť budovu telocvične do prevádzky a zúčtovať poskytnutú dotáciu na kapitálové výdavky
najneskór do 31. decembra 2020. Predpokladá, že projekt sa bude ľealizovut‘ už v roku 2018.
Zároveň poprosila. aby bol v uzneseni vpustený bod .‚11I. odporúča“. keďže náklady na
realizúciu projektu sú už zahrnuté v rozpočte mesta na rok 2018 a nic je potrebné robiť
rozpočtovú zmenu.



lnu. Géci — návľh hlasovat‘ o materiáli akc o celku.

Návrh bol jednomyscľne schválený (21 za).

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — s pozmeňujúeim návrhom Ing.
Kormanikovej — vypustiť časť „III. odporúča“.

Mestské zastupitefstvo predložený návrh jednomyseľne schválilo (21 za). Uznesenie k wmuto
bodu belo pri jaté pod číslorn 28/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

10/ SPRÁVA O VÝSLEI)KOCII INVENTARIZÁCIE MAJETKU A ZÁVÁZKOV
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ORCANIZÁCIÍ, KTORÝCH JE
ZIUAĎOVATEĽOM, KU DŇU 31. 12. 2017

Správu predložila Ing. Alena Vlčková. vedúca iinančného odboru. K 31. decembru
2017 bola vykonaná invcntarizácia majetku a závUzkov, rozdielu majetku a závUzkov mesta
Liptovský Mikuláš v súlude so zákonem č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zneni neskorších
predpisov a takisto v súlade s platnou smernicou o postupe pri vykonávaní inventarizácie.
Porovnaním fyzického a účtovného stavu majetku mesta nebol zistený prebytok ani manko na
majctku. lnventarizačná komisia pozostávala zo 17—tich komisií mestského úradu, 5—tich
komisií mestských orgunizácií a 17—tich komisií školských zariadení. Sumarizúciou výsledkov
čiastkových inventarizačných komisií boli získané súhrnné údaje o majetku a záväzkoch mesta
Liptovský Mikuláš. vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií. ktorý jek 31. decembru
2017 nasledovný: majetek v brutto hodnote 167 053 990.72 E. korekcia (oprávky, opravné
položky) -43 730 172.92 E a majetek v netto hodnote 123 323 817.80 E. Záväzky spolu
S časovým rozlišením sú ve výške 64 033 827.22 E, rozdiel majetku a závüzkov predstavuje 59
289 990.58 E. Clenenie majetku mesta a jednotlivých organizácií podfa účtovnch tried je
nasledovné: dlhodobý nehmotný majetek 540 434.79 E. dlhodobý hmotný majewk 90 13
923.33 E. dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný 25 970 019,55 E. obstaranie dlhodobého
majetku a linančného majetku 2 970 598.98 E. dlhodobý Íinančný majetok 10 655 768.40 E,
oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku —362 91 3.39 E. oprávky k dlhodobému hmotnému
majetku -40 767 924.75 E. opravné položky -1335 902,87 E. Dlhodobý neohežný majetokjc
ve výške 87 784 004.04 E. Obežný majetokje vo výške 35 507 294,35 E. časové rozlišenie robí
32519,41 E. Majetok spolu v netto hodnote predstavuje 123 323 8 17,80 E. záväzky (rezervy +

zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy + dlhodobé a krátkodobé záväzky + bankové
úvery) sú vo výške 46 766 585,19 E. časové rozlíšenie 17 267 242,03 E. Rozdiel majetku
a závuzkov je 59289 990.58 E.

V priebehu roka 2017 došlo k prírastkom a úbytkom neobežného majetku ujednotlivých
inventarizovaných subjektov. Prírastky neobežného majetku mesta v mhu 2017 boli
uskutočnené kúpou, ukončením investícií a zaradením do majetku mesta. Ubvtky ncobežného
majetku mesta vznikli z dövodu vyradenia opotrebovaného a nepoužiteľného majetku.
odpredajom nehnutefného majetku (pozemkov a stavieb. bytov do osobného vlnstníctva za
trhovú cenu) a hnuteFného majetku .Majetok mesa sa zhodnotil o 3 945 000 E. Vzhľadom na
hospodársky výsledek ku koncu roku 2017. ktorý prcdstavuje necelý milión eur, je preto
potrebné poďakovat‘ Ing. Kormaníkovej ajej tímu, keďže ostatné zhodnotenia sú výsledkom
ich práce a úspešnosti podania projektov a získaných flnancií z extemých zdrojov.

lnu. Jozef Bobák — zaujal ho nárast majetku a pozrei sa na jednotlivé položky. Prckvapila ho
závratná suma na zaobstaranie šiestich kamier za 65 511 E a zaujala ho Iiež položka ..Prírastok
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na účte 023 dopravné prostriedky Vozidlo Renault D518 l-ligh P4x2 250E6 s nadstavbou Faun
Rotopress5l6 na zher a odvoz odpadu s podvozkom“ v sume 240 199,62 E. Sám v minulosti
prodával vüčšie a lepšie vozidlá za oveľa nižšiu sumu. Priblížil, že cena podvozku je zhľuba
70 000 — 80 000 E nezávisle od značky a zároveň našiel na internete rovnakú nadstavbu na
obdobné vozidlo. Vozidlo s rovnakou nadstavbou si kúpili Chodovské technické ekologické
služby v prepočte za I 85 190 C. Je smutné, že sa dejú takéto voci s eurofondami. ked‘ si nejaká
spoločnosť vybaví, že dodá vozidlo a zarobí na tom bez problémov 55 000 C. Zdůraznil, že je
W aj z peňazí občanov mesta. protože na nákup vozidla mesto určíte prispievalo sumou vo výške
5% abbo 10%.

lnĽ. Uľhanovič — reagoval na Ing. Jozefa Bobáka. Každá vee, kwrá sa nakupuje. podlieha
vcrejnému obstarúvaniu a pokiař to niekto spoehvbňuje. může podať podneL Zdůraznil, že
kamerový systém bol zakúpený z extcrnýeh zdrojova nekupoval sa za mestské peniaze Vďaka
nemu sa zvyšuje bezpečnosť občanov mesta a aj preto je Liptovský Mikuláš ..Naj mestom
Slovenskrza rok 2017. Za pozornosť podFa neho stojí. že došlo k nárastu majetku mesta o štyri
milióny eur.

iiw. Jozef Bobák — pripomenul, že sa zaoberal hlasovými informačnými systémami avie, že je
možné zabezpečiť milión hlasovaní na jedno telefónne číslo ato z různyeh telefónnych čísiel.
pričom je to len otázka niekol‘kých hodín. Ohľadom kamerového systému sa ospravedlnil Ing.
Urbanovičovi. Protože projekt zaohstarania šiestich kamier bol zrealizovaný za súčasného
vcdenia mesta. Volal s půnom Bellom. bývalým náčelníkom mestskej políeie. ktorý podal daný
projekt. Co sa týka nákupu vozidla Renault, poukázal na neobjektívnosf pri verejnom
obstarávaní. z ktorého vždy niekto profltuje. v tomto prípade teda vo výško 55 000 E.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol. že p. Bella skončil ako náčelník mestskcj polícíe začiatkom roku
2015 a kamerové systémy holi realizované neskór na ziiklade žiadosti súčasného vcdenia mesta.

lmz. Géei — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmenv.

Mestské zastupiteFstvo predložený návrh schválilo (21 za. I nehlasoval). Uzncsenie k tomuto
bodu holo prijaté pod číslom 29/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

II/ INFORMÁCIA O PLNENÍ PODMIENOK ZMLUVY O SLUŽBÁCh MEDZI
MESTOM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ARRIVA LIORBUS, A.S. ZA ROK 2017

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúei odboru životného prostredia a dopravy.
Správa je vyhotovená nu základe fyzickej kontroly v spoločnosti ARRIVA Liorhus, a.s. a hola
zameraná na plneiie uzavretých zmluvných podmienok. Kontrolu výrazne ufuhčilo zavedenie
systému GPS, ktorý poskytuje detailné informáeie o pohybe vozidiel. najazdených kilometroeh
a spotrebe pohonných hmůt. Zároveň prebehla aj fyzická kontrola zameranú na evideneiu
nákladov. fakturovanie a evideneiu použitia poskytnutých prostriedkov. Boli zistené dve
pochbenia. ktoré bolí následne odsúhlasené zo strany dopravcu. Prvé pochybenie bolu
spůsobené tým. že si dopravca svojvoľne zmenu kalkulačn vzorec a mzdy zamestnaneov
viedol muk ako v minulosti a to tak. že mzdy vodičov viedol V priamvch mzdách. ale mzdy
obslužného a administrativneho personálu previedol do prevádzkovej réžie. čo holo náročné
skontrolovat‘. Výška nákladov na mzdy hola v poriadku. ale vedenie nákludov považovalo
mesto za nesprávne s tým. že od doby kontroly majú byť vedené opilť v priumych mzdách.
Druhé pochbenie sa týkalo lej skutočnosti, že do núkladov. o ktorých dopravca predpokladal.
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že ich uhľadi mesto, zahrnul aj technické kontroly vozidicl nad rámec zákonných kontrol.
Zákon totiž ustanovuje pri určitom veku vozidla daná pravideliosť technických kontrol, ale
ARRIVA Liorbus, a.s. ako medzinárodná spoločnosť má svoje ISO normy. čo spósobilo, že
početnosť kontrol bola vyššia ako ukladá zákon. Táto vec nebola konzultovaná s mcstom. ktoré
neuznalo náklady vo výškc 10 108 E. Od toho sa odvíjal aj primeraný zisk. ktorý bol následne
znížený. Pripomcnul. že minulý rok bota mestská autobusová doprava Ínancovaná
v pravidelných platbách vo výške 325 000€ za rok. Č0C oS 000€ viac ako rok predtm. Táto
dotácia nepostačovala na pokrvtie všctkých nákladov a hospodárskm výslcdkom bola preto
strata vo vškc 12 035 E. čo prcdstavuje v medziročnom po‘ní o 6 303 E mencj.

lmi. Jozef Bobák — správa hola podrobná aje s ňou teoreticky spokojný. Chce sa však spýtaf
na náklady pri technických kontrolách. ktoré holi vyčíslené na 10 LOS E — bol to rozdicl medzi
nákladmi podfa zákona a vnútorných smerníc. alcbo sú to celkové náklady požadované
spoločnosťou ARRIVA Liorbus, a.s.?

lnu. Gabriel Len.tyel. vedúei odboru životného prostredia a dopravy — uviedol, že ide o rozdiel
mcdzi nákladmi.

lnu. Jozef Bobák—v zákoneje uvedené, že sakontrolv stanovujú po určitom počte najazdených
kilometrov a prekvapilo ho. že existuje aj niečo mé. Je to však problém dopravcu. keď
vzniknutú siwáciu nekonzultoval s mestorn.

lne. Bonko — reauoval na Ing. Jozefa Bobáka. Predložená správa je ďalšia z tých. ktoré vrhajú
pozitivne svctlo na mesto. Kontrola zistila. že dané náklady vyúčtované spoločnosťou ARRIVA
Liorbus. a.s. boli ncopodstatnené. Prihlížil. že existuje technická norma. ktorá predpisuje určitú
početnosť prchliudok autohusov. Spoločnosf má však vlastnú vnútomú normu. ktorá ukladá
vyššiu počctnosf Lýchto prehliadok a s tým spojená aj vyššiu nákladovosE. Chcel by
podčiarknuf, že aj napriek tornu, že v minulom roku bob prcpravených menej cestujúcich.
znížili sa platby mesta 06 303 Ev porovnaní s rokom 2016.

Inu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo predbožený návrh jednomyscľnc schválilo (21 za). Uznesenic k tomuto
bodu bolu prijaté pod čislom 30/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tcjto zápisnice.

12/ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY PLOŠTÍN, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ — NÁVRh

Správu predložila Ing. arch. Tatiana Bachtiková. hlavná architektka mesta. Mesto
Liptovský Mikuláš má úzcmn plán, ktorého závUzná časf hola schválená Všeobecne
závdzným nariadením č.7/2010/VZN zo dňa 16. decembra 2010. PodFa tohto všeobecne
závázného nariadenia je pre potrcby podrobncjšieho usrnernenia rozvoja mesta potrcbné
zahezpcčiť vypracovanic úzernných plánov zón ako podrobnejších územnoplánovacích
dokumentácií. Na základe toho sa ‘ marci 2016 začal obstarávat‘ Uzemný plán zóny Ploštin.
boji spracované prieskumy, rozbory a v súlade s nimi holo spracovanó zadanie, ktoré bulo
verejne prerokované, doplnené o pripomienky dotknutých orgánov a následnc schválené
v uznesení mestského zastupitel‘stva dňa IS. novemhra 2016. V súlade s týmto schváleným
zadanim a podľa * 23 zákona bot spracovaný a 5. septembra 2017 vercjne prcrokovan návrh
územného plánu zóny. V rámci prerokovania bolí vznesené pripomienky od dotknutých
fyzických a právnických osób. ktoré boli vvhodnotené a zapracované do návrhu. KompIexn
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materiál územného plánu bol zverejnený na webovom sídle mesta a prerokovaný na komisii
územného ľozvoja a výstavby. ktorá súhlasila s vyhodnotením pripomienkového konania
k návrhu a s návrhom všeobecne záväzného nariadenia, odporučila materiál postúpit‘ na
schválenie do mestského zastupileFstva. Zároveň komisia odporučila vedeniu mesta tlmočiť
požiadavku zvýšenia kapacity vodojemu v súvislosti s plánovanou výstavbou v mestskej časti
Ploštín na Liptovskú vodárenskú spoločnosť. a.s (LVS). I)aloj uviedla. že krátko pred
zasadnutím obdržali záverečné sÉanovisko o prcskúmaní návrhu úzcmného plánu od Okresného
úradu Zilina. ktorý súhlasí s predloženým návrhom a odporúča mestskému zastupiteľstvu. aby
návrh územného plánu zóny schválilo a vyhlásilo jeho závUznú čast‘ všeobecne závUzným
nariadením. Pripomenula. že zóna nerobí žiadny nový zúber územia. ale len podrobnejšie
upresňuje regulatívv. ktoré sa tÝkajú plóch odsúhlasen‘ch v platnom úzcmnom pláne mesta.
Schválením návrhu územného plánu zóny bude vydané územně rozhodnutie na cesty. siete,
protipovodňové opatrenia. vercjnč osvetlenie, pešie trasy a cyklotrasy. Na ostatně stavby bude
možné zlúčiť územně konanie o umiestncní stavby so stavebným konaním. Cieľom tohto
návrhu bob navrhnúť trasy komun ikácií a trasy dimenzií inžinierskych sjetí. Pripomenula, že
spracovateľom územného plánu zóny je Ing. arch. Miloš Dzúr.

Inu. arch. Pavel Bobák. CSc. — pochválil architektku a tvorcov návrhu, pretože trvalo dva roky,
kým sa dopracovali ku konečnému výsledku a boli prekonané všetk pripomicnky orgánov
a občanov. To sa podarilo. čím sa pripravil podklad. ktorý nahrádza územně rozhodnutia pre
jednotlivé cesty a niektoré inžinierske siete. Aj on upozornil na potrehu zvUčšenia vodojemu.
ked‘že rozsah výstavby. ktorý je v lokalite možný. prcdpokladá nedostatok vody.

Nlur. Kultan — myslí si. že je dobré, že sa takto rozširuje možnost‘ výstavby rodinných domov.
pričomje tojedna z poslednýeh reálnyeh a rozumných plóch. kde sa dá táto výstavba umiestniť.
Co mu však prekáža a vidí v Ĺom chýbajúcu konccpciu: otvára sa priestor pvc výstavbu pomerne
veľkého množstva objektov, no zabúda sa odpovedať na otázku, kto postaví inžinierskc sie(e
(kanalizácia. voda). Je potrebné rozšíriť vodojem ako spomenul aj Ing. arch. Pavel Bobák. ale
aj na komisii územného rozvoja a výstavby povedal, že v lokalite nic je vybudovaná poriadna
kanalizácia. Mestské časti Ploštín a lfanovo by si ju zaslúžili, ale nevmestili sa do dotačnej
schémy, pretože majú mcnej ako dvetisíc obyvateľov a sú vzdialencjšie ako pät‘sto metrov od
obce. Ked‘ sa však otvára možnosť výstavby. malo by su ohyvateľom povedat‘. kto, kedy a za
koľko zavedie kanalizáciu, pretože čistička viac nefunguje ako binguje a bol by nerád. aby
Fudia neskór mestu vytýkali, že nemajú inžinierske skw na úrovni ..Naj mesta Slovenska.
o ktorom sa neustále rozpráva. Podobným prípadom je podľa neho aj Palúdzka. kde sa nerieši
dopravná situácia,

MUDr. Slafkovský — nadviazal na Mgr. Kultana s tým. že materiál má obrovský rozsah a sám
komunikoval s Ing. arch. Bachtíkovou a niektorými architektmi ohľadom toho. aký bol zámcr
prijať takýto doplnok územného plánu. PodobnÝch lokalit v meste je šes( či sedem a ticž preto
bude potre[ié mať všetko podrobne zadefinované. Pripomcnul, že v minulosti sa stalo, že
v Ploštíne boli postavené v poli dva domy v súlade s platným územným plánom. hoci sú bez
cesty, clektriny, kanalizácie a vodovodu. Ukázalo sa teda, že v územnom pláne sú diery.
prom tento dodatok by mal tieto diery zaplátať. Verí teda, že sa tak stane. aby mal plán hlavu
a pňtu a siete boli nadimenzované v dostatočnej kapacite. Nevie však, odkiaľ sa na to získajú
linancie, keďže Ploštín nic je lokalitou, do klorcj by investoval jeden vcľký deveboper, od
ktorého by bob možné získať poplatok podľa zákona o rozvoji miest a obcí. Má informáciu
o tom. že v Nemecku napriklad legislativa nariad‘uje. aby ten. kto stavia rodinný dom. zaplatil
aj prislušnú časf verejnch sietí. aby táto ťarcha nezostala iba na pleciach mesta. V opačnom
pripade to bude stáť ‘efa prostriedkov. aby hola vybudovaná potrehná infraštruktúra, ktorá
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v mektorých častiach mesta dožíva, a mohla byť revitalizovaná s dlhodobou perspektívou.
Pokial‘ by sa takýmto územným plúnorn zóny zabránilo, aby vznikali divoké solitéry aj v mých
satetitných rnesských častiach, tak stojí za to dať potrebné flnancie, aby bol územný plán
doplnený a zreguloval tento problém.

Mgr. Kultan — reagoval na poznámku, že MUDr. SlaDKovský nevie, odkiaF by bob možné na
to získať peiiaze —jeden z príkladovje, keby sa LVS inak spravovala a nezamestnávali sav nej
rnestskí poslanci na íiktívne pracovné miesta.

lnu. arch. Pavel Bobák. CSc. — uviedol. že úzcmný plán zóny je územnoplánovaeia
dokumcntácia. ktorá ind za úlohu regulovať vzniknuté ..dicrr. ale stále je to len
územnoplánovací a nic investičný a investorský dokumenL ktorÝ naň neskCn- nadväzuje.

lnu. Blcháč. PhD. — reagoval na Mgr. Kultana s tým. že má pravdu, že LVS zamestnávala pred
časom jedného poslanca. Bol ním 1ig..Jozef Bobák, ale zamestnávala ho Zen do roku 2015 a už
ho nezamestnáva. Nevie o tom, že by teraz niekoho zamcstnávala. Poukázal tiež na to, že Mgr.
Kultan bol členom orgánu LVS v rokoeh 2011 —2014 a nespomína si, že by urobil akúkoľvek
aktivitu smerom k Ploštinu či Iľanovu. Projekty a stavebné povolenia bolí pripravené ešte
v rokoch 2007 až 2010 za predošlého vedenia. kým oni tieto projekty len zrealizovali. Zároveň
ho prekvapi.e neznalosť Mgr. Kultana a MUDr. Staflwvského. keďže sa rieši územný plán
zóny a nic územný plán, ktorý bol schválený v decembri 2010. Uzemný plán zóny poslúži aj na
to, že územné rozhodnutie už bude pripravené ‚na stole“ a liež je dobrý aj preto, aby sa vyhli
činnostiam developerov, ako je tornu v Stošiciach abebo v mých častiach mesta. kde v honbe za
ziskami nic je vyhudovaná cesta v dostatočnej šírke. ktorú polom prevezme mesto a musí ju
uclržinvať. Upokojil poslaneo‘. že sa nemusia obávať toho, či sa nájdu flnančné zdroje.

Predošlé vedenie LVS. ktorého bol súčasťou. nechalo v roku 2010 tornu nasledujúcemu,
v ktorom bol zastúpený aj Mgr. Kultan. desiatkv miliónov eur. Bol medzi nimi aj veľkÝ balík
pcňazí určený na kanali,úciu prc 300 domov v Stošiciach. ale projekt hol zrušený. Takto si
ncpredstavuje hudúcnosť mesta. že sa budú rušíť rozbehnuté vew.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:
bodl. — bez zmenv — návrh jednomvsefne schválený (21 za).
bod II. — bez zrneny — návrh jednomysefne schválený (2 I za),
bod 111.11. — bez zmeny — návrh jednomyseFne schválený (21 za).
bod 111.12. — bez zmeny — návrh jednomyscFnc schválený (21 za).
bod 111.13. — bez zmeny — návrh jcdnomyscfnc schválený (21 za),
bod IV. — bez zmeny — návrh jednomyseľnc schválený (fl za).

Uzncsenic k tomuto bodu boto prijaté pod čísbom 31/201%. Obsah uznesenia je príbohou tejto
zápisnice.

lnu. Géci — predtožil na hlasovanie návrh VZN ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupiteFstvo predloženÝ návrh \ZN jednomvsel‘ne schválilo (21 za). VZN k tomuto
bodu boto prijaté pod číslorn 2/2018/VZN. Obsah VZN je prilohou tejto zápisnice.

13/ NÁVRh NA PREI)A,I PREBYTOČNÉIIO MAJETKU, PRENECIIANIE
MA.JETKU DO NÁJMU A NAKLAI)ANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI
MESTA
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Správu predložila Mgr. Anna Iľanovskú, vedůca pľávneho odboru. Vyjedla, že v prípade

predaja majetku ide o prebytočný majetok mesta v súlade so zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta. Priblížila, že v sehvaľovacej časti v bodoch 1. 2, 5, .2, 10,
11.1 a 7 ide o nakladanie s majetkom ako důvod hodný osobitného zreteľa, na schválenie
ktorého je potrebný súhlas troch pätín všetkých poslancov. V bode III. pľedložila návrh na
zmenu časti uznesenia mestského zastupiteľstvn Č. 127/2015 zo dňa 15. októbra 2015 v 11. bode
I. odsek 1.2 schvaFovacej Časti, kde navrhuje doplniť pozemok parc. č. KN-C 1867 v prospech
vlastníku inžinierskvch sjetí a to z důvodu zmenv zástavby rodinných domov a zmenv trasy
chodníka a inžinierskvch sletí.

Ing. Ganoczv. PhD. — vvjadril sa k bodu 10. ktorým bol odpredaj pozemku o výmere 155 m2
pre rnanželov Jendrušákovcov. pričom ínančná komisia navrhla spodnú hranicii 33 E/m2.
Pozemok je viac ako štyridsať rokov v užívaní manželov aje zaťažený dvomi závažnými
ťarchami: silový kábel uberajúci na využiteFnosti 30 m2 a predovšetkým kanalizačné potrubie.
ktoré nic je zakreslené v katastrálnej mapc, vedúce naprieč pozemkom. ktoré zaberá 55 m2.
Preto navrhuje znížiť cenu z 33 E/m2 na 22 E/rn2, čo stále prestavuje zhruba o 2.5 E viac za
ako bolu hodnota stanovená znaleckým posudkom.

lnĹz. iozeí Bobák — nebolo mu umožnené prihlásiť sa do rozpravy, preto reaguje cez faktickú
poznámku. Oviedo!. že už vic, prečo sa na prcdošlom zaswpitel‘stvc neuvažovalo o umicstnení
Sůkromnej základncj školy FELIX do priestorov ZS s MS Okoličianska. Pripomenul. že vtedv
požiadal o reakciu štatutára občianskeho združenia. ale predscdajúci mu neudclil slovo. Nebude
sůhlasiť. aby bol pozemok školy o výmere 4 272 m2 prcdaný a v budúcnosti využitý ako park.
prctože uvedených sto kusov zclcnc. ktorú vysadili záujemeovia o kúpu pozemku. nic sú

strom‘.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie pozmeňovací návrh Ing. Ganoczyho, PhD. k bodu 11./IQ.

Návrh bol schválený (14 za, 6 sa zdržalo. 1 nehlasoval).

Inu. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:
bod I. — bez zmeny — návrh schválený (19 za. 1 sa zdržal, I nehlasoval).
bod II/l. — bez zmeny — návrh jednomvseľne schválený (21 za).
hod 11.12. — bez znwnv — návrh jcdnomvseFne schválen (21 za),
bod [1./3. — bez zmenv — návrh jednomvseVne schválený (21 za),
bod 11./4. — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (21 za).
bod 11./S. — bez zmcnv — návrh jednonwseľne schválený (21 za).
bod 11./6. — bez zmenv — návrh jednonwseľne schválený (21 za).
hod 11.17. — bez zmeny — návrh jednornyseFne schválený (21 za).
bod [1/8. — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (21 za).
bod 11.19.1. — bez zmeny — návrh schválený (19 za, 2 sa zdržali).
hod 11.19.2. — bez zmeny — návrh schválený (18 za, I sa zdržal. 2 nehlasovali).
bod 11./IQ. — s pozmeňujúcim návrhom Ing. Ganoczyho, PhD. — návrh schválený (19 za,
1 sa zdržal, I nehlasoval),
bod 11./l 1.1. — bez zmeny — návrh schválený (20 za, I nehlasoval).
bod 11./11.2. — bez zrnen — návrh jednomyseľne schválený (21 za).
bod 11.112. bez zmen— návrh schválený (18 za. 3 sa zdržali).
bod [1./13.— bez zmeny — návrh schválený (20 za. I sa zdržal).
bod 11./14.— bez zmenv — návrh jednomvseľne schválený (21 za).
bod II/IS. — bez zmenv — návrh jednornysefne schválený (21 za).
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bod 11.116. — bez zmeny — návrh jednomyseFne schválený (21 za),
bod 11./17.— bez zrneny — návrh schválený (19 za, 2 nehlasovali).
bod III. — bez zmeny — návľh schválený (19 za, 2 nehlasovali).

Uz,nesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 32/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

13/ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII REKONŠTRUKCIE,
MOl)ERNIZÁCIE A VÝSTAVBY FUTHALOVÉHO ŠTADIÓN1\
V LI PTOVSKOM M I KULÁŠI

Správu predložila Mgr. Anna lľanovská. vedúca právneho odboru. Prcdmetom návrhu
je prcdloženie návrhu zmluvy. a to v súvislosti s uzncsením mestského zaswpitcFstva zo dňa
24. marca 20)7. ktorým bob schválené prijatie ponuky dotácie Zo strany Slovenského
futbalového zväzu (SFZ) na spolufinancovanie rnodernizácie mestského futbalovčho štadióna
vo výške 750 000 E. prijatie ponuky flnančného príspevku od MPK Tatran Liptovský Mikuláš
vo výške 125 000 E na spolufinancovanie modcrnizácie mestského futhalového štadióna
Formou účasti v spoločnej obchodnej spoločnosti. prijatie memoranda o spolupráci medzi
mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran o spoločnom financovaní modernizácie mestského
Futbalového štadióna mesta Liptovský Mikulúš v lokalite k. ú. Okoličné — Podhrcziny a taktiež
v súvislosti s uznesením Č. 99/2017 zo dila 14. deecmbra 2017, ktorýrn mestské zastupiteFstvo
schválilo založcnie obchodnej spoločnosti s ohchodným menorn Mestské športové zariadenia,
s.ro. s 90%-nou účast‘ou mesta Liptovský Mikuláš. Zmluva sa predkladá z důvodu, že jej

predmetom je poskytititie lmnančnej dolácie zo štátneho rozpočtu. Zmluvu upravuje
a povinnosti strán pri realizácii projektu v stavby. modernizácie a rekonštrukcie športovej
inFraš(ruktúry národného významu v súlade s uznesením vlády SR Č. I IS z 27. februára 2013
v rámci financovania projekw za podmienok a spůsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí
prispevku zo štátneho rozpočtu. Predrnetom tcjto zmluvy je zároveň záväzok partnera
poskvtovať SEZ študión po dobu dvudsat rokov odo dňa nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia do užívania za podmienok a spůsobom stanoveným v tejto zmluve.

hu. Jozef Bobák — ked‘ bol v minulosti predkladaný tento materiál, zaujímala ho návštevnosť
futbalových zápasov. ktorá neprekračuje 600 divákov, pričom teraz sa plánuje inštalovať
zhruba 2 500 sedadiel. Ing. Mikušiak vtedy sFúhil, že s tým niečo urobí, preto chce počuť jeho
názor — aby nenastala situácia. že sa sedačky budú iba utierať od prachu.

lnu. Urbanovič — poslanci by sa mali vyjadrovaF k veciam, ktorým rozumejů. Důležité podfa
neho je, že štadión hude slúžiť mládeži a rozvoju Futbalu v meste. Stadión může byť prípadne
využitý aj pre potreby mládežníckych reprezentácií Slovenska, respektíve seniorského tírnu
v zápasoch s menej atraktívnym súperom.

liw. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia— bez zmeny.

Mes(ské zastupiteľstvo prcdložen návr schválilo (17 za, I sa zdržal. 2 nehlasovali).
Uznesenie k tomuto bodu holo prijaté pod číslom 33/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.
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15/ I)OPLNENIE SPOLOČENSKE,I ZMLUVY UZAVRETEJ MEI)Zl MESTOM
LIPTOVSKÝ MI KULÁŠ A M FK TATRAN LIPTOVSKÝ MI KULÁŠ

Správu predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru. Pripomenula, že
uznesením Č. 19/2018 zo dňa 15. fehruúra 2018 bol schválený vklad majetku clo obchodného
imania spoločnosti Mestské športové zariadcnia. s.r.o. väčšinovým spoločníkom mestom
Liptovský Mikuláš. pričom vkladom boli nehnutefnosti nachádzajúce sa v areúli futbalového

štadióna (stavba. pozemky). V súvislosti s vkladom majetku a v súlade s * 21 7a Obchodného
zákonníka je potwbné do spoločenskej zmluvy doplulť ustanovenie o kapitálovom fonde.
ktorm bude účtovne evidovaný majetok vložený spoločníkmi do ohchodného imania
spoločnosti. Vvivorenie kapitálového fondu podlieha schváleniu valnÝm zhromaždením
spoločnosti, ako i spůsob rozhodovania o jeho použití. O použití kapitálového fondu bude
rozhodovať valné zhromaždenie spoločnosti vflčšinou hlasov všetkých spoločníkov
spoločnosti. Ziadny zo spoločnikov nebude mať nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu
alebo podielu na likvidačnom zastalku z toho, čo druhý spoločník splatil ako príspevok do
kapitálového fondu. Hodnota prispevku do kapitálového fondu sa vždy zaráta na vyrovnací
podiel toho spoločníka, ktorý taký príspevok Zložil.

Mar. Kultan —je za to. aby sa rckonštruoval štadión. ale už pri predklaclaní původného materiálu
mal niekoFko vážnvch pripomienok. Jednak navrhoval mého konateľa ako Ing. Géeiho. ale
taktiež dodnes nedostal odpoveď na otázku. či mesto vůbec může vložit‘ majetok do
obchodného imania spoločnosti. Myslí si totiž. že mesto móže vložiť majetok iba do základného
imania. Uviedol. že na táto otázku by mal odpovedať hlavný kontrolór. ktorý sa však odmieta
vjadriť. V správe sa predkladatefka odvoláva na novelu zákona č. 513/1991 Zb. Obehodného
zákonnika. pričom novelizácia je účinná od 1. januára 2018. Zaujíma ho. prečo sa to neriešilo
na febrLlárovonl zustupitefstve. keď sa schvafovala póvodná zmluva. Svedčí to podľa nebo buď
o nekvalitnej práci, alebo o tom, že sa niečo do zmluvy zámeľne vsúva. Mysli si tiež. že mesto
nemůže tvorif kapitálové fondy a preto sa chce spýtať na názor hlavného kontrolóra. Potrehuje
mať istotu, že tento právny úkon nic je neplatný. Nejde o to, že by nechcel podporiť
rekonštrukciu. ale problémom je. že mesto odmicta odpovedať na otázky. Preto tento materiál
bez odpovede na dané otázky nepodporí.

lna. Gutraiová — nemá problém ukázaf všetky dokumenty. ktoľé sú potrehné pri založení
a zaregistrovaní ohchodnej spoločnosti. Pri spracovávani podnikatel‘ského zámeru neholo
možné poclchvtiť všetko. Mesto spolupracuje s viaccrými poradcami a má odobrené aj od
právnickej firmy, že vloženie majetku do kapitálového fondu musí byť účtovne vyriešené na
strane aktív, ale aj na strane pasív. Uviedla. že zvažovali aj možnosť vloženia nehnutel‘ného
majetku do základného imania spoločnosti. ale mesto by bob v nevýhodc. ked‘že má 90%-ný
podiel a MFK Tatran žen I 0%-ný. Keďže v zrnluve musí byť zahrnutý aj „katastroflck@ scenár.
tak pri prípadnom delení spoločnosti, by mesto muselo dať MFK Tatran 10% z vloženého
majetku. Tým, že je táto situácia v zmluve ošetrená formou kapitálového fandu, mesto ncpríde
o svoj majetok a MFK Tatran získa len to, čo do spoločnosti vloží. Zdóraznilu, že sa nesledujú
žiaclne bočné úmysly. všetko je právne ošetrené a v súlade s pripomienkami a požiadavkami
röznych úrado‘ a registrov. Ticto kroky podnikli. aby mohli požiadať o ‘klad na list
vlastníctva, pretože v mom prípade b‘ banka ani neuvažovala o možnosti poskytnúť úver. Celý
proces je v súlade s vypracovaným Akčným plánom. pričom niektoré veei sa robia dokonca
v predstihu kvůli termínom futbalovej sezóny.

Mur. Kultan — požiadal o stanovisko hlavného kontrolóra a tiež o poskvtnutie materiálu. o ktorÝ
sa möžu opnef a mať istotu, že je všetko právne v poriadku.
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[nu. Gutraiovú — uviedla, že v tejto súvislosti boli prija(é uznesenia a jedno z nich dáva za úlohu
prcdložit mestskému zastupiteľstvu správu o poskytnutom úvcre, takže poslanci budú mať
všetky potrebné materiály k dispozícii.

MUDr. Slalkovsk —je potrehné mat‘ vo veciach jasno. či je teda možné vložil nehnuteľnosť
do obchodného imania spoločnosti alebo nic. Choval * 6 zákona 138/1991 v aktuálneplatnom
znení. na základe ktorého podfa jeho názoru může obec vložiť majetok iba do základného
imania obchodnej spoločnosti alebo může Zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Jeho
obavy vvplvajú z toho. že v minulosti sa stal podobný pripad. kcď si niekdajši Futbalový klub
Partizán Liptovský Mikuláš zobral úver na 70 000 Sk. pričom založil všetkv svoje ihriská
a majetky za Váhom na mieste dncšnej osady l-llboké. Klub núsledne nebol schopný tento úvcr
splácať, čím batika získala pozemky, ktoré núsledne predala istej martinskeí spoločnosti. Od
nej neskůr mesto kúpilo pozemky naspflť za 4 000 000 Sk. Pokiaľ by spoločnosť Mestské
športové zariadenia. s.r.o. nemohla garantovať úver P0zeil«ti, ktoré sú vložené do
obchodného imania, tak mesto bude priamo ručiť Futbalovému klubu za (tver 850 000 E. ktoré
má klub dostať zo štátneho rozpočtu podľa zmluvy až v roku 2021. Je prcto důležité mať všetky
náležitosti v poriadku a odpovcd‘ Ing. Gutraiovej nieje podľa neho dostačujúca.

lim. Milan Mikušiak. prezident MFK Tatran LitMovsk Mikuláš — legislatívno-právne procesy
sú zložité a vvžadujú si určitý čas aj vzhfadom na to. že spoločnosť zakladajú dva rózne
subjekty. lntbrmácie. ktoré teruz od poslancov počúva. nic sú správne — buď to nemajú dohre
vvsvctkné. aleho nevcdia dobre čítat‘ materiály. Zdůraznil, že obchodná spoločnosť Mestské
športové zariadenia. s.r.o. si bene úver vo výške 375 000 E a nic 850 000 E ako bob
prezentované. pričom MFK Tatľan vkladá v hotovosti 125 000 E. čím sa najednej strane vytvorí
celkový balík vo výške 500 000 E a taktiež bude možné ziskať dotúciu od SFZ vo výške 750 000
E. V zmluvc je síce napísané, že tieto peniaze dostanú až v roku 2021. ale ozrejmil, že SFZ si
bene na rekonštrukeie štadiénov úver od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, pričom suma
750 000 € nemá nič spoločné s mestom Liptovský Mikuláš. Mestské športové zariadenia, s.r.o.
si herú úver 375 000 E. za ktorý je potrebné ručiť vo výške 850 000 E, čo je ocenená hodnota
pozemkov. Co sa týka kapitálového foiic1t.jeho zriadenie je pre MFK Tatran absolútne
nevýhodné, kcďže pri likvidácii spoločnosti sa spoločníkovi vracajú len nepeňažné majetky
a nic peňažné. Pre MFK Tatran je to nevýhodná situáeia. ale tento krok sa rozhodol spravit‘
preto. aby mohlo vůbec dójsC k rekonštrukcii štadióna. Na celom tomto projekte sa robí viac
ako rok a bola by veľká škoda. keby sa teraz zastavil. Mesto má v spoločnosti 90%-ný podjel
a pri mnohých operáeiúch je MFK Tatran len ‚.štatistom.“ Takúto spoločenskú zmluvu by ako
podnikateľ inak nikdy nepodpísal. ale rozhodol sa tak spraviť kvůli tomuto zámeru. Reagoval
aj na Ing. Jozefa Bobáka a uviedol. že oproti původnému plánu 2 500 sedačiek bola kapacita
nového štadióna zníženú na 1 684 miest. Vzhľadom na to. že štadión je budovaný výhradovo
do ďalšich rokov. je kapacita micst zámernc vyššia ako sú sůčasné návštevy na zúpasoch.

Mzr. Kultan — aikto zjeho poslaneckého klubu nemá snahu „torpédovat‘“ prestavhu štadióna,
ale poukazuje na predchádzajúee zlé skúsenosti. V minulosti, ked‘ sa odvolávali zástupcovia
z obchodných spoločností. tak v piatich či šiestich prípadoch bob nesprávne napísané
obchodné meno spoločnosti a mestské zastupiteľstvo sa muselo stretnúť dodatočne. aby mohlo
byť všetko uvedené na správnu micru. Aj teraz má preto obavu, že bude potrebié opilť niečo
dodatočne schvaFovať a nebude možné stíhať stanovené termín‘. Preto žiada o vvjadrenie
kompetentnej osoby. ktorÝm je v tomto pnipade hlavný kontrolór.
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MUDr. Sblkovský až po vysvctlení Ing. Mikušiaka mu je jasné. že SPZ si bene úver. ktorý
bude v období do roku 202 vyki‘ývať. Nad‘alcj však zostáva poehybnosť o tom, čije možné
vložiť pozemky do obchodného imania, prctože v prípade, ak prokurátor povie, že je potnebné
uznesenie zrušit‘. tak bude celý proces narušený a nestihnú sa stanovené termíny.

Inu. Jozef Bobák — súhlasí s názorom Mgr. Kultana a MUDr. Slaflovského ohľadom vkladu
do ohchodnáho imania. Je rád, že sa znižil počet sedačiek. Na celej veci mu však prekáža, ‘že
MPK Tatran bude v nevýhode. leho nebude mať žiadne rozhodovacie práva. Tie bude mať
valné zhromaždenie reprezentovaná iba osobou primátora. keďže mesto má 90%—ný podiel
a tak k dispozícii vyššie hlusovuĽie práva.

miz. Mikušiak — upozornil. že v niektorých prípadoeh je nevyhnutný stopercen[ný súhlas
spoločníkov. teda aj súhlas MPK Tatran.

lnw Jozef Bobák — má skúsenosti 50 súčasným primátorom, ktorý predal tepelné hospodárstvo
za 2000000 Sk. ked‘ v roku 2006 vynášalo 16000000 Sk. V spoločenskej zmluveje uvedené,
že „účinky prevodu ohchodného podielu nastávajú voči spoločnosti odo dňa. kecl‘ valné
zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu“, to znamená, že podiel sa móže
previesť bez toho. aby mestská zastupiteľstvo o tom niečo vedelo a všetko su máže zmemt
V jeden deň len poclfzi wzhodnutia primátora.

Ing. Géci — rád by sa ‘‘hol invektívam aje podľa neho potrebné si uvedomiť zúsadnú vec. ato.
že primátor mesta je síce štatutárom, ktorý bude o veciach rozhodovat‘, ale štatutár mesta
nemáže rozbodnúf o veciach. ktoré spoločenská zmluva sice dovoľuje. ale naopak mu to
zakazuje zákon aleho mé ustanovenic vvplÝvajúce zjeho funkcie primátora. Pokial‘ by takéio
rozhodnutic na páde valného zhromaždenia urobil. išlo by o trestný čin a tento právny úkon by
bob možná i hncď anulovat‘.

miz. Urbanovič — reagoval na Ing. Jozefa Bobáka. že ak niekto predal, respektíve prenajal
tepelná hospodárstvo. tak treba poveduť, že predošlé vedenie mesta pľedalo technológiu
tepelného hospodárstva, pri ktorej bola podľa znaleckého posudku stanovená hodnota
2 500 000 E. a]e bola predaná za I 500 000 F a obyvatelia mesta tak boli okradnutí o I 000 000
C.

Mur. Kultan — požiadal o páfminútovú prestávku pred hlasovaním,

Ing. Jozef Bobák — upozornil Ing. Gáeiho. že odmenv sa nesmú vvplácať pred ukončením
hospodárskeho roku. pričom presný opak sa stal v roku 2010, kecl‘ po prehratch vofbúch Ing.
BIcháč. JhD. ešte v novembri podpísal odmeny členorn predstavenstva. Uviedol, že v otázke
tepelného hospodárstvaje aspoň garantované, že mestu budú prichádzať tnancie za prcnájom
a poukázal tiež na to, že kotolňa na štiepku na Podbrczinách bola prcdražená o 000 000 C
v porovnaní s kotolňami rovnakáho výkonu v mých mestáeh,

lnu. (láci — uvedená diskusia podl‘a neho vyznieva ako hľadanie dóvodov pre obviňovanie
súčasnáho vedenia mesta. Všetkv materiály týkajúce su projektu sú schvaľovaná v mestskom
zastupiteľstve. dokonca aj také vcci. ktoré by mohli s plnou vážnosfou rozhodnúť len samotní
konatelia spoločnosti. a to práve kváli tornu. aby nedošlo k poĹlozreniam. že sa niečo cielene
zamlčiava. Muohí podfa neho nemajú ani potuchy o tom. kofko hodín presedeli a koRo
stretnutí absolvovali konatelia spoločnosti (Ing. Géci. Ing. Gutraiová. Ing. Mikušiak) nad
projektom nekonštrukcie štadióna. Zdáraznil. že majetok mesta je pod maximálnou možnou
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ochranou, aj ked‘ nebude na liste vlastníctva mesta, ale na liste vlastnictva obchodnej
spoločnosti, ktorá je vo vlastníctve a majetkovoj štruktúre mesta, čoje Forma akceptovaná pre
všetky strany.

Mur. Kultan — vkladajú mu do úst, že niečo spochybňuje a hľadá rózne dóvody. Povedal pritom
jisne. že niektorí poslanci majú výhrady voči Ing. Géeimu ako konateľovi spoločnosti a tiež sa
neustále pÝtajú na tú istú vce — či je právne možné urobil‘ vklad do ohchodného imania
spotočnosti. Ak to budú mať potvrdené. tak v takom prípade bude konicc všetkm
pochybnosti am.

lnu. Géci — Mgr. Kultan ho nemusí upozorňovat‘ na trestnoprávnu zodpovednosť ako konawFa
spoločnosti. pretože vždy myslí dva kroky dopredu. Ide predsa o jeho vlastně meno. Zároveň
si za posledně roky už zvykol na invcktívv od Mgr. Kultana a dávno sa povzniesol nad tieto
obťažujúce ..žabomvšie vojny“.

Inu. [Ucháč. PhD. — vyzval na reakciu Mgr. lFanovskú. aby poslancov uistila. že vklad majetku
do spoločnosti a doplnenie spoločenskej zmluvy o časti týkajúce sa kapitálového lbndu sú
pľávne v poriadku.

Mgr. Anna lľanovská. vedúca právneho odboru mestského úradu — problematiku konzultovali
s advokátskou kanceláriou. s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu o poskytovaní právnych
služieb. Jej názor je taký, že tieto úkony je možné urobiť, ked‘že v I Zákona o majetku obcí
sa uvádza. že obecné zastupiteľstvo schval‘uje majetkovú účasť obec v obchodných
spoločnostiach. pričom sa neuvádza. o akú majetkovú účasť ide. Obce zároveň můžu zakladať
spoločnosti a vvkonávať všctky práva a povinnosti spoločníka v obchodných spoločnostiach.
Uviedla. že pokiaF by obce mohli vložit‘ majewk len do zňkladného imania. išlo by
o obmedzujúce usanovenie v zmysle * 12 Zákona o majetku obcí. v ktorom je uvcdené. že .‚ak
nic je v tomto zákone ustanovené inak alebo to nevylučuje povaha vecí. riadi sa obec pri
nakladani s majetkom osobitnými predpismi. V danom prípade je takýmto predpisom aj
Obchodný zákonník. ktorý upravuje vkladanic prispevkov do kapitálových Ibndov.

lnu. l3lcháč. PhD. — podotkol. že problematika bola teraz jasne vysvetlená. kcďže poslanci si
vvpočuli aj pravne analýzy. Zopakoval Mgr. Kultanovi a MUDr. Slalkovskému. že kto chce.
hľadá spůsoby a kw nechce. hľadá důvody. Uviedol. že mesto ncinalo v pláne ľekonštruovať
futbalový štadión. ale prišla ponuka, ktorú vyhodnotilo ako veľmi výhodnú a preto hFadalo
spósob. ako rekonštrukciu urobit‘ čo najlepšie. Kcby mesto odmietlo príspcvok zo SFZ vo výške
750 000 E. tak by sa ako primátor nemohol pozrieť futbalistom do očí. Situáciu konzultovali aj
s d‘alšími futbalovými klubmi a všctci tento krok podporujú. Požiadal poslancov, aby sa
odosobnili od tejto záležitosti a pozreli sa na svoje predošlé pochybné rozhodnutia. Uviedol. že
Mgr. Kultan podal podnet na prokuratúru a myslí si, že mesto má všetko právne podložené.
Mesto může. ale aj nemusí prijať protest proluirátora, pretože aj on sa může mýlit‘, čo bol aj
prípad heliportu. K problematike tepelného hospodáľstva po‘edal. že výstavbou kotolne sa
stabilizovala cena tepla. Následne vyhlásil pĹiťminútovú prestávku.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmenv.

Mestské zastupiteľstvo prcdložený návrh schválilo (14 za, 7 sa zdržalo). Uznescnie k tomuto
bodu bob prijaté pod číslom 34/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tcjto zápisnice.
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16/ 1NTERPEIJÁCII POSLANCOV

1. 1 n. Jozef Bobák:

a) Interpeloval primátora mesta: -

Rada Materskcj školy na Palúčanskej ulici — po vzdaní sa funkcic člena rady MS Ing.
Jurča sa znižil počet členov na štyroeh — v zmysle štatútu MS požiadal o doplnenie rad‘ MS na
pLít‘ členov.

lnu. Blcháč. PhD. — intcrpclúcia sa bude riešiť po línu odboru školstva — odporučil overiť
a člena rady MS doplniť.

b) Interpeloval primátora mesta:
Palúčanská ulica — požiadal o opílenie stromov nad chodníkom k parkovým schodom,

taktiež oproti zastávke. kde priamo nad hlavami čakajúcich na autobusové spoje sú suché alebo
dokonca ulomené vetvy, ktoré visia v koruno stromov. Nad chodníkom pri zastúvke sa
nachádzajú aj dve hrubé vetvy na strome, ktorý vyrastá z nemocnice a jeho koruna sa nakláňa
nad chodník pro pešíeh. VPS má V p cowm lmeie dcndrológa — mal by sa o takéto veci
starať.

e) Interpeloval primátora mesta:
Námestie SNP — po dokončení stavebných prác je potrebné realizovať odstránenie

stavebného odpadu z budúcich trávnikov. vvhrabanie od konúrov v Nízkosti smuucj vibv a

scihu u-ávnikov v blizkosti cv. kostola.

ti) Interpeloval primátora mesta:
Palúčanskú ulica — podFa e—mailu od RNDr. Lošonskej. v ktorom zaslala odpoveď

dotknutej firnw lnDcvel. s.r.o., mal byť neporiadok po asanovaných domoch na Palúčanskej
ulici odstránený do 30.3.201 S. Doteraz sa tak nestalo a je tam neporiadok — nahromadený
stavebný odpad. ale j komunálnv odpad. čo nepůsobí dobro pri pohľade z cesty č. l/IS.

e) Interpeloval primátora mesta:
Palúdzka — požiadavka na odstránenie neporiadku v okolí a záhrado bývalého Valovho

domu. ktorý tam narobili nájomníci presťahovaní z Palúčanskcj ulice — množstvo
nahromadeného komunál nebo odpadu.

D Interpeloval primátora mesta:
Palúdzka — požiadal o odstránenie neporiadku medzi ulicou Osadnou a domom

Ondrcjkovcov. Je tam uložený stavebný odpad pochádzajúci ešte z výstavby realizovanej
mestom. takisto komunálny odpad. plasty a zbytky po orezoch kríkov.

g) Interpeloval primátora mesta:
Palúdzka — požiadal cca S ehýbajúcich kociek v blízkosti zákruty na Okružnej ulici.

l‘ľáce realizovala pro mesto určitá spoločnusť za cca 5 000 — 7 000 E. pričom ich nedokončila
— jama pri vchode do bytovky ako aj do Valovho domu. nedosvpan‘ materiál, t. j. spoločnosť
práce nedokončila a vykonala leh nekvalitne
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h) Interpeloval primátora mesta:
Palúdzka — na Okružnej ulici v blízkosti odbočky k Vatovmu domu chýba poklop na

zaehytávanie hrubých nečistót do vodných kanálov. Tým hrozí upchatie, pričom ide o mestskú
komunikáciu, ktorá pred troma rokmi stála mesto cca 60 000 €. Je nutná dohliadnuť na to, aby
táto cesta bola v poriadku.

Od;wvudwiú 17(1 zavcubmuí MvZ: lna. l3lcháč. PhD. — k interpeláciám č. b) — h) uvicdol, že ide
o záležitosti. ktorá Ing. J. Bobák múže riešiť ako poslanec a zároveň predscda občianskeho
klubu priehežne — svoje požiudavkv múže zaslať e—mailovou poštou a nezadávať primátorovi
mesta úloh takéhoto chaľakteru. Požiudal ho. aby najmfl požiadavkv na opilenie konárov
stromov popísal presne — mesto tento popis postúpi dendrotógovi, ktorý zabezpečí odstránenie
konárov.

i) Interpeloval primátora mesta:
Palúdzka — už opakovane navrhoval mestu potrebu vykúpenia domu na Okružnej ul.

č.4. ktorý je v cxekučnom konaní. Nachádza sa vedľa pozemku, ktorý sa uvofnil p° bývalom
nájomnom dome mesta na Okružnej ul. Č. 5, ktorý bol zbúraný a v súčasnosÉi na tomto pozemku
bczplatne parkujú autá nicktorých obyvatel‘ov. V prcdmetnom dome na Okľužnej ul. č. 4 je už
p okná nahromadený odpad (prevažne diety z áu(, potravinársle produkty. atd‘.). Odporučil
tento dom odkúpiť, asanovať a celý pozemok pľedať vhodnému záiUemcovi na výstavbu
rodinného domu, aby aj táto lokalita v blízkosti evanjelického kostola zodpovedala trendom 21.
sta roč ia.

mi zuwuhiziíí MvZ: lnu. Blcháč. PhD. — interpeláciu pod písm. i) o navrhovanom
odkúpení rodinného domu v cxekúcii považuje pr mátor mesta za nerelevantnú — I ng.J. Bobák
mul možnosť naformulovaV tukú(o požiadavku pri schvaFovaní rozpočtu mesta. Prpomcnul. že

Ing. J. Bobák Sa pri rozhodovaní o rozpočte mesta zdržal hlasovania. pritom tcraz dáva vedeniu
mesta úlohy. čo je potrebné z rozpočtu realizovať. Odporučil mu v rámci svojcj poslaneckej
agendy navrhovať odkúpenie budov v exekúcii do rozpočtu re budúci rok. pretože v tomto
roku popri všetkých veeiach. ktoré má mesto rozbehnuté. určite peniaze na takúto kúpu nebudú.

2. XIUI)r. Alexander Slafl«n‘ský:

a) interpeloval pmátoru mesta:
Stúrova ulica — upozornil na úsek od Mestskčho úradu smerom k PRIOR—u. kde sú popri

pravom okraji cesty pomerne rozrastené dreviny (kríky) — hrozí riziko úrazu — potreba skrátiť
vetvy.

lnu. Blcháč. PhD. — VPS r rámci svojej činnosti vykonajú orezanie konárov.

b) Interpeloval primátora mesta:
Náhrežie Janka Kráfu — poukázal na nesprávne zakreslená ulicu na mape mesta — na

ednej strane vedie od prevádzkv Quiltex. tj. od ul .A. KmeVa smerom k bowlingu a penziónu
Squash a končí na Vajanského ulici: náslcdnc prebieha utica Vajanského a cca po 200 m opilť
začina Nábrežie Janka KráFa. Pre neznalého návštcvnika je problém zorientovať sa na tejto
ulici. ktorá sa sktadá z dvoch časti. Keďže v minulosti sa pri označovaní a pomenovani ulic
tento problém opomenul. navrhot vvkonať úpravu napr. tak. aby sa jedna časť Nábrežia Janka
Kráľa pomenovala ako Ulica Janka Kráfa. čo si samozrejme vyžaduje určitý schvafovací
proces. V tejto súvislosti už dávnejšie požadoval. aby ulice. najmä lic. ktoré vstupujú
z ámcstia osloboditeFov. boli správne označené tabuFami (napr. začiatok Ulice L múja vúhec
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nic je označený — tabuľa sa nejme odstránila pri oprave Fasád a nebola namontovaná späfl.
Požiudal o zabezpečenie správneho osadenia tabúľ s názvarni jednoUivých ulíc — kontrolu móže
vykonať MsP v rámci svojej hliadkovacej činnosti.

Qclpovec/číné nu zc,scu lnutí MsZ: I nu. I3lchúč. PhD. — čo sa týka označenia ulic vycháclzaj úcich
z námestia, pripomenul, že Námcstie osloboditeľov bolu rekonštruovanú v minulom období
pod vedením MUDr. SlaÍkovského. t. j. bývalé vedenie mesta malo zabezpečíť aj riadne
označenie ulíc. Ked‘že sa tak nestalo. mesto ato aktivitu naplánuje clo rozpočtu pre budúci rok
a zároveň požiada o pomoc aj ohčianske združenie Zivé námestie. Pokiaľ ide o nesprávne
označenie Náhrežia Janka KráVa. zdĎraznil. že MUDr. Slalkovský od r. 996 (22 rokov) chodí
do Lodenicc ako predseda Kanoe Tatra klubu. pričom doteraz na tento nedostatok neupozornil.
Nepovažuje za oprúvnené. aby MVDr. Slatkovský teraz predk]adal určité návry na
pomenovanie ulic. ktoré malo riešif bývalé vedenie mesta.

3. Mgr. Vincent Kuhan:

a) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o zabezpečcnie upratania priestoru z východnej časti benzinovcj čerpacej

stanice SlovnaIi (pri autobusovcj stanici) —jamy. rozhádzané odpadky. atd‘.

Odpovc‘clczm nu :c,scul,z,,ti ívZ. lnu. I3lcháč. PhD. — pozemok pri čerpacej stanici Slovnafl nic
je mestský. prcto poslaico\‘i Mgr. Kultanovi nemožno vyhovieť. Odporučil mu. aby sa
v hudúcnosti. keď bude interpelovať ohVadom určitých pozemkov, najskör prostredníctvoni
majetkovoprávneho oddelenia MsU presvedčil. či predmetný pozemok je vo vlastnictve mesta.

b) Interpeloval primátora mesta:
Informoval. že niektori členovia dozornej rady LVS, as. mu potvrdili, že bývalý

generálny riaditeV LVS. a.s. zaslal 60000€ a istý súkromný podnikatel‘ z Liptovského Mikuláša
zaslal 20 000 C na účet LVS, as. s tým. že sú to peniaze. ktoré vracajú z akcie v Demänovcj,
ktorú vyfakturovali, ale nikdy neprehchla. Pokial‘ sa tieto informácie zakladajú na pravde.
dotyční tým uznali, že vykonali podvod v LVS a doslova z nej ukradli 80 000 € a dnes ich
vracajú, čím chcú zrejme prejuviť určitú Vútost‘ a znížiť si trest. V čase, keď su mul tento podvod
udiať. bol primátor Ing. Blcháč predsedom predstavenstva LVS, a.s. a zrejme nikto
nepochybuje. že tieto veci sa nemohli diať bez jeho vedomia. resp. on (Mgr. Kultan) o tom
určite nepochybuje. V tej súvislosti sa primátora mesta spýtal. či neuvažuje o odstúpení
z funkcie predscdu dozornej rady LVS. a.s.. lebo takéto dianie, ktoré prebiehalo v čase, keď bol
predsedom predstavenstva. je hanebné. V súvislosti s predchádzujúcimi negatívnymi
vvjadremanu primátora na adresu zamestnania Ing. Jozeüt Bobáka v LVS. as. ho upozornil, že
Lng. .1. Bobák tam prLtcovLil. Primátor ako predsecla dozornej rady tam však mal zamestnanú
asistentku, ‘o funkcii, ktorá nikdy predtým neexistovala a ani v súčasnosti už neexistuje —

jednalo sa o posLankyňu zamestnanú v podozrivom čase. Požiadal primátora o vyjadrenie sa, či
sa tieto informácie zakladajú alebo nezakladajú na pravde.

Odpovcdcmc nu zusnclnzUí AbZ: tnu. Blcháč. PhD. — vyprosuje si, aby ho poslanec Mgr. Kultan
vyzýval, či má alebo nemá odstúpif z predsedníctva dozornej rady LVS. a.s. kvóli určitým
inFormúciám. ktoré počui teraz od Mgr. Kultana prvÝ krát. Sptal sa Mgr. Kultana. odkiaV získal
takéto informácie. keď on sám ieh nemá a ani v dozornej rade neboli prezentované. Osobne si
ti členov dozornej rady‘ overí. kto z nich Mgr. Kultana v tomto zmvsle informoval. prípadne
vyzval Mgr. Kultana. aby sám uviedol. kto ho informuje. Zdöraznil. že poslanec Mgr. Kultan
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vytvara len konštrukeie. čo je však princip jeho myslenia a konania, ktorý si osvojil od svojho
..učiteľa“ (MUDr. Slalkovského). V zmysle tohto princípu sa snaží primátora mesta
vmanévrovať do niečoho. o čom on nemá žiadnu vedomosť. a to len preto, lebo buď sám Mgr.
Kultan. alebo aj niektorí d‘alší túžia po určitej ‚.pozemskej sláve“. Pripomenul, že už v minulosti
vymenoval. čo všetko Mgr. Kultan ako člen jedného z orgánov LVS, a.s. zanedbal, resp.

neurobil. preto si vyprosuje. aby ho Mgr. Kultan poučoval. čo on ako predseda dozornej rady
má alebo nemá robiť.

c) Interpeloval pri máto ni mesta:
Spýtal sa primátora, či mu neprekáža, že neustále porušuje rokovací poriadok MsZ.

napr. aj pri tÝchto interpeláciáeh. Poslanec Ing. J. Bobák požiadal o písomnú odpoved‘ na svoje
interpelácie a primátor je v zmysle rokovacieho poriudku povinný dať MsZ hlasovat‘ o tom, či
musí aleho nemusí odpovedat‘ písornne. čo primátor neurobil. Poukázal tiež na to že keď sa
v interpeláciách niektorý z opozičných poslaneov trochu pomÝii. primátor niti neodpovie. kým
lni poslanci v rámci interpelácii napr. ďakujú, čo rokovací Poriadok nepripúšt‘a.

Qclpoveclcmé na zasnchn,tí MsZ: Inu. Blcháč. PhD. — poÚčanie zo strany Mgr. KutLna pokladá
za neadekvátne. Konštatoval. že si nepamátá, že by poslanec Ing.]. Bobák žiadal o hlasovanie
o tom. či mu má alebo nemá pomiie odpovedať. Vysvetlil mu priamo na mieste. akým
spósohom má postupovať. Zároveň si vyprosuje, aby poslanec Mgr. Kultan s ním takýmto
direktívnym spósobom diskutoval. Tým považuje túto interpeláciu za vybavenú.

Mgr. Kultan — požindal o hlasovanie O tom, či mu má priniátor na interpelácie odpovcdať
písomne.

Ing. l3lcháč. Fhl). — dal hlasovat‘ o návrhu poslinca Mgr. Kultana.

l-liasovanie o tomo návrhu bob neplatné — nedostatok prihlásench poslancov.

3. lnu. ‚Jaroslav Čefo:

a) Interpeloval primátora mesta:
Spýtal priniátora mesta, či mu boia doručená požiadavka, ktorú vzniesol na zasadnutí

mediálnej komisie a ktorú jej predseda považuje za akccptovateľnú —jedná Sa o to. aby clo MsZ
hola vypracovaná krátka informa(ívna správa — zhodnotenie z pohľadu oddelenia informatiky,
v akom stave je nová web stránka mesta. Osobneje presvedčený, že od 0512016. kedy vznikol
návrh a bola podaná objednávka (náklady boli cca 7200 €)‚ bob možné za cca dva roky táto
stránku pIne sfunkčniť. avšak dodnes nic je pine funkčná — napr. e-gov alebo rózne ině činnosti
je stále potrehné vyhľadávať na starej web stránke.

Odporeclwié na zasutím iii MsZ: lnu. Blcháč. PhD. — o tejto požiadavke bol informovaný; o.i.
sa niekofkokrát stretol s p. Sýkorom. autorom starej i novej verzie webovej stránky mesta —

podľa jeho vjadrenia si preklápanie vyžaduje určitý čas. K tejto téme sa pripravi iníbrmúcia
pravdepodobne na buciúce zasadnutie MsZ a dúíh. že dovtedy bude nová stránka pine funkčná.
Vjadril potešenie. že poslanci si všírnajú aj takéto veci a upozorňujú na ne. Mesto je takisto
vd‘ačné obyvateFom. ktorí upozorňujú na určité nedostatky. tj. za podnety. ktoré zlepšia život
ohvvateľom tohto mesta.

26



b) Interpeloval primátora mesta:
Bellova ulica — rigoly oproti bytovému domu č. s. 1947 sú v kawstroFálnom stave —

chýbajú veľké časti a hrany sú veľmi ostré — riziko poškodenia pneumatík motorových vozidiel.
Požiadal primátora mesta. aby dal pokyn riaditeľovi VPS k prevereniu stavu.

lnu. B lcháč. PhD. — mcso situáciu nu l3ellovcj ulici preverí. Pripomenul. že takÝchto vecí móže
byť v mcste veFa,je však potrebné počítať stým, že niečo sa opotrebováva. niečo je zlé utreba
to upravíť a na to treba priebežne poukazovať. VjadriI potešenie. že aj v rámci interpelácie
pán poslanec CeFo na takýw nedostatok upozornil. aj ked‘ sa týka Starého mesta. resp. pomedzia
Nábrežia. poďakoval mu však za to, že si všíma aj mé časti.

c) interpeloval primátora mesta:
MuK 32 Liptovský Mikuláš. a.s. — fanúšikovia sa na neho obracajů ako na poslanca

s otázkami. akÝ bude ďalší vvoj klubu po neúspešnej sezóne. kec1‘ sa zachraňoval juniorský
oddiel LI takisto Sa zachraňoval LI nakoniec zachránil A—tim — z vonkajšicho pohladu nic sú
spokojní s fungovanim vedcnta MI 1K. V Éejto súvislosti požiadal primátora mesta ako
akcionára MHK 32 o informáciu. či sa pripravujú určité personálne zmeny a aké.

Oclpovedcuié nu zavadnuti MsZ: lnu. Blcháč. PhD. — čo sa Lýka aktuálneho diania v Ml-IK.
osobne nehodnotí sezónu ako neúspešnú; naopak. bola úspešná. keďže MIIK sa udržal
v Tipsport lige. Podotkol, že MUK chýbalo len jedno víťazstvo na to. aby bol v play-olE
Netvrdí, že výsledky holi vynikajúce a súhlasí s tým. že je potrehné niečo robiť — vedenie má
svoj plán a čoskoro ho prcdloží poslancom. Ostatná sezóna mohla byt‘ neúspešná v tom. že
v minulom roku vypadnI hluvný sponzor. čo mu je osobne Fúto a zaDal sa ho nepodarilo
jednoznačne nahradíť. napriek maximálnemu ůsilm manLlžérov klubu. Sú však určité prísľuby
do budúcnosti. ktoré naznačujú možnosC ziepšenia situúcie. Ak však minulá sezóna bolu
neúspešná. tak len z íinančného hľadiska. Pripomenul. že mestské zastupiteFstvo aj za podpory
súčasnýeh hokejových ľunkcionárov a hokejistov prejavilo vöľu. aby MÍIK bol v Tipsport lige.
čo je pvc mesto určite dobré. aj ked pre mestskú pokladnicu je to pomcrnc náročné. Vedenie
má návrh. ktorý predpokladá. že bude reílektovať túto realitu tak. aby sa udržala aspoň súčasná
úroveň. Poukázal aj na nicktoré mé kluby (Zilina. atcľ.), ktoré Sa ocitli v podobnej
Vcdcnie Ml IR sa tÝm bude čoskoro zaoberať. pretože ďalšia sezóna sa onedlho uIčne: zároveň
dúlh. že po určitÝch drobných korckciách sa podarí aj rckonštrukcia zimného štadióna.

d) Požiadal o vysvettenie riaditeľa VPS:
Požiadal o písomnú odpoved‘ na otázku, na koho konkrétne sa móžu poslanci alebo

obyvutelia mesta obracať s požiadavkami v súvislosti s detskými ihriskami. Tieto sú na základe
jeho obhliadky vo veľmi zlom stave — nedodržiava sa najmä vyhláška č. 52 1/2007 Z.z., pokiaľ
ide o pieskoviská. V teleťonickom rozhovore mu kompetentný zamestnanec VPS oznámil, že
prcmývunie piesku sa v sezónc nevykonáva; príslušné oddelcnic VPS má za to. že prcmývanie
piesku sa uskutočňuje. kcd‘ prší. Požiadal riuditcFa VPS o odpovcd‘, či toto je dostutočné.
prctože vyhláška hovorí niclen o premývuní, ale napr. aj o prekojávani prchrahávaní piesku,
atd‘, V kritickom stave sú tiež ohrady pieskovisk. kde móže dójsť k úrazom.

Qdpoi‘cdcmé na :asachzziti MsZ: lnu. Blcháč. PhD. — odporučil riaditefovi VPS odpovedať na
táto intcrpcláciu pisomnc. Frc inFormáciu uviedol. že mesto si spracovalo pasport detských
ihrisk — viaccro ich prihudlo aj v minulom roku v rámci participatívneho rozpočtu. Pre budúci
rok by mesto malo podnecovať ľudi. aby sa v rámci participatívneho rozpočtu venovali aj tcjto
ohlasti. aby su totálne zlepšil stav dctských ihrísk. ktorÝch je v súčusnosti takmer 100 a sú na
ne kladené vysoké požiadavky. Ohfadom hygieny piuskovísk na dctských ihriskácb bol zo
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strany VPS informovaný, že každú jar RÚVZ vykonáva kontrolu pieskovísk a VPS majú
certifikát, že všetky pieskoviskú sú v poriudku.

17/ INFORMÁCIE

irn. Ján Bleháč, primátor mesta:
1. Pripomenul. že mesto dostalo flnancie na projekt ..Vybudovanie systému zberu

a odvozu odpadu v rómskej osade lllboké“ v hodnote 46 261 E.
2. Pozval prítomných na Prvomájově oslav, nad ktor mi pľebral záštitu premiér SR

Peter Pel legri ni
3. Uviedol. že ešte nieje doriešenú záležitosf okolo autoumyvárky na Štefánikovej ulici,

ktorá znepríjemňuje život l‘uďom bvajúcich vjuj blízkosti.
4. Priblížil. že na základe aktivít mesta sa chvslajú stavebné povolenia jednotlivých

objektov týkajúce sa prekládkv železničnej trne.

18/ zÁvEl

Ing. Ján l3leháč. PhD.. primátor mesta, poďakoval všetkým prítomnýrn za účast‘ a zasudnutie
mestského zastupieľstva ukončil.

Ing. Nfarta Cu(raiova
prednostka NIsU

Overovatelia zápisnice:

MUI)r. Miroslav Boďa

Mgr. Ľubica Staroňová

Ing. ‚Já n BlcIiá, li 1).
prinátor mest/t

Ĺ,.
ĽI

Zupísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 26. 04. 2018

28


