
ZÁPISNICÁ č.1012017
z XXXIX. zasadnutia mestského zastupiteľsh‘a v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa

uskutočnilo dňa 14. dccembra 2017 o 10.00 hod. v rnalej zasadačke Mestského úradu
v Liptovskorn Miku]áši

P R Í T O MbT Í:
Ing. Ján Blcháč, 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/ Mgr.Anna Dvorščáková

10/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
11/ Ing. Matej Géci
12/ Jaroslav Grešo
13/ Mgr. Vincent Kultan
14/ Marek Nernec
15 Mgr. Miroslav Neset
16/ Michal Paška
17/ MUDr. Alžbeta Smiešna
18/ Mgr. Ľubica Staroňová
19/ Karol Székely
20/ Ľuboš Trizna
21/ Ing. Rudolf Urbanovič
22/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRA VEDLNENÍ:

1/ Ing. Jaroslav Čefo
2/ MUDr. Oldřich Drahovzal

NEOSPRA VEDLNENÍ:

1/ MUDr. Alexander Slafkovský

PRJZ VAN!:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník Mestskej policie Lipt. Mikuláš
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4/ Ing. Alena Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
5/ PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsU
6! Mgr. Anna Il‘anovská, vedúca odboru právneho MsU
7! Ing. Katarína Suveríková, vedúca odboru UR a SP MsU
8! Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU ‚

9! doc. Mgr. Ján Hučik. vedúci odboru školstva. ml., špoflu a kultúry MsU
10! Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsU ‚

11! Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
12! Ing. Soňa Višňovská. vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsU
13/ Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsU
14! Ing. Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky MsU
15! PhDr. Dana Guráňová, oddelenia mládeže, šponu a kultúry MsU
16! RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia ZP a poľnohospodárstva MsU
17! Mgr. René Devečka, riaditeľ Domu kultúry, Lipt. Mikuláš
18! Anna Mydliarová. ekonómka, Informačné centrum mesta Lipt. Mikuláš
19! Linda Simunová. Informačné centrum mesta Lipt. Mikuláš
20! Mgr. Jaroslav Hric. riaditef Múzea Janka Krářa Lipt. Mikuláš
21/ Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
22/ Ing. Miroslav Uličný. ek. nám. riaditeľa Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
23/ Mgr. Zuzana Slauková. riaditeľka ZPS a DSS Lipl. Mikuláš
24! Mgr. Igor Petra. zástupca náčelnika MsP, Lipt. Mikuláš
25! Mgr. Jaroslava Veiszová, zást.riad. Základnej školy Nábrežie Dn.A.Stodolu, L.Mikuláš
26! Mgr. Eva Vondráková, riaditeľka Základnej školy .L Kráľa, L. Mikuláš
27/ Mgr. Juraj Chrapčiak, riaditeľ Základnej školy s MS Dem. ulica, L. Mikuláš
28! Mgr. Ľubica Revajová, riaditeľka Základnej školy ul. Cs. brigády, L. Mikuláš
29! PaedDr. Zuzana Pavelicová, riadite]‘ka Základnej školy s MS Oko]ičianska. L. Mikuláš
30! Beáta Grešová. riaditefka Maerskej školy. Komenského ul.. Lipt. Mikuláš
31/ Livia Krajčušková, riaditeľka Materskej školy. Ondrašovská ul.. Lipt. Mikuláš
32! Magdaléna Malacká. riaditeľka Materskej školy. Nábrežie 4. apríla. Lipt. Mikuláš
33/ Mária Adlerová. riaditeľka Materskej školy. Agátová ul., Lipt. Mikuláš
34! Mária Strbkovú. riaditeľka Materskej školy. Vranovská ul.. Lipt, Mikuláš
35! Miroslava Jurčová, riaditeFka Materskej školy, Palúčanská ul., Lipt. Mikuláš
36! Mgr. Miroslava Erhardtová, riaditeľka Materskej školy, Ul. Cs.brigády, Lipt. Mikuláš
37! Zdenka Tarageľová. riaditeľka Materskej školy, Kláštorná ul., Lipt. Mikuláš
38/ PhDr. Roman Králik, riaditeľ Centra vol‘ného času, Nábr. Dr. A. Stodolu, L. Mikuláš
39/ PhDr. Ľubomír Raši, PhD., riaditeľ Základnej umeleckej školy J.L.Bellu. L. Mikuláš
40! Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK Tatran, Lipt. Mikuláš

II OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvonil a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.,
primátor mesta. Na úvod informoval, že mesto Liptovský Mikuláš bob vyhodnotené ako .‚Naj
mesto“ na Slovensku v ankete spoločnosti Slovak Region. Teší ho, že to potvrdzujú aj čísla,
ktoré sú k dispozícii a móže aj pre verejnosť s radosťou konštatovať, že toto vedenie mesta od
r. 2015, kedy nastúpi]o do úradu, znížilo úverovú zaťaženosť mesta o I 677 243 eura majetok
mesta vzrástol 04031 556 eur, t.j. spolu mesto dosiahlo výsledok S 708 799 eur. Poďakoval

všetkým. ktorí sana tomto priebežnorn výsledku podieľali. Pripomenul. že aj rózne spoločnosi.

napr. INEKO. hodnotia ekonomické zdravie mesta Liptovský Mikuláš ajeho perspektivu ako

2



veľmi dobré (Lipt. Mikuláš je medzi 50 najväčšírni mestami cca v polovici). Ďalej podotkol, že
práve v týchto chvíľach prebieha v prezidentskom paláci významný akt — menovanie nových
ústavných sudcov a v tejto súvislosti s radosťou konštatoval, že zajcdného z ústavných sudcov
bude vymenovaný aj mikulášsky právnik JUDr. Miroslav Duriš. Považuje za vcľmi potcšujúcu
správu, že popri štátnom tajomnikovi MV SR Ing. Rudolfovi Urbanovičovi bude mať mesto
Liptovský Mikuláš ďalšieho ústavného čtniteľa.

Po úvodnom slove primátor mesta konštatoval, že na začiatku rokovaniaje pritomných 19
poslancov (2 z neprítornných požiadali o ospravedlnenie neúčasti) a mestské zastupiteľstvoje
uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcbáč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie.
do ktorej odporučil zvolif poslancov Ing. Luciu Cukerovú, Ing. Mateja Géciho a p. Petra
Cibáka. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená počtorn 18 hlasov (I poslanec
nehlasoval).

Za zapisovateFku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovateľov zápisnice
poslancov p. Marcka Nemca a p. Karola Székelyho.

3/ SCIIVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania MsZ podFa
pozvánky s tým, že za bod č. 4 sa vsunie nový bod č. 5 Personálne otázky: Návrh na zmenu
uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7.1.2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta
v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“, pövodný bod Č. 17 sa zaradí ako
bod č. 10 a ostatné body sa nadvázne prečíslujú. K takto upravenému návrhu programu otvoru
rozpravu.

i‘vlar. Vincent Kultan. poslanec MsZ — pavrbol bod č. 4 (udelcnie čestného občianstva) zaradiť
až pred bod .‚interpelácie poslancov“, ato z dövodLL potreby prediskutovania niektor ch veci.
aby nedošlo k pripadnému neoprávnenému schváleniu. Co sa týka samotnej nominovancj
osoby, ich poslanecký klub toto ocenenie podporuje. má však pochybnosti. Čije možné ho
v zmvsle právnvch predpisov udeliť in memoriam. Okrem toho v predloženom rnateriáli sú
nesprávne odvolávky. t.zn. je potrebné ysvetlenie k niektorým veciam, aby prcdložen návrh
bol aj po právnej stránke v poriadku. Dalej navrhol vypustíť z programu bod č. 13 (Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta), nakoľko v elektronicky doručenom materiáli
nebol pripojený póvodný dokument s vyznačením navrhovaných zmien, čo je veľmi obtiažne
pre naštudovanie materiálu. Na záver v mene poslaneckého klubu vyjadril zncpokojenie nad

tým, že poslancom opozičného klubu nebola doručená pozvánka na otvorenie Mikulášskych
trhov —je to zlá vizitka vedenia mesta.

1n. Blcháč. PhD. — upozornil, že posledná pripomienka poslanca Mgr. Kultana sa netýkala
tohto bodu rokovania. pokiaV sa však stala určitá administratívna chyba, požiadal ojej
ospravedlnenie. Pripomenul však, že v minulosti toto vedenie mesta pozývalo poslancov
pozvánkou napr. na taký významný akt, ako bob udelenie čestného občianstva p. Alojzovi
Lutonskému. Ziaľ, z opozičných poslancov sa nezúčastnil nikto. čo ľutuje. prctože by si boli
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vypočuli odkaz p. Lutonského s poukázaním na prisÉup verejných činiteľov, ktorým zabránili
róznym rozvojovým veciam, tak ako to niekedy robí súčasná opozícia. Co sa týka návrhov Mgr.
Kultana. poznamenal, že MsZ bude o nich hlasovať. Pokiaľ ide o návrh na zmenu Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, zdóraznih že ak mal Mgr. Kultan potrebu
nahliadnutia do póvodného materiálu, mohol požiadať MsU ojeho doručenie. preto nevidí
dĎvod na to, aby sa tento bod sťahoval z programu rokovania. Co sa týka čestného občianstva,
pripomenu]. že keď sa udeľovalo čestné občianstvo p. Lutonskému in memoriam. vtedy to
spochybňoval poslanec MUDr. Slafkovský. pričom aj za jeho hinkčného obdobia sa udeFovalo
čestné občianstvo in memoriam. Takisto z dóvodu. že ide o personálne otázky, o ktor ch sa
vždy rokuje na začiaku zasadnutia, neodporučil tento bod zaraďovať na koniec programu.
Predpokladá, že návrh na udelenie čestného občianstva p. Sališovej získa 100 %-nú podporu,
pričom nevidí problém v tom, že toto ocenenie bude udelené in memoriam.

mR. Matei Géci. predseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— 2. pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — vypustenie Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta z programu rokovania — neschválený (6 poslancov za, 10 proti, 3 sa
zdržali hlasovania. 1 nehlasoval);

— L pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — presun bodu č. 4 (udelenie čestného občianstva) pred
bod „interpelácie poslancov“ — neschválený (8 poslancov za, 10 proti, 2 sa zdržali
hlasovania);

— program rokovania nko celok — so zmenami navrhnutými primátorom mesta — schválený
(17 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

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

3/ Schválcnie programu rokovania

4/ Návrh na udelenie ocencnia „Čestné občiansh-o mesta Liptovský Mikuláš
in memoriam“

5/ Personálne otázky;
Návrh na zmenu uznesenia Č. 2/2015 zo dňa 7. 1. 2015 „Personálnc otázky:
Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta
Liptovský Mikuláš“

6/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. .../2017/VZN
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach a o prijímaní dieťat‘a do matcrskej školy, o zápise diet‘at‘a na
plnenie povinnej školskej doehádzky v základnej škole

7/ Všeobecne záviizné nariadenic mesta Liptovský Mikuláš č /2017/VZN o určení
výšky dotácie na prcvádzku a mzdy na žiaka a dieťa škól a školských zariadení
zriadcných na území mesta Liptovský Mikuláš prc rok 2018

8/ Všeobecne závüzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. .../2017/VZN
o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš

4



9/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č /2017/VZN

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktorým sa mení a doplňa VZN Č. 9/2008IVZN o miestnych

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v zncní neskorších zmien a doplnkov

10/ Plán rekonštrukcií miestnyeh komunikácii na roky 2018—2023

11/ Odborné stanovisko hlavného kontrolúra mesta k návrhu rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019—2020

12/ Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019— 2020

13/ Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2018

s výhl‘adom na roky 2019—2020

14/ Návrh rozpočtu InformaČného centra mesta Liptovský Mikuláš — prispevkovej

organizácie na rok 2018 s výhl‘adom na roky 2019—2020

15/ Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš

16/ Návrh na predaj prebytočného majetku, preneehanie majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovými právami mesta

17/ Návrh na založenie obehodnej spoloČnosti „Mestské športové zariadenia, s.r.o.“

18/ Návrh na sehválenie spoluflnaneovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako
ekologická alternatíva dopravy —4. etapa“ v rámci Integrovaného rcgionálneho

operačného programu 2014—2020

t9/ Dodatok Č. 12 k Zmluve o službách vo vercjnom záujme pre zabczpečcnie

mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení

dodatkov Č. I —11

20/ Správy o výsledku kontroly:

A. Kontrola pokladničných operácií, dokumcntácie pokladniČných operácii
a pokladničného zostatku: Základná umeleeká škola J.L. Bellu, ul. M.M.

Hodžu, Liptovský Mikuláš

B. Kontrola pokladničných operáeií, dokumentácie pokladničných operácii

a pokladniČného zostatku: Mestský úrad, Mestská polícia, uL Stúrova,

Liptovský Mikuláš

21/ Interpelácie poslancov

22/ Informáeie

23/ Záver
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4/ NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA „ČESTNÉ OBČIANSTVO
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁS“ IN MEMORIAM

Návrh predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Uviedol, že důvodová správa
vvchádza z návrhu. ktorý mesto dostalo od rektora Univerzity Komenského v Bratislave
a predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti. ktori tento návrh predložili aj na základe
komunikácie s rodinou zosnulej doc. RNDr. Marty‘ Sališovej, CSc. V návrhu sa uvádzajú všetky
významné skuwčnosti zjej životopisu, všetkv ocenenia a aktivity. ktorými prispela
k obohateniu Fudského poznania vvnikajúcimi tvorivými vkonmi a toto ocenenie sa jej
navrhuje udelif aj za celoživotný prínos v oblasti vedy a vzdelávania. Aj ked‘ doc. RNDr. Marta
Sališová. CSc. prežila svoj profesionálnv život v Bratislave. a to na fakulto a v různvch
medzinárodných inštitúciách, práve z vyššie uvedeného důvodu je v zmysle štatútu možné toto
čestné občianstvo schváliť. Podotkol, že ide už o ocenenie pre r. 2018, pretože za rok 2017 boli
udelené už 2 čestné občianstva (p. Iľanovský, p. Lutonský).

Mr. Kultan — za poslanecký klub vyjadril podporu tomuto ocencniu, pripomenul však, že
vedenie mesta bene na seba zodpovednosť za formálnu správnosť predložcného materiálu.
V návrhu na uznesenie odporučil opraviť odvolávku na štatút mesta — pripomenul, že podl‘a Čl.
47 sa udeľuje Cena mesta a podľa Čl. 46 sa udeľuje Cestné obČianstvo mesta.

Michal Paška. poslanec MsZ— ČO sa týka ocenenia pro p. Sališovú, z pozície predsedu komisic
kultúry pri MsZ bol oslovený zástupcami rodiny, ktori by veľmi ocenili, keby toto ocenenie in
memoriam dostala. Osobne je veľmi rád. že táto nominácia bola predložcná — jej životopis
hovorí jasnou rečou a poslanci i obyvatelia mesta můžu byť len hrdí, že lakáto osoba působila
v tomto meste, preto návrh pIne podporuje.

ln. Blcháč. PhD. — pripomenul. že toto ocenenic bude odovzdané v rámci novoročného

koncertu spolu s mými oceneniami.

Inu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — s úpravou čísla príslušného článku
v zmysle štatútu mesta).

Mestské zastupitefstvo predložený návrh jednomvseľne (20 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod číslom 90/2017. Obsah uzneseniaje prilohou ejto zápisnice.

5/ PERSONÁLNE OTÁZKY:

NÁVRH NA ZMENU UZNESENJA Č. 212015 ZO DŇA 7.1.2015
„PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA ZMENU ZÁSTUPCOV
MESTA V PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH S úČstoij MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložil Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta. Informoval, že poslankyňa Ing.
Lucia Cukerová. ktorá je doteraz členkou v Rade združenia Región Tatry, požiadala
o uvoľnenie z tohto orgánu právnickej osoby s účasťou mesta. Z důvodu, že v tejto agencie
působí Ing. Jana Kormaníková. navrho] schváiiťju do tohto orgánu namiesto Ing. L. Cukerovej.

Inu. Géci —predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia.

— bod I. — bez zmcny — návrh schválený jednomyscľne (21 hlasov);
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— bod II/l — bez zmeny — návrh schválený jednomyserne (21 hlasov);
— bod 11/2 — bez zrneny — návrh schválený jednomyseľne (21 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 91/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

6/ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Č. .../2017 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIAI)ENIACH A O
PRIJÍMANÍ DIEtAtA DO MATERSKEJ ŠKOLY, O ZÁPISE I)IEtAtA NA
PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKE.J DOCHÁDZKY V ZÁKLAI)NEJ ŠKOLE

Návrh predložil doc. Mgr. Ján I-Iučik, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ. Pripomenul.
že toto VZN holo už mnohokrát inovované a mnohé veci už holi neprehFadné. preto holo
komplexne prepracované. Návrh bol prerokovaný na právnom odbore, na porade riaditeľov škól
a školských zariadeni, v komisii školstva I v Obecnej školskej rade. Dochúdza k zmenárn
niektorých vecí, ktoré sa dotýkajú legislatívneho rámca, napr. v Čl. 3 sa mení výška príspevku
pre deti od 3 do 6 rokov z 12 eur na 15 eur, doplňajú sa príspevky na Činnost‘ pre deti od 2 do
3 rokov, postihnuté deti i prázdninovú činnosť, riešia sa aj otázky prijímania deLf do materských
škól, do základných škól. atd‘.

In. Géci — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmcny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyscľne (21 hlasmi) schválilo. Všeobecne
závüzné nariadenie bob pri,jaté pod číslom 10J2017/VZN.

7/ VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Č. ...12017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA
ŽIAKA A DIEtA ŠKÓL A ŠKOLSKÝCh ZARIAI)ENÍ ZRIAI)EYÝCII NA
ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PRE ROK 2018

Návrh predložil doc. Mgr. Ján Hučík. PhD.. vedúci odboru školstva MsÚ. Pripomcnul.
že toto VZN sa upravuŤe každoročne, pretože sa vychádza z určitých koeficientov, ktoré sa
zohľadňujú v rámci odpočtu daní, atď. — súčasný koeíkient je pre školy a školské zariadenia
výhodnejší ako v minulom roku.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyserne (21 hlasmi) schválilo. Všeobecne
záväzné nariadenie bob prijaté pod číslom 11/2017/VlN.

8/ VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Č. .../2017 O URČENÍ NÁZVOV ULÍC NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Návrh predložila PhDr. Dana Guráňová. vedúca oddelenia mládeže. športu a kuhúry
MsU. Informovala, že názvoslovná komisia vychádznla pri pomenovaní novovzniknutých ulíc
z kontextu toho, že v m.č. Palúdzka navrhla pomenovať ulice po významných osobnostiach;
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v m.č. Stošice sa vychádzalo z chotárnych a regionálnych názvov a pomenovaní. Jazykovedný
ústav vyjadril súhlas sjazykovou správnosťou týchto pomenovaní. V návrhu sa uvádza aj
%nančný dopad na mestský rozpočet v súvislosti s objednaním a inštalovanim nových uličných
tabúľ. Do dnešné]io dňa neboli k zverejnenérnu návrhu VZN doručené žiadne pripomienky.

Míchal Paška. Doslanec MsZ— tento materiál bol prerokovan aj na osatnom zasadnuti komisie
kultúry. ktorá ho odporučila schváliť. Vyjadril vďaku za to, že toto mesto sa rozrastá. prihúdajú
nové ulice. čoje predpoklad toho, že vzrastie aj počet obyvateľov.

Inu. Géci — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestské zaswpitel‘stvo predložený návrh jednomyseFne (21 hlasmi) schvúlílo. Všeobecne
záväzné nariadenie bob prijaté pod čislom 12/2017/VZN.

9/ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Č. .../2017 O MIESTNYCII DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ OI)PAI)Y, KTORÝM
SA MENÍ A DOPLŇA VlN Č. 9/2008/VlN

Návrh predtožila Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelenia dani a poplatkov MsÚ.
Uviedla. že návrh bol zverejnený v stanovenej lehote . bol prerokovan flnančnou a rnajetkovo
právnou komisiou I mestskou radou. ktoré ho odporučili prijať. V 1. bode sa návrh
zjcdnodušuje o paragrafy. ktoré sú už neaktuálne — doplňa sa iba všeobecným znením zákona.
V bodoch 2 —4 sa rieši otázka dobrovoľníckej činnosti, ktorá bola schválená na odpracovanie
rniestneho poplatku za komunálne odpady v minulom roku. Vzhľadom na to, že záujem
neplatičov o túto formu bol vysoký (k dnešnému dňu je to 51 dobrovoľníkov, ktorí si
odpracovali dlh vo výške 9 775 eur), původné znenie sa nahrádza tým, že je možnosť
odpracovať si aj dlh na miestnej dani, ato v znení zákona. Osobitne poďakovala Mgr.
Bánikovej, ktorá vyvinula veľké úsilie, aby sa rozbehla táto činnosť a podarilo sa získať
pomerne veľký počet dobrovoľníkov a tým aj znížif nedoplatky, čo bob hlavným cieľom.
pretože exekučně vymáhanie u tejto skupiny obyvateľov je pomerne neúčinné.

Mur. Kultan — k predloženému materiálu má niekoľko vážiiych výhrad: podľa jeho mienkv nic
je možné odpracovať si dlh — citoval zo zákona č. 58212004 Z.z.. 103. v ktorom sa uvádza. že
..obec může ustanoviť všeobecne záväzným nariadenim. že jedným z kritérií pre oslobodenie
alebo zníženie miestnej dane a miestneho poplatku bude vykonávanie dobrovoľnickej činnosti
podľa osobitného predpisu v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.“ Zákon však nehovori
o tom, že dlžník si může odpracovať svoj dlh, ale na základe dobrovoľnickej činnosti může byť
oslobodený od dane, resp. mu může byť znížená daň. Ako podporné stanovisko uviedol Daňový
poriadok č. 563/2009, ktorým sa riadi správa miestnych daní — v 55 sa určuje spósob platenia
daní, a to iba v eurách, t.zn. nieje možné mé vecné plnenie. Aj ked‘ samotná myšlienkaje dobrá.
vyslovil obavu, že zo zákona takýto postup nic je možný. V ziuysle zákona rnajú obce možnost‘
zaviesť do vnútornej politiky súvisiacej s ich rozvojom novú možnosť riešenia zabezpečovania
niektorých úloh. Za takúto možnosť je možné považovať aj VZN, ktorým obec ustanoví, za
akých podmicnok prizná úľavy na miestnych daniach, či miestnom poplatku. ak ich platiter
bude vykonávat‘ dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve v prospecb obce.
Zákon teda umožňuje pdznať len úľavv, ale neumožňuje dlžníkovi vzniknutú pohľadávku si
odpracovať. Z navrhovaného postupu nic je zrejmé, kto určuje potrebn počet hodín. ktoré je
potrebné odpracovať, resp. aký druh práce má dlžník vykonávať. Považuje tiež za neprípustné,
aby zrnluvv o dobrovoľníckej činnosti. ktoré sú zverejnené aj na internete, podpisovala vcdúca
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oddelenia dani a poplatkov — myslí si, že takúto zmluvu může podpisovať iba štatutár, preto
všetky takto podpísané zmluvy považuje za neplatné. Poukázal na prípady. keď MsZ schválilo
určité veci protiprávne a následne ich muselo zrušiť. Preto navrhol VZN stiahnuť z programu
a predložiť ho na najbližšie zasadnutie MsZ prepracované tak, aby bob v súlade so zákonom.

lnu. Makovická — poznamenala. že sa zúčastnila školenia. kde bol tento postup podrobne
vysvetlený. Samotné znenie \ZN vychádza zo zákona, kde sa uvádza možnost‘ odpracovania
nedoplatkov na miestnej dani — na základe toho „mesto Liptovský Mikuláš ustanovuje. že
jednýrn z kritérii pre oslobodenie alebo zníženie miestnej dane alebo miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovol‘níckej činnosti podľu
osobitného predpisu v prospech mesta Liptovský Mikuláš na podporu plnenia jeho úloh“.

lnz. Jozef Bobák. poslanec MsZ — s navrhovanou formou v zásade súhlasi. s podmienkou, aby
sa návrh VZN uviedol do súladu s legislatívou. Poukázal na dóvodovú správu, kde sa uvádza.
že neplatiči sú predvolávaní — aj toto může byť jedna z foriem, uvítal by však, kcby na stránke
mesta bob zverejnené, o aké dobrovoľnícke činnosti bude mať mesto záujem. resp. aby
neplatičom bob zaslaná takáto dokumentáeia, kde budú zároveň ohodnotené jednotlivé práce.
stým, že sa budú můcťjednotlivo prihlásiť.

lna. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — vyjadril poľutovanie. že poslanci k tomuto
vöbec diskutujú, namiesto toho. aby poďakovali vedúcej oddeleniaza nájdenie spůsobu riešenia
dlhodobého problému nárastu počtu neplatičov. Mesto teda hľadá formy. aby ekonomicky
najslabší občania. keď už nemajú finančné zdroje, mohli aspoň určitou formou pomócť tomuto
mestu — můžu si odpracovať svoje nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch. čo považuje
za výbornú formu. Pripomenul, že aj Mgr. Kubtan pred cca 5 — 6 rokmi hlasoval za to. aby sa
nedoplatky exekučne vymáhali — v důsledku toho došlo k tomu, že pri nedoplatku cca 20 eur
musel dlžník zaplatiť cca 300 eur a v niektorých prípadoch dokonca museli exekučné poplatky
platiť aj tj, ktorí už mali dane zaplatené. Takéto konanie zo strany bývalého vedenia mesta bob
nehorázne a opoziční poslanci teraz namiesto toho, aby toto riešenie pochválili, sa k tomu
takýmto spůsobom vyjadrujú. Zdůraznil, že pokiaľ by toto VZN nebolo legislatívne správne.
prokurátor by ho určíte zrušil, ale cieľom mestaje pomůcť občanom ekonomicky slabším.

Mar. Anna Dvorščáková. poslankvfja MsZ — zdůraznila, že úlohou poslancov je diskutoval‘
a pripojila sa k názoru, že VZN by sa malo naformulovať tak. aby boto v súlade 50 zákonom —

nemožno si zamieňať pojmy ako napr. odpracovanie si dlhu a rnožnosť odpustenia poplatku
dobrovoľníckou činnosťou. Mornentálneje situácia taká, že neplatiči si svoj dlh odpracovávajú.
čo legislativa nepripúšfa. Rovnako ako poslanec Mgr. Kultan sa zaujímala. akým spósobom sa
určuje počet hodin, ktoré musia mať neplatiči odpracované voči výške dlhu.

Mar. Kultan — pripomenul, že vedúca oddelenia len prečítaLa rovnakú citáciu za zákona ako on.

Zopakoval, že nespochybňuje túto myšlienku, nic je však možné najprv prijať VZN a potom
čakať na stanovisko prokurátora — odporučil preveriť napr. na MF SR, či je možné takéto VZN
prijať a na nasledujúcom zasadnutí ho MsZ může schváliť. Na základe predboženého materiálu
si však nemyslí, že návrh, ktorý má MsZ schvábiť, je v súlade s legislativou.

lna. Makovická — pripomenula. že vo VZN cituje zákon, tzn., že návrh je legislatívne
v poriadku; o.i. je preverený aj na Ministerstve flnancií SR. Podotkla, že z cxekúcií, ktoré sa
vymáhali v r. 2012 exekútorom. za túto skupinu obyvateľov v t.r. pribudlo na účet mesta
necelých 500 eur. t.zn., že od týchto obyvateľov nic je možné vymáhať nedoplatky. Zo zákona
je obec povinná znižovať nedoplatky. preto hľadá formu. ako ich znížiC.
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lnE. Blcháč. PhD. — podľa jeho názoru opoziční poslanci nic sú schopní prijať úspech, který
mesto zaznamenalo o.i. aj v tejto aktivite. Pripomenul. že mesto Liptovský Mikuláš je lídrom —

je prvým mestom na Slovensku. ktoré takýto inovatívny spósob znižovania dlhov uplatnilo. Pre
inforrnáciu uviedol. že mesto získalo informáciu. že je zažalované spoločnosťou ELAN na
Okresnom súde v Trenčíne. Mesto si následne vyžiadalo inFormáciu, aké ďnlšie žaloby vedle
voči mestu Lipt. Mikuláš Okresný súd v Trenčíne. ktoiýjejedným ze 79 okresných súdov na
Slovensku. Zistilo sa. že okrem súdneho sporu. který proti mestu vedie spoločnosť ELAN za
náhradu škody podFa znaleckého posudku. který si dala spoločnosť vypracovať, je na OS ešte
5 — 6 súdnvch sporov, které sa vedú z čias. ked‘ mesto v r. 2011 — 2013 postupovalo veľmi
neprimerane. ked‘ nasadilo na neplatičov — sociálne slabých občanov, ktorí dlhovali mestu cca
20—50 eur. exekúterov, advokátov a súdy. V dósledku toho občan, který dlhoval 20 — 30 eur.
musel zaplatiť exekútorovi 160 eur, advokátovi cca 50 eur a súdny poplatok 16.60 eur. Mesto
vtedy týchto občanov dostalo do stavu ešte vüčšej sociálnej odkázanosti. Súčasné vedenie mesta
ako prvé na Slovensku využilo aktuálny zákon o dobľovol‘níctve, ktorý bol prijatý v minulom
roku. t.j. reagovalo veľmi rýchlo. Odborníci mesta Liptovský Mikuláš pripravili všetky
podklady ako prví na Slovensku (v súčasnosti to kopirujú mé mestá) k zavedeniu spósobu,
akým sa budú znižovať nedoplatky na komunálnom odpade. Pripomenul. že na MsZ už bola
správa k tomu predložená — boli presne pomenované veci ohľadom dobrovoFníckej činnosti,
vrátane sadzby, počtu hodín, atd1., ale opoziční poslanci zrejme tomu nevenovali dostatočnú
pozornosť. Na rozdiel od opozície, ktorá nešila nedoplatky cez exekútorov. cesta súčasného
vedenia je taká. že týmto občanom umožní svoj dlh si odpracovať, čo zatial‘ Funguje. Bola
podaná aj inFormácia O tem. kol‘ko mesto získalo takýmto spósohom a kol‘ko získalo z exckúcií
— myslí si, že v súčasnosti je to cca 20-násobne viac. Navyše všetci vzhliadajú na mesto
Liptovský Mikuláš s úctou a s obdivem, ked‘že vymyslelo takúto inovúciu. Pochybnosti
opozičných poslancov sú úplne neopodstatnené: VZN je v súlade So zákonom. preto podan‘
pozmeňovaci návrh zrejme nemá žiadny zmysel. Nemožno vvlúčiť. že opozícia si toto VZN dá
preveriť prokurátorom — ak prokurátor posúdi. že VZN je v rozpore se zákonem. mesto bude
jeho stanovisko rešpektovať. Na záver pod‘akoval vedúcej oddelenia daní a poplatkov sjej
timem za to. že takýmto inovativnvm spósobom pristupuje k svojej práci.

Jn. Géci — predložil na hlasovanie návrh poslanca Mgr. Kultana stiahnuť tento materiál
z hlasovania.

Pozmeňovaci návrh nebol schválený (6 poslancov za, 13 proti, 2 sa zdržali hlasovania).

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

Mestské zastupiteľstvo predležený návrh schválilo (16 poslancov za, I proti, 3 sa zdržali
hlasovania, I nehlasoval). Všeobecne závázné nariadcnie bole prijaté pod Č. 13/2017/VZN.

10/ PLÁN REKONŠTRUKCIÍ MIESTNYCII KOMUNIKÁCIÍ NA R. 2018-2023

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengvel. vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Pripomenul,
že ide o strategický dokument, který rieši plán rekonštrukcii. vÝstavbu a obnovu miestnvch
komunikácií (MK). parkovisk a chedníkov v rámci mesta na najbližšie obdobie 6 rekov. Tento
materiál bol spracovaný na základe pasportizácie stavebno-technického stavu MK, ktorým sa
MsZ zaoberale na júnovom zasadnutí a který pepisal súčasný stav MK v meste Liptovský
Mikuláš. Na základe tohto podkladu bel spracovaný návrh postupnej obnovy. rckonštrukcií
a výstavby najpotrebnejšich MK a parkovísk — bol spracovanÝ tak. aby zahřňal šetky MK.
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ktoré sú v nevyhovuj úcom a havarijnom stave a takisto všetky parkovacie plochy ‚ ktoré sú či
už na základe podnetu občanov, poslancov MsZ alebo samotného mesta odporúčané na
realizáciu v najbližšom období. Dokumentácia je spracovaná tabuľkovo ako celok za mesto
a takisto po mestských častiach, kde je popísaný stav každého projektu z hradiska toho, čije
spracovaná projektová dokurnentácia. či sú vydané územné rozhodnutia. stavebné povolenia.
kedy je plánovaná realizácia. atd‘. Projekty sú rozdelené na investičné akcie a bežné akcie —

niektoré stavby, ako rekonštrukcie chodníkov apod., je možné rekonštruovať aj bežnou
údržbou. t.j. vyhnúť sa zložitému a zdlhavému stavebnému konaniu a tým tieto rekonštrukcie
realizovať rýchlejšie a v niektorých prípadoch aj efektívnejšie. Zdóraznil, že ide o _živý“
materiál. ktorý bude možné v budúcnosti menit‘ — jde o pracovný materiál slúžiaci k tomu, aby
bol systémový poriadok v príprave investícií a opráv MK do budúcnosti.

Inn. Ján Bonko. zástupca primátora mesta—s radosťou konštatoval, že takýto materiál je vel‘kou
pomocou pre všetkých na dobré rozhodovanie o poradí opráv a rekonštrukcií ciest, chodníkov
a parkovísk. V materiáli je popísaný technický stav jednotlivých MK, aké sú predpok]adané
náklad, nkú je dižka komunikácie. čije spracovaná projektová dokumentúcia. čije potrebné
územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Mysli si, že toto bol vefmi dobrý počin odboru ZP
a dopravy. pretože tým poskytuje MsZ dobrý technický podklad pre jeho rozhodovanie. Za toto
patrí celému odboru vďaka. pretože to bola veFmi náročná práca. poskytne však určitú
koncepciu na rekonštrukcie pre roky 2018 — 2023. pretože na týchto MK je investičný dlh
(s niektorými vecami sa meškalo) a týmto mesto dokáže aj občanoin vysvetliť, ako a kedy chce
jednotlivé MK opravit‘ alebo zrekonštruovať.

Mur. Dvorščáková — súhlasí s tým, že ide o náročnú prácu, pričom sa budú postupne doplňať
d‘alšie veci. pretože stav v tejto oblasti sa vyvíja. Z technického hľadiska poukázala na
nedostatok pri odosielaní príloh k materiálom elektronickou poštou — nebolo možné otvoriť
tabuľku z celkového súboru.

1n2. Blcháč. PhD. — poznamenal, že aj nedostatok, o ktorom pri schvaľovaní programu hovoril
poslanec Mgr. Kultan. t.j.. že k Návrhu na zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta poslanci nedostali póvodný dokument s vyznačením zmien. sa ukázal ako bezdóvodný —

na základe preverenia konštatoval, že poslancom bol tento materiál zaslaný kompletne — nejme
sajednalo o určitú chybu v technickom zariadení — odporučil takéto nedostatky vyriešiť.

Mr. Ku]tan — skutočnosť, že je tabuľkovou formou spracovaný pľehľad o stave komunikácií,
podl‘a neho ešte nemóže byť dóvodom k prílišnému optimizmu. Prirovnal to napr. k výstavbe
dial‘nic — termíny sa nedodržiavajú a vždy sa robí len to, na čo sú rnomentálne peniaze. Podobne
to bude zrejme aj s týmito komunikáciami — myslí si, že to, čo nebude zrealizované v r. 2018.
bude už v d‘alšom roku otázne. Zaujímal sa, či vedenie mesta plánuje takúto správu
(aktualizovanú) predkladať každoročne. resp. ide o konečný materiál.

lnE. Rudolf Urbanovič — zdbraznil. že poslaiec Mgr. Kultan neustále niečo spochybňuje —

zrejme sa nedokáže stotožniť s úspechmi, ktoré mesto v súčasnosti dosahuje. Pripomenul, že
Mgr. Kultan bol 4 roky v predchádzajúcom volebnom období koaličným poslancom a mul
možnost‘ navrhnúť určité systémové riešenie, ako zlé cesty na území mesta opravovať

a rekonštruovať a v súčasnosti by sa nemusel riešiť tento problém. Súčasné vedenie spracovalo
pasportizáciu ciest v rámci mesta, čo MsZ už na minuiom zasadnutí schvaľovalo; teraz je
zámerom to aj finančne vyjadriť s tým, že do r. 2023 by mesto c]icelo tento plán zrealizovať.

To znamená, že sa vytvoril určitý systémový krok pre občanov mesta (každý občan sa v ňom
móže nájsť), ktorÝm chce mesto na rozdiel od predchádzajúceho obdobia takýto problém riešiť.
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Mur. Kultan — konštrukciu Ing. Urbanoviča, že tento plán bude dor. 2023 naplnený, nepovažuje
za reálnu. Pripomenul, že každá akcia sa bude schvaľovaf samostatne v príslušnom roku podl‘a
flnančného stavu a možností mesta.

Ina. J. Bobák — v súvislosti s vyjadrením Ing. Urbanoviča pripomenul, že nic každý občan sa
v tomto pláne mĎže nájsť. Myslí si, že mesto pri svojich rozhodnutiach musí zvažovať aj to,
ko]‘ko ľudí využíva danú kornunikáciu. na čo táto kornunikácia slúži a podľa tohto určovat‘
priority. Mesto pri týchto rozhodovaniach musí uspokojíť čo najviac občanov. tzn. množstevné
kritérium je zrejme najpodstatnejšie. V tomto rnateriáli mu chýba viac vecí týkajúcich sa hlavne
m. Č. Palúdzka. ktoré by sa zameriavali na rozvoj do budúcna; v zásade ide len o riešenie
existujúceho stavu. Co sa týka vyjadrenia. že tieto veci sa mali realizovať už
v predchádzajúcom období, poukázal napr. na rokovanie o výstavbe hyperrnarketu TESCO v r.
2007, kde boli prítomni aj zústupcovia o. z. Naša Palúdzka a boli prítomní aj pri schvafovaní
generelu dopravy v r. 2008. kedy sa dósledne presadzovalo, aby chodník pre cyklistova peších
bol postavený od TESCA popod most, k vstupu na ulicu Lesnícku v m.č. Palúdzka — doteraz sa
tento projekt nezrealizoval. PodFa jeho názoru by si táto Časť zaslúžila viac pozornosti jednak
z dóvodu, že obyvatelia prechádzajú popod most po biale, črepoch apod. ajednak z dóvodu.
že je potrebné odľahčiť hornú križovatku s diaľnicou. Jedná sa o cca 150 m chodníka, čo je
možné riešiť cez projekty apod., dóležité je však zrealizovať túto akciu čím skór. Pripornenul,
že aj v ostatných veciach sa plánuje prepojenie na železničnú stanicu, ale neriešia sa veci do
budúcna. Co sa týka koncepcie, je všeobecne známe, že zásadný problém je s výjazdom zo
sídliska pod Nemocnicou (tzv. Malý Rím) na hlavnú cestu, kde je potrebné v kritických časoch
čakať 5 — 10 minút, aby vozidlo mohlo vyjsť na cestu č. 1/18. Pri schval‘ovaní pasportu ciest
upozorňoval na potrebu vykonat‘ opatrenia, nic všetky však bolí popísané správne. Poznamenal.
že napr. Budovateľská ulica v rn.č. Palúdzka je v oveľa horšom stave ako ktorákoi‘vek ulica
napr. v Demänovej alebo v Bodiciach. ZatiaF však netrval na realizácii rekonštrukcie tejto ulice.
pretože v krátkej budúcnosti sa bude realizovať zástavba a bude potrebné riešiť hlavně
komunikácie, po ktorých sa bude pohybovať preprava materiálu na miesto bývalej Glejony. aby
sa nezničila novovybudovaná komunikácia na ul. Švermovej. Na tento účel je podľa neho
potrebné využívat‘ ulice Zuffovu a Budovateľskú. Dalšou požiadavkou je rozšírenie
komunikácie na Glejárskej ulici tak. aby umožňovala pohyb aj pre peších (projekt už
v minulosti spracovával Ing. arch. P. Bobák) ajej napojenie na cestu č. 1/18 stý, že celá
križovatka Glejárska — Demänovská — Palúčanská by dostala nový ráz, a to aj vzhl‘adom na
blizkosť základnej školy. Daiej upozornil, že v 1. r. sa ukončilo a odovzdalo do užívania
námestie v m.Č. Palúdzka (pri ev. kostole), o čom neboli upovedomení, ani prizvaní opoziční
poslanci. Jedná sa zatiaľ len o prvú časť, ktorú je potrebné určitým spösobom dať do súladu
s projektom Ing. arch. Sarafína, dobudovať aj historickú časť (napr. rekonštrukcia studne)
a zároveň riešiť napojenie na cestu č. 1/18. Pripomenul, že v tejto m.č. chýbajú aj komunikácie,
ktoré by splňali napojenie budúcej plánovanej zástavby smerom od ev, kostola k objektu LAS
— čast‘ komunikácie je potrebné obnoviť, čast‘ rozšírit‘ a umožniť normálne bývanie l‘ud‘om,
ktorí sa v tejto časti budú chcieť usadiť. Po dokončení toto sídlisko bude splňať aj kritérium
blízkeho dosahu do centra mesta, čo bude pešou chödzou predstavovať 10 — 15 rninút.
V koncepcii chýba tiež chodník, ktorý by prepojil rn, č. Andice — Benice s rn, č. Palúdzka
a postupne by sa aj toto územie rozvijalo v rámci rozvojovej štruktúry mesta. Zdóraznil. že aj
na tieto problémy je potrebné myslieť pri riešcní dopravy a mali by tvoriť určiú schému do
budúcna, ktorej by sa mesto malo držať. aby určitým spósobom napredovalo. V tomto pripade
ide o spojenie starého a nového a také rozvojové projekty do budúcna. aby občania nielen tejto
mestskej časti, ale aj priFahlých mestských častí mohli využívat‘ kvalitné komunikicie. Mesto
ako správca komunikácií sa musí starat‘ o rozvojové programy v meste tak, aby splňali určité
dopravné kritériá aj v budúcnosti.
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Inu. Urbanovič — pripomenul, že Plán rekonštrukcií MK na uvedené roky naplňa systémové
riešenia existujúcich komunikácii do budúcnosti. Myslí si, že toto je dokument. ktorý v meste
za posledných 25 rokov nebol, avšak namiesto toho, aby poslanci pod‘akovali za jeho
spracovan;e. vznášajú rózne pochybnosti. atď. Pripornenul Ing. J. Bobákovi. že
v predehádzajúcom období bol minimátne 4 roky predsedom komisie dopravy a VP, tzn., že
veci, ktoré teraz pripomienkuje. sa mohli riešiť už dávno; navyše je cca 5 volebných období
poslancom MsZ. t.j. aj námestie v m.č. Palúdzka už mohlo byť už v minulosti zrealizované.

lnu. Bonko — Ing. J. Bobák o.i. uviedol myšlienku, žeje potrebné brať do úvahy aj počet [udí,
ktorý príslušná komunikácia, parkovisko, alebo chodník obsluhuje. Tento materiál je však od
tejto podmienky nezávisLý, pretože všetci sú obyvateľmi mesta. Je döležité zvažovať priority —

aIw príklad uviedol kritický stav komunikácií na Komenského ulici, ktoré je tiež potrebné
zrekonštruovať. Preto si myslí, že takáto koncepcia je potrebná a musí byť spracovanú aj na
základe technického stavu komunikácií. Poslancovi Ing. J. Bobákovi pripomenul. že
predmetom tohto bodu nic je koncepcia výstavby, rozvojové programy, resp. generel dopravy,

t. zn., že jeho pripomicnky boli od veci.

Ina. Štefan Ganoczv. PhD.. poslanec MsZ — verejne pod‘akoval odboru ŽP a dopravy za
spracovanie takejto pasportizácie. vd‘aka ktorej do r. 2023 majú všetkv mestské časti nádej. že
stav v tomto smere sa zlepši. Pripomenul, že napr. v m. Č. Bodice sú komunikácie, ktoré neboli
za posledných 40 rokov vöbec upravované. Cieľom však nie je to, aby jednotlivé mestské časti
súperili medzi sebou — tento plán dáva každej m. Č. nádej, že si v ňom komunikácie, ktoré sú
v zlom technickom stave, nájde. K pripomienke Mgr. Kultana, že niektorí poslanci neboli
pozvaní na určité podujatia. poznamenal. že on osobne sa zúčastňuje aj podujatí, na ktoré nebol
pozvaný. pokiaľ sa týkajú jeho m. č., alebo ak si mysli, že jeho úČasť by bola vhodná z titulu
funkcie poslanca MsZ,

Marek Nemec. poslanec MsZ — poukázal na kritické vyjadrenia poslanca Ing. J. Bobáka voČi
obnove komunikácií v m. Č. Palúdzka. Nepovažuje za správne, že poslanec takto hodnotí prácu.
ktorú doteraz niekto vykonával. pretože po 8 rokoch diskusii o potrebe opráv sa v súčasnosti

tieto opravy skutoČne realizujú. Zdóraznil, že úlohou posLancaje dokázať určiť prioritu, ktorú
je potrebné v danorn období robiť. Pripornenul, že ide o „živý“ dokument, ktorý sa bude
priebežne aktualizovať. Je samozrejmé, že za každého volebného obdobia sav každej mestskej
Časti niečo zrealizuje a na konci 4-roČného obdobia je len na občanoch. aby zhodnotili, či sa
urobilo vine alebo menej ako v predehádzajúcom období. Poznamenal, že on osobne sa
v Palúdzke narodil, vyrastal a žije a móže konštatovať, že veľmi dlho sa v tejto ni. č. neurobilo

toľko. ako za toto volebné obdobie.

MUDr. Miroslav Bod‘a. poslanec MsZ — vzhl‘adom na to, že poškodených ciest a chodnikov na
území mesta je veľmi veľa. na ich zrekonštruovanie by bob potrebných 15 — 20 mil. eur.
Pdncípom pred]oženého návrhu je to, aby sa aspoň najviac poškodené komunikácie dali do
poriadku. Odporučil preto dóverovať vedúcemu odboru ZPa dopravy, že to, čím bol poverený,
t.j. po odbornej stránke zhodnotiť technický stav ciest a chodníkov od najviac poškodených po
najmenej poškodené, urobil dobre a kvalitne. Je presvedčený o tom, že v tomto prípade nehrala
politika žiadnu úlohu, t. zn., že snahou bob zhodnotiť stav výlučne po odbornej stránke.
Pozitívomje, že sa našli2 mil. eur, za ktoré by sav najbližších rokoch mali najviac poškodené
časti opraviť.
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Ing. Géci — k vystúpeniu Ing. J. Bobáka ohľadom potreby rekonštrukcií miestnych komunikácii
v rn. Č. Palúdzka poznamenal, že jediné prepojenie medzi LAS a námestím, ktoré sa
v súčasnosti rekonštruuje, sa pre peších v zrnysle platného UP bude realizovať v budúcom roku.
nie však na náklady mesta. Co sa týka opráv ciest, nejedná sa o položku, ktorú by nemalo hradit‘
mesto — z tohto hľadiska vyjadrenie Ing. J. Bobáka nepochopil.

Jaroslav Grcšo. poslanec MsZ — oceňuje odvahu a úsilie zamestnancov mesta na tomto projekte.
za čoje potrebné im poďakovať. Pripomenul. že celý proces sa začal v mr. generelom dopravy
avyvrcholil týmto ‚.Plánom rekonštrukcií MK na roky 2018—2023“, ktorého cieľom je riešiť
dezolátny stav ciest a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš. Na margo vystúpenia Ing. J.
Bobáka poukázal na jeho vystúpenie na pn‘om zasadnutí MsZ. kde požadoval. aby do komisií
MsZ boli nominovaní odborníci — vtedy sa zdržal vyjadrenia, pretože on osobne pracuje
v oblasti dopravy, kým Ing. J. Bobák, ktorý bol v minulom období predsedom komisie dopravy
a VP, pracoval v elektrotechnickom priemysle. Co sa týka pripomienok k stavu dopravy v m.č.
Palúdzka, potvrdil, že miestna časť, tzv. Malý Rím, je zahltená. takisto križovatka je zahltená,
zároveň je však potrebné konštatovať, že križovatku pri nemocnici, ktorú bývalé vedenie mesta
postavilo, dnes obyvatelia kritizujú. pretože autá sa tam zbytočne hromadia. Na zasadnutí
komisie dopravy a VP zaznela tiež pripomienka k dielu bývalého vedenia —jednosmernej ceste
pri zimnom štadióne, kde v súčasnosti občania žiadajú zmenu. Pokial‘ ideo parkoviská, zaktoré
sa ako poslanci zasadzovali (J. Grešo za ZS Okoličné, Ing.J. Bobák za ZŠ Palúdzka), sú
súčast‘ou predloženého dokumentu, tj. v nasledujúcich rokoch sa budú realizovať. Vyjadrit
presvedčenie, že keby Ing. J. Bobák nebojoval proti prekládke železnice, mesto by sa dostalo
ďalej — v súčasnosti by už ulice zrejme boli situované inak a aj doprava by sa inak vvvíjala.
Pripomenul. že najväčším problémom bude onedlho doprava medzi Lipt. llrádkom a Lipt.
Miku]ášom, resp. rnedzi Lipt. Mikulášom a Podbrezinami. Ešte raz poďakoval za to. že sa
takýto dokument zrodila že bude realizovaný v r. 2018—2023.

Mr. Kultan — nespochybňuje tento materiál, ale nesúhlasi s vyjadrením poslanca M. Nemca,
že na základe nebo sa stav komunikácií začína riešiť — pripomenul, že ide leno popis súčasného
stavu. Zároveň poukázal na neprimerané správanie Sa poslanca M. Nemca k svojmu kolegovi
Ing. J. Bobákovi.

M. Nernec — zopakoval, že cesty v Lipt. Mikuláši sú v dezolátnom stave. On osobne je
poslancom 3 roky a snaží sa presadzovať konkrétne riešenia. t.j. nediskutuje tak ako niektorí
mí poslanci 8— 16 rokov.

1n. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec MsZ — pripomenul, že v dokumente sú okrem údajov
o kvalite ciest aj údaje o existencii dokumentácie a vydaných stavebných povoleniach. Pokiaf
ide o priority. zaradenie jednotlivých komunikácií na realizáciu nezávisí vždy od stavu
poškodenia komunikácie, ale od stavu prípravy — projektová dokumenÉácia, územné
rozhodnutie, stavebné povolenie, atd‘, Z tohto pohľadu odporučil chápať celý materiál
a zároveň dóverovať odboru ZP a dopravy.

Michal Paška. poslanec MsZ — poďakoval všetkým, ktorí sa na tomto dóležitom dokumente
podieľali. Pripomenul, že ako poslanec za volebný obvod Podbreziny už pred 2 rokmi doručil
odboru ZP a dopravy Čiastkový plán opráv MK na Podbrezinách, kde sú zahrnuté aj chodníky
vo vnútroblokoch ulíc Kemi — Lounská. Kemi — Hradišská. avšak v pláne. ktorÝ bol MsZ
predložený. sú tieto opravy navrhnuté na rok 2022. Zdóraznil. že ide o vnútrobloky na
najväčšom sídlisku v meste. ktoré doteraz nemajú asfaltový povrch —je tam betón, čo spósobuje
komplikovaný prejazd napr. s kočíkmi. Požiadal o možnosť nájsť určitú formu. aby sa aspoň
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jeden z uvedených vnútroblokov zrealizoval v budúcom roku, a to napr. z prostriedkov bežnej
údržby, alebo z prostriedkov na vel‘koplošné opravy. Jedná sa predovšetkým o chodník vo
vnútrobloku na ul. Kemi, ktorý nic je veľmi široký, tj. ani náklady na opravu by neboli príliš
vysoké. Ešte raz pod‘akoval za vypracovanie tohto dokumentu a vyjadril presvedčenie, že
postupne sa bude čo najviac ulíc v meste opravovať, pretože cesty sú skutočne v zlom stave,
nevynímajúc cestu I. triedv — hlavný ťali rnesom. Pripornenul. že hlavne štát by mal k tejto
problematike pristupovať zodpovednejšie. pretože doprava bude čoraz viac narastat‘.

In. J. Bobák — pokiaľ ide o hlavný ťai mestom (cesta č. 1/18), pripomenul, že poslancom J.
Grešom mu bob vytknuté, že bol proti južnérnu obchvatu mesta. V tejto súvislosti položil
otázku, či všetci. ktori boli proti južnému obchvatu mesta. mali záujcm na zvyšovaní
dopravných nehód na hlavnom ťahu mestom — zdóraznil, že práve naopak, vybudovanírn
južného obchvatu chceli tornu zabrániť. Co sa týka prcdloženého materiálu, chýbajú mu v ňom
určité podnetné návrhy do budúcna, aby sa mesto na realizáciu tohto plánu pripravovalo. Pokiaľ
ide o výhrady [ng. Urbanoviča, pripomenul, že v rámci investičných akcií je najskór vždy
riešené centrum mesta. sídliská Podbreziny a Nábrežie a až nástednc štvrté najvUčšie centrum
— Palúdzka. pritom je potrebné si uvedomiť, že napr. len spracovanie projektovej dokumentácie
trvá určitý čas.

lnz. Blcháč. PhD. — upozornil Ing. J. Bobáka. že faktickou poznámkou má rcagovať vždy na

toho, ktorý predtým vystupoval v rozprave. t.j. nemá útočit‘ na Ing. Urbanoviča. ked‘ mal
reagovať na vystúpenie poslanca M. Pašku.

MĽV. Ľubica Staroňová. yoslankvňa MsZ — ocenila, že do tohto Plánu rckonštrukcií MK holi
zahrnuté aj jej pripomienky ohľadoni niektorých ulíc na Podbrezinách (osobnc si celé sídlisko
prešla a zdokumentovala) a že daná utice budú v najbližšom období rekonštruované.

p. Paška — k vyj adreniu Ing. J. Bobáka ohľadom dopravných nehód na ceste Č. 1/18 poznamenat.
že to nemožno posudzovať z mediálneho hradiska. Každá nehoda predstavuje určitú udalosť,
ktorá je niečím spösobená a poslanec ju nemóže žiadnym spösobom ovplyvniť. Aj ked‘ je to

jeden z faktorov zlého stavu v doprave, na cestách chýba najmä disciplína a ohľaduplnosť.

lne. Blcháč. PhD. — ocenil, že viacerí poslanci pochopili zmyscl tohto „Plánu rekonštrukcií
miestnvch komunikácii na území mesta Liptovský Mikuláš na roky 2018 —2023. Poznamenal.
že už pomcrne dlho pósobí ako poslanec ZSK. ktorý takýrnto strategickým a koncepčným
spósobom pristupoval k týmto veciam, a preto napr. aj v tomto roku pribudlo v rámci okresu
45 km opravených ciest aje predpoklad, že sa bude pokračovat‘ d‘alej. Toto sú procesy. ktoré

musia byť d]hodobo pripravované, vrátane projektových prác. stavebných povolení a pod..

preto je dóležitá, aby bolí konccpčné a strategické. Výsledkom práce pracovnikov,

predovšetkým z odboru ŽP a dopravy, ale aj komisie dopravy a VP a ďalších odborníkov, ktorí

sa na tom podieľali, za čo im pod‘akoval, je tento dokument, ktorý je koncepČný, strategický

a zahřňa už aj rozpočet, ktorý bude d‘alším bodom rokovania. Považuje za ncpochopitel‘né, ak

niekto porovnáva prvý koncepčný dokument tohto mesta po25 rokoch s diaľnicarni, ktoré s tým

nemajú nič spobočné. Pokiaľ má poslanec Ing. J. Bobák okrem opráv ciest, ktoré boli
vyhodnotené ako havarijný resp. horší stav, čo bude v priebehu 6 rokov stáť 12 —20 mil. eur.

na mysli aj budovunie nových ciest, mal by súčasne navrhnúť aj spósob Wh íinancovaniu.
Pripomenul. že nové cest budujú developeri. investori. atd‘. — všeky nové ulice v meste

realizovali súkromni investori. Cuduje sa napr. jednému projektu v Palúdzke. ktorý opozicia

v pozadí pripravovala a podľa kwrého by mesto malo vybudovať kanalizáciu a cestu pre

výstavbu niekol‘ko stoviek bvtov v bytových domoch — zdóraznil. že na toto mesto nemá zdroje.
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Mesto má zdroje na to, aby občanom takýmto strategickým a koncepčným spósobom zlepšilo
súčasné podmienky s tým, že nové rozvojové projekty si budú robiť súkromní investori.
K informácii, ktorá Ing. J. Bobákovi chýba, uviedol, že je už pripravovaná jedna cesta —

spojnica z Demänovskej cesty popod diaľničný privádzač na Kamenné pole — investor ju
vybuduje a následne ju odovzdá mestu. Vyjadril presvcdčenie, že čoskoro sa túto spojnicu
podarí vybudovať; považuje za nezmyselné, aby takúto cestu do súkromného areálu budovalo
mesto. Pozitívne je, že tento súkromný areál na Kamennom poli existuje, prctože je tam veľa
pracovných príležitosti. atd‘. Poukázal aj na negatívny postoj Ing. J. Bobáka v minulosti
k výstavbe okružnej križovatky pri hoteli Jánošík, ktorá sa ukázala ako vynikajúca. strategická
apod. Dúfa. že sa podarí naplnit‘ aj tento plán, na ktorý bude nadvazovať aj rozpočet. ktorý túto
koncepčnú. strategickú záležitosť dostáva do konkrétnej podoby už pre rok 2018.

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

Mestské zasupiteľstvo predložený návrh schválilo (20 poslancov za, 2 sa zdrtili
hlasovania). Uznesenie bob prijaté pod č. 92/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

11/ ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉIIO KONTROLÓRA MESTA
K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2018 A ROKY 2019—2020

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Pripomenul. že návrh
rozpočtu je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidláeh územnej samosprávy
a zákonom o rozpočtovej zodpovednosti na 3 po sebe idúce rozpočtové roky a vnútorne sa členi

na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančně operácie. Súčasťou dokumentu je
programový rozpočet mesta ajeho rozpočtových organizácií, ktorý obsahuje 18 programov.
Celkový návrh rozpočtu mesta nar. 2018 splňa podmienky zákona, nakoľkoje navrhnutý ako
vyrovnaný, po zapojení flnančnýeh operácií v celkovej výške 29 663 852 eur. Určité riziká
v oblasti príjmov vidí v nižšom výbere miestnych daní a poplatkov, d‘alšie riziká móže
predstavovať nenaplnenie kapitálových príjmov z predaja nepotrebného majetku mesta, ako aj
očakávané granty a transfery. Celková odhadovaná suma dlhu pre r. 2018 27,10 %‚ suma
ročných splátok NZF sa predpokladá vo výške 8,66 %. Konštatoval. že bola dodržaná
povinnosť zverejniť návrh rozpočtu vypNvajúca zo zákona o obecnom zriadeni. že návrh
rozpočtu je spracovan v súlade s prislušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aje
spracovaný metodicky správne. Preto odporúča MsZ schváliť programová štruktúru
programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 201$ a roky 2019—2020, schváliť
predložený návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 201$. ktorý je navrhnutý ako
vyrovnaný. vrátane návrhu rozpočtov na roky 2019 a 2020.

Mir. Kultan — poukázal na výrazně rozdiely v niektorých položkách medzi .sozpočtom 2017“
a ‚.odhadom skutočnosti 2017“ (napr. v rozpočte 2017 je schválená nula, ale odhadovaná
skutočnosťje 100 tis. eur) — požiadal o vysvetlenie. Podľajeho názoru byv rozpočte 2017 mali
byť zapracované aj zmeny, ktoré MsZ prijabo počas roka — zaujímal sa, prečo tam nic sů
uvedené a či si h]avný kontrolór myslí, že je to metodicky správne.

PhDr. Fiedor — je to v zmysle zákona — rozpočet sleduje 2 predchádzajúcc roky — návrh
rozpočtu, očakávaná skutočnosť. výhFad rozpočtu na 2 nasledujúce roky.

Ing. Blcháč. PhD. — poznamenaL že hlavný kontrolór o.i. porovnával napr. aj nárast mzdových
prostriedkov — pripomenul. že od 1.1.2018 sa zvyšujú mzdy na základe tripartity o 4,8 %
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mzdy učiteľov od 1.9.201806%; okrem toho rozpočet zahřňa napr. aj odmcny pre poslancov.
pre primátora a pre zástupcov primátora. Pre informáciu uviedol, že nárast oproti r. 2017
u týchto troch funkcionárov je o 2%9 %; v porovnaní s r. 2016 ide o nárast o 8,8 % pre budúci
rok. Napriek tonw sav rámci demagógie šína určité nepravdivé údaje, za čo by mal niekto niesf
zodpovednosť. Co sa týka úverovej zadlženosti, pripomenul, že v r. 2011 — 2014 mesto
pnijírnalo určité úvery — posledný v r. 2014 vo výške I 300 tis. eur — po započítaní lolito úveru

bola úverová zadlženosť na úrovni 42,58 %. km na konci budúceho roka bude 27.10 %. tj.
pokles o 15 %. čo je o 1 677 243 eur za toto funkčně obdobie. ato bez zvyšovania dani
a poplatkov. Pokiaľ však niekto verejne tvrdí niečo ině, klame a mal by sa za to zodpovedat‘.

lnE. Géci — prcdložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmenv.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (19 poslancov za, I sa zdržal hlasovania).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 93/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

12/ NÁVRH ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2018 A ROKY 2019— 2020

Návrh predloži]a Ing. Alena Vlčková. vedúca iinančného odboru MsÚ.

lnE. Blcháč. PhD. — na úvod vyjadril poďakovanie vedúcej Iinančného odboru, že napriek tornu.
že sa ujala svojej funkcie len v priebehu tohto roka, vykonala spolu so svojim tímom a 50

všetkými organizáciami množstvo práce. aby pripravila tento rozvojový koncepčnÝ dokument.
ktorÝ opäť posunie mesto Liptovský Mikuláš dopredu.

lrnz. Vlčková — uviedla. že pri priprave návrhu rozpočtu sa vychádzalo z návrhu zákona
o štátnom rozpočte a z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2018 a roky 2019 a 2020, ako aj
zo schváleného Pl-ISR mesta Lipt. Mikuláš na roky 2015 — 2022 a zo skutočných výsledkov
predchádzajúcich rokov, s prehodnotenim požiadaviek gestorov rozpočtov a riadených
organizácií. Návrh rozpočtu mesta je zostavený v súlade s príslušnými právnymi predpismi
v zákonom stanovenom členení. Programový rozpočet obsahuje 18 programov v členeni na
programy, prvky. cide a meratel‘né ukazovatele. V štruktúre oproti predchádzajúcim rokom
nenastala žiadna zmena. Návrh rozpočtu bol v sůlade so zákonom o obecnom zriadení
predložen útvaru hlavného kontrolóra za účelom vpracovania odborného stanoviska
a v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v MsZ bol zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta. Návrh bol prerokovaný vo flnančnej a majetkovo-právnej komisii
dňa 27.11.2017 a v mestskej rade dňa 7.12.2017 a bol odporučený na prcrokovanie MsZ.
Predložený rozpočet na r. 2018 je po zapojení fnančných operácií navrhnutý v celkovom
objeme 29 663 852 eur ako vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový
vo výške 713 744 eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške — 888 422 eura flnančné
operácie s prebytkom 174 678 eur. Na grafe priblížila vývoj objemu rozpočtu za posledných 6
rokov, kde je zreteľný nárast, ato najmä z dóvodu nárastu agendy a s tým súvisiaceho zvýšenia
počtu zamestnancov. Podrobnejšie informovala o štruktúre príjmov a štruktúrc výdavkov podl‘a
jednotlivých oblastí. Co sa týka úverovej zadlženosti, táto je ovplyvnená o.i. aj zvyšovanim
podiebových daní — aj napriek tornu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi trend úverovej
zadlženosti klesá a v r. 2018 by úverová zadlženost‘ mala dosiahnuť výšku 27,10%. Vysvetlila
spósob extemého Gnancovania a podiel úverovej zadlženosti k eXternérnu tnancovaniu.
Poznamenala, že pokiaľ by sa za 10 rokov splácania zmenila legislatíva a objem flnančných
prostriedkov. ktorý chce mesto použiť na externě íinancovanie. by sa dostal do úverovej
zadlženosti. mesto by sa dostalo na úroveň 35.5 9/b. preto sa momentúlne rieši aj výška
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komerčných úverov len v takom objeme ako je prezentované v návrhu, tzn. ide o percento,
ktoré je ešte veľmi vzdialené k 50 %-nému zadlženiu. Ďalej informovala o percentuálnom
podiele jednotlivých programov na celkových výdavkoch. Na záver pripomenula, že
k najväčším zmenám v rozpočte na strane príjmov dochádza z titulu navýšenia podielových
daní a zmien zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vcrcjnej správy a zákona

o sociálnych službách. Ve výdavkovej oblasti ide o núrast miezd o 6 % pre ško!stvo a o 4,8 %
pre samosprávu atakisto výdavky na softvér a hardvér s cieľom naplniť projekt elektronizňcie
verejnej správy. Co sa týka rizik predkladaného rozpočtu, hlavným rizikom je nenaplnenie
podielových dani. nenaplnenie kapitálových príjmov. alebo riziko nenaplnenia daňových
príjmov. Riešenie vzniknutej situácie je tak ako každoročne v dodatočných zdrojoch
z eurofondov, zapojeni vol‘ných zdrojov. rezervného Fondu alebo korekciou investičných
zámerov mesta.

In. Blcháč. PhD. — pod‘akoval všetkým, ktorí sa na príprave rozpočtu podicľali, čo nebolo
jednoduché, ale všetky veci, které bob potrebné sklbiť, sú v rozpočte zakotvené. Pripomenul,
že tento rozpočet odráža PHSR mesta Liptovský Mikuláš a všetky strategické dokumenty, t.zn..
žeje koncepčný navyše zahřňa už aj 1. etapu Plánu rekonštrukcií MK, ktorý je tiež strategický
a koncepčný. Co sa týka ůverovej zadlženosti, vyzdvihol vývoj za posledně roky, ako aj odhad
na budúci rok v meste Liptovský Mikuláš, v porovnaní s rokom 2014. kedy bol v MsZ
schválený úver vo výške 1.3 mil. eur na rekonštrukciu Mujerskej ulice na Nábreží s parkovacími
plochami — vtedy bola úverová zaťaženost‘ vrátane tohto úveru ve výške 42,58 % bežných
príjmov predchádzajúceho roka. Postupne sa však znižuje — za obdobic od 1.1.2015 do
31.12.2018 úverová zafaženosť klesne o I 677 243 eur. tj. na 271 O % a opüť sa tým posilňuje
flnančné zdravic mesta Liptovský Mikuláš. Navyše za obdobie od 1.1.2015 do k.r. 2017 je
nárast majetku mesta 04031 556 eur. Celková bilancia s očakávanýrn znižcním úverov do
konca budúceho roka je nárast o takmer 6mil. eur. Myslí si, že tento výsledokje dostatočným
odrazom aktivity a energie, ktorú vedenie mesta. mestský úrad a zamestnanci mestských
inštitúcií vynakladajú na to, aby sa mohli obyvateľom pozerať s hrdosťou do očí a zlepšovať
podmienky života v meste Liptovský Mikuláš. Dalšia vec je, že sa objavujú určité
dezinformácie, čo možno pripísať globálnemu trendu, ked‘ sa nepravdy, klamstvá
adezinformácie rozširujú bez zodpovednosti. Ak niekto uverejní, že sa platy primátora ajeho
zástupcov v rozpočte zvyšujú oproti r. 2016 o57 %‚ móžc tým úplne zmiasť vercjnosť, ktorá
möže uveriť takýmto lžiam a dernagógii. Opilť pripomenul. žc oproti minulému roku sa
rozpočtovo navyšujú platy primátora a zástupcov primátora 02,9% a oproti roku 20160 8.8%.
V skutočnosti sa však plat jedného Zo zástupcov primátora nevypláca. t.zn.. že realita je
minusová. Mesto oproti predchádzajúcim rokom, keď boli tiež dvaja zástupcovia primátora,
značne šetrí na vyplácaní miezd a napriek tornu si niekto dovolí zverejňovať uvedeně
nehoráznosti. Dalej poznamenal, že rozpočet nic je dogma, ktorá sa v priebehu roka nemóže
modiflkovat‘. Vedenie reaguje na vývoj v meste — ako príklad uviedol, že mesto po dlhých
rokoch opravilo most cez Smrečianku na dolných Podbrezinách. Táto akcia nebola plánovaná
v rozpočte, ale mesto na ňu vyčLenilo prostriedky predovšetkým z úspor, ktoré dosiahlo pri
investičných akciách a d‘alšie veci, ktoré prináša života ktoré zlepšujú životné podmienky ľudi
(napr. sociálne zariadenia v kultúrnych domoch, v šatniach na futbalových ihriskách, atd‘,).
Pokiaľ sa teda objavia určité veci. které by mali viesť k zlepšeniu života obyvateľov mesta
Liptovský Mikuláš. rozpočet sa bude modiflkovať v priebehu r. 2018. Tento rozpočet je
skutočne rozvojový. pretože ak sa podarí naštartovaf systematickú opravu komunikácií
a chodníkov. dúfa. že sa v nej bude aj v budúcnosti pokračovaC.

Mur. Dvorščáková — tvorba rozpočtu je náročná práca. preto pod‘akovala všetkým. ktorí sa na
nej podieľali. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že aj všetci poslanci v priebehu príprav
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rozpočtu dali svoje príspevky a postrehy jednotlivým oddeleniam MsÚ. Čo sa týka tabul‘kovej
časti, reagovala na niektoré položky: ked‘že v kapitálových výdavkochje plánovaných pomerne
veľa flnančných prostriedkov na návrhy projektových dokumentácií na rekonštrukcie MK,
parkovacích plöch apod., nemyslí si. že je reálne, aby mesto všetky tieto PD bob schopné
spracovat‘ do reálnej podoby v priebehu najbližších 2 — 3 rokov. Je evidentné. že časom, keď
sa tlete projekty nezrealizujú. můžu byť zastaralé a budú sa rnusieť nanovo prepracovať, preto
odporučila. aby sa tieto projekty začati čo najskór aj realizovať. Konkrétne upozornila na
položku na str. 192 — spracovanie PD na rekonštrukciu a modernizáciu parkovacej plochy
Cédrová ul. — nakoFko realizácia je plánovaná až do r. 2020, navrhla z položky rekonštrukcia
a modernizácia MK na str. 194 zobrať čiastku 60 tis. eur a presunúť ju na realizáciu
rekonštrukcie a modernizácie parkovacích plóch na Cédrovej ul. tzn., že v r. 2018 by bola
zabezpečená PO, aj samotná realizácia. Druhý návrh sa lýka kullúry, kde na str. 88je plánovaná
čiastka 5 tis. eur na podporu festivalu pantomímy PAN — vzhľadom na to. že v r. 2018 sa bude
konafjubilejný, 25. ročník ado Lipt. Mikuláša prídu l‘udia z celého Slovenska i zo zahraničia.
navrhla podporiť tento festival vyššou čiastkou. ato celkovo 7 tis. eur, pričom 2 tis. eur
odporučila presunúť z položky „Deň otvorených dverí“.

Inn. Géci — čo sa týka Cédrovej ulice. pripomenul, že pokiaľ je projekt len v štádiu prípravy
projektovej dokumentácie, zo skúseností je známe, že kým projektanti odovzdajú projekt
a vydá sa stavebné povolenie. ktorému predchádza územné rozhodnutie, celý tento proces trvá
viac ako rok. Další čas je potrebný na na5nancovanie takéhoto projektu a aj napriek tomu. že
je zmysluplný. kjeho realizácii byv r. 2018 neprišlo. Poznamenal, že za posledné 3 roky boto
riešených niekoľko podobných projektov a žiaľ ani jeden sa z objektívnych časových dóvodov
nepodarilo zrealizovať. Na základe týchto argumentov je na zváženie, či tento pozmeňovací
návrh v prípade. že by bol schválený, by bob možné zrealizovať.

lne. arch. P. Bobák. CSc. — naplánovanie projektových dokumentácií v hodnote cca 60 tis. eur
vychádza zo schváleného koncepčného materiálu Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na
r. 2018—2023, pričom čas je naplánovaný práve na vybavenie všetkých potrebných úkonov.
Co sa týka sumy 165 tis. eur, ide o položku, z ktorej je plánované splácanie 2 mil. eur na
rekonštrukcie tých dest, ktoré sú uvedené v prílohe a budú realizované z úveru. Požiadal preto
o trpezlivosť a vyjadril presvedčenie. že všetko sa podarí zrealizovať tak ako je naplánované.

lna. Bonko — čo sa týka Cédrovej ulice. v materiáli jejasne popisané. že v r. 2018je plánovaná
PD. v r. 2019 zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a až na r. 2020 je
naplánovaná realizácia. Všetky tieto procesy je potrcbné absolvovať, t. zit. že nic je možné
stavať hneď po spracovaní PD —je potrebné vydanie UR a SP — tieto procesy si vvžadujú určitý
časový priestor.

M. Paška — v súvislosti s festivalom PAN, ku kterému sa vyjadrovala aj komisia kultúry. boli
íbančné prostriedky práve pre budúci rok navýšené naS tis. eur (v minulosti bola poskytovaná
nižšia suma), pripomenul však, že nejde len o priamu finančnú podporu z rozpočtu mesta —

k tomu je potrebné pripočítať budovu Domu kultúry, ktorá bude k dispozícii; takisto bude
bezplatne poskytnutý priestor pre účastníkov festivalu PAN v DK Palúdzka + zázemie
vytvorené a formou práce zamestnancov DK. Ceikovo sa teda bude jednat‘ o oveľa vyššiu
čiastku oko S tis. eur.

Mar. Dvorščáková — čo sa týka rekonštrukcie cesty na Cédrovej ulici, je si vedomá toho, že
tieto procesy si vyžadujú určitý čas. Pokiaľ by sa však realizácia začala aj koncom roka, ostatně
flnančné prostriedky by bob možné presunúť do rezervného fondu apod., k čomu by sa mali
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vyjadriť odborníci. V súvislosti s vyjadrením Ing. Géeiho. že mesto má v riešení niekoľko
takýchto projektov, poznamenala, že by bob potrebné začať s ich realizáciou. Pokiaľ ide
o festival PAN, napriek tomu, že mesto ho okrem čiastky 5 tis. eur bude podporovať aj mými

formami, trvá na svojom návrhu, pretože pre mesto je to veľmi dobrá reklama na celom
Slovensku i v zahraničí.

Mur. Staroňová— v súvislosti s programom propagácia. reklama, inzercia poukázala na kampaň
„Do práce na bicykli“, do ktorej sa už 3. rok zapojila aj mikulášska nernocnica. ide
o celonárodnú kampaň. ktoráje veľmi významná pre mesto, aj pre ce]é Slovensko, ale podfa
jej názoru je nedocenená. Nakofko v tomto roku bol zaznamenaný 200 %-ný nárast účastníkov

i družstiev. nieje isté, či plánované finančně prostriedky budú postačujúce, preto navrhla sumu
1 tis. eur z položky „Deň otvorených dverí“ presunúť na položku „Do práce na bicykli 2018“.

Mur. Kultan — poukázal na prezentovaný graf, z ktorého je zrejmé, ako stúpajú príjmy mesta
z podieiových daní — aj ked‘ v období medzi r. 2010—2014 čiastočne stagnovali. v priebehu S
rokov bol nárast o cca 4.8 mil. eur. Mesto má za posledně roky rekordně príjmy do mcstskej
pokladnice, otázkou však je, čo sa s týmito príjmami deje. Osobne je toho názoru, že mesto
tieto príjmy ‚.prejedá“ na bežných výdavkoch (marketing. rózne podpory, atd‘.). t.j. použiva ich
na svoju réžiu. Dalo by sa očakávať, že takéto zvýšené príjmv sa prejavia hlavne na
kapitálových výdavkoch. čo sa však nedeje. ale na druhej strane bežné výdavky rastú pomerne
rýchlo ( v r. 2014 boji vo výške 10 mil. eur, v r. 2015 to bob 10,5 mil. eur, v r. 2016 už 10.9
mil. eur. v r. 2017 sa očukáva 12,3 miL. eur a pre r. 2018 sa plánuje 12,6 mil. eur). Z tohto
hľadiska vyjadrenia primátora o tom, že mesto je ekonomicky zdravé a nic je zadlžené,

považuje za nepravdivé. Upozornil na fakt, že úverové zadlženie za posledně 4 roky kleslo iba
minimálne. a to napriek rekordným príjmom do mestskej pokladnice. Dih mesta je na úrovni
cca 6,5 — 7 mil. eur (mesto má nabraté komerčně úvcry). ale do celkovej zadlženosti mesta sa
nezapočítava napr. to. že za verejné osvetlenie mesto ešte potrebuje zaplatit‘ 1.5 mil. eur.

Nespochybňuje to, že do zadlženosti sa nebude započítavat‘ zmluva o dielo za 2 mil. eur, ktorú
prezentovala vedúca flnančného odboru, ale platiťju bude potrebné najbližšich 10 rokov. Spolu
je to už závUzok 3,5 mil. eur. ktorý sa sice nepočíta do celkovej zadlženosti mesta. ale mesto

ho bude musieť platiť. K lomu je potrebné pripočílaf .5 mil. eur za opĹitovné uzatvorenie

skládky TKO, ktoré si toto mesto v podstate vyžiadalo od SIZP, čo je celkovo už 5 mil. eur.
Spolu s komerčnými ůvermi je to 11 — 12 mil. eur, ktoré musí mesto reálne platiť, pričom táto
suma je už za hranicou 50 % povolenej úverovej zadlženosti, kde už možno hovoriť o nútenej
správe mesta.
Inu. Blcháč. PhD. — upozornil Mgr. Kultana, aby neklamal verejnosť a zbytočne sa sám pred
ňou nediskreditoval.
Mur. Kuhan — pripomenul. že primátor komentovaním jeho vystúpenia porušuje rokovací
poriadok MsZ. Zdöraznil, že vedenie mesta sa vďaka róznym trikom tvári. že mesto nic je
zadlžené, ale v skutočnosti je zadlžené a reálny dlh. ktorý je potrebné splácať. narastá.
V súčasnosti napr. ešte nikto nevyčíslil, kofko bude mesto stát‘ odkúpenie verejného osvetlenia

v r. 2024 od spoločnosti FIN .M.O.S.. a.s. ktorej mesto spláca ešte 1,5 mil. eur — zatiaľ nieje
známe, aké budú jej podmienky. Toto uviedol ako príklady toho, že mesto nic je v takej

ekonomickej situácii ako sa prezentuje. Situácia sa podľa neho ešte zhoršuje. pretože

navrhovaný rozpočet je nekoncepčný. Pripomenul, že mesto chce opravovať cesty za 2 mil. eur

a aj keď sa našla určitá možnosť, aby sa tieto výdavky nezapočítavali do dlhu mesta,je potrebné

zamyslieť sa nad inou otázkou. Pokiaľ mesto vysúťaží určitého podnikateľa, ktorý postaví cesty

za 2 mil. eur, tento podnikatel‘ si do nákladov započíta svoju maržu a úver. ktorý si na tento

účel zoberie. vrátane úrokov z úveru. Pri hospodárnom zmýšFaní by si úvcr malo vziať mesto.

ktoré má oveľa nižšie úrokové sadzby ako podnikateľský sektor. Otázkou je, či takýto spósob
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je pre mesto výhodný. alebo ide len o vytváranie dojmu, že má nízku zadlženosť. Osobne je
proti tornu, aby sa vytváral dlh v takomto rozmedzí, pokiaľ však už bude nevyhnutné vziať si
úver, pokladá za výhodnejšie, aby to mesto robilo samé, pretože mu odpadnú spomínané
zvýšené náklady. Udivuje ho tiež to, že za uvedené 2 mil. eur chce mesto nešit‘ cesty, ktoré sú
v zlom stave. čo nikto nespochybňuje. ale nerieši Sa kritický stav dopravy z centra mesta na
sfdlísko Podbreziny. Mesto si podřu ucho za 2 mil. eur chce získat‘ vo]ičov. ked‘že r. 2018 bude
volebným rokom. neuvažuje však koncepčne. tj. sa problém kolabujúcej dopravy v strede
mesta. Pripomenul. že sa ponúkalo elegantné niešenie. ato prekládka železnice stým. že po jej
stanom zvršku by sa vybudoval druhý t‘ah mestom — taký bol dlhodobý plán. Rekonštrukcia
železnice je však už na dlhé obdobie nereálna. čo mesto nemůže ignorovuť — musí sa starať
o to. aby doprava určitým spůsobom fungovala. Považuje za ]ogické. že sú potrebné aj niektoré
bežné úpravy ako napr. zlepšenie MI-ID, vybudovanie svetelnej križovatky, okružnej
križovatky, atď., očakával však, že za úver 2 mil. eur sa v rozpočte objavia určité výdavky
aspoň na začatie riešenia južného obchvatu mesta. V tejto súvislosti prcdložil pozmeňovací
návrh, ato položku „rekonštrukcia a modernizúcia miestnych komunikácií“ (str. 194) v sumo
105 tis. eur zmenit‘ na „získanie PD na výstavbu južného cestného obchvatu mesta“.
Pripomenul, že pre ZSR spracovávala projektovú dokumentáciu spoločnost‘ Reming, preto je
potrebné túto PD získať a postupne. vlastnými silami zučať v tomto smere niečo robiť, lebo
siluácia v meste je skutočne kritická. Co sa týka zadlženosti mesta. poukázal na hodnotenie
spoločnosti INEKO. v ktorom sa mesto Liptovský Mikuláš umiestnilo na 110. mieste zo 13$
hodnotených miest. čoje takmer na hranici. PokiaF ideo bežné výdavky. pripomenul. že stúpajú
náklady na plat primátora; takisto pripomenul, že poslanci MUDr. Boďa a p. Trizna dávali
prisľuby. že akonáhle budú dvaja zástupcovia primátora. ich platy sa znížia, ale v skutočnosti
sa vůbec neznížili. Dalej upozornil na položku propaEácia, reklama. inzcrcia — prezentácia
mesta v Rádiu Liptov. Považuje za nepochopiieřné, z akého důvodu mu mesto poskytuje ročne
18tis. eur, keď sa jedná o súkromné rádio. Odvolal sa aj na vyjadrenie poslancu M. Pašku. že
mesto v různych médiách uverejňuje rovnaké príspevky a vynakladá značné prostriedky na
propagáciu. Preto navrhol celú čiastku (str. 125) presunúť do kapitálových výdavkov tla
prípravu a PD atletický štadión pri ZS Nábrežie Dr. A. Stodolu, a to z důvodu, že mesto nemá
riadnu atletická dráhu — túto by podľa vyjadrenia projektantov bob reálne vybudovať práve na
tejto škole, kde sa zároveň nachádza aj CVC. Takisto Sa prikláňa k názorom poslankýň Mgr.
Dvorščákovej fl Mgr. Staroňovej ohľadom presunu prostriedkov z položky „Doň otvorených
dvení“ — považuje za nepoehopiteřné. na aký účel sa na túto položku plánuje 5 tis. eur. kod‘
doteraz na ňu neboli pláiiované žiadne finančné prostriedky. Podřa jeho názoru by bob možné
poukázať na mnohé d‘alšie položky. v každom prípade si však myslí, že výdavky. ktoré si mesto
..prejedá“. spolu s tým, že hľadá různe právne medzery ako niektoré výdavky nezapočítať do
zadlženosti mesta. sú hlavnými ukazovatermi toho, že tento rozpočet niejo koncepčn. uvažuje
len krátkodobo. preto osobne takýto rozpočet nemůže podponiť. Konštatoval. že vedenie mesta
nĺm uväzuje pro svojich nástupcov bremeno. ktoré budú ťažko splácať.

Inu. Urbanovič — ak Mgr. Kultan hovorí o stagnácii podielových daní v r. 2013—2014, podľa
jeho názoru sa mýli. pretože stagnácia podielových daní bola v r. 2008—2010, keď prebiehala
svetová hospodánska kriza. Pripomenul, že podielové dane sú závislé aj od toho ako štát funguje
a aký má I-IDP. Schválený štátny rozpočet je pozitívny, preto mesto nebude pod tlakom toho.
že musí šetriť; štát má v súčasnosti jedny z najlepších ekonomických výsledkov počas
existencie samostatnej SR. V súvislosti sjužným obchvatom mesta poznamenal, že jeho
vybudovanie by mesto stálo 30 — 40 mil. eur — takúto sumu by mesto nikdy nenašlo. To že sa
už začiatkom roka mohla začat‘ prokládka železničnej stanice a bola zmarená. je vina právo
opozičných poslancov patriacich k aktivistom, ktorí podporovali zastavenie prekládky různymi
nezmyselnmi peticiami, pričorn teraz žiadajú budovanie južného obchvatu.
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In. Ganoczv. PhD. — vyjadril nádej, že Mgr. Kultan ho vníma ako poslanca, ktorý sa snaží
hľadať určité optirnálne riešenie, tj. komprornisné medzi názorom koa]ičných a opozičných
poslancov, neskáče nikomu do reči a pozorne počúva každého, kto sa vyjadrLlje konkrétne. Vo
vystúpení Mgr. Kultana však nachádza pornerne rozsiahle rozpory. ked‘ na jednej strane hovorí
o vel‘kej zadlženosti mesta a argumentuje konkrétnou pozíciou mesta Liptovský Mikuláš
v porovnaní s ostatnými. pričorn súčasná zadlženosť mesta je jedna z najnižších za posledných
cca 20 rokov. Najednej straiie hoven, že súčasnú situáciuje potrebné riešiť. ale na druhej strano
odmieta prijať určitý úver. Pripomenul prisřuby súčasného poslanca a bývalého primátora, že
mesto si zobenie veľký úver na opravu často kritizovaných komunikácií — opakovane sa tak
nestalo. Uvedomuje si. že dobré niešenie nevzíde z rovnosti názorov. ale z protichodnosti
názorov. ktoré Sa vykryštalizujú do určitého optimálneho riešenia. V tomto prípade prijimn aj
opozitné názory. ktoré sa na tomto rokovaní prezcntujú, odporučil ich však podložíť určitými
faktickými údajmi. Poslanec nemůže na jednej strane kritizovať zadlženosť, na druhej strane
navádzať na prijatie úveru, ale zároveň tvrdiť, že s tým nesúhlasí — takéto názory neponúkajú
cestu optimálneho riešenia.

Ľuboš Trizna, poslanec MsZ — poukázal na to, že poslanec Mgr. Kultan si protirečí, keď tvrdí,
že nepodporí rekonštrukciu ciest cez súkromnů flrmu za 2 mil. eur, ale vzápätí navrhuje, aby si
mesto zobralo úver z banky. Ked‘ Mgr. Kultan tvrdil, že mesto bude musiet‘ zaplatiť spoločnosti
FIN. M.O.S. 1,5 mil. eur, podFa jeho názoru klamal, protože sumu 1.5 mil. eur započítal do
jedného roku. Pripomenul, že zmluva so spoločnosťou FIN. M.O.S.. a.s. trvá do r. 2024. t.j.
celková sumu je potrebné rozdeliť na jednotlivé roky, čím vyjde ročný náklad na odkúpenie
verejného osvetlenia. Čo sa týka platov funkcionárov mesta. Mgr. Kultan aj v tomto prípade
klame. protože druhý zústupca primátora nepoberá plat od mesta.

ln. Lucia Cukerová. poslankyňa MsZ — k pozmeňovaciernu návrhu Mgr. Kultana ohľadom
l‘ahkoatletického areálu pnipomenula, že mesto má Svoje strategické a rozvojové dokumenty,
v nich však nebolo dodnesjednoznačne de5nované, kde by sa mal uvedený ľahkoatletický areál
nachádzať. Co sa týka komunikácie s projektantom, pripomenula, že v prvom rado investor by
si mal zadeflnovať, čo od daného projektu očakáva. Pokiaľ ide o umiestnenie ľahkoatletického
areálu na území mesta, v prípade, že by bola názorová zhoda, mesto by nepochybne už
projektovú dokumentáciu malo. K tejto problematike sa konalo viacero stretnutí a dodnes
prakticky nedošlo k dohode. Zdůraznila, že pri každej investícii by sa prcdovšetkm mala
vyhodnotiť jej hospodárnosť a efektivnosť z hľadiska vynaložených prostriedkov; takisto je
potrebné vyhodnotiť počet užívatel‘ov projektu. priľahlú inFraštniktúru. atď.

Mar. Kultan — mysli si, že umiestnenie ľahkoatletického štadióna je vhodné práve pri ZŠ na
Nábreží Dr. A. Stodolu. Pokiaľ ide o poslanca Ing. Ganoczyho. nevníma ho takým spůsobom
ako sa sám opísal, tj. že hFadá kompromis, atd‘. Co sa týka vyjadrení poslancov Ganoczyho
a Triznu najeho adresu, že navrhuje zobrať úver a nerobiť súťaž, zdůraznil, že nie sú pravdivé,
pretože sa vyjadril v tom zmysle, že ak sa už má projekt realizovať, pre mesto je výhodnejšie
zobrať si úver a riešiť to verejným obstarávaním. K vyjadreniu poslanca Ľ. Triznu ohl‘adorn
platu primátora a zástupcov primátora pripomenul, že pri vymenovaní druhého zástupcu
primátora bob na MsZ jasne deklarované, že keď budú dvaja zástupcovia primátora, práca sa
rozdelí a tým důjde aj k zníženiu platov jednotlivých funkcionárov. Konštatovanie, že jeden zo
zástupcov nepoberá p]at od mesta,je v tomto prípade úplne mimo merita voci.

Karol Székelv. poslanec MsZ — vyjadril sak programu č. 12 šport —je možné polemizovať. či
navrhovaná suma je dostatočná; taktiež by sa malo diskutovať o tom. na ktoré podujatia abbo
ktorému športovému klubu mesto poskytne viac či menej 5nančných prostriedkov. V zásade je
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však potrebné poďakovať mestu ajeho vedeniu za to, že podporuje nemalou sumou špor na
území mesta atáto podpora má každoročne stúpajúci trend. Vyjadril presvedčenie, že do
budúcna bude finančných prostriedkov na šport ešte viac, čo je veľmi dĎležité pre mesto
Liptovský Mikuláš.

Ing. Urbanovič — za komisiu finančnú a majetkovo-právnu pod‘akoval prednostke MsU.
vedúcej flnančného odboru ajej zamestnancorn. gestorom jednotlivých programov. ako aj
všetkým riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácii. ktori sa podieľali na priprave

návrhu rozpočtu a odviedli kus poctivej a zodpovednej práce. Osobne tento rozpočet považuje
za veľmi ambiciózny a rozvojový. Obdobné rozpočty sa schvaľovali aj za posledně 2 roky
a výsledkom bob to, že Liptovský Mikuláš je naj-rnestom na Slovensku. Myslí si, že toto
vedenie mesta postupuje správnym smerom, ktorý naštartovalo pred cca 3 rokmi a občania to
aj ocenili objektívnvm hlasovanirn vjednej súťaži. Teší ho. že v bežnom rozpočte je prijmová
čast‘ dobrá — podielové dane sa zvyšujú aj vďaka tornu, že štát ekonomicky rastie. Co sa tka
výdavkov, pripomenul, že keď sú bežné príjmy vyššie, tj. keďje ekonomika dobrá, mesto chce,
aby sa aj občania mali lepšie. Pokiaľ ide o nárast výdavkov, dóvod vysvetlila predkladateľka.
tzn. I mil. eur sa dáva na zvýšenie platov učiteUov a zamestnancov vercjnej správy, ktorí
zodpovedne pracujú a preto je aj Lipt. Mikuláš naj-mcstom — ide o zvýšenie v zmysle zákona,
ktoré predstavuje najvyšší nárast bežných výdavkov; v ostatných činnostiach samosprávy sa
výdavky radikálne nezvyšujú. Kapitálové výdavky sú taktiež vyššie, ale z 5 mil. eur. ktoré chce
mesto investovať na budúci rok, sú 3 mil. eur z nenávratných grantov a eurofondov — mesto ich
dostane vd‘aka tomu, že vedenie dokáže zohnať peniaze, čo je opilť v prospech obyvateľov
mesta, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia (201 —2014), keď sa príjmy zvyšovali na úkor
zvyšovania poplatkov za odpad o 35 % a dane z nehnuteľnosti o 30 %. V tom čase mali
ohyvatelia dóvod sa sťažovať na to. že platin vysoké dane a mesto v ich prospech nič nerobí —

nebudujú sa cesty. neopravujú sa chodníky, atd‘, Zdóraznil, že súčasné vedenie vóbec nezvýšilo
miestne dane a poplatky a aj napriek tomu investície do mesta narastajú. Bob prezentované. že
od začiatku tohto volebného obdobia sa majetok zvýšil o 4 mil. eur a na budúci rok sa bude
opäť zvyšovať róznymi investiciami. Takýmto spósobom sa zhodnocuje úroveň mesta. že sa
zlepšujú podmienky a služby pre občanov bez toho, aby sa oni na tom podieľali
prostredníctvom zvýšených daní a poplatkov. Toto je podľa neho správna fllozofla a toto je
dobrý rozpočet, aký by mal byť vždy — pozitívne by bob, keby mesto každý rok dokázalo
ziskavat‘ peniaze z mých zdrojov (z eurofondov. z grantov iuinisterstiev) a nezaCažovalo
občanov zvyšovaním daní a poplatkov. Pokiaľ ide o demagogické vyjadľenia poslanca Mgr.
Kultana ohľadom platov primátora a zástupcov primátora, pre porovnanie uviedot skutočnosť
za roky 2011 —2014 a za rok 2017: v r. 2011 bob vynaložené na tieto platby 144 890 eur, v r.
2012 to bob 122 566 eur, v r. 2013 to bob 123 447 eur a v r. 2014 to bob 125 069 eur
Skutočnosť za r. 2017 sa predpokladá vo výške 116000 eur, t.zn. ideo rozdiel cca 10tis. eur,
z čoho jasne vidieť, že na platoch primátora a zástupcov primátora šetrí toto vedenie mesta, nie
predchádzajúce. Toto sú skutočné fakty, kým vyjadrenia opozičných poslancov sú založené na
klamstvách a demagógii. lýka sa to osobne jeho pretože od mesta Liptovský Mikuláš nedostáva
žiadny plat, ktorý má ako šlátny tajomník nárok dostávať v plnej výške, preto ho uráža, ked‘
niekto takýmto spósobom verejne klame. Mgr. Kultan by sa mal ospravedlniť tomuto mestu
ijemu osobne za tieto nehorázne klamstvá, keďže realitaje úplne má. Na záver zdöraznil. že si
váži prácu všetkých zamestnancov mesta. ktorých je spolu takmer I 000 a toto mesto si

skutočne zaslúži mať takýto rozpočet.

Mar. Kultan — k vyjadreniu Ing. Urbanoviča, že mesto realizuje nové projekty, pripomenul. že
súčasné vedenie nechá tieto projekty platiť svojich nástupcov. Za poslanecký klub požiadal
pred hlasovmim o tomto bode o I 0-minútovú prestávku.
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In. Urbanovič — opäť pripomenul, že z 5 mil. eur, ktoré sú plánované na kapitálové výdavky,
je vyše 3 mi]. eur z grantov, tzn., že sú to nenávratné finančně zdroje z eurofondov
a z ministerstiev. Oproti tornu bývalé vedenie mesta zobralo v r. 2014 úver vo výške 1,3 mil.
eur, ktorý mesto ešte v súčasnosti spláca a bude splácať ešte niekoľko d‘alších rokov. Takisto
stále spláca pešiu zónu v centre a na Podbrezinách. parkoviská na Núbreží a čaká ho aj
splácanie znovuuzatvorenia skládky TKO — toto je obrovské zadlžovanie mesta. ktoré spósohilo
bývalé vedenie. Súčasné vedeníe mesta naopak získava peniaze z mých zdrojov a nezvyšuje
dane a poplatky ako to bývalé vedenie robilo každý rok a pritom rozvoj mesta nebol žiadny.

lnu. Bonko — poznamenal. že rozpočtu bob prisúdených niekoľko prívlastkov. nebol však
spomenutý zásadný, a to, že tento rozpočet zabezpečuje samosprávnu funkciu mesta. Toto
považuje za najdóležitejšie, pretože mesto po schválení tohto rozpočtu bude pokračovať vo
svojich rozvojových programoch, v projektoch EU, bude zabezpečené školstvo. kultúra, šport,
doprava, vývoz odpadu, atď. Toto považuje za podstatné a pozitívne v rozpočte a za jeho
zostavenieje potrebné pod‘akovať všetkým zamestnancom. Co sa týka externého flnancovania
rekonštrukcií miestnych komunikácií. viacerí, blavne opoziční poslanci poukazujú aj
v priebehu roka na to, že mesto málo buduje. Faktom však je, že mesto sa snaží dobehnúť
investičný dlh, ktorý nastal aj nečinnosťou predchádzajúceho vedenia — našlo spósob
financovania bežných vÝdavkov na opravy MK. chodníkov. ale aj kapitálových výdavkov,
napriek tornu je však kritizované. Myslí si, že toto je správna cesta. ktorou by mesto malo
postupovat‘. pretože nadväzuje aj na prijatý dokument „Plán rekonštrukcii miestnych
komunikácií na roky 2018 — 2023“ —je to koncepčný dokument, v ktorom je jasne uvedené.
kam sa chce mesto dostať. Prc upresnenie tejto prob]ematikv predložil návrh na úpravu
uznesenia, a to v časti IB. „schvaľuje“ odporučil doplniť bod č. 8 v znení: „Plán oprúv a
rekonštrukcii rniestnych komunikúcii na rok 2018 v celkovom objeme 2 mil. eur formou
ročného splácania podobu 10 rokov, formou verejného obstarávania zhotoviteľa.“ Týrnto bude
jednoznačné, že tento spösob flnancovania je na zodpovednosti zhotoviteľa, t.j. mesto stým
nebude mať žiadny flnančný problém.

Mur. Kultan — považuje za nejasné vyjadrenie, že pre mesto to nebude predstavovať žiadny
flnančný problém. čo by znamenalo, že mesto nebude musieť platiť uvedené 2 mil. eur
a zhotovitel‘ zrekonštruuje komunikácie pre mesto bezplatne. K vyjadreniu ]ng. Bonka. že
predchodcovia súčasného vedenia boll nečinní. pripomenul. že súčasné vcdenie síce robí
investicie. ale väčšinu z nich bude robiť na dlh. t. zn., že splácať ich budú nástupcovia
súčasného vedenia. V súvislosti s dlhmi odporučil preveriť si, kedy bolí prijaté komerčně úvery
a zvážíť, či napr. úver FIN. M.O.S. bol pre mesto výhodný, atd‘.

1n. Bonko — pripomenul, že aj toto vedenie zdedilo z predchádzajúcich období niektoré úvery.
ktoré muselo platiť a pritom pokračovať v rozvojových programoch. Dodnes mesto spláca
skládku TKO. pešie zóny v centre mesta ana Podbrezinách, ako aj komunikácie, ktoré boll
vybudované na Nábreží, chce však nad‘alej pokračovat‘ v rozvojových programoch. Co sa týka
jeho vyjadrenia, že investície za 2 mil. eur nebudú pre mesto predstavovať žiadny finančný
problém, bob uvádzané v tom zmysle, že mesto každoročne spláca 1/10 z čiastky, ktorú
uviedol a ktoráje uvedená aj v rozpočte.

Inu. Blcháč. PhD. — tak ako tento rozpočet nepodporí Mgr. Kultan, je možné, že ho nepodporia
ani d‘alší poslanci z opozičného klubu, napriek tornu však vjadril presvcdčenie. že tento
rozvojový, progresívny rozpočet bude nakoniec schválený. Dúfa. že všetci rozumne uvažujúci
poslanci ho podporia a odmietnu demagogické a lživé vyj adrenia. ktoré prezentoval predseda
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poslaneckého klubu SDKÚ-DS, KDH, NOVA, poslanec Mgr. Vincent Kultan. Najednej strane
je pochopiteľné, že Mgr. Kultan vzhľadom na svoje vzdelanie a profesijné zameranie nemčže
niektoré veci pochopíť, pokiaľ mu však aj niekto jeho vystúpenie pripraví, neospravedlňuje ho
to, pretože on prezentuje tieto klamstvá, ktorými dezinformuje verejnosť. Pripomenul. že na
konci budúceho roka bude úverová zadlženosť mesta historicky najnižšia, odkedy mesto

existuje ako sarnosprávne. Už v r. 1991 si mesto zobralo úver 90 mil. Sk na skládku TKO. čo
je podFa jeho názoru nehorázne. V tom čase ešte neplatili parametre 60 %-nej zadlženosti. tj.
zadlženosť bota vyššia ako boli samotné prijmv mesta. Odvtedv sa mesto d‘alej zaúverovávalo
— prijalo úvery napr. na pešiu zónu v centre mesta vo výške 120 mi]. Sk. na d‘alšie pešle zóny
vo výške 50 mil. Sk. atď. K 1. 1. 2015 súčasné vedenie mesta prebralo 42,5 %-né úverové
zadlženie a na konci volebného obdobia v budúcorn roku bude úvcrové zadlženie historicky
najnižšie, tj. 27,1 %; navyše dochádza kjednoznačnému nárastu majetku. Faktom je, že
zadlženie na konci predchádzajúceho volebného obdobia mohlo byť minimálne o 670 tis. eur
nižšie, a to v toni prípade, keby mesto nepredalo Liptov Arénu, ktorá mala hodnotu 5 200 tis.
eur, za 670 tis. eur — to bola hodnota, na ktorú si mesto pri výstavbe Liptov Arény v r. 2008
zobralo úver (v t.č. 20 mi]. Sk). Keď už však bývalé vedenie získalo aspoň uvedených 670 tis.
eur, malo tento úver splatiť. čo sa neudialo — tieto flnančné prostricdk sa minuti na bežné
výdavky. V súvislosti s vystúpenfm Mgr. Kultana potvrdil, že bude potrebný d‘alší úver na
uzavretie skládky TKO. ktorý sa bude brať pravdepodobne v r. 2019 — ide opäť o nedbalosť
z rokov 2011 — 2014. za čo by mal niesť zodpovednosť aj Mgr. Kultan spolu s poslancom
MUDr. Slafkovskýrn a d‘alšimi, ktorf v r. 201! — 2014 hlasovati za tieto nehoráznosti

a zbytočne tak vyhodili z rozpočtu mesta 1 250 tis. eur. Mgr. Kuttanovi takisto pripomenut, že
mesto sa južnému obchvatu venuje od r. 2007 a v r. 2008 presadito do územného rozhodnutia
na modernizáciu železničnej trate južný obchvat mesta. Navyše v r. 2008 — 2009 mesto tvrdo
pracovalo, aby pripravilo generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš — odporučil najmä Mgr.
Kultanovi a Mgr. Dvorščákovej, aby sa s ním zoznárni]i; zároveň odporučil zorganizovať

k tornu aj určitý serninár začiatkorn budúceho roka. aby sa všetci oboznámili s realitou.
Poznamenal, že generel dopravy zahřňa aj južný obchvat mesta. vrátane spojnic z rn.č. Benicc
do Demänovej a z Okoličného do Stošíc. Ide o geniálny projekt, na ktorom sa žiaľ od r. 2011
prestalo pracovať a od r. 2015 súčasní opozični poslanci podporovali snahy aktivistov. ktori sa
proti modernizúcii železničncj trate postavili pod rúškom istého mosta a zapojili do toho
dokonca europoslancov. Napriek tornu sa mesto ďalej snaží o to, aby sa tento projekt
pripravoval a v prípade. že zostanú peniaze z tohto programovacieho obdobia, aby sa mohol aj
reatizovať, aj keď podľa póvodného termínu sa mal začať realizovať už v marci 2017. V tejto
súvislosti nechápe požiadavku poslanca Mgr. Kultana na vybudovanie južného obchvatu —

podľa neho by zrejme mesto malo pripravovať projektovú dokumentáciu a zaplatiť 50 mil. eur
na spojnicu medzi Demänovou a Okoličným. Pripomenut Mgr. Kultanovi. ktorý poukazuje na
zlů ekonomickú situúciu mesta. že banky majú enormný záujem o spoluprácu 5 mestom
Liptovský Mikuláš. čo móže zodpovcdne zaručíť. Mgr. Kultanovi z pozície opozičného
poslanca zrejme nezosláva má možnosť, než tvrdiť. že rozpočet je nekoncepčný. odporučil mu
však, aby sa odosobnil od týeh, ktorí ho takýmto spósobom dezinformujů a aby sa pokúsil sáni
zhodnotiť navrhovaný rozpočet. ktorý práve ide MsZ schvaľovať. V krátkosti sa vyjudril aj
k festivaLu PAN — mesto sa od r. 2008 — 2009 venuje PAN-u nadpriemerne, keď mu výrazne
zvýšilo prispevok a navyše má celý týždeň bezplatne k dispozícii ceLý Doni kultúry. t. zn., že
okrem priarneho transferu 5 tis. eur pre o. z. je to d‘alších minimálne 5 tis. eur len na tento
festival. Pritom v Lipt. Mikuláši je viacero festivalov. ktoré mestu robia dobré meno. Pre
porovnanie uviedol, že v r. 2014 bob na tento festival poskytnutých I tis. eur. Pokinľ však
mesto bude dobre hospodóriť, nieje vybOčené, že v súvislosti s výročím móže poskytnúť PAN
u ešte určitú menšiu čiastku. Pripomenul. že mesto o.i. dostáva aj ďakovné listy od p.
Kasprzyka. gararna festivalu. ktorý oceňuje výraznú pomoc mesta. čo podľa neho nieje bežné.
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Čo sa týka podiclových daní, ktoré sú oproti minulému obdobiu vyššie o 4 mil. eur, poukázal
na str. 19 — 20, kde je rekapitulácia programového rozpočtu. Pripomenul, že aj keď bežné
výdavky pre r. 2018 sú o 4 mil. eur vyššie oproti r. 2015,1 toho 2,1 mil. eur sú zvýšené výdavky
na školy — mesto je v tomto len sprostredkovateľom, ked‘že tieto prostriedky dostane od štátu
a presunie ich do škól a školských zariadení. Sociálna oblasť v zmysle platnej legislatívy mesto
stojí 0.5 mil. eur, do kulwry mesto dáva o 221 tis. eur viac, do viacúčelových rozvojových

projektov o 100 tis. eur viac. na verejný poriadok o 300 tis. eur viac. Dlhová služba a nákup
akcií boli v r. 2015 vo výške 2 128 tis. eur, pre r. 2018 je to 1 688 tis. eur; do rozpočtu sú
započítané všetkv náklady mesta vrátane 1. splátky na komunikácie, ktoré na budúci rok hudú
vo výške 2 mil. eur a vrátane splátky 200 tis. eur. Uspora bude 440 tis. eur. V súvislosti

s uvedenými údajmi vyzval poslanca Mgr. Kultana, aby nehovoril o určitej hrozbe pre mesto
a aby na podnet svojich kolegov nedezinformoval verejnosť.
Primátor mesta po svojom záverečnom slove na žiadosť poslaneckého klubu vyhlásil prestávku
v trvaní 10 minút. Po prestávke vyzval návrhovú komisiu na predloženie jednotlivých návrhov
na hlasovanie.

1n. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňovací návrh Ing. Bonka — doplnenie schvaľovacej časti o bod č. S vo vyššie
uvedenom znení — návrh schválený (17 poslancov za. 5 sa zdržalo hlasovania);

— pozmeňovaci návrh Mgr. Kultana — do kapitálových výdavkov zaradit‘ „pripravnú

a pwjektovú dokumentáciu atletický štadión pri ZS na Nábreží Dr. A. Stodolu“ v sume 18
tis. eur a z položky rekonštrukcia a modernizácia MK na str. 194 vyčleniť 105 tis. eur na
‚.získanie PD na výstavbu južného cestného obchvatu mesta“ — krytie z položky
propagácia, reklama. inzercia, prezentácia mesta v L-rádiu — návrh neschválený (7
poslancov za, 11 proti. 2 sa zdržali hlasovania, 2 nehlasovali);

— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — str. 194 — zo 165 tis. eur z prípravy PD presunúť 60
tis. eur na ..nákup PD na južný obchvat mesta“ — návrh neschválený (6 poslancov za. II
proti. 2 sa zdržali hlasovania. 3 nehlasovali);

— pozmeňovací návrh Mgr. Staroňovej — presun flnančných prostriedkov z položky .‚Deň
otvorených dverí“ vo výške 1tis. eur na položku .‚Do práce na bicykli“ — návrh schválený
(21 poslancov za. I proti);

— pozmeňovací návrh Mgr. Dvorščákovej — presun sumy 2 tis. eur z položky „Deň
otvorených dverí“ na d‘alšiu podporu jubilejného ročníka kstivalu PAN — návrh
neschválený (8 poslancov za, 9 proti, 5 sa zdržalo hlasovania);

— pozmeňovací návrh Mgr. Dvorščákovej — presun sumy 60 tis. eur z kapitálových výdavkov

na rekonštrukciu a modernizáciu MK ana realizáciu parkovacích plóch Cédrová ul. —

návrh neschválený (8 poslancov za. 11 proti. 3 sa zdržali hlasovania);
— časti I a II — bez zmeny — návrh schválený (21 poslancov za, I sa zdržal hlasovania);

— návrh Ing. Géciho hlasovať o totu, čije všeobecná zhoda. aby sa o všetkých bodoch
schvarovacej časti hlasovalo spoločne — návrh schvťilenýjednomvseľne (22 hlasov):

— časť III ako celok — bez zmeny — návri schválený (20 poslancov za. I proti. I sa zdržal
hlasovania).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 94/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

1n. Blcháč. PhD. — poďakoval všetkýrn, ktori podporili tento rozvojový rozpočet a tiež
poďakoval vedúcej finančného odboru a všetkým, ktori sa podieFali na príprave tohto vážneho

dokumentu. ktor musí zahMať veFmi veľa veci.
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13/ NÁVRH ROZPOČTU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ NA ROK 2018 S VÝHĽADOM NA ROKY 2019-2020

Návrh predložil Ing. Dušan Grešo. riaditeľ VPS. Informoval, že návrh bol prerokovaný

v komisii flnančnej a majetkovo-právnej, vo vedení mesta i v mestskej rade, ktoré ho odporučili

MsZ schválit‘. V krátkosti informoval o výške výnosov z bežného transferu a kapitálového

transferu od zriad‘ovateľa a pláne nákladov a výnosov na r. 2018 v hlavnej činnosti
a percentuálnom podiele podnikateľskej činnosti.

M. Paška — požiadal. aby sa do kapitálových transferov, pokiaf VPS budú mať v t. r. dobré
hospodárenie, zaradil aj nákup vysokozdvižnej plošiny pre pracovníkov elektroúdržby VPS,

nakoľko súčasné vozidlo je v pomerne zlom technickom stave — zamestnanci pri práci vo

výškach riskujú a jednoznačne by si zaslúžili nové vozidlo. Podotkol, že v meste je cca 3 000
svetelných bodov a on osobne už neraz aj v rámci interpelácií pochválil ich prácu, pretože

údržba osvet)eniaje na veľmi dobrej úrovni. Apeluje predovšetkým na bezpečnosť. ked‘že ide

o práce vo výškach, preto opäť požiadal, aby sa v r. 2018 myslelo aj na nákup spomínanej
vysokozdvižnej plošiny.

lnt. D. Grešo — pre budúci rok VPS uvažovali o nákupe vysokozdvižnej plošiny, zaíiaľ však

vykonali revíziu zdvíhacieho zariadenia — nadstavby na vozidle Avia, a to z dóvodu, že v t.r.

konči STK na sypač, ktorý bol vyrobený v r. 1981 — prioritne je potrebné nešit‘ túto záležitosť.

lnE. Blcháč. PhD. — mesto bude hľadať spósoby, ako zubezpečiť novú vysokozdvižnú plošinu.

Inc. Géci — odporučil hlasovať o materiáli ako celku.

Návrh Ing. Géciho. predsedu návrhovej komisie. bol jednomyseľne (18 hlasmi) schválený.

Inc. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne (18 hlasmi) schválilo. Uznesenie

boIn prijaté pod číslom 95/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tcjto zápisnice.

14/ NÁVRH ROZPOČTU INFORMAČNÉHO CENTRA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
NA ROK 2018 S VÝHĽADOM NA ROKY 2019-2020

Návrh v zastúpení riaditeľky IC predložila p. Linda Šimunová, pracovníčka 1C
Uviedla, že Informačně centrum sa bude snažit‘ pokračovať v trende, ktorý je zavedený, aj
v roku 2018, čo sa týka služieb zákazníkorn, efektívnej marketingovej komunikácie, či tvorbe

a inovácii vlastných produktov. K novinkám pre r. 2018 patrí doplnenie sakrálneho turizmu

o evanjeliek kostol, ku ktorému bude vytvorený aj propagačný materiál; taktiež bude doplnený

aj do turistickej aplikácie mesta Liptovský Mikuláš a v spolupráci s evanjelickou cirkvou bude

spnístupnený pre verejnost‘. Do mobilnej aplikácie bude tiež dopinená prezentácia prírodno
oddychovej zóny Háj Nicovó a budú pokračovat‘ aj \‘o vlastnom produkte pre rodiny s det‘mi,

ktorý chcú nad‘alej inovovať. Pójde hlavne o cielenú kampaň, zdieľanú propagáciu. či
vytvorenie suvenirov. Čo satýka flnancovania, aj v r. 2018 bude viaczdrojové, ato zrozpočtu

mesta, z rozpočtu 00CR Liptov, z vlastných príjmov a z príspevkov UPSVaR. Rozpočet

hlavnej avedľajšej hospodárskej činnosti je plánovaný ako vyrovnaný. Oproti r. 2017 je

navýšený o valorizáciu a klirnatizáciu. pričorn príspevok od zriad‘ovate]‘aje nižší ako v r. 2017.
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Inz. Ganoczy. PhD. — informoval, že pri príležitosti Mikulášskych trhov hostia z partnerských
miest navštívili aj Informačně centrum — boli príjemne prekvapení novými priestormi a veľmi
ocenili ponuku róznych prospektov a akcií, ktorě IC v prospech mesta a rozvoja turizmu
vykonáva. Prihovoril sa za podporu IC, ktoré má významný prínos pre rozvoj turizmu v tomto
krásnom regióne.

Ina. Géci — predložil na hlasovanie návrh uziesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zaswpiteľstvo predložený návrh jednomyseřne (19 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod číslom 96/2017. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

15/ NÁVRH ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA
S MAJETKOM MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská. vedúca právneho odboru MsÚ. Informovala,
že návrh bol prerokovaný v komisii flnančnej a majetkovo-právnej a v mestskej rade, ktoré ho
odporučili MsZ schváliť. V schvarovacej časti sa navrhuje schváliť Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta s účinnosťou od I. I. 2018; nadobudnutím účinnosti sa zároveň
rušia doteraz platné Zásady. Návrh bol ‘vpracovaný aj z důvodu legislativnych zmien. ako aj
odporučenia hlavného kontrolóra mesta na doplnenie schvaľovania dohůd o prechode práv
a povinností na mesto mestským zastupiteľstvom. Významnejšou zmenou. ktorá vyplynula
z trhových cien pozemkov. je to. že sa presúvajú m. Č. Palůdzka. Okoličné, Stošice. Vitálišovce
a k. ú. Ráztoky z cenovej zóny III. do cenovej zóny 11.. ktoráje vyššia. Zároveň sa upravujú aj
všeobecné podmienkv obchodných verejných súťaží a navrhujú sa aj ďalšie zrnenv. preto sa
predkladá návrh na schválenie nových Zásad a zrušenie doteraz platných Zásad.

Inu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predbožený návrh schválilo (17 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania.
2 nehlasovali). Uznesenie bob prijaté pod čísbom 97/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

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

Návrh predložila Mgr. Anna lľanovskú. vedúca právneho odboru MsÚ. Uviedla. že
materiál bol prerokovaný v komisii flnančnej a majetkovo-právnej a v mcstskcj rade, ktoré ho
odporučili MsZ schválíť. V prípade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so
Zásadami hospodárenia s majetkom mesta — pod bodmi 1 a 2 ide o prípady predaja pozemkov
zastavaných stavbou v súlade so zákonom o majetku obcí, v bodoch 3 a 4 ide o prípady hodné
osobitného zreteľa, na schválenie ktorýchje potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. V prípade
bodu 5 ide o štvrtý krát opakovaný návrh na vyhlásenie Ovs.

lne. Géci —predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— časť I. ..konštatuje“ — bez zmeny — návrh schválený jednomvseFne (21 hlasov);
— bod II/b — bez zmeny — návrh schválený jednomyseFne (21 hbasov);
— bod 11/2 — bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, 2 nehlasovali);
— bod 11/3 — bez zmenv — návrh schválenÝ jednornyserne (21 hlasov);
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— bod 11/4 — bez zmenv — návrh schválený jednomyscl‘ne (21 hlasov);
— bod 11/5 — bez zmeny — schválený (16 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania, 2 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 98/2017. Obsah uznesenia je prílohou
tejto zápisnice.

17/ NÁVRH NA ZALOŽENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
„MESTSKÉ ŠPORTOvÉ ZARIADENIA, S.R.O.“

Návrh predložila Mgr. Anna Ifanovská, vedúca právneho odboru MsÚ.

In. Blcháč. PhD. — pripomenul, že tento bod súvisí s pripravovanou investíciou, o ktorej MsZ
rokovalo cca pred pol rokom. Pod‘akoval všetkým, ktorí sa venovali tejto náročnej práci pre
možnú realizáciu s podrobným vyriešením všetkých vecí. ktoré sa tohto projektu týkajú.

Mar. Iľanovská — pripomenula, že tento návrh sa predkladá v súlade s uznesením MsZ zo dňa
24. 3. 2017 Č. 18/2017. ktorýrn bob odporučené primátorovi mesta zabezpečiť podklady pre
založenie obchodnej spobočnosti, prostredníctvom ktorej bude riešené flnancovanie.

modernizácia i budúce prevádzkovanie prislúchajúcej časti Futbalového štadióna mesta
Liptovský Mikuláš. V zmysle schvaľovacej časti sa predk]adá návrh na zmenu rozpočtu v stirne
6 750 eur. ktorá bude tvoriť vklad do základného irnania spoločnosti, ako aj zmenu programovej

štruktúry rozpočtu. Súčasťou návrhu je aj schválenie Spoločenskej zmluvy o založení
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá by mala byť uzatvorená medzi mestom Liptovský
Mikuláš a MFK Tatran so sídlom v Lipt. Mikuláši. V súlade s * 11 ods. 4 písm. 1) zákona

o obecnom zriadení sa predkladá návrh na založenie obchodnej spoločnosti s obchodným
menom Mestské športové zariadenia, s.r.o. stým. že 90 % účasti v tejto spoločnosti bude mať

mesto Liptovský Mikuláš. Pod bodmi Č. S a 6 sa navrhuje schválit‘ konatcľov spoločnosti za
mesto. a to Ing. Martu Gutraiovú a Ing. Mateja Géciho. SúČasťou materiálu je aj podnikateľský

plán spoločnosti. Pripomenula. že účelom založenia spoločnosti je Bnancovanie a investorstvo

modernizácie futbalového štadióna Tatran. a to aj z dóvodu zhodnotenia financií tým, že s.r.o.
bude oslobodená od DPH. Na flnancovanie modernizúcie dostane spoločnosť v súlade

s uznesenim vlády SR a po uzavretí ziuluvy o spolupráci medzi SFZ ako partnerom a rnestom
Liptovský Mikuláš ako garantom realizácie projektu, dotáciu vo výške 750 tis. eur. Uver vo

výške 355 tis. eur bude brať spoločnosť Mestské športové zariadenia a 125 tis. eur v rámci celej

sumy na modernizáciu, ktoráje 1 250 tis. eur, poskytne MFK Tatran.

lna. Blcháč. PhD. — privítal na zasadnutí Ing. Milana Mikušiaka. prezidenta MFK Tatran. na

ktorého móžu poslanci tiež smerovať svoje otázky.

Mr. Dvorščáková — poďakovala za predložený materiál, ku ktorému predložila pozmeňovaci

návrh — v bode 11/6 odporučila navrhovaného konateFa spoločnosti Ing. Géciho nahradiť Ing.

Jánom Bonkorn. Mysli si, že ide o Človeka, ktorý sa dlhé roky pohyboval v prostredí tohto

športu, je poslancom za volebný obvod Podbreziny aje rodákom z Okoličného, preto by bol

vhodným kandidátom na túto funkciu.

Mr. Kultan — považuje za prekvapujúce, že sa zakladá s.r.o. a nie akciová spoločnosť. ktorá

by bola v tomto prípade vhodnejšia — a.s. má svoju dozornú radu, predstavenstvo. je v nej
povinný audit a možnost‘ vüčšej kontroly. Pripornenul, že pri schval‘ovaní memoranda sa

diskutovalo o tom, že sa bude zakladať as.
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In. Urbanovič — vyjadril potešenie, že po niekoUkotýždňových rokovaniach je predložený
dokument, ktorý deflnitívne potvrdí vůl‘u a snahu, ktorú vynaložil jednak MFK Tatran, ale aj
vedenie mesta, aby sa futbalový stánok, ktorý je na Podbrezinách. dostal do důstoj něho šatu
a aby bol pýchou nielen pre futbalistov, ale aj pre všetkých obyvateUov mesta Liptovský
Mikuláš. ktorí fandia športu a zvlášť futbalu. Preto si myslí, že schválením tohto návrhu sa
historicky ide budovať nový šponový stánok. ktorÝ bude mócť slúžiť aj na reprezentačně účely
a minimálne v mládežníckych mužstvách sa tu možno prvýkrát historicky udejú aj oflciálne
medzištátne futbalové zápasy. Verí. že toto mesto si zaslúži takýto futbalov stánok hlavne pre
rozvoj mládežnickeho futbalu ajeho napredovaiie a že bude mať obrovský vplyv na motiváciu

mladých Uudí, aby sa mohli realizovať a naplňat‘ svoje voUnočasové aktivity. Myslí si. že práve
dobrými podmienkami, či už sociálnymi. ale aj pre samotný šport je predpoklad, že
vybudovaním takéhoto moderného štadióna sa tieto cide naplnia. Pripomcnul, že aj zákon
o obecnom zriadení ustanovuje, že mestá a obce sú povinné vytvárať podmicnky, nielen

v kultúrnej, sociálncj, zdravotnej oblasti, ale aj v športovej oblasti, preto si myslí, že schválením

tohto návrhu sa naplňajú uj zákonné povinnosti mesta.

Ina. Géci — čo sa týka zastúpenia v s.r.o.. osobne sa mu navrhovaný koncept veFmi páči
a zloženie konateľov považuje za racionálne a logické. pretože jedným konateľom by mal byť
zástupca MFK Tatran (Ing. Mikušiak). druhým zústupca vedenia mesta (Ing. Gutraiová)

a tretím zástupca poslaneckého zboru, ktorý však nic je členom vedenin mesta. Zrejme aj
z tohto důvodu bol navrhnutý do tejto Funkcie, vůbec však po nej neprahne, pretože to pre nebo
bude predstavovuť práeu navyše. Napriek tomu túto ponuku prijal a očakáva, že MsZ slobodne
rozhodne. Dövod, prečo do tejto funkcie nebol navrhnutý Ing. Bonko, je ten. že Ing. Bonko je

vo vedení mesta. za ktoré je už navrhnutá Ing. Gutraiová.

Int. Bonko — potvrdil informáciu, ktorú uviedol poslanec Ing. Géci, a to na základe diskusie
v poslaneckom klube. Pod‘akoval za návrh. ktorý predniesla poslankvňa Mgr. Dvorščáková.

tento návrh však odmietol s tým. že rešpektuje návrh poslaneckého klubu.

Inu. Blcháč. PhD. — původné nezrovnalosti sa vyjasnili — k materiálu je priložené aj prehlásenie

všetkých troch strán. t. iii. mesta, MFK a SFZ. ako sa uvedených 750 tis. eur rozdelí —

navrhovaný spůsob realizácie je popísaný v podnikateľskom zámere. Zaželal všetkýrn, aby sa

tento projekt vydaril, o čomje presvedčený, pretože jev dobrých manažérskych rukách.

Inn. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— časť 1. ‚.konštatujr — bez zmeny — návrh schválený (16 poslancov za, 4 sa zdržali
hlasovania. I nehlasoval).

— bod II/I — bez zmeny — návrh schválený jednornysefne (21 hlasov);
— bod 11/2 — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, 1 nehlasoval);
— bod 11/3 —bez zmeny — návrh schválcnjednomvsefne (21 hlasov):
— bod 11/4 — bez zmeny — návrh schválený jednomvseľne (21 hlasov);
— bod 11/5 — bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania);

— bod 1116— bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, 3 proti. 4 sa zdržali hlasovania,

1 nehlasoval);
— bod 11/7 — bez zmeny — návrh schválený jednomyserne (21 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 99/2017. Obsah uznesenia je pribohou

tejto zápisnice.
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181 NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„MIKULÁŠSKA CYKLOTRASA AKO EKOLOGICKÁ ALTER
NATÍVA DOPRAVY -4. ETAPA“ V RÁMCI INTEGROVANÉHO
REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU 2014 -2020

Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Informovala, že v rámci výzvy na zvýšenie atraktivity cyklodopravy mesto podalo už 3
žiadosti o NFP na prvé 3 etapy projektu ..Mikulúšska cyklotrasa. Tým. že sa podarilo
majetkovoprávne vysporiaduť pozemky v parku M. R. Martákovej. ato tak. že podielové
spoluvlas(ríctvo k tejto nehnuteFnosi sa zrušilo a vysporiadalo sa rozdelením na dve

samostatné parcely, mesto je oprávnené žiadať NEP aj na pokračovanie cyklotrasy v parku
M.R. Martákovej. Bude tu vybudovaný spoločný chodník pre chodcova cyklistov v dlžke 110
metrov — na jeho vedenie bude využitý eXistujúci 3-metrový cyklochodník. ktorý sa rozšíri na
4.5 m a zároveň vznikne aj oddychové miesto v strede parku. Cyklochodník bude vedený až po
križovatku s Ul. kpt. Nálepku a ďalej bude pokračovať k STOP-SNOP-u a bude prepojený na

1. etapu cyklotrasy do centra mesta. Celkové oprávnené výdavky projektu sůvo výške 56 889
eura vlastně zdroje sůvo výške 2 844 eur. Predpokladaná realizácia tohto prnjektujc v r. 2019.

1n. Géci — odporučil hlasovať o materiáli ako celku.

Návrh Ing. Géciho. predsedu návrhovej komisie, bol jednomyseľne (18 hlasrni) schválený.

Inu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteFstvo predložený návrh jednomyscľnc (18 hlnsmi) schválilo. Uznesenie

bob prijaté pod číslom 100/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

19/ DODATOK Č. 12 K ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJNIE

PRE ZABEZPEČENIE MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA
ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V ZNENÍ DODATKOV Č. 1-11

Návrh predbožil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Pripomenul.

že tento návrh sa prcdkladá každoročne — ide o predlženie zmluvy medzi mestom Liptovský

Mikuláš a prevádzkovateľom MAD, spoločnosťou ARRIVA LIORBUS, a.s. V tomto pripade
bude zmluva uzavretá na dobu určitú, do 31. 5.2018, ato zdóvodu, že dovtedy by malo byť
ukončené verejné obstarávanie na nového dopravcu MAD a toto by mal byť aj reálny termín

na ukončenie spolupráce so súčasným prevádzkovateľom. V dóvodovej správe je uvedené
medziročné porovnanie kalkulovaných nákladov v kalkulačnom vzorci pri prevádzkovaní

MAD. ktorý sa zaoberá celkovými nákladrni a predpokladanými nákladmi a výnosmi v MAD
medzi r. 2017 a 2018; takisto porovnáva vývoj počtu prepravených osób a d‘alšie ekonomické

ukazovatele. Doplatok mesta na budúci rok v zmysle týchto kalkulácii je plánovaný vo výške

350 tis. eur ročne. S prepočtom naS mesiacov, dokedyje platná zmluva. tj. 145 833 eur. Na
závcr požiadal o opravu dátumu v konštatačnej časti návrhu uznesenia na 31. 5. 2018.

Inu. Blcháč. PhD. — informoval, že práve v tento deň bob vo Vcstníku VO vyhlásené

zverejnenie verejného obstarávania na dodávatel‘a dopravy pre mesto Liptovský Mikuláš.

Inu. Géci — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — s opravou dátumu.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseb‘ne (21 hlasmi) schválilo. Uznesenie

bob prijaté pod číslom 101/2017. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.
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20/ SPRÁVY O VÝSLEDKU KONTROLY:

A. KONTROLA POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ, DOKLJMENTÁCIE
POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ A POKLADNIČNÉHO ZOSTATKU:
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA J. L. BELLU, UL. M. M. HODŽU,
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

B. KONTROLA POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ, DOKUMENTÁCIE
POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ A POKLADNIČNÉIIO ZOSTATKU:
MESTSKÝ ÚRAD, MESTSKÁ POLÍCIA, UL. ŠTÚROVA,
LIPTOVSKÝ MIKULAS

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Informoval, že
v Základnej umeleckej škole J. L. Bellu bob kontrolným orgánom zistených 6 nedostatkov
v oblasti dodržiavania smerníc o obehu účtovných dokladov. dohód o hmotnej zodpovednosti.

vykonávania základnej flnančnej kontroly a úplnosti ůčtovných dokladov. Kontrolnému orgánu
holi predložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. ktoré sú splatná k 20. 12. 2017.
Na MsU bol zistený pokladničný prebytok v podateľni vo výške 1,03 eur. Kontrolnému orgánu
boli predložené opatrenia na odstrúnenie zistených nedostatkov a dňa 29. H. 2017 bola
predbožená správa o ich splneni. pokIadničn prebytok bol vyrovnaný a príslušná zamestnanci

boli opakovane oboznárnení s platnými smernicami, v zmysle ktorých sú povinní plnit‘ svoje
povinnosti súvisiace s pokladničnou hotovosťou.

Inn. Bonko — pripomenul, že pri kontrole vykonanej v Základnej umeleckej škole Liptovský
Mikuláš holo zistených 6 nedostatkov — v prvých 2 pripadoch bob zistené, že smernica

neobsahuje podpisové práva zodpovedných zástupcov riaditeľa, čo je pomerne závažný
nedostatok a v bode 3bolo konštatované. že dohoda o hmotnej zainteresovanosti u pracovníčky

nic je vedená na ZUS. ale je uzavretá s OkresnÝm úradom Liptovský Mikuláš. Mysli si, že
takýto postup nemá obdobu. čo nieje na úrovni riaditeFa tejto školy. Z tohto dóvodu predložil
návrh na doplnenie uznesenia v časti II. v znení: ..MsZ odporúča primátorovi mesta posúdiť
zodpovednosť riaditeľa kontrolovaného subjektu za zistené nedostatky a uplatniť voči nernu
zákonnú zodpovednost‘.“

1n. Géci — predložil na hlasovanie pozmeňovaeí návrh Ing. Bonka.

Pozmeňovaeí návrh poslanca Ing. Bonka bol schválený (10 poslancov za, 6 sa zdržalo
hlasovania. 2 nehlasovali).

Inn. Oéci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok. vrátane schváleného

pozrneňovaeieho návrhu.

Mestské zastupiteľstvo predbožený návrh schválilo (12 pos]ancov za, 6 sa zdržaio
hlasovania). Uznesenie hoLo prijaté pod čislom 102/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.
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21/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. MUDr. Alžbcta Smicšna:

a) Interpelovala primátora mesta:
Vrbická ul. Č. 1894— požiadavka o opravu chodníku pred bytovým domorn — chodník

je krivý. niektoré schody sú príliš vysoko, čo je problém hlavnc pre starších obvvateľov.

b) Interpelovala primátora mesta:
Vrbická ul. č. 1894— nedostatočné osvetlenie — nové osvetľovacie telesá sú nízke. tj.

nedosvietia na chodník — najmi! v zimnom období hrozí nebezpečenstvo úrazov — požiadavka
zabezpečíť účinnejšie osvetlenie chodníka.

c) Interpelovala primátora mesta:
Vrbická ul. č. 1894 — požiadavka na rozšírenie parkoviska z východnej strany —

problém prejazdu väčších áut (sanitka, hasiči, vozidlo na odvoz odpadu, atd‘.) — potreba
rozšírcnia parkoviska o 1 —2 m.

2. Michal Paška:

Interpeloval primátora mesta:
Ocenil, že sa v t.r. podarilo obnovit‘ vianočnú výzdobu na sídlisku Podbreziny; zároveň

požiadal. aby sa v tomto trende pokračovalo aj v nasledujúcom období — v rámci finančných
možností mesÉa je potrebné rozšírit‘ vianočnú výzdobu aj do hornej časti sidliska Podhľeziny —

pešia zóna v úseku od základnej školy po ul. Lipovů.
Qdpovedcmd na zasadmuí MvZ: Int. Blcháč. PhD. — mesto bude v obnove vianočnej výzdoby
pokračovat‘, tak ako sa začalo v r. 2015 hlavnýrn námestím a v súčasnosti je už v každej

mestskej časti pekne osvetlený vianočný stromček, čo obyvatelia oceňujú. Mesto bude mať

snahu, aby už v budúcom roku bola vianočná výzdoba doplnená na celom sídlisku Podbreziny.

3. Mžr. Anna I)vorščáková:

Požiadala o vysvetlenie riaditeFa VPS:
Podbreziny, ul. Senická — v súvislosu so zásahom na komunikácii (pravdepodobne pri

rozširovaní parkovacích miest) došlo k veľkému znečisteniu chodníku; navvše povvberané časti
(obrubníky. atd‘.) sú rozhádzané po okolí — požiadavka zabezpečiť uvedenie chodníku do
póvodného stavu.

4. Karol Székclv:

Interpeloval vedúceho odboru ŽP a dopravy MsÚ:
Ul. Cs. brigády —jednosmerná ulica pri materskej škole — vznikajú pomerne nebezpečné

situácie pre cyklistov, ktorých vzhľadom na nedostatočné dopravné značenie ohrozujú vodiči
vchádzajúcich áut — požiadavka bud‘ upraviť dopravné značenie, alebo zrušit‘ vjazd cyklistov
do jednosrnernej ulice.
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22/ INFORMÁCIE

Inp. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta:

1. Vzbľadom na nedostatok informácií. čo sa týka modeľnizácie železnice a S tým
súvisiacej infraštruktúry mesta (generel dopravy), informoval, že mesto bude pripravovať
v priebehu I. štvrt‘roka 2018 informačný seminár pre všetkých záujemcov. kde budú predložené
všetky relevantné inforrnácie (nieje už aktuálna napr. informácia, že sa postaví kruhový objazd
pri Závažnej Porube a pod.). Zároveň budú poskytnuté informácie o tom, aké kroky vedenie
mesta vykonáva k tornu. aby bol projekt rnodernizácie pripravený v prípade, že budú
poskytnuté určité dotácie z eurofondov.

2. Informoval, že dňa 22. 11. 2017 mesto dostalo informáciu z Okresného súdu
Trenčín o tom, že dňa 30.5.20 17 spoločnosť ELAN, s.r.o. podala žalobu na mesto Liptovský
Mikuláš s tým, že žiada. aby sOd rozhodol o tom, aby mesto zaplatilo žalobcovi peňažnú sumu
vo výške určenej znaleckým posudkorn v khole do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Mesto
sa v zákonnej lehote k tomuto vyjadrilo — jeho externí právni poradcovia napísali veFmi
kvaliflkovanú odpoveď v rozsahu 8 strán, kde obhajujú mesto s tým, že zároveň žiadajú. aby
tento prípad bol presunutý do pósobnosti Okresného sOdu v Lipt. Mikuláši.

3. Informoval, že poslanec Ing. Čefo poslal na vedomie riaditeFovi VPS I predsedovi
komisie ZP a zdravia oznam, že ako poslanci MsZ a člen tejto odbornej komisie (Dr. JOdová)
plánujú vykonať poslanecký prieskum s témou „Zber a zhodnocovanie BRO v meste Liptovský
Mikuláš. Pripomenul, že mesto naštudovalo túto otázku, právnici sa tým zaoberali, právne
oddelenie MsU to konzultovalo aj s eXternou právnickou kanceláriou a na základe preverenia

možno konštatovať, že mesto takýto spůsob (poslanecký prieskum) nemá zriadený, napriek
tomu však cestou VPS poslanca Ing. Cefa informovalo, že je pripravcné prezentovať
požadované informáeie. Pripomenul. že poslanec móže interpelovať. alebo sa móže zúčastniť

na kontrole. ktorú vykonůva mesto Liptovský Mikuláš v danej veci. Poznamenal, že aj keď
poslanci bolí informovaní, že sa takejto kontroly möžu zúčastniť. nakoniec to dopadlo tak. že
poslanci, klon mali oto zúujern (Ing. J. Bobák, Ing. Cefo) sana poslednú chvíľu ospravedlnili.

Pripomenul, že na minulom zasadnutí MsZ bola predložená informácia o tom,
že BIVS žiada od mesta. aby uvoľnilo predkupné právo voči budove, ktoľú mu pred časom
BIVS daroval. BIVS medzitým vykonal zhodnotenie vo výške 590 tis. eur bez DPI-l — teraz
ponúka mestu odkúpenie v splátkach 300 tis. eur + 290 tis. eur bez DPI]. Poznamenal, že mesto
sa k tejto veci vráti v budúcom roku.

5. Zablahoželal pracovníkom zo sociálneho odboru MsU‘. ako aj vedúcej dctských

jaslí a všetkým. ktorí sa zúčastnili pnípravv registrácie poskytovateľov sociúlnych služieb.
Zdóraznil. že na základe toho budú DJ mesta Lipt. Mikuláš zaregistrované v zmysle zákona ako
jediné zariadenie. ktoré je zniadené obcou akbo mestom. Aj toto svedči o tom, že
spolupracovníci vedenia mesta pristupujú k povinnostiam veľmi zodpovedne. Zároveň
pod‘akoval všetkým poslancom, ktorí aj na tomto zasadnutí MsZ prejavili dobrú vóFu hlavne

pri podpore rozpočtu, ktorý je základným „zákonom“ mesta Liptovský Mikuláš. Snahou bob.
aby sa v rozpočte objavili všetky veci, ktoré sú potrebné a ktoré v minulosti vytvárabi aj určité
konfrontácie. Rozpočet je však podľa jeho názoru skutočne dobrý, preto ešte raz pod‘akoval

všetkým. klon ho podpori Ii.
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23/ ZÁVEI

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, poďakoval všetkým poslancom za spoluprácu
v roku 2017, ked‘ okrem jedného prijali všetky uznesenia buď veľkou väčšinou, alebo všetkými
hiasmi. Ubezpečil poslancov, že vedenie mesta Up!. Mikuláš i jednotlivé ním riadené
organizácie majú skutočne snahu o to, aby mesto Lipt. Mikuláš aj v konkurencii mých rniest
napredovalo. aby prinášalo inovatívne riešenia nkú to už aj deklarovalo.

Zažetal všetkým príjemné prežitie adventného časil a radostné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov. Pozval všetkých na adventné koncerty, na vianočné trhy. ziko aj na oslavy
Silvestra a následne na novoročný koncert, kde okrem hodnotných umeleckých zúžitkov budú
odovzdané aj ocenenia Cena mesta. Cena primátora a Cestné občianstvo mesta Liptovský
Mikuláš in memoriam. Vzápätí bude d‘alšia príležitosť na ocenenie športovcov. ktori už boli
nominovaní.

Na záver zaželal všetkým, aby sa spoloěne v zdraví stretávali aj v budůcom roku 2018.
Následne pozvat všetkých na neformálne stretnutie do foyeru MsU.

C

Ing. Marta Gutraiová Ing. J láč, Phl).
rednostka NIsU mesta

Overovatelia zá jsi ice:

Marek Nemee

1WtKarol Szdiýĺ

Zapísala: Anežka Drbinková
V Lipt. Mikuláši 1201.2018
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