
ZÁPISNICA č.512014
zo XLV. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši. ktoré sa konalo dňa

15. mája 20140 15.°° hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

MuDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta

Poslanci MZ:

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

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

OSPRA VEDLNENÍ:

I / Peter Cibák
2/ MUDr. Alžheta Smiešna

PRIZ VÁNÍ:

1/ JUDr. Bibiana Kuchárová. hlavná kontrolórka mesta
2/ Ing. Anna Rašiová, prednostka MsU ‚

3/ Mgr. Miroslav Parobek, vedúci oddelcnia stratégie a marketingu MsU
4! Mgr. Vladimír Bella, náčelník Mestskej polície ‚

5/ Ing. Jana Mikušiaková. vedúca oddelenia ekonomiky MsU ‚

6! JUI)r. Blanka Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsU
7/ Ing. Miloš Berník, vedúci oddelcnia investícií MsU
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8! Ing. Ľubomír Bán, vedúci oddelenia dopravy a verejných priestranstiev MsÚ
9! Ing. Alena Vinčurová. vedúca oddelenia územ. rozhodovania a stav. poriadku

I 0/ Mgr. Erika Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho Msti ‚

11! Mgr. Rastislav Kudlička. vedúei odd. vzdel., mládeže, športu a ku[túry Msti
12/ Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku Msti
13/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialista útvaru hlavného architekta mesta
14! Ing. Iveta Klepáčová, vedúca útvaru ZP a poľnohospodárstva MsU
15! Mgr. Miroslav Kašák, útvar SFRB MsU
16/ Mgr. Jana l{apčová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov a DSS Lipt. Mikuláš
I 7/ Mgr. Zdenko Blažek. riaditel‘ Múzea Janka Kráľa Lipt. Mikuláš
18! Mgr. René Devečka, riaditeľ Domu kultúry Liptovský Mikuláš
19/ Ing. Jozef Klepáč, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
20! Bc. Jana Piatková. riaditeľka Informačného centra mesta Lipt. Mikuláš
21! Mgr. Art. Mano Kermiet, TV Liptov, a.s.
22/ Ing. Peter Lehotský, predseda predstavenstva spoločnosti Tclevízia Liptov, as.

1/ OTVORENIE ZASAI)NUTIA

Zasadnutie mestského zastupitel‘stva otvoril MUDr. Alexander Slafkovský,
primátor mesta. Konštatoval, že na začiatku rokovania je prítomných 21 poslancov, 2
poslanci (p. Cibák, MUDr. Smiešna) požiadali o ospravedlnenic neúčasti. Vzhľadom na
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov primátor mesta konštatoval. že mestské
zastupitel‘stvo je uznášaniaschopné.

2! VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

MuDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta. predložil návrh na voľhu návrhovej
komisie, do ktorej odporučil zvouť poslancov Ing. Vladimírsa Rengeviča, MUDr. Martu
Voštinákovú a Ing. Jozefa Bobáka. Návrhová komisia v tomto zložení hola schválená
počtom 19 hlasov (1 poslanec sa zdržal hlasovania, 1 nehlasoval). Primátor mesta určil za
zapisovateľku p. Anežku Drbiakovú a za overovatel‘ov zápisnice poslancov p. Soňu
Cupkovú a MUI)r. Jaroslava Baroka.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

MUDr. Alexander Slatkovský, primátor mesta, predložil návrh programu rokovania
s tým, že oproti póvodne doručenému návrhu odporučil na základe predchádzajůccj porady
pozmenit‘ poradie bodov 5 — 14 v zmysle úpravy, ktorá bola doručená poslancom pred týmto
zasadnutím. Následne otvoru rozpravu k navrhnutému programu rokovania.

In. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta — pred otkiálnym začatím rokovania odporučil
na požiadanie umožnit‘ vystúpenie p. Dušanovi Kutnárovi, ktorý sa nedávno zúčastnil
maratónu v Prahe.

MUDr. Slafkovský — odporučil udelit‘ slovo p. Kutnárovi po skončení rozpravy k návrhu
programu ajeho schválení.
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Ing. Ján Blcháč. PhD.. poslanec MZ — v rnene poslaneckého klubu navrhol. aby bod č. 15. t.j.
„Podrnienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta na rniestnych
komunikáciách mesta Liptovský Mikuláš pre vozidlo zabezpečujúce individuálriu prepravu
fyzickej osoby so zdravotným postihnutím“ bol stiahnutý z rokovania. pretože v Čl. Vl. sa
uvádza, že platnost‘ parkovacích kariet vyhradených pre vozidlá fyzických osób so
zdravotným postihnutím pred účinnosťou týchto podmienok. končí 30.6.20 15 — navrhujú, aby
sa touto problematikou zaoheralo už nové rnestské zastupitefstvo.

MUDr. Slafkovský — tento návrh je predložený z dóvodu. že mesto eviduje viac ako 80
žiadostí o vydanie takejto karty, tzn., že je potrebné prijať určité pravidlá. aby mesto vedelo
zaujať postoj k novým žiadostiam. Z uvedených dóvodov nepovažuje návrh na stiahnutie
tohto bodu z rokovania za opodstatnený. Napriek tornu dal o pozmeňovacom návrhu poslanca
Ing. Blcháča hlasovat‘.

Mestské zastupiteľstvo pozmeňovací návrh neschválilo (10 poslancov za, 9 proti. 3 sa
zdržali hlasovania. I nehlasoval).

MIJDr. Slafkovský — dal hlasovat‘ o návrhu programu ako celku s tým. že v úvode rokovania
vystúpi v rozsahu cca 3 minút p. Kutnár.

Mestské zastupiteľstvo program rokovariia schválilo (19 poslancov za. 1 sa zdržal
hlasovania, 3 nehlasovali).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ Vol‘ba návrhovej komisic, určenie zapisovatel‘a a overovateľov zápisnice

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Personálne otázky:
a) Zmena v obsadcní funkcie taj omníka komisie školstva pri MsZ, zmcna

v obsadení tajomníka Obecnej školskej rady v meste Liptovský Mikuláš,
delegovanie zástupcu zriad‘ovatel‘a do školskej rady

b) Návrh na zmenu zástupcu mesta v právnickej osobe s účast‘ou mesta
Liptovský Mikuláš

5/ Zvýšenie základného itnania spoločnosti Televízia Liptov, a.s. formou
finančného vkladu mesta Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš na rok 2014

6/ Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

7/ Návrh na predaj prcbytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie
s majetkovými právami mesta

8/ Návrh všeobecne závázného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch micstnych komunikácií mesta Lipt. Mikuláš
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9/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne závizné nariadenie Č.
3/2011/VZN o úhradách, spbsobe urČenia a platenia úhrad za sociálne služby
poskytované v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta Lipt. Mikuláš v platnom znení

10/ Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o Činnosti detských
jaslí inštrukČných, informácia o phiení Komunitného plánu sociálnych služieb

11/ Návrh plánu kontrolnej Činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš
na druhý polrok 2014

12/ Výstavba nájomného bytového domu 12 nízkoštandardných bytových jednotiek
Liptovský Mikuláš — Zmena uznesenia MsZ zo dňa 3 1.1.2013 Č. 10/2013

13/ Správa o stave odpadového hospodárstva v pösobnosti mesta L.Mikuláš za r.2013;
lnformácia o stave prípravy zabezpečenia spósobu likvidácie odpadu po r. 2014

14/ Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 201 1—2015

15! Podmienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho micsta na miestnych
komunikáciách mesta Liptovský Mikuláš pre vozidlo zabezpeČujúce individuálnu
prepravu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím

16/ Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský
Mikuláš a spoločnost‘ou SAD LIORB1JS, a.s.

17/ lnterpclácie poslancov

18/ Inforinácie

19/ Závcr

p. Dušan Kutnár — uviedol, že cca pred týždňom sa zúčastnil maratónu v Prahe; celkovo sa
jednalo ojeho 78. maratón, pričom v Prabe išlo ojubilejný 20-ty matarón a on osobne
zabehol v Prahe svoj 13-ty maratón. Pri tejto príležitosti sa rozhodol venovať do rúk
primátora mesta medailu, ktorú získal, spolu so svojím štartovnýrn číslom.
MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta, prevzal uvedené predrnety o d p. Kutnára,
srdečne poďakoval za toto milé prekvapenie pre mesto a zaželal p. Kutnárovi veFa zdravia
a veľa ďalších úspechov.

4/ PERSONÁLNE OTÁZKY:

a) ZMENA V OI3SADENÍ FJJNKCIE TAJOMNÍKA KOMISIE ŠKOLSTVA
PRI MESTSKOM ZASTIJPITEĽSTVE, ZMENA V OBSADENÍ FUNKCIE
TAJOMNÍKA OBECNEJ ŠKOLSKEJ RADY V MESTE LIPT. MIKULÁŠ,
DELEGOVANIE ZÁSTUPCU ZRIAĎOVATEĽA DO ŠKOLSKEJ RADY

Návrh predložila Ing. Anna Rašiová. prednostka MsÚ. V rámci tohto bodu
predstavila poslancom nového vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry
MsUJ Mgr. Rastislava Kudličku, ktorý zastáva túto pozíciu od 11.4.2014. Súčasne pri tejto
príležitosti poďakovala za dlhoročnú prácu PaedDr. Jánovi Jurkovičovi, ktorý odišiel na svoju
vlastnú žiadost‘ do starobného dóchodku. Co sa týka predloženého materiálu, navrhuje Sa
narniesto PaedDr. Jurkoviča delegovat‘ nového vedúceho oddelenia do pozície tajomníka
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komisie školstva pri MsZ a tajomníka Obccnej školskej rady a taktiež namiesto Mgr. Borisa
Vaceka dclegovať Mgr. Editu l-lavránkovú za členku rady školy pri Materskej škole Náhrežie
A. Stodolu a za členku rady školy pri Základnej škole Nábrežie A. Stodolu Lipt. Mikuláš.

Inu. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec MZ — z poverenia poslaneckého klubu predniesol
návrh na zmenu delegovaného kandidáta do rady školy pri ZS a MS na Nábreží A. Stodolu.
a to odporučil nominovaf do tejto funkcie Mgr. Oľgu Husárovú. bytom Alexyho ul. Lipt.
Mikuláš, jednak z dóvodu. že je bývalou riaditeľkou Základnej školy na Nábreží A.Stodolu
a jednak z dňvodu, že na rozdiel od PhDr. Havránkovej je ohčiankou m.č. Nábrežie.

Ing. Rudolf Urbanovič, poslanec MZ — zaujímal sa, či na pozíciu vedúceho oddelenia
vzdelávania, mládeže, športu a kultúry prehchlo výberové konanie. Zároveň požiadal nového
vedúceho oddelenia, aby sa mestskému zastupiteľstvu predstavil.

1n. Rašiová — informovala, že Mestský úrad uskutočnil 3x výberové konanie na ohsadenie
tcjto pozície. pričom v predchádzajúcich výherovýcb konaniach nebol vybratý žiadny
uchádzač. Vzhl‘adoin na to, že mesto zastáva aj funkciu preneseného výkonu štátnej správy
a od vedúceho oddelcnia je požadovaná osobitná kvalifíkačná spósohilosť, poslcdné výberové
konanie bob zadané s týmito podmienkami. Z uchádzačov, ktorí sa prihlási[i. získal najviac
hlasov vo výberovej komisii Mgr. Kudlička.

Mgr. Rastislav Kudlička — v krátkosti sa predstavil s tým, že póvodnýrn povolanírn je učitel‘
(telocvikár). pochádza z obce Likavka, kde aj býva. Po skončení vysokej školy pósobil 12
rokov ako pedagóg, následne odišie[ zo školstva a pósobil v súkromnom sektore na róznych
pozíciách, po 6 rokoch sa opáť vrátil do školstva. kde pósobil v oblasti súkromného školstva.
Pred cca rokom toto pósobenie ukončil a následne sa prihlásil do výherového konania
vyhláseného mestom Liptovský Mikuláš. v ktorom bol úspešný. Napriek tornu, že býva
v Likavke, pozná aj mesto Liptovský Mikuláš. kde svojho času navštevoval Základnú školu
na Nábreží A.Stodolu, taktiež bol zamestnaný v Lipt. Mikuláši vo viacerých súkromných
firmách; v súčasnosti dochádza z Likavky do Lipt. Mikuláša.

Ing. Vladimír Renevič. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanic pozrneňovací
návrh poslanca Ing. arch. P. Bobáka delegovat‘ do rady školy pri ZŠ a MS Náhrežie A.Stodolu
Mgr. Husárovú namiesto PhDr. l-lavránkovej.

Pozmeňovací návrh nebol schválený (11 poslancov za, 2 proti. 9 sa zdržalo hlasovania).

MUDr. Slafkovsk — dal hlasovať o póvodnom návrhu uznesenia — bez zmeny.

MsZ návrh schválilo (12 poslancov za. I sa zdržal hlasovania. 9 nehlasovalo). K návrhu
bob prijaté uznesenie č. 40/2014. Obsah uznesenia je prílohou tcjto zápisnice.

b) NÁVRÍ-I NA ZMENU ZÁSTUPCU MESTA V PRÁVNÍCKEJ
OSOBE S ÚČAStOU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložil MUDr. Alexander Slalkovský, primátor mesta. Poznamenal, že
vzhl‘adom k tornu, že dĚla 4.8.20 14 uplynie f‘unkčné ohdobie pre MUDr. Alžbetu Srniešnu.
ktorá je členkou dozornej rady spoločnosti Televízia Liptov. a.s., predkladá návrh. aby
MUDr. Srniešna pokračovala v tejto funkcii.
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ln . Jaroslav Čf poslanec MZ informoval, že nomináciou MUDr. Srniešnej sa zaohcrala
aj Rada pre masmédiá a koinunikáciu mesta jednomyseľne bob odporučené jej schválenic.

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

Predložený návrh bol schválený (17 poslancov za, I sa zdržal hlasovania. 4 nehlasovali).
K návrhu holo pri jaté uznesenie Č. 41/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

5/ zvíii ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI TELEVÍZIA
LIPTOV, a.s. FORMOU FINANČNÉHO VKLADU MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ A ZMENA ROZPOČTU MESTA LIPT. MIKULÁŠ NA R. 2014

Návrh predložil Ing. Peter Lehotský, predseda predstavenstva Tclevízie Liptov, a.s.
PripomenuL že Televízia Liptov vznikla v r. 2004 ako obchodná spoločnosf, v r. 2005 bol
vykonaný nákup techniky a technológie, na ktorej začala vysielat‘. v r. 2009 bola táto technika
obnovená a doplnená a po približne rov nakom časovom cykle je potrebné opáf pristúpiť
k tomuto kroku, ked‘že technika je morálne aj fyzicky opotrebovaná, pričom vývoj v oblasti
audiovizuálnej techniky napreduje rýchlejšie ako je životnost‘ predpokladaná výrohcom.

ln. Blcháč. PhD. — poznamenal, že podľa doplneného materiálu. ktorý hol poslancom
doručený pred týmto zasadnutím, by sa tieto náklady mali uhradit‘ zo zníženia základného
imania Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s. (pripomenul, že tcchnológia BP, ktorá má
hodnotu 2,4 mil. eur. hola predaná za 1,4 mil. eur). Ocenil, že spoločnosf dosiahla pozitívny
hospodársky výs]edok. keď súčet prevádzkových fnančných a mimoriadnycb výnosov je
67020 eur, náklady sú 66569 eur t.j. výsledok hospodáreniaje zisk prcd zdanením 451 eur.
Zároveň pripomenul, že v rozpočte na rok 2013 ako aj na r. 2014 bola vyčlenená čiastka 70
tis. eur — zaujímal sa, Či čast‘ výnosov, ktoré sú nižšie ako hola rozpočtovaná čiastka. je
tvorená napr. aj určitými príj mami z reklamy, na čom boba v zásade založená fibozofa
znovuoživenia Televízie Liptov. Požiadal o informáciu, kol‘ko z uvedených 67 020 eur
predstavuje výnos z reklamy za rok 2013.

Ing. Čefo — dňa 30.4.204 sa týmto bodom zaoherala aj Rada pre masmédiá a komunikáckiu,
kde bob navrhované navýšenie základného imania na vyššiu sumu, ktorá by však nebola
krytá. preto návrh zostal v póvodnej forme. Predtým sa Rada zaoberala aj mým návrhom, a to
upísaním ďalšej akcie. čo však neholo pokladané na výhodnú a efektívnu formu. Zdóraznil, že
technika Televízie Liptov je skutočne v takom stave, že potrebuje obnovu. preto požiadal
MsZ o podporu tohto návrhu.

Ing. Lehotský — výnosy z reklamy za r. 2013 predstavovali cca 10 %. Pokial‘ ideo otázku Ing.
Blcháča, že súčet prevádzkových a fnanČných výnosov vo výške 67 020 eur nekorešponduje
so sumou 70 000 eur schválenou v rozpočte na r. 2013, poznamenal. že z účtovnčho hľadiska
v podvojnom účtovníctve dochádza k časovému rozlíšeniu nákladov a príjmov. V tomto
prípade boin celková suma rozdelená na 12 faktúr a ak bola posledná. faktům uplatnená v r.
2014. logicky nieje zahrnutá do výnosov za r. 2013.

Ing. Renevič — pred ložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

MsZ návrh schválilo (1 8 poslancov za, I sa zdržal hlasovania. 3 nehlasovali). K návrhu
bob prijaté uznesenie Č. 42/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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6/ NÁVRH ZMIEN ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA R. 2014

Návrh predložila Ing. Jana Mikušiaková. vedúea oddelenia ekonomiky MsÚ.
Pripomenula. že pred zasadnutím bola k póvodriérnu materiálu doplnená ešte rozpočtová
zmena Č. 2 — táto sa vykonáva v dósledku podpísania zmluvy o NEP na projekt elektronizácie
verejnej správy s názvom „e-Mesto Liptovský Miku1áš, ktorý bude prebiehať v r. 2014 —

2015. Celkový objem únančných prostriedkov je 979 800 eur, z toho pre rok 2014 je potrebné
zapojit‘ do rozpočtu mesta sumu 448 421 eur a suma 531 379 eur by mala byť použitá v r.
2015. Zo sumy určenej pre rok 2014 budú 411 520 eur tvoriť kapitálové výdavky a 36 901 eur
bežné výdavky. Mesto získa 95 % výdavkov na projekt zo štátneho rozpočtu a z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a 5 % bude predstavovat‘ spolufinancovanie mesta. tj. pre rok
2014 dostane mesto 425 999 eur a spoluúčast‘ bude tvorit‘ 22 422 eur. V sehválenom rozpočte
pre r. 2014 boli finančné prostriedky na 5 %-né spoluúnancovanie zarozpočtované na položke
633 013 sofivér — navrhovanou zmenou sa len prerozdelí celá suma na kapitálové a bežné
výdavky už na konkrétne položky rozpočtu projektu, čo pri sehvaľovaní rozpočtu v r. 2013
cšte nebolo známe, pretože zmluva bola podpísaná až začiatkom r. 2014.

MUI)r. Slafkovský — možno veFmi pozitívne hodnotif, že takmer I mil. eur v priehehu 1 2
mesiacov pribudne do rozpočtu na informatizáciu mesta a mestských služieb — odrazí sa to aj
na vybavení Mestského úradu v rámci hardvéru aj softvéru a na d‘alších možnostiach
komunikácie s občanmi.

Ing. Renevič — predložil na hlasovanie návrh uzricsenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (17 poslancov za. 6 nehlasovalo). K návrhu bob
prijaté uznesenie č. 43/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

7/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, NADOBUDNUTIE
MAJETKU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMi PRÁVAMI MESTA

Návrh predbožila JUDr. Blanka Illiriičanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ.
Pripomcnula, že body 1, 3 a 4 schvaľovacej časti patria do osobitného zreteľa — sú zdóraznené
v konštatačnej časti; v bode 2 sa jedná o ohchodnú vercjnú sút‘až. Co sa týka bodu 11/2,
upozornila na rozdiel v cene nehnuteľností oproti uzneseniu mestskej rady, v ktorom sa
uvádza odporúčaná cena stavby 94 tis. eur a cena pozemku 51 tis. eur, kým po prepočte je
v tomto návrhu uvádzaná cena stavby 93 tis. eur a cena pozemku 52 tis. eur.

Ing. Blcháč. PhD. — pripomenul. že v prípadoch opakovaných verejných sút‘aží sa vždy pri
návrhoeh uvádzal aj prehl‘ad o minimálnych požadovaných cenách. Keďže v tomto prípade sa
jedná už o piate kolo súťaže, v ktorom je navrhovaná minimálna cena 145 tis. eur, požiadal
predkladateľku o informovanie o vývoji cien v predchádzajúcich 4 kolách. K bodu č. 11/4
v mene poslaneckého klubu vjadril určité znepokojenie nad tým, že byty od mesta odkupujú
realitné karicelárie, dokonca v tomto prípade navyše podľa osobitného zretel‘a. Nic je zrejmé,
o aký osobitný zretel‘ sa jedná. keď mesto chce predať byt v OVS realitnej kancelárii Real
Focus, Zilina napriek tornu, že kupujúci prcdložil ncskoro požadované doklady, atd‘. Osobne
nebude hlasovat‘ ani za body, v ktorých sa berú na vedomie výsledky jednotlivých verejnc1i
obstarávaní (o.i. k takémuto kroku nezaväzujú MsZ platné pravidlá bospodárenia s rnajetkom
mesta) a tiež ani za bod č. 2, v ktorom materiál informuje o tom, že sa predala a prenajala
Liptov Aréna za uvedených nehoráznych podmienok za cenu 670 tis. eur.
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JUDr. Hliničanová k bodu 11/2 podotkla, že naposledy bola cena objektu (administratívna
budova v areáli bývalých Považských kasární) 203 tis. eur, predchádzajúce Ovs však neboli
na celý objekt. pretože v časti objektu sa v tom čase ešte nachádzalo Palkovo centrum, tj. boli
mé podmienky OVS.

Ing. Vladimír Stankoviansky. poslanec MZ — bod č. 11/3 — zárnenu nehnutcľností medzi
mestom a Pol‘nohospodárskym družstvom Lipt. Mikuláš tak ako je predložená. na základe
osobnej znalosti tohto prípadu, odporučil schválif.

MUDr. S1aflovský — k otázke predaja bytu realitnej kancelárii poznamenal, že spoločnosť
Rcal-Focus sa uchádzala v sút‘aži o predmetný byt, jej flnančná zábezpeka však prišla na účet
mesta o deň neskór oproti stanoveným podmienkam sút‘aže. Faktom je, že táto spoločnost‘
ponúka sumu o 1 000 eur vyššiu oproti podmienkam sút‘aže, preto bot tento návrh predložený
do MsZ napriek jednodňovému omeškaniu, pretože v prípade opakovania OVS by sa celý
proces posunul minimálne o 2 mesiace. Osobitný zretel‘ je v tom, že v sůčasnosti je málo
záujemcov o byty — táto spoločnost‘ prejavila záujem s tým, že ponúka cenu o I 000 eur
vyššiu oproti stanovenej vstupnej cene.

JUDr. Hliničanová — čo sa týka omeškania platby, ked‘že prcd uplynutím lehoty na zaplatenie
zábezpeky bol jeden deň štátny sviatok, nehola dodržaná stanovená doba 3 dni pred
ukončením OVS — platba bola z tohto dóvodu doručená na účet s I -dňovým omeškanírn.

Ing. Renevič — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu:

— časť I. .konštatuje“ ako celok — bez zmeny — návrh schválený (14 poslancov za, 5 sa
zdržalo hlasovania, 4 nehlasovali);

— bod 11/1 — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za, 1 nehlasoval):
— hod II/2a) — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, 10 sa zdržalo hlasovania)
— bod If/2b) - bez zmeny — návrh schválený (14 poslancov za, 7 sa zdržalo hlasovania. 2

nehlasovali);
— hod 11/3 - bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod 11/4 — bez zmeny — návrh neschválený (13 poslancov za, 2 proti, 7 sa zdržalo

hlasovania, I nehlasoval);
— čast‘ 111. — bez zmeny — návrh neschválený (11 poslancov za, 3 proti. 6 sa zdržalo

hlasovania, 3 nehlasovali).

K návrhu bob prijaté uznesenie Č. 44/2014. Obsah uzncseniaje prílohou tejto zápisnice.

8/ NÁVRtI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O I)OČASNOM
PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA VYMEDZENÝCH
ÚSEKOCH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ MESTA LIPT. MIKULÁŠ

Návrh predložil Ing. Ľubomír 1-lán, vedúci oddelenia životného prostredia, dopravy
a verejných priestranstiev MsU. Uviedol, že toto VZN je predkladané hlavne z dóvodu
zosúladenia výberu poplatkov na už jestvujúcich parkoviskách pri Dome služieb. pri
Katolíckom dome apri Ciernom orli splatnou legislatívou, najmá 50 zákonom č.135/1961 Zb.
Prijatím tohto VZN nedochádza k úprave výšky poplatku za parkovanie, ani k výrazným
zmenám z hl‘adiska rozširovania spoplatneného parkovania na území mesta. Návrh VZN bol
zverejnený v súlade So zákonom a v lehote na predkladanie pripomienok hola predložená len
pripomienka mestskej rady, ktorá bola zapracovaná do materiálu.
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Ing. Blcháč, PhD. — v rnene poslaneckého klubu požiadal o krátku prestávku pred hlasovanírn.

MUDr. Slafkovský — na základe požiadavky vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút. Po prestávke
dal hlasovať o predloženom návrhu VZN.

Mestské zastupitefstvo návrh jednomyseľne (23 hlasmi) schválilo. Všeobecne záväzné
nariadenie bulo prijaté pod číslom 2/2014/VZN.

9/ NÁVRH VZN, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ
NARIADENIE Č. 3/2011/VZN O ÚHRADÁCH, SPÓSOBE URČENIA
A PLATENIA ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÓSOBNOSTI MESTA LiPTOVSKÝ MIKULÁŠ
V PLATNOM ZNENÍ

Návrh predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca odde[enia sociálneho MsÚ.
Informovala, že návrh tohto VZN sa predkladá z dóvodu novely zákona o sociálnych
službách. Tak ako je uvedené v dóvodovej správe, zmeny v predloženom návrhu sú prevažne
legislatívno-technického charakteru a boli do ticho zapracované aj zmeny, ktoré vyplynuli z
praxe — napr. poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny a v práčovni sa hude
považovat‘ za podporné služby: najpodstatnejšou zmenou je zaradenie komunitných centier do
systému sociálnych služieb. čo doposial‘ neholo uvedené priamo v zákone.

Ing. Renevič predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseľne (23 hlasmi) chváIilo. Všeobecne závLizné
nariadenie holo prijaté pod číslom 3/2014/VZN.

10/ SOCIÁLNA POMOC V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, INFORMÁCIA
O ČINNOSTI DETSKÝCH .JASLÍ INŠTRUKČNÝCH A INFORMÁCIA
O PLNENÍ KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Správu predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsÚ. Uviedla.
že správa je rozdelená na 3 časti — pojednáva o sociálncj pomoci, ktorá sa poskytuje 3
skupinám. a to seniorom a ťažko zdravotne postihnutým, rodinám s deťmi a rodinám
v krízovej situácii a marginalizovaným skupinám.

ln. Renevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (22 poslancov za, I nehlasoval). K návrhu bob
pri jaté uznesenie Č. 45/20 14. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

lil NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
MESTA LIPTOVSKÝ MiKULÁŠ NA I)RUHÝ POLROK 2014

Návrh predložila JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta. Poznamenala,
že jednou z oblastí, na ktoré sa chce zamerat‘ v 2. polroku 2014. je oblast‘ archívnictva
a registratúry — dóvodom je skutočnost‘, že táto problematika ešte vóbcc nebola predmetom
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kontroly hlavného kontrolóra mesta a považuje za vhodné ju kornplexnejšie skontrolovať. Čo
sa týka počtu kontrol, v 2. polroku počet plánovaných kontrol znížila, a to hlavnc z dóvodu,
že ide o rok komunálnych volieb a už v mesiaci novembri je potrebné jednak spracovaf plán
kontrolnej Činnosti, ale h[avne vypracovat‘ odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu mesta ria r. 2015 s výhľadorn na roky 2016 —2017, čomu sa chce patrične venovať.
Co sa týka celkového počtu kontrol, v r. 2014 je plánovaných 15 kontrol okrem odborných
stanovísk, pričom v L polroku 2014 by malo byť vrátane v súčasnosti rozpracovaných
vykonaných 12 kontrola v 2. polroku 7 kontrol. t.j. spolu 19 kontrol, tzn.. že plánovaný počet
kontrol bude dodržaný, resp. prekročený. Pokiaľ bude časový priestor na vykonanie vačšieho
počtu kontrol alebo vznikne takáto potreba buď na základe určitého podnetu alebo na základe
poznatkov z kontrolnej činnosti, móže ich vykonať vzhľadorn na to. že jej to umožňujú
Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský Mikuláš.
konkrétne ustanovenie Čl. 12 ods. 2, v zmysle ktorého má hlavný kontrolór vykonať kontroly
jednak podľa prijatého plánu kontrolnej činnosti, ale aj podl‘a uznesení MsZ a má možnost‘
vykonat‘ ich aj z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri vÝkone svojej
činnosti. Túto formuláciu prcvzala aj do časti C návrhu plánu kontrolnej Činnosti, a to za tým
účelom, aby MsZ bob jasne informované, že takáto rnožnosť existuje a aj sa vyskytuje
(posledne využila túto možnost‘ pri preverení úverovej zadlženosti mesta v r. 2014 v súvislosti
s prijatírn úveru na rckonštrukciu a rnodernizáciu rniestnych komunikácií). V tejto súvislosti
sa pozastavila pri problematike pravidiel kontrolnej činnosti — zdóraznila. že podl‘a
ustanovenia 18 e) ods. t zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej
činnosti postupuje jednak podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný predpis (zákon Č.
502/2001 Z.z. o Inančnej kontrole a vnútornom audite v obmedzenom rozsahu 13 — 25),
resp. d‘alšie podrobnosti móže ustanovit‘ obec uznesením. V podmicnkach mesta Liptovský
Mikuláš sú niektoré podrobnosti uvedené práve v Pravidlách kontrolnej Činnosti. ktoré boli
schválené uznesením MsZ Č. 94/2008 zo dňa 4.9.2008 a nadohudli účinnosf dňom 20.9.2008.

Ing. ReW2evič — predložil na hlasovanic návrh uZnesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (20 poskmcov za. 3 nehlasovali). K návrhu bob
prijaté uznesenie Č. 46/20 14. Obsah uzncseniaje prílohou tejto zápisnice.

12/ VÝSTAVBA NÁJOMNÉI-1O BYTOVÉHO DOMU 12 NÍZKOŠTANDARD
NÝCH BYTOVÝCH JEDNOTIEK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ZM[NA
UZNESENIA MsZ ZO DŇA 31.1.2013 Č. 10/2013

Návrh predložil MUDr. Alexander Slatkovský, primátor mesta. Na úvod ospravedlnil
neprítomnost‘ vedúceho oddelenia investícií MsU dóvodu jeho práceneschopnosti.
Poznamenal, že predmetorn riávrhuje zmena ručenia stým, že mesto ručilo za 12 b.j. nižšieho
štandardu v l-Ilbokorn budovou Múzea Janka Král‘a, avšak vzhľadom na to, že mesto
požiadalo o dotáciu z fondov EU na rekonštrukciu objektu MJK, .ie potrehné ho odfažif.
Nakoľko bytový dom 12 b.j. je v súčasnosti už rozostavaný, mestu to umožňuje zrnenit‘
ručenie touto rozostavanou stavbou.

lnu. Rengevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (13 poslancov za. 3 proti. 6 sa zdržalo hlasovania.
I nehlasoval). K návrhu holo prijaté uznesenie Č. 47/20 14. Obsah uznesenia je príbohou tellu

zápisnice.
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13/ SPRÁVA O STAVE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V PÓSOBOSTI
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2013;
INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAVY ZABEZPEČENIA SPÓSOI3IJ
LIKVIDÁCIE ODPADU PO ROKU 2014

Správu predložila Ing. Iveta Klepáčová, vedúca útvaru životného prostredia
a poľnohospodárstva MsIJ. Konštatovala, že produkcia odpadu na území mesta je
v posledných rokoch ustálená, resp. mierne klesá. Zmenou oproti minulému obdobiu je to, že
mesto sa pripravuje na zmenu v zneškodňovaní odpadu. Ked‘že k termínu 31.10.2014 končí
mestu nájomná zmluva na prenájom pozemkov pod skládkou vo Veternej Porube, je potrebné
riešif d‘alšie možnosti zneškodňovania odpadu. Pri tejto príležitosti mesto vypisuje verejné
ohstarávanie na zabezpečenie zneškodňovateľa skládky. Poznamenala. že v najbližšom
období bude schválený nový zákon o odpadoch a legislatíva sa pripravuje na rapídnu zmenu
v oblasti odpadového hospodárstva. pričom sa uplatňuje odklon od skládkovania. Preto sa
verejné obstarávanie pripravuje zatial‘ len na 2 roky; dlhodobá koncepcia zatiaľ nic je

schválená. V tejto súvislosti a s dórazom na to, že sa ukončuje skládkovanie odpadu na
skládke Veterná Poruba, odporučila doplnit‘ do uznesenia v časti 1. „bene na vedomie‘ nové
písmeno b) v znení „že prevádzkovanie skládky komunálneho odpadu Veterná Poruba bude
ukončené k termínu 31.10.201 4‘ s tým, že póvodný text uvedený pod písmenom b) bude
označený písmenom c).

lnu. Urbanovič — zdóraznil, že očakával od kompetentných predstaviteľov tohto mesta, že za
4 roky zvládnu podstatne lepšie problematiku odpadového hospodárstva a že nájdu určitý
zmysluplný projekt na dlhodobé obdobie pre vyriešenie takéhoto závažného problému
občanov tohto mesta. Podl‘a predloženého materiálu je zjavné, že ide len o určité dočasné
riešenie. resp. odloženie zásadného riešenia o 1 — 2 roky. Poukázal na petíciu „Stop drahším
smetiam z roku 2010. ktorá mal opačný efekt realita v r. 2014 je taká. že občania platia
o viac ako 30 % vyššie poplatky za odpad ako v r. 2010. Pripomenul, že v marci 2011 toto
vedenie mesta predložilo ekonomická analýzu a víziu riešenia odpadového hospodárstva
v meste Liptovský Mikuláš. pričom všetkých presviedčalo o tom, že objem odpadu
ukladaného na skládku vo Veternej Porube sa navýši z 15 tis. ton na 32 — 35 tis. ton ročne
s tým, že sa hude dovážat‘ odpad z celého regiónu Liptov i z regiónu Orava, realita je však
podstatne má. Kritika vtedajšej opozície a upozorňovanie na nereálnost‘ tohto riešenia neboli
brané do úvahy. V roku 2012 boli vynaložené značné fniančné prostriedky na analýzu
odpadového hospodárstva spracovanú spoločnosfou Denkstatt. jej výsledky sa však
neprejavili a nic je známe, či sa určité riešenia vyplývajúce z tejto analýzy uskutočnili alebo
v budúcnosti uskutočnia. Poukázal tiež na medializované vyjadrenia primátora mesta zo
začiatku touto roka, že je jediným, kb sa móže s Pozemkovým spoločenstvom Veterná
Poruba dohodnút‘ na predlžení nájomnej zrnluvy. Následne v marci hola finančnej komisii
predložená ďalšia správa vrátane ekonomickej analýzy, v ktorej sa predpokladalo, že
skládkovanie vo Veternej Porube sa predlži o 2 roky, pričom si Pozemkové spoločenstvo dalo
nehoráznu podmienku, aby mu mesto Lipt. Mikuláš odovzdalo katastrálne úzernie Svátý
Stefan; navyše mesto má platit‘ vyššie nájomné za pozemky a musí sa zmluvne zaviazat‘, že
skládku nebude d‘alej rozširovat‘. Primátor mesta na zasadnutí komisie obhajoval uvedené
požiadavky s tvrdením, že územie Svátý Stefan je pre mesto nepotrebné, pretože nikdy ani
nebolo v majetku mesta Liptovský Mikuláš. Faktom však je. územie Svátý Stefan aj
v minulosti holo rnajetkom mesta. keďže patrilo do kú. Okoličné, čo potvrdila aj vedúca
právneho oddelenia MsU — o.i. je tam aj možnost‘ rozvoja cestovného ruchu do hudúcnosti.
Pozastavil sa aj nad zápisom z ostatného zasadnutia komisie lnančnej, majetkovo-právnej
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a cestovného ruchu, kde sa uvádza, že komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu
prerokovat‘ predložený návrh za podmienky, že druhá strana predloží svoje podmieiiky
písomne. čo je v rozpore so skutočnost‘ou. Zdóraznil. že komisia sa takýrnto návrhorn
nezaoberala ani o ňom nehlasovala. preto považuje za nehorázne, že takéto nepravdivé
tvrdenia sa objavujú v oúciálnom dokumente komisie. MsZ je predložená ďalšia ekonomická
analýza aje možné, že sa bude potrebné vrátif k predchádzajúcej analýze, ktorá hola súčast‘ou
podmienok v marci 2014 a ktorá hovorila o tom. že ak sa ncpodarí predlžit‘ skládkovanie o 2
roky, bude to mesto stát‘ 400 — 500 tis. eur, pretože nehudú prostriedky na zabezpečenie
rekultivácie skládky. Z predloženej ekonomickej analýzy však vyplýva, že účelová 1nančná
rezerva je k dnešnému dňu zisková, dokonca hude o 96 tis. eur naviac oproti skutočnej
potrebe, čo je chvályhodné. aj ked‘ na druhej strane na budúci rok bude na zvoz a uloženie
odpadu chýbaf 194 123 eur. V tejto súvislosti sa zaujímal. z akých prostriedkov sa hudú tieto
chýbajúce náklady v budúcorn roku fnancovaf.

lnz. Dušan Vinčur. poslanec MZ — pripomenul. že vo svojich vystúpeniach sa vždy
vyj adroval k číslam a považuje za potešujúce. že rezerva je dostatočná. vrátane uvedených 96
tis. eur, ktoré sú potrebné na to, aby mesto mohlo skládku uzatvorit‘. Póvodný rozpočet
vychádzal z toho, že sa predpokladalo uloženie väčšieho množstva odpadu, čo sa nenaplnilo,
ale na druhej strane VPS tvorili vyššiu rezervu (z 5 eur/l t zvýšili rezervu na 10 eur/l t,
v súčasnosti je to 8,60 eur/l t), čo napomohlo tornu, že mesto má v súčasnosti dostatok
finančnýeh prostriedkov na uzatvorenie skládky. Poznamenal, že skládku by holo potrebné
skór či neskór uzatvorit‘, bez ohl‘adu na to, aké hude vedenie mesta. V súvislosti s hodnotenírn
predložených analýz poukázal napr. na ckonomickú analýzu prevádzkovaniu multithnkčnej
haly predkladanú v minulorn období ing. Urbanovičom — napriek tornu. že namiesto
ziskovosti bola hala stratová. pripomenul, že nikdy nikoho neobviňoval ani nezosmiešňoval
ako to v súčasnosti robí Ing. lirbanovič.

MUDr. Slafkovský — v súvislosti s vystúpením Ing. Vinčura poznamenal. že tento sa
neznižuje na úroveň niektorých opozičných poslancov — keď chýbajú argumenty, dochádza
k urážaniu spoludiskutujúcich.

Ing. Urbanovič — pripomenul Ing. Vinčurovi, že práve on neraz kritizoval zle spracovanú
ekonomickú analýzu haly. Zdóraznil, že svojírn vystúpením chcel poukázat‘ len na to, že
ekonomická analýza odpadového hospodárstva nebola dohre spracovaná. Póvodným
zámerom tohto vedenia holo nešit‘ situáciu tak, že zvyšovaním množstva odpadu na skládku
(zvozom z mých obci vrátane Oravy) nebude zafažovať občanov, keď však zistilo, že takéto
riešenie je nereálne, zvýšilo poplatky za odpad a následne sa našli aj finančné prostriedky na
uzavretie skládky a rekultiváciu.

Inz. Jozef Bobák. poslanec MZ — pozitívne hodnotí, že sa začal vykonávať zher
opotrebovaného šatstva, na čo upozorňoval už niekoľkokrát v minulosti — od minulého roka
sa vyzbieralo už 44 ton šatstva. Poukázal tiež na otázku výchovy ohčanov k separácii a v tej
súvislosti na potrebu naučit‘ ich rozlišovat‘ aj drobný stavebný odpad, t.j. aby štrk a kamenivo
holi separované od ostatného drobného stavebného odpadu, pretože v budúcorn roku bude táto
zložka predstavovat‘ pre mesto oveľa vyššie náklady. Zároveň je potrebné riešiť aj vývoz
štrku zo zametania ulíc, ktorý tvorí cca 800 t ročne — navrhol vstúpit‘ do rokovania v súvislosti
s plánovanou výstavbou dial‘nic — možnost‘ umiestnenia takéhoto odpadu do podložia. Dalej
požiadal. aby vzhľadom na situáciu. ktorá vznikla so skládkou, holi občania aj
prostredníctvom médií požiadaní o poskytnutie in1rmácií o nelegálnych skládkach. ktoré sa
nachádzajú v katastni mesta Liptovský Mikuláš, aby sa tieto včas prostredníctvom občanov
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zamestnaných na aktivačných prácach odstránili a boli vyvezené na skládku, pretože ich
likvidácia by bola v hudúcnosti nákladnejšia. Na záver upozornil na množstvo odpadu od
podnikateľských subjektov, ktoré nlajú prevádzky na území mesta (4 540 ton). Podl‘a jeho
názoru najúčinnejšou formou ako ich prinútit‘ k separácii, je daňová forma — je potrebné
zaviest‘ daňové úľavy pre tie podnikateľské subjekty, ktoré dovezú na separačné stredisko
určitý vyseparovaný odpad, čím sa zníži množstvo odpadu uloženého na skládke.

Mgr. Martin Krajčí. poslanec MZ — vyjadril súhlas s názorom Ing. J. Bobáka, zároveň však
poznamenal, že povinnost‘ pre podnikateľov separovat‘ odpad prinesie nový zákon
o odpadoch — tým by sa od tejto povinnosti odbremenilo mesto.

Vladimír Stankoviansky, poslanec MZ — poukázal na prcdchádzajúce obdobie, ked‘ hola
mestskéniu zastupiteľstvu každoročne predkladaná správa o stave životného prostredia —

vzhľadom na to, že mesto si objednávalo práce od VPS, bob potrebné nešit‘ tiež odpadové
hospodárstvo, preto bola aj táto oblast‘ do správy zahrnutá. Považuje za pozitívne, že
množstvo odpadu ukladaného na skládku klesá; taktiež možno kladne hodnotit‘, že
Verejnoprospešné služby vyvážajú v 2-týždňových cykloch zelený odpad, ktorý je hradený z
poplatkov od občanov. Upozornil však, že zelený odpad je nutné rozčleňovat‘ na odpad zo
záhrad, z parkov a z cintorínov. Pnipomenul, že doposial‘ nebolo konkretizované, čo sa uhradí
z príjmov z poplatkov za odpad vo výške 945 125 eur — podl‘a jeho názoru je dóležité, aby
poslanci dostali takéto porovnanie. Na str. I v tabul‘ke č. I sa jednoznačne uvádza ako je
členený komunálny odpad — občana zaujíma predovšetkým zmesový komunálny odpad, za
ktorý platí poplatok, preto odporučil do budúcnosti doplnit‘ do správy údaje o použití týchto
príjmov. Malo by byt‘ teda jasné, čo sa platí z poplatkov od občanov a čo musí mesto hradit‘ z
mých daní — aj z tohto dóvodu je potrebné evidovat‘ osobitrie odpad zo záhrad, odpad z
cintorínov (v tomto prípade občan hradí náklady vo forme poplatku za prenájom hrobového
meista) a odpad z verejných priestranstiev. Pokial‘ ide o zmluvný vzt‘ah mesta s Pozemkovým
spobočenstvom Vcterná Poruba, viackrát upozorňoval na to, že zmluva nic je v súladc so
zákonom, podl‘a jeho názoru je teda neplatná — Pozemkové spoločenstvo nemóže zastupovat‘
napr. neznámych vlastníkov, s podielmi ktorých nakladá Slovenský pozemkový lbiid.

MUDr. Slafkovský k právnym záležitostiam v tejto veci by sa malo vyjadrit‘ právne
oddelenie. Pokial‘ by sa našla cesta k možnosti pokračovat‘ v skládkovaní, prikláňal by sa k
nej aj za cenu sporu s vlastníkmi, v súčasnom štádiu však spor neprichádza do úvahy —

vlastníci by pravdepodobne neumožnili mestu vstup na Svoje pozemky.

Krajčí nadviazal na poslanca Ing. Stankovianskeho — zmluvu naopak nehodnotí ako
neplatnú, pretože vlastníctvo závisí aj od výšky podielov, pričom SPF má zväčša nižšic
podiely a o hospodárení rozhoduje väčšinový vlastník. Predpokladá. že Pozemkové
spobočenstvo nemá právnu subjektivitu, má však zvolený výbor, ktorý rnóže rozhodovat‘ aj za
mých vlastníkov.

Ing. Stankoviansky — podstatné je, či je so Slovenským pozemkovým fondom uzavrctá
zmluva — táto musí byt‘ uzavretá v prípade akéhokoľvek pod idu.

Ing. Klepáčová — zmluva s SPF je uzatvorená; pripomenula. že Pozemková spoločenstvo je
len tretinovým vlastníkom.

Ing. Blcháč, PhD. — pripomenul rokovanie MsZ zo 17.3.201 1, ktorá sa venovalo výlučne
zniluve s Pozemkovým spobočenstvom Veterná Poruba - s odstupom času možno konštatovat‘,
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že tí poslanci, ktorí hlasovali za takúto zmluvu. zrejrne vychádzali z informácií, ktoré mali od
vedenia mesta a tieto inforrnácie boli nekorektně. V týchto dňoch sa preukazuje, že na
uvedené rokovanie hola predložená pre mesto nevýhodná zmluva a že vedenie predtýrn
konalo proti záujmorn mesta. keď nedokázalo obhájiť rozšírenie skládky na kataster obce
Srnrečany, keď holo jasné, že referendum, ktoré prebehlo. nernalo nič spoločné s ťizemným
rozhodnutím prc rozširovanie skládky na k.ú. Smrečany a ked holo zrejmé. že zmluva s
Pozemkovým spoločenstvom v r. 2005 bola uzavretá na dobu určitú. do 25.11.2010. kedy bol
nájom vo výške 0.03 eur/m2 (v súčasriosti je to 17x viac) za celkovú plochu pozemku vo
vlastníctve prenajímatel‘a. Mesto opakovane oslovilo Pozemkové spoločenstvo Veterná
Poruba s novým riešením na ďalšie roky. Pripornenul, že nájomná zmluva. ktorá končila
v novembri 2010, bola obojstranne podpísaná s povinnost‘ou prenajímateľa (Pozemkového
spoločenstva Veterná Poruba) po ukončení doby nájmu uzavrieť skládku a vykonat‘
rekultiváciu plochy tvoriacej predmet nájmu. Dňa 17.3.2011 primátor mesta vyhlásil, že táto
časť zmluvy podľa obchodného zákonníka nic je platná, hoci aj Krajský súd potvrdil platnost‘
zmluvy v celom znení. Z tohto hl‘adiska mesto de facto mohlo požadovat‘ od Pozemkového
spoločenstva Veterná Poruba, aby naplnilo znenie tejto zinluvy, avšak schválením nového
znenia mesto prakticky odpustilo prenajímatel‘ovi uvedenú povinnost‘. Faktom tiež je, že
mesto malo zmluvy na 2/3 skládky podpísané s ohčanmi a so Slovenským pozemkovým
fondom na dobu neurčitú, teda malo k týmto pozemkom prístup. Pripomenul, že podl‘a
predloženej správy v r. 2011 chýbalo na uzavretie skládky 1 245 378 eur a k 14.3.2014 suma
467 616 eur — to bol dóvod. prečo vedenie mesta presadzovalo, aby sa minimálne o 2 roky
predlžilo skládkovanie. pričom holo ochotné pristúpit‘ na podmienky prenajímateľa, t.j. aby
mesto odovzdalo Vet. Porube katastrálne územie Svátý Stefan (cca 10 000 ha), aby platilo
nájomné vo výške I eur/m2 a zaviazalo sa, že zabezpečí, aby sa skládka do budúcnosti
nerozširovala na smrečiansku stranu. Komisia životného prostredia a zdravia navrhovala, aby
vedenie mesta rokovalo s Veternou Porubou o možnosti skládkovania až do naplnenia
skládky, pretože v prípade jej uzavretia k 31 .10.2014 bude do naplnenia chýbat‘ cca 65 tis. ton
odpadu (vo flnančnom vyjadrení cca 650 tis. eur). Z analýzy, ktorá je súčast‘ou predloženého
materiálu, však vyplýva, že mestu v podstate žiadne prostriedky nechýbajú. dokonca
k 15.5.2014 je prebytok 96 tis. eur, pričom je pokryté aj monitorovanie na dobu 30 rokov,
tzn., že mesto už teraz na skládke zarobilo — považuje to za zvláštnu logiku. Podl‘a jeho
názoru v tomto momente by sa očakávalo od vedenia mesta, aby si priznalo chybu, t.j. že zle
odhadlo situáciu a nevyužilo čas takmer 4 rokov, aby pokračovalo v riešení problému. ktorý si
samo vyrobilo, takýto krok však zrejme od tohto vedenia nemožno očakávať. Uvádzané
číselné údaje pokladá za nekorektné a argumentáciu vedenia mesta za účelovú. Poukázal na
záznam z rokovania MsZ zo dňa 17.3.2011, kde zo všetkých diskutujúcich najpragnratickejšie
vysvetlil situáciu poslanec MUDr. Bod‘a, ktorý tvrdil, že je nereálne, aby sa za 4 roky uložilo
125 tis. ton odpadu, ktoré chýbali do naplnenia skládky a spochybnil vtedy uvádzané údaje. že
v r. 2011 sa uloží 28tis. ton odpadu, v r. 2012 34tis. t, v r. 2013 34 tis. tav r. 201429tis. t.

Skutočnost‘je cca polovičná a vtedajšie vyhlásenia niektorých poslancov (napr. Ing. Vinčura),
že skládka už nebude stratová. sa nenaplnili. V súvislosti 50 zamedzením prístupu mesta na
skládku koncom r. 2010 (ostnaté dróty) bol v januári 2011 v denníku SME uverejnený článok,
autororn ktorého bol vtedajší hovorca mesta a v ktorom sa oj. uvádza, že ‚.ukončenie
póvodnej zmluvy nikoho neoprávňuje na porušovanie vlastníckych a užívatel‘ských práv VPS;
podnikáme právne kroky, aby sme sa mohli dostat‘ na skládku. Predseda Pozemkového
spoločenstva Veterná Poruba na tieto vyjadrenia reagoval slovami, že .‚nemajú o čom
diskutovat‘; prečo by sa mali nechat‘ zasypat‘ odpadom a žiadost‘ o vypratanie pozemku je už
na súde. Aj z tohto vyjadrenia holo zrejmé, že problém nehol tak zásadný — mesto mohlo
ostnatý drót prestrihnúť a po svojich kornunikáciácb sa dostat‘ na skládku a pokračovat‘ aj
vjej rozširovaní. Tak mohlo mat‘ v 1. alternatíve na 15 — 17 rokov. resp. v 2. alternatívc na
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20 21 rokov vyriešený problém so zneškodňovaním odpadu. Medzičasom sa spracovávali
určité štúdie — komisii ZP a zdravia bola napr. predložená štúdia spoločnosti Denkstatt za
niekoľko tisíc eur, ktorá navrhovala partnerstvo s určitými súkromnými spoločnost‘ami
renomovanými v tejto oblasti, následne sa primátor mesta niekoľkokrát zúčastnil na
služobných cestách či už v rámci SR alebo v zahraničí. tzn.. že určité Rnančné prostriedky sa
vynakladali. ale žiadne výsledky neboli a začiatkom októhra 2W2 mesto oznámilo v médiách,
že sa začal proces uzatvárania skládky komunálneho odpadu vo Veternej Porube. Citoval
primátora mesta z toho ohdobia. keď vyhlásil: „Konice októhra 2014 je jasne detnovanýrn
termínom. Zaväzuje nás mat‘ preto už dnes jasnú ďalšiu stratégiu a postup“. Skutočnost‘ je
však taká. že tieto záväzky mesta sa nenaplnili. Na záver poukázal na rokovanie obecného
zastupiteľstva Veterná Poruba, ktoré sa oj. zaoberalo aj vyjudrením primátora mesta
Liptovský Mikuláš v TV Liptov, kde tvrdil, že zástupcovia Veternej Poruby ho ubezpečili, že
ak po nasledujúcich voľbách bude primátorom, mesto bude móct‘ pokračovat‘ v skládkovaní.
Obec Veterná Poruba sa od týchto vyjadrení dištancuje, čo potvrdzuje aj uznesenie obecného
zastupitel‘stva. Za zarážajúce považuje aj to, že obecné zastupitel‘stvo už 21.3.2014 rokovalo
o návrhu dohody medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou Veterná Poruba o zmene
začlenenia k.ú. Svätý Stefan, kým MsZ v Lipt. Mikuláši zatial‘ o takomto návrhu
nediskutovalo. Obecné zastupiteFstvo Veterná Poruba dokonca prij ab uznesenie, ktorým
vyjadrilo súhlas s takouto dohodou, aj ked‘ otázka skládkovania je už hezpredmetná. Preto sa
zaujímal, či vedenie mesta aj napriek tornu stále uvažuje o odovzdaní tohto katastrálneho
úzernia — osobne ho prekvapuje, že poslanci nernajú o tom žiadne informácie.

Ing. Jozef Repaský, zástupca primátora mesta — v súvislosti s odporúčaním poslanca Ing.
Blcháča. že toto vedenie by si malo priznaf chybu. poznamenal, že chybu by si mali priznať
práve tí. ktorí v predchádzajúcom období odrnietli ponuku kúpif pozemky pod skládkou za 10
mil. Sk. čím mohol byt‘ celý problém s d‘alším skládkovaním vvriešený. Podľa jeho názoru je
táto problematika najmä o slušnosti konania — akonáhle niekto vystupuje arogantne
a z pozície sily, vždy sa mu to vráti v negatívnej forme. Pripomenul, že toto vedenie sa vždy
snažilo komunikovat‘ slušne, žial‘, vd‘aka skúsenostiam z minulého ohdobia, ktoré rnajú
zástupcovia Pozemkového spoločenstva vo Veternej Porube, sa ich ncpodarilo presvedčit‘.
Mesto nájde iný spósob zneškodňovania odpadu a možno to bude ten istý spósob, ktorý malo
pripravený bývalé vedcnie mesta v roku 2010. Poznamenal, že uzatvorením skládky sa skončí
jedna etapa pre obyvateľov Veternej Poruby, ktorí tým dlhodobo trpeli.

Ing. Blcháč. PhD. — spomínané slušné korianie vedie k tornu, že mesto bude výrazne stratové.
Už v súčasnosti je o tretinu vyšší poplatok za odpad, napriek petícii „Nic drahším smetiam“,
ktorú členovia tohto vcdenia mesta v r. 2010 organizovali a ani nepodali. Každoročne bude
poplatok za odpad narastat‘ a mesto to bude každý rok stáC navyše 2 x 200 tis. eur — toto je
dósledok tzv. slušného prístupu. Pokia] vedenie mesta skutočne pristúpi k tomu. že bude
znovu obnovený projekt vytvorenia verejno-súkromného partnerstva. potvrdí sa tým len to. že
celé predchádzajůce obviňovanie. osočovanie, st‘ahovanie podaní zo súdov a pod. holo
účelové. Ak sa však takýto projekt predloží, určite zaň hudú hlasovať, pretože je to spósob.
ako VPS stabilizovat‘, ako zabránit‘ podozreniain z róznych činností. ktoré sa vo VPS dejú.
ako zabránif stratovému hospodáreniu VPS a ako slušne podnikat‘.

Ing. Klepáčová — k pripornienke Ing. Stankovianskeho poznamenala, že skutočne po minulé
roky bol z poplatku uhrádzaný aj odvoz odpadu z cintorínov, od minulého roku však mesto
neplatí za odvoz tohto odpadu — VPS si ho uhrádzajú z podnikatel‘skcj činnosti. Co sa týka
íinančnej účelovej rezervy, všetky analýzy vychádzajú z predpokladaných objemov —

nemožno ich považovat‘ za flxné. Pokiaľ ide o flnančný rozdiel medzi touto analýzou
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a analýzou, ktorá bola predložená v marci t.r., vznikol z toho, že od začiatku marca, kedy sa
mesto začalo touto problematikou zaoberat‘, VPS s projektantom prehodnotili, prepracovali
a na inšpekcii schválili prepočet, ktorý tvoril základ pre výpočet fnančnej účelovej rezervy.
I)alej boli z výpočtu projektanta odstránené náklady na rnonitorovanie, s ktorými počítal pri
póvodnom povolení skládky. Pri spracovaní novej analýzy sa teda brali do úvahy už reálnejšie
čísla, na rozdiel od póvodnej analýzy, kde sa počítali nielen náklady týkajúce sa skládky, ale
aj separovaného odpadu, čo spósobilo spomínaný rozdiel. Poznamenala, že prepočet. ktorý je
súčast‘ou tejto správy, sa týka výlučne skládky.

MUDr. Slafkovský — pripornenul, že príčiny tohto stavu siahajú až do roku 1977, kedy sa
začalo skládkovat‘ pod Veternou Porubou mesto to doteraz stálo minimúlne 160 mil. Sk, aby
sa dostalo do súčasného štádia. Poukázal na minulost‘, kcď sa zosúval svah pod Veternou
Porubou aj so skládkou a hrozilo, že celá halda odpadu (takmer 200 000 m3 nebezpečného,
toxického odpadu) sa zosunie do doliny a vytvorí sa neriadená priehrada. ktorú vodný tok
pretekajúci dolinou o krátky čas posunie až do Liptovskej Mary. Tým by sa znehodnotila celá
rekreačná oblast‘ a nebolo by jednoduché zbavit‘ toto vodné dielo všetkých toxických látok.
Poukázal na film „Cierna a červená voda‘, ktorý dokumentoval bývalú situáciu na skládke, t.j.
tekutinu, ktorá vytekala spod skládky — v súčasnosti spod skládky vyteká voda, ktorá je
monitorovaná aje čistá. Kal, ktorý vyteká zo skládky, sa prečerpáva cez kopec potrubím
a končí v LVS, kde sa následne čistí. Co sa týka zmluvy, pripomenul, že platnost‘ póvodnej
zmluvy s vlastníkmi pozemkov končila 11.11.20 10, t.zn., že aj mesto vozilo odpad na skládku
určitý čas neoprávnene (bez zmluvy) a hned‘ po vol‘bách došlo k tornu, že vlastníci si oplotili
tento pozemok — zabránili vstupu a mesto sa mohlo rozhodnút‘ medzi možnost‘ou vstupovat‘
na pozemok násilnc, alebo hl‘adat‘ cestu dohody. Keby mesto nevzalo na seba farchu
uzatvorcnia skládky, muselo by ju uzatvorit‘ spoločenstvo vlastníkov pozemkov pod
skládkou — táto možnost‘ sa vyhodnotila ako nereálna a holo pravdepodohné, že mesto by
každý spor v tejto veci na súde prehralo. Preto je rozurnncjšie hl‘adat‘ cestu dohody, kedy by
sa skládka mohla prevádzkovat‘ d‘alej, a to aj za cenu, že by to stálo určité flnančné
prostriedky navyše. V súčasnosti možno konštatovat‘, že povinnost‘ tvorit‘ fond účelovej
rezervy, ktorú mali VPS ešte v rokoch 2008 — 2010 a netvorili ju, súčasné vedenie dobehlo
a tento fond v celej výške dotvorilo. Z týchto prostriedkov je možné skládku uzatvorit‘,
pričorn k žiadnemu nadmernému navýšeniu daní nedošlo — mesto si len uplatnilo poplatok
v zmysle zákona, pričom dodnes je sadzba poplatku za odpad ešte o niečo nižšia ako sú
náklady mesta na prevádzku skládky. Riešenie, ktoré malo bývalé vedenie mesta pripravené,
t.j. variant s tzv. PPP projektom, Urad pre verejné obstarávanie zrušil, pretože jeho
konštrukcia bola účelovo prispósohená záujrnu určitej skupiny l‘udí. ktorej bob vopred
prisl‘úhené, že dostane o 30 % príspevku viac ako dostávajú VPS (t.j. predpokladali sa o
takmer 1 mil. eur vyššie náklady).

ln. Blcháč. PhD. + In. Urbanovič — obvinili primátora mesta z klamstva (mimo mikrofónu).

JUDr. Trnovský — vyzval kolegov poslancov, aby neprerušovali primátora mesta vjeho
vystúpení (mimo mikrofónu).

MUDr. Slafkovský — pripustil, že móže mat‘ aj zlé informácie. upozornil však, že je zásadný
rozdiel medzi klamstvorn a prezentovaním informácií, ktoré sú prevzaté z verejne dostupných
dokumentov, ktoré boli predkladané vtedajšiemu MsZ a ktoré boli predložené do súťaže.
Z nich jednoznačne vyplýva, že náklady na PPP projekt v prípade jeho realizácie by boli
takmer o 30 mil. Sk vyššie ako boli náklady v spolupráci s VPS. Na tomto bola založená aj
petícia „Nic drahším srnetiam‘, ale nakoľko jej aktéri mali poznatky ako holo naložené
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s predchádzajúcou petíciou a poznali aj vzťah bývalého vedenin k ohčanom tohto mesta,
s ktorými neholo ochotné stretnúť sa a diskutovať, ale naopak, vyrnýšľať si na nich rózne
šikany administratívneho charakteru. nakoniec túto petíciu nepredložili. pretože to holo už
zbytočné, nakoľko UVO rnedzičasom celý proces zrušil. Co sa týka poplatkov za odpad,
poznamenal. že sa čiastočne dorovnali s nákladmi súvisiacimi so skládkovaním. Pripomenul.
že pokiaľ by sa neukladal odpad na skládku vo Veternej Porube (t.j. na vlastnú skládku),
náklady by boli ovel‘a vyššie (v súčasnosti sú ceny na trhu 47 — 48 eur/t za dovoz odpadu).
Nesprávny je aj názor, že ak by vývoz odpadu vykonávala určitá spoločnost‘ cez PPP projekt.
cena by bola riižšia — naopak, cena by zrejme bola ešte vyššia. Zdóraznil. že mesto je
v súčasnosti v štádiu, do ktorého sa dostalo predovšetkým zásluhou činnosti poslaneckého
klubu, ktorý viedol MsZ v období rokov 2006 — 2010, kedy následkom toho, že nevznikla
dohoda s Veternou Porubou a s majitel‘mi pozemkov. sa Pozemkové spoločenstvo po zlých
predchádzajúcich skúsenostiach rozhodlo ukončit‘ spoluprácu s mestom. O tom. že
zástupcovia PS holi póvodne naklonení spolupráci, svedčí aj záznam z ich hlasovania spred
cca 1.5 mesiaca; následne hlasovali ešte raz. priČom Sa dohodli, že skládkovanie mestu
nepredlžia. Pri tomto rozhodovaní vychádzali z toho, že zatiaľ nic je známe. aká bude zostava
v rneste po voľbách v r. 2014, preto si preventívne uplatnia možnost‘, ktorú majú, tj. že budú
požadovat‘ uzatvorenie skládky. Ziaľ, mesto im svojou činnosťou v období spred 4 rokov
takúto príčinu zavdalo. Co sa týka plánu mesta vyhlásit‘ verejné obstarávanic na likvidáciu
odpadu formou OVS s viazanost‘ou na 2 roky, je potrebné vychádzat‘ z toho, že dodnes nic je
známa koncepcia odpadového hospodárstva SR po roku 2015 a takisto nic je platný zákon
o odpadoch, t.zn.. že nic je možné viazat‘ sa v tejto oblasti na obdobie po r. 2017 — MsZ sa
bude musieť touto otázkou do budúcna zaoberat‘. V súvislosti s nekorektným správaním sa
niektorých opozičných poslancov (vykrikovanie, osočovanie, urážanie) vyj adril očakávariie,
že Sa za toto konanie ospravedlnia. Zdóraznil, že takéto správanie nic je hodné slušných t‘udí,
ktorí chcú byť poslancami v tomto meste, ktoré má takú závažnú a peknú históriu.
K obviňovaniu jeho osoby z klarnstva poznamenal, že möže mat‘ zlé inforrnácie, avšak
informácie, ktoré sú zverejnené a platné, hovoria o opaku. Je nepochybné. že ak by bývalý
primátor mesta rozhodoval v tejto veci inak. mesto by v súčasnosti malo nulový problém
s Veternou Porubou. Výbor Pozemkového spoločenstva Velerná Poriibaje za týchto okolností
ochotný rokovat‘ leti so súčasným vedením mesta s tým. že ak by toto vedenie pokračovalo aj
po nadchádzajúcich voFbách. podpísal by s ním zmluvu na d‘alších 10 rokov. Spolupráci
s mestom je naklonené aj obecné zastupitel‘stvo obce Vetcrná Poruba. Opáť pripomenul. že
keby holo MsZ schvátilo odkúpenie pozemkov pod skládkou v r. 2008 za ponúkanú cenu 10
mil. Sk. dnes by nehol žiadny problém a mesto by mohlo pokračovat‘ v skládkovaní aj
smerom na smrečiansku stranu. V tom prípade by rezerva skládky nepredstavovala 100 tis.nť,
ale 350 tis. — 400 tis. rn3, čo by umožnilo dlhodobo riešiť ukladanie odpadu pre celý región
Liptova. Ziaľ, toto rozhodnutie neholo prijaté a výsledok je dnes taký, že vd‘aka VPS
a d‘alším zainteresovaným l‘uďom je vytvorená finančná účelová rezerva na uzatvorenie
skládky ajcj monitorovanie na d‘alších 30 rokov, t.j. nehrozí ohava, že by tieto náklady
osohitnc zaťažili rnestský rozpočet. Problematikou zneškodňovania odpadov do budúcnosti sa
hude potrehné hlhkovo zaoberat‘, avšak až po prijatí konccpcie odpadového hospodárstva SR
po r. 201 5, pretože takáto koncepcia v súčasnosti nic e spracovaná.

Ing. Rengevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia so zmenou uvedenou
predkladatel‘kou materiálu — doplnenie nového písm. h) do časti I.

Mestské zastupitel‘stvo doplnený návrh schválilo (13 poslancov za. 3 proti, 2 sa zdržali
hlasovania. 5 nehlasovalo). K návrhu holo prijaté uznesenie Č. 48/20 14. Obsah uznesenia je
prílohou tejto zápisnice.
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14/ PROGRAM ODPAI)OVÉI-IO HOSPODÁRSTVA MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ NA ROKY 2011 —2015

Správu predložila Ing. Iveta Klepáčová, vedúca útvaru životného prostredia
a poľnohospoclárstva MsU. Uviedla. že Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský
Mikuláš vyplýva zo zákonnej povinnosti nadviazať na program, ktorý má spracovaný
Slovenská republika a na to nadviizujúci POH vyššieho územného celku. Pripomenula. že v r.
201 2 malo mesto spracovanú analýzu odpadového hospodúrstva spoločnosťou Denkstatt —

všeobecné odporúčania tejto analýzy navrhovali zvyšovať enviromentálne povedomie
ohyvatel‘stva. prchodnoti[‘ výšku poplatku za komunálny odpad, ktorý podl‘a zrealizovaného
prieskumu preukázal, že bol pod priemerom SR, ďalej zabezpečit‘ skládkovacie kapacity
a mestám a obciam na Liptove a v širšom regióne odporťičal spojit‘ sa do váčšieho celku
v oblasti tiešenia odpadového hospodárstva. V strednom a dlhodobom hl‘adisku bol
odporúčaný odklon od doterajšieho skládkovania. V záviznej časti programu sú prebraté
cide, ktoré sú stanovené VUC — uvádzajú sa objemy, ktoré by sa mali vyseparovat‘ do r.
2015, pričom z ukazovatel‘ov pre r. 2013 apre r. 2015, týkajúcich sa biologicky
rozložitel‘ného odpadu, je už dnes zrejmé, že budú splnené. Dóležitejšou úlohou je zabezpečit‘
na opátoviié použitie 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov v r. 2015 — ked‘že túto hodnotu
považuje za reálne dosiahnutel‘nú, bola prevzatá do POH. Zistenia z r. 2013 svedčia o tom, že
mesto Lipt. Mikuláš dokázalo zabezpečit‘ zhodnotenie viac ako % odpadov vyprodukovaných
na území mesta. V návrhu POH sú určené aj opatrenia, ktorými by sa mali tieto hodnoty
dosiahnut‘; ide o smerný program a mesto sa bude musiet‘ snažit‘ naplnit‘ jeho ukazovatele.

Ing. Stankoviansky — poukázal na absurdnost‘ povinnosti spracovania takéhoto materiálu,
najmLi ked‘ nie je známe, kde bude mesto skládkovat‘ odpad od budúceho roka. V zmysle
platnej vyhlášky bola napr. povinnost‘ do konca roka 2013 znížit‘ množstvo biologicky
rozložiteľného odpadu na 50 %‚ čo mesto už splnilo, preto nevidí clóvod takéto veci
programovat‘. Navyše považuje za nonsens, že plánovanie sa vykonáva do r. 2015, t.j.
v podstate len na 1 rok. Pripomenul, že takéto programy boli spracovávané pred cca 20 rokmi,
neskór táto povinnost‘ zanikla a v súčasnosti sa opát‘ obnovuje. Na základe dlhoročných
skúseností vyslovil tvrdenie, že mesto Liptovský Mikuláš je v oblasti zneškodňovania odpadu
na takej vysokej úrovni ako máloktoré mesto na Slovensku.

MUDr. Slafkovský — podporil vyjadrenia poslanca Ing. Stankovianskeho a zároveň potvrdil.
že zatial‘ nieje schválený POH SR na obdobie por. 2015. POI{ ZSK bol schválený 15.2.2014
a ukladá mestám a obciam určitú povimost‘, ktorú si mesto spracovaním tohto materiálu
splnilo. Plne súhlasí s tvrdením Ing. Stankovianskeho, že mesto Liptovský Mikuláš sa v tomto
smere, t.j. v likvidácii odpadu, v triedení odpadu a v zodpovednosti voči životnému
prostrediu, opakovane radí na popredné miesta na Slovensku.

Ing. Rcnevič — otázka recyklačných poplatkov — zaujímal sa, či mesto dostáva určitý
príspevok z tohto fondu, resp. sajedná výlučne o finančné prostriedky pre štát.

MUDr. Slaflovský — recyklačné poplatky predstavujú príjem do štátneho rozpočtu — z neho je
určitá čiastka poskytnutá mestu v závislosti od ninožstva vyseparovaného odpadu (mesto Lipt.
Mikuláš ročne dopláca na separáciu cca 100 tis. eur; od štátu dostáva cca 20 tis. eur). Tým, že
mesto doteraz prevádzkovalo vlastnú skládku, stratu na separácii každoročne vykrylo ziskom
Zo skládky — po jej uzatvorení bude nutné kryt‘ separáciu z rozpočtu mesta, t.j. rozpočet sa
každoročrie bude musiet‘ navyšovat‘ o cca 100 tis. eur.

18



lne. S(ankoviansky opLikovane vyjaclril ncsúhkis s leislLItívnym postupom — Ioické by
holo na základe údajov Z micstnej samosprávy sprLlcoVať POJ I vyšších úzcmných celkov
LI Z nich POl I SR.

ln. l)ušan Vinčur, poslanec MZ — taktiež sa pozastavil nad opačným postupom, pričom sa
vychádza z POt! SR. z ktorého Sa odvíjajú POl-l jednotlivých VĹJC a následne P014 obcí
LI micst. ktoré sú závizné aj pre všetky organizácie pósobiace na ich území. Z tohto pohl‘adu
tLlkticž považuje za absurditu, že mesto Liptovský Mikuláš má vylepšovat‘ určité stanovené
normy napriek tornu, že má vynikajúce výsledky v sepa1ovaní. Zial‘, legislatíva je postavená
týmto spósohom a mesto ako aj všetky oranizácie ju musia ľešpektovať. čím sú však nútené
vykazovat‘ často nereálne ukazovatele. Podstatné je, či sa legislatíva v tomto srnere posunie
ďalcj, tzn., či sa narniesto tabuľkovo stanovených ukazovateľov budú vyhodnocovat‘ reálne
údaje. Faktom je, že občania na území mesta separujú maximálne, rezerva je však hlavne vo
Irmách. Mesto prostredníctvorn VPS zberá komunálny odpad nielen od obyvatel‘ov, ale aj od
organizácií, preto práve v tejto oblasti bude potrebná zmena legislatívy. Poukázal tiež na
problém, na ktorý upozorňoval už prcci mkom, a to otázku zeleného odpadu. Aj ked‘ za r.
2013 mesto za likvidáciu tohto odpadu zaplatilo o 5 tis. eur menej oproti predchádzajúcemu
obdohiu, stále vidí v tejto oblasti veľkú rezeivu. Riešením by bob určit‘ spósob motivácie
občanov. aby vine pristupovali ku kompostovaniu tohto odpadu (t.j. nielen v záhradkárskych
osadách, ale aj pri rodinných domoch). Co sa týka nákladov na separáciu, odporučil
prepočítať, či v prípade vývozu komunálneho odpadu na inú skládku po 31.10.2014 sa mestu
nevráti čast‘ nákladov na separáciu v tom, že bude vyvážat‘ menej komunálneho odpadu.

Ing. Renevič — pokiaľ ide o ťirmy, pripornenul, že sa jedná len o otázku rnyslenia
a uvedomelosti — ich fnančnú motiváciu k separácii by nepovažoval za optimálny spósob
riešenia situácie. Co sa týka zeleného odpadu, ide o pomerne zložitý problém — pokial‘
občania budú rnusieť za tento odpad osobitne platit‘, nebude končit‘ na zbernom dvore, ale
budú vznikať nelegálne skládky.

Inu. Stankoviansky — čo sa týka finem, ciel‘om nebolo určovat‘ im nové podrnienky, ale skór
kontrolovat‘ dodržiavanie súčasných.

MUDr. Jaroslav Barok, poslanec MZ — poukázal na skúsenosť z minulého obdobia (pred r.
1989) — v západných krajinách sa už v tom čase separoval odpad, pričom obyvatelia holi
povinní obaly pred ich uložením do zbernej nádoby vyčistit‘ — v prípade nedodržania tejto
povinnosti bola občanovi udelená pokuta, resp. platil ovel‘a vyšší poplatok za odvoz odpadu.
Na tomto príklade chcel dokumentovat‘, že pokial‘ sa situácia v štáte nezmení, t.j. pokial‘
nebudú určené vyššie poplatky za ncseparovanie, situácia v tejto oblasti sa nezmení.

Ing. Vinčur — pripomenul, že firmy produkujú jednak komunálny ajednak priemyselný
odpad, pričom priemyselný odpad je daný zákonom (inšpekcia kontroluje množstvo
vyprodukovaného odpadu, atd‘.). Rezervu však vidí práve v komunálnorn odpade je
potrebné nájst‘ spósob, akým motivovat‘ všetky organizácie na území mesta. aby separovali
komunálny odpad — tým sa súčasná hranica posunie ďalej.

MuDr. Slafkovský — je perspektíva. že časom sa prejde na množstevný zber, ktorý by mal
reflektovat‘ na množstvo vyseparovaného odpadu; v prípude, že určitý subjekt odpad
nevyseparuje, za tento bude platit‘ vyšší poplatok. Tento spósob si však vyžaduje aj určitú
vyššiu formu občianskeho uvedomenia — ohčania by mali ohlasovat‘ prfpady nelegálneho
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vysýpania odpadu a pod. Pokiaľ sa všctci v mysteni nedostanú na takúto úroveň. prejsť na
formu rnnožstevného zberu bude veľmi problematické.

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

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (14 poslancov za. 3 sa zdržali h[asovania. 6
nehlasovalo). K návrhu bob prijaté uznesenie Č. 49/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

15/ PODMIENKV VYDÁVANIA POVOLENÍ NA VYHRADENIE
PARKOVACIEHO MIESTA NA MIESTNYCH KOMUNIKÁC1ÁCH
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PRE VOZII)LO ZABEZPEČUJÚCE
INDI VIDUÁLNU PREPRAVU FYZICKEJ OSOBY SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM

Návrh predložil Ing. Ľubomír Hán, vedúci oddeienia životného prostredia. dopravy
a verejriých priestranstiev MsU. Na úvod upozornil na opravy a dopinky v návrhu uznesenia,
a to v sbove „podmienky“ nahradenie rnatého začiatočného písmena veľkým písmenom
a doplrienie schval‘ovacej časti o text „ktoré sú prílohou tohto uznesenia“. V samotných
Podmienkach v Čl. II. ods. 4.1 a4.3 odporučil doplnif text „a musia mat‘ uhradené všetky
záväzky voči mestu Liptovský Mikuláš. Poznamenal, že problematika vyhradzovania
parkovacích miest pre telesne postihnutých je vel‘mi náročná téma na diskusiu. V kornisii
dopravy a VP sa ňou zaoberali už niekoi‘ko rokov. nedokázali však stanovit‘ objektívne
podrnienky, na základe ktorých by sa mali tieto parkovacie miesta vyhradzovat‘. V súčasnosti
nic sú na úrovni mesta stanovené konkrétne podmienky postupu v tejto oblasti, ani samotný
zákon č. 135/1961 Zb., ktorý umožňuje mestám vybradzovaf parkovacie miesta. bližšie
nešpecifikuje, za kých podmienok. Preto sa hlavne z pohľadu oddelenia ZPDaVP rozhodli
zadefinovat‘ postup a predložit‘ ho MsZ. Poznamenal, že od. r. 2011 hlavne z dóvodu
obrovského nárastu počtu parkovacích miest mesto obmedzibo vydávanie povolení na
konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla a bob vyhradených len niekoľko všeobecných
miest pre ZTP obČanov. ZaČiatkom r. 2011 bob evidovaných 116 vyhradených miest pre ZTP
(veľký nárast bol hlavne za roky 2009 — 2010), odkedy sa obmedzilo vydávanie povolení
s tým. že je potrebné určitým spósobom zadefinovat‘ podmienky. Vychádzalo sa
z predchádzjúcich skúseností z minulosti, kedy k vyhradeniu miesta postačoval trvalý pobyt
žiadateľa v danej Iokalite a vlastnenie parkovacieho preukazu EU alebo osobitné označenic
motorového vozidla. Pritom sa rieskúrnalo, či daná osoba je vodičom motorového vozidla
abebo či vlastní motorové vozidlo, v dósledku čoho dochádzalo k prípadom zneužívania
vyhradených miest rodinnými príslušníkmi žiadateľov. V komisii i v mestskej rade boli
pomerne rozsiahle diskusie k spósobu stanovenia podmienok — zvažovalo sa. či navrhované
podmienky nic sú prísne, resp. čije nutné. aby sa za vyhradenie tohto miesta platili poplatky.
Porovnal situáciu s mými mestarni v rámci SR — niektoré majú definované poplatky za
zriadenie takéhoto miesta, kým v mých je od poplatku oslohodené. Navrhovaná výška
poplatku 150 eur je odvodená od reálnyeh nákladov, ktoré mesto doteraz platilo VPS za
vyhradenie parkovacieho miesta.

Ing. Urhanovič — vzhľadom k tomu, že doteraz neboli stanovené podmicnky, zaujímal sa, na
základe čoho boli vydávané licto povolenia.

Inu. Rán — povolenie bob vydané žiadateľovi. ktorý mal trvalý pobyt v dancj lokalitu
a vlastnil osobitné označenie motorového vozidla alebo parkovací preukaz.
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lnu. Urbanovič — upozornil na prípad obyvatel‘a sídliska Podbreziny, ktorému vyše roka
nehola na takúto žiadost‘ doručená odpoved‘ — požiadal o preverenie. Stanovenie takýchto
podmienok je podl‘a jeho názoru potrebné, pretože ide o problém hlavne na sídliskách, na
druhej strane však považuje za nepochopitel‘né, že tí, ktorým bob vydané povolenie
v predchádzajúcom období, t.j. bez akýchkol‘vek podmienok, budú musiet‘ predložit‘ novú
žiadost‘ až v budúcom roku, kedy im skončí platnost‘ vydaného povolenia. Odporučil preto
schválit‘ platnost‘ týchto podmienok od 1.7.2014 s tým, že budú platit‘ rovnako pre všetkých.

Inp. Lucia Cukerová, poslankyňa MZ — pripomenula, že väčšina dokumentov, ktoré majú
všeobecnú platnost‘ pre obyvatel‘ov mesta, sa vydávajú formou VZN, ktorým sa stanovuj Ú
poplatky, t.j. právna vymáhatel‘nost‘ je daná. V tejto súvislosti sa zaujímala, či aj predbožené
Podmienky nie je potrebné prijat‘ formou VZN — tým by sa okrem stanovenia výšky
poplatkov zároveň vyriešila aj otázka platnosti a účiimosti predpisu.

Ing. Hán — žiadatel‘om, ktorých žiadost‘ je dlhšiu dobu nevybavená, sa mesto vždy snažilo
odpovedat‘ — pokial‘ sa stalo, že niektorému žiadatel‘ovi nebolo odpovedané, ospravedlnil sa
za pochybenie. Co sa týka termínu účinnosti tohto predpisu, prehodnotenie už vydaných
povolení je možné vykonat‘ ihned‘ (uvedený termín bol doplnený na základe pripomienky
MsR), upozornil však, že celkovo je potrebné prehodnotit‘ 160 parkovacích miest (+ 54
nových žiadostí), čo si vyžiada určitý časový priestor — je možnost‘ zvládnut‘ to napr. do
konca roka. Co sa týka prijatia podmienok formou VZN, poznamenal, že vyhradzovanie
parkovacích miest je dané v rámci prenescného výkonu štátnej správy. Zákon neumožňuje
obci prijat‘ k tejto problematike VZN, v rámci svojho pósobenia v SPA sa však bude snažit‘
presadit‘, aby sa jej prostredníctvom predložila požiadavka na doplnenie zákona na MDVaRR
SR. Mesto potrebuje tieto podmienky na vydávanie klasických povolení na vyhradenie
parkovacieho miesta, t.j. nic pre účely správneho konania. Je potrebné schválif určitý rámec,
aby mesto malo možnost‘ pokračovat‘ vo vyhradzovaní resp. rušení parkovacích miest.

Ing. Stankoviansky je potrebné. aby oddelenie ŽPDaVP na[o určitý predpis, na základe
ktorého bude vydávat‘ povolenia, poplatky však odporučil stanovif až vtedy, ked‘ budú
spoplatnené všetky parkoviská.

MUDr. Slafkovský — upozornil, že týmto návrhom sa neschval‘uje poplatok — jedná sa len
o náklady spojené so zriadením vyhradeného parkovacieho miesta.

JUDr. Trnovský — pripomenul, že poplatky možno vyberať len na základe zákona a v rámci
zmocnenia ‚ ktoré dáva zákon o miestnych daniach a poplatkoch. V týchto Podrnienkach sa
v či. II. ods. 4 uvádza, že ide o „flnančné náklady vzniknuté so zriadením...“, t.j. nejedná sa
o poplatok v zmysle zákona o miestnych daniach a poplatkoch.

JUDr. Ján Droppa, poslanec MZ — k vyjadreniu Ing. Cukerovej poznamenal, že v tomto
predpise nic je článok o sankciách, tieto teda nemožno uplatňovat‘. Ide o normatívny právny
akt, ktorý stanovuje podmienky, za akých sa vydá parkovací preukaz. Potvrdil vyjadrenie
JUDr. Trnovského, že sa jedná o preukázateFné náklady na základe kalkulácie VPS. Mestská
rada sa zaoberala aj otázkou platobnej schopnosti žiadatel‘ov podiel‘at‘ sa na týchto nákladoch.
preto sa výška platieb rozlíšila podl‘a životného minima a pod. Co sa týka platnosti resp.
účinnosti, do predpisu boli doplnené prechodné ustanovenia s tým, aby súčasní držitelia
povolení mali dostatok času na predloženie novej žiadosti. Otázkou je, čije účelné presúvat‘
túto agendu až do r. 2015, tj. či by nemal byt‘ určený skorší termín
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Ing. Jozef Bobák. poslanec MZ — pripomenul. že počet žiadostí prevyšoval zákonom určený

počet vykradených parkovacích miest — jedná sa hlavne o to. aby tieto miesta neblokovali

možnost‘ parkovania pre ostatných občanov. V tejto oblasti je potrebné urobit‘ poriadok za

určitých podmienok, ktoré hudú transparentné, verejné, tak, aby všetci mali rovnaké

možnosti.

Mgr. Krajči oceňuje, že napriek tornu, že sa neschválila parkovacia politika. riešia sa aspoň

čiastkové veci, ktoré sú aktuálne. Zároveň predložil dva pozrneňovacie návrhy: v či. VI. ods.

1 odporučil upravit‘ termín 30.6.2015 na 31.12.2014 a v súvislosti s návrhom prcdkladateľa na

doplnenie či. 11. ods. 4.1 a 4.3 o text „a musia mat‘ uhradené všetky záväzky voči mestu

Liptovský Mikuláš“ odporučil pred slovo „záväzky“ doplnit‘ slovo „splatné“.

Ing. Hán — konkretizoval výšku nákladov spojených so zriadením vyhradeného parkovacieho

micsta — cca 100 eur predstavujú náklady na priamy materiál (2 dopravné značky. úchytky,

stlpik) a cca 50 eur — výkop jamy. dovoz materiálu, betonáž.

Ing. Renevič — predložil na hlasovanie jednotlivá návrhy:

pozmeňovací návrh Mgr. Krajčího — v Čl. II. ods. 4.1 a 4.3 pred slovo .‚záväzky“ doplnit‘

slovo „splatné“ — návrh schválený (19 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania),

—pozmeňovací návrh Mgr.Krajčího - v čl.V1. ods.1 upravit‘ termín 30.6.2015 na 3 1.12.2014

návrh schválený (18 poslancov za. 2 nehlasovali)
— návrh uznesenia ako celok — vrátane schválených zmien a doplnkov — návrh schválený

(16 poslancov za, 4 nehlasovali).

K návrhu bob prijaté uznesenie Č. 50/2014. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

16/ INFORMÁCIA O PLNENÍ PODMIENOK ZML[JVY O SLUŽBÁCH
MEDZI MESTOM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A SPOLOČNOSŤOIJ

SAD LIORBUS, a.s.

Správu predložil Ing. Ľubomír Hán, vedúci oddelenia životného prostredia. dopravy

a verejných priestranstiev Msti. Uviedol, že táto správa má poslancom podať informáciu ako

sa vyvíjala situácia pri plnení podmicnok ako aj z pohl‘adu ekonomiky na úseku rnestskej

autobusovej dopravy za rok 2013 — je zverejnená a dostupná na internete. Konštatoval, že

spolupráca so SAD LIORBUS, a.s. je na dobrej úrovni, dokonca od zmeny spósohu výkonu

kontroly záverečného účtovania finančných prostriedkov došlo k jej zlepšeniu. Samotný

dopravca pocil‘uje aspoň čiastočný tlak zo strany mesta na to, že musí nákladové položky

zúčtovat‘ korektne. Na záver konštatoval, že touto kontrolou neboli zistcné žiadne

pochybenia.

Mgr. Krajčí — ocenil spracovaný materiál a zároveň pripomenul, že keď sa začiatkom roku

2012 polemizovalo o výške nedop]atkov za výkony vo verejnej doprave. nemohol byt‘

predložený takýto materiál, pretože nebola žiadna efektívna kontrola Zo strany mesta. Pre

tento účel bola zriadená kornisia, ktorá v 1. štvrt‘roku 2012 vykonala hlbkovú kontrolu, ale

zároveň aj revíziu zmluvného vzťahu s SAD — výsledkorn je. že je možné predložit‘ takúto

správu, pretože sa ujasnil predrnet kontroly, postupy kontroly a mesto má z tejto kontroly aj

určitý relevantný výstup. Spätne poďakoval všetkým. ktorí sa na tom podieľali a zdóraznil. že
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takáto čínnosf prináša efekt, pretože dobré zrnluvy robin dobrých partnerov. Pokiaľ ide

o prínosy. z informácií. ktoré holi k dispozícii za r. 2011, je zrejmé. že pósohí určitý zmluvný

tlak na prcpravcu, t.j. oprávnený tlak na znižovanie prevádzkových nákladov, ktoré následne

nemóže premietať do náhrady strát za dopravnú obslužnost‘ vo verejnom záujme. To hol aj

hlavný ciď toho, čo mesto chcelo dosiahnut‘, t.j. aby sa príspcvky na verejné výkony

každoročne znižovali a ncnarastala žiadna dodatočná príspevková povinnosť pre mesto

uhrádzaf tieto výkony. Podarilo sa znížit‘ aj podiel prevádzkového zisku, ktorý si účtuje

dopraven, o 0,5 %. čo pri celkových dopravných výkonoch predstavujc nczanedhatcl‘nú sumu.

Preto považuje za potešujúce konštatovanie na str. 6 ods. 1, že v t.r. je prebytok. t.j.

hospodárcnie MAD vo vzt‘ahu k mestu dosiahlo kladný hospodársky výsledok vo výške

1 031 eur, t.zn., že mesto nezaplatito viac ako rozpočtovalo na dopravu. a to s tým efektom, že

je možné ponechať rozsiahly systém zliav tak ako je nastavený pre občanov a zároveň

nezvyšovat‘ cestovné, aby hola dodržaná dopravná obslužnost‘. Konštatovul. že v zásadc boli

splnené všetky požiadavky mesta a verí, že to prinesie pozitívum pre občanov k tornu, aby

v budúcnosti mali zabezpečcnú dostatočnú dopravnú obslužnost‘ a aby sa nezvyšovali ich

náklady na cestovanie.

Ing. J. Bobák — faktom je, že mesto nedokáže zachytit‘ všetky veci — pri kontrole rnóžu

niektoré detaily uniknút‘, pozitívne však je, že mnohé veci boli zmcnené, čo prospcje dobrému

zmluvnému vzt‘ahu. Upozornil na str. 8. kde boli doplncné aj počty najazdených kilometrov

k určitému termínu kontroly, čo považuje za podstatné z hl‘adiska nákladov. V minulosti

presadzoval, aby sa vykazovali priame náklady na opravy vozidiel, v súčasnosti však pokladů

za efektívnejšie vykazovať ich percentuálne. pretože vozový park SAD zahřňa aj staré vozidlá

— bude potrebné nešit‘ tieto náklady aj v súvislosti so spotrebou pohonných limót, t.j. detailne

rozúčtovat‘ podl‘a jednotlivých vozidiel.

Mur. Krajči — poznamenal, že tieto výsledky rnöžu napomóct‘ aj pri realizácii grafikonu,

nakoFko sú už k dispozícii relevantné informácie o prejazdených kitometroch aj o vyt‘aženosti

liniek. t.zn., že to má niclen ekonomický efekt, ale aj obslužný.

Ing. Hún — pripomenul. že kladný hospodársky výsledok sa podarilo zachovat‘ aj napriek

tornu, že poklesol počet prepravených ccstujúcich — v skutočnosti majú takéto kontroly svoj

význam. Poukázal takliež na obnovu vozového parku s výnimkou vozidla z r. 2000, kloré je

ešte zaradené do výkonov, slúži však už len ako záložné vozidlo. Aj z tohto pohľadu možno

konštatovat‘, že oproti mým rnestám je zmodernizovaný vozový park MAD Liptovský

Mikuláš na vel‘rni dohrej úrovni a aj na základe komunikácie so zástupcami mých samospráv

aj cena, ktoráje uvedená v tabuľke č. l,je z tohto hľadiska primeraná.

Ing. Rengevič — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mcstské zastupitel‘stvo návrh schválilo (14 poslancov za, 6 nehlasovalo). K návrhu holo

pri jaté uzneseriic Č. 51/2014. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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17/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. MUDr. Marta Voštináková Nábrežie prevádzkovanie heme a terasy v blízkosti
zdravotného strediska — hluk z hlasnej hudby, znečisťovanie okolia. prespávanie
bezdomovcov okolo budovy zdravotného strediska vykonávať častejšie hliadkovanie
Mestskou políciou a prijať príslušné opatrenia.

2. Inp. Ján Blcháč, PhD. : a) Stošice — v súvislosti so stretnutím, ktoré sa konalo za účasti
primátora mesta, zástupcu primátora, zástupcov spol. AGRIA, as. a zástupcov petičného
výboru žiada o písomnú odpoved‘ k riešeniu záležitosti ohľadom podnikateľskej aktivity
spoločnosti AGRIA, a.s. — využívanie poľnohospodárskeho objektu na chov oviec (dojáreň).

MUDr. Slaovský — v súlade so zákonom a platnými predpismi je využívanie objektu na
uvedené účely možné; o.i. zástupcovia spol. AGRIA, a.s. sa vyjadrili, že z krátkodobého
hl‘adiska (1—2 roky) ukončia využívanie matečníka. v ktorom majú umiestnenú dojáreň oviec.

b) Mesačník Mikuláš č. 4/20 14— primátor mesta sav úvodníku vyjadruje v tom zmysle, že
„oceňuje, ak jeho spoludiskutujúci neuhýba očami, najmá ak mu kladie otázky, čo je pre
úprimnost‘ diskusie dóležité, atd‘.“ Dalej uvádza, že ‚.niekto za značkou Občan Liptovského
Mikuláša zverejňuje billboardy a inzeráty s otázkami na mesta Liptovský Mikuláš“. V tejto
súvislosti sa zaujímal, či primátor v čase písania tohto úvodníka mal nepresné inforrnácic. na
základe ktorých napísal niečo, o čom pravdepodobne vedel, leho sotva možno predpokladať,
že by nevedel o aktivitách svojich najbližších spolupracovníkov. Považuje za zavádzanie
občanov. ak mal nepresné inforrnácie. že sa vóbec takejto agende venuje a predpokladá. že už
vie. komu Sa móže pozrieť do očí.

MUDr. Slatkovský — uvedené vyjadrenie nepovažuje za interpeláciu, ale za názor Ing.
Blcháča — nevidí dóvod naň odpovedať.

3. MUDr. Miroslav Bod‘a: a) Podhreziny — sťažnosli obyvatel‘ov bytového domu na
Jefremovskej ulici č. 613 na rýchlu jazdu niektorých automobilov — požiadavka na

inštalovanie spomuľovacích prahov na začiatku a na konci ulice.

MUDr. Slafkovský — je potrehné zvážit‘, či frekvencia dopravy na tomto úseku si skutočne
vyžaduje umiestnenie spomal‘ovacích prahov, ktoré na druhej strane spósobujú zvýšenú
hlučnost‘. Odporučil žiadatel‘orn skontaktovat‘ sa s oddelením ZP, dopravy a VP — v takýchto
prípadoch sa vyžaduje vyjadrenie z domovcj schódze.

b) Podbreziny — problém s vysokou trávou — požiadavka o pokosenie.

4. Inp. Vladimír Renevič — Ul. Čs. brigády — pred materskou školou sa nachádza
jednosmerná komunikácia, kde sú po pravej strane parkovacie miesta — cyklisti na tomto
úseku často jazdia v protismere. čo je nebezpečné — požiadavka zvýšit‘ hliadkovaciu činnosf
MsP.

24



5. Jozef Gonda — v mene občanov mestskej časti Lipt. Ondrašová poďakoval vedeniu mesta
a najmä vedúcemu oddelenia ZP, dopravy a VP za prornptné vybavenie jeho interpelácií —

jedná sa hlavne o likvidáciu železničnej vlečky na Revolučnej ulici, pričom termín začatia
prác 15.52014 bol dodržaný; taktiež ide o zrušenie obmedzenia dopravncj rýchlosti 40
km/hod. pri katolíckom kostole srnerom do Aquaparku — dopravná značka je už cca 2 týždne
odstráncná.

a) Lipt. Ondrašová — žiadosf občanov o pomoc mesta pri pokrytí lokality od kultúrneho
domu smerom na Bobrovce signálom Televízie Liptov.

b) Lipt. Ondrašová — po prcdaji rodinného domu na Ondrašovskej ulici (pri odhočke na
ulicu Pod Dielorn) začali parkovať pri tomto dome súkromné osobné motorové vozidlá,
pričom majitel‘ parkuje čiastočne na chodníku a čiastočne na komunikácii. V prípade, že
určité vozidlo v smere na Bobrovce použije srnerové svetlo. nic je jasné, či obicha stojace
vozidlá alebo odbočuje na ulicu Pod Dielom. čím hrozí riziko havárie — požiadavka riešiť
z dopravného hľadiska.

6. Inp. Jozef Bobák: a) Palúdzka na zasadnutí MsZ v marci kritizoval nevhodný stav
lavičky osadenej na hrehu potoka Demäriovka (medzi ulicami Parková a Sportovcov), na
základe čoho došlo kjej odstráneniu. Pripomenul, že nežiadal odstrúnenie lavičky, ale jej
umiestrienie v blízkosti potoka v zmysle predpisov Správy povodia, tak. aby slúžila najmä pre
starších Fudí v letných mesiacoch.

b) Palúdzka detské ihrisko Júliusa Lenka — požiadavka na opravu oplotenia. ktoré je
v nevyhovujúcorn stave

c) Palúdzka — detské ihriská J. Lenka a na Priehradnej ulici (pri FC 34) — požiadavka na
doplnenie picsku v pieskoviskách + odvoz pokosencj trávy z ihriska pri FC 34 (zabránenie
hnilobnému procesu).

18/ INFORMÁCIE

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta. informoval, že dnes skončil termín na
predloženie súťažných návrhov na predaj Domu služieb — podľa inforrnácií holi doručené 2
návrhy, ktoré by riásledne mali byt‘ vystavené a v polovici júna by malo prehehnúť ich
vyhodnotenie — poslanci sa móžu tohto procesu zúčastnif.

Ďalej informoval, že v mesiacoch január — apríl boIn na MsÚ kontrola z NKÚ na podnet,
ktorý bol NKU doručený — výsledkom ich takmer 3-mesačného pobytu na MsU je protokol
s 2 nedostatkami, ktoré sú procedurálneho charakteru. Mesto navrhlo opatrcnia a poslalo ich
na NKU — po doručení vyj adrenia NKIJ bude táto správa aj predmetom rokovania MsZ a celý
protokol bude zverejnený na internete. Za dóležité považuje, že vo všetkých prípadoch
napádnných záležitostí v súvislosti s petíciou .‚Stop draneovaniu rnestského majetku‘ bob
konštatované, že hospodárenie mesta prebiehalo v súlade so zúkonom a podľa pravidiel
mesta. S ďalšími skutočnost‘ami sa posklanci budú mócf ohoznárnit‘ v protokole z kontroly
NKUJ. Pod‘akoval všetkým pracovníkom mesta na čele s prednostkou MsU za dósledné
vykonávanie si svojich povinností ‚ výsledkom ktorého je, že NKU vytkot mestu len dve
nepodstatné udalosti. ktoré je možné Fahko napravit‘.
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lnlormoval, že okrem pk‘inovaného MsZ na 26.6.2() 14 sa pravdepodobne v mesiaci júni
uskutoční ešte jedno zasadnutie, pravdePodobne 5.6.2014, vzhFaclom k tornu, že v rneste
Krakov by malo na budúci [ýždeň prebehnúf referendum ku kandidatúre na usporiadanie
ZO1 I 2022 — MsZ by sa malo k tejto otúzke vyjadľiť. Okrem toho bude potrcbné prerokovať
výšku nújomného v rekonštruovanom hytovorn dome „Dominanta“ — informoval, že mesto
dostalo prísľub na to, že obdrží flnančnč pros[riedky cez SFRI3 ako aj štútnu do[áciu, t.j.
projekt by bulo možné zdame dokončit‘.

19 ZÁVER

M [JDr. AIexandei Slafkovský, primútoi mesta, pod‘akoval všetkým prí(omným za
účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
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Overovatelia zápisnice:

ľ
Soňa Čupiová

MUDr. Jaroslav Barok

Zapísala: Anežka Drbiaková

V Lipt. Mikuláši 4.6.20 14 /
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