
ZÁPISNICA Č. 9/2017
z XXXVIII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa
uskutočnilo dňa 16. novembra 2017 o 10.00 hod. v rnalej zasadačke Mestského úradu

v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta

Poslanci MsZ:

1/ Ing. Jozef Bobák
2/ MUDr. Miroslav Boďa
3/ Ing. Ján Bonko
4/ Miroslav Burgel
5/ Peter Cibák
6/ Ing. Lucia Cukerová
7/ Ing. Sylvia Cukerová
8/ Ing. Jaroslav Cefo
9/ MUDr. Oldřich Drahovzal

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

OSPRÁ VEDLNENÍ:

1/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.

PRIZ VA NÍ:

1/ Ing. Mana Gutraiová. prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník Mestskej polície Lipt. Mikuláš
4/ Ing. Alena Vlčková. vedúca odboru finančného MsU
5/ Mgr. Anna Iľanovská. vedúca odboru právneboMsU
6/ Ing. Miloš Bernik, vedúci odboru výstavby MsU
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7/ Ing. Katarína Šuveríková, vedúca odboru ÚR a SP MsÚ
8/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU
9/ doc. Mgr. Ján Hučík, vedúci odboru školstva. ml., športu 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. arch. Tatiana Bachtíková. vedúca útvaru hlavného architekta MW
14/ Mgr. René Devečka. riaditeF Domu kultúry. Lipt. Mikuláš
15/ Anna Mydliarová. ekonómka. Inforrnačné centrum mesta Lipt. Mikuláš
16/ Mgr. Jaroslav Hric. riaditeľ Múzea Janka Kráfa Lipt. Mikuláš
17/ Ing. Dušan Grešo. riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
18/ Mgr. Zuzana Slauková, riaditeľka ZPS a DSS Lipt. Mikuláš
19/ Mgr. Dana Gajdošová, riaditeľka Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, L. Mikuláš
20/ Mgr. Eva Vondráková, riaditeľka Základnej školy J. Kráľa, L. Mikuláš
21/ Mgr. Juraj Chrapčiak, riaditeľ Základnej školy s MŠ Dem. ulica, L. Mikuláš
22/ Mária Adlerová, riaditeľka Materskej školy, Agátová ul., Lipt. Mikuláš
23/ Mgr. Miroslava Erhardtová. riaditeľka Materskej školy, Ul. Cs. brigády, Lipt. Mikuláš
24/ Beáta Grešová, riaditeľka Materskej školy, Komenského ul., Lipt. Mikuláš
25/ Magdaléna Malacká. riaditeľka Materskej školy. Nábrežie 4. apríla. Lipt. Mikuláš
26/ Miroslava Jurčová. riaditerka Materskej školy, Palúčanská ul.. Lipt. Mikuláš
27/ Mária Strbková. riaditel‘ka Materskej školy. Vranovská ul., Lipt. Mikuláš
28/ PhDr. Roman Králik, riaditeľ Centra voľného času. Nábr. Dr. A. Stodolu, L. Mikuláš
29/ PhDr. Ľubomír Raši. PhD.. riaditeľ Základnej umeleckej školy J.L.Bellu. L. Mikuláš

Médžó:

Mgr. Michal Jurči, SITA

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.,
primátor mesta. Na úvod informoval o dvoch míľnikoch z poslcdných dní — jedným boll
voľbv do VUC. ktoré sa uskutočnili dňa 4.11.2017 a ich výsledky sú pre mesto Liptovský
Mikuláš pozitívne, pretože má v ZSK zastúpených 3 poslancov. medzi ktorými sú primátor
mesta. zástupca primátora i poslankyňa MsZ Mgr. A. Dvorščáková. Pripomenul. že vzťah
medzi mestom aVUC je dóležitý. pretože kompetencie ZSK siahajú aj do mesta Liptovský
Mikuláš. ked‘že ZSK spravuje cesty, nemocnicu, školy, sociálne zariadenie na Podbrezinňch.
má kompetencie tiež v oblasti kultúry, podporuje róznymi aktivitami aj šport a ďalšie aktivity.
V uplynulom období došlo k historicky prvému majetkovoprávnemu vysporiadaniu medzi
mestom Liptovský Mikuláš a ZSK, ked‘ mesto Lipt. Mikuláš previedlo na ZSK určité pozemky
v nemocnici a poliklinike, ktoré boli pre mesto nepotrebným majetkom a na úkor toho získalo
budovu bývalého psychiatrického pavilónu, ktorú do budúcnosti plánuje využiť na sociálne
služby, pokiaF budú vyhlásené výzvy, s tým, že súčasné ZPS a DSS by sa rozšírilo o ďalší
pavilón. V rámci okresu Lipt. Mikuláš a tiež mesta Lipt. Mikuláš pribudlo v ostatnom období
45 km nekonštruovanýcb dest (v meste Lípl. Mikuláš je to cesta od hotela Jánošík až do Lipt.
Ondrašovej. tiež cesty na Podbrezinách, v Iľanove a v Ploštíne). Nemocnica sa zbavila svojho
prebytočného majetku. keď ZSK predal polikliniku a výnosy z tohto predaja spolu s ďalšími
prostriedkami boli použité na technické zlepšenie Nemocnice v Liptovskom Mikuláši —

pribudol očný pavilón, lekáreň. dopravná služba. v súčasnosti sa dokončuje urgentný príjern,
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bob presťahované neurologické oddelenie do vhodnejších podtuienok. atď. V oblasti
kultúrnych inštitúcií bob zaznamenané výrazné zlepšenie materiálno-technickej základne
v Galérii P. M. Bohúňa, v súčasnosti sa rekonštruuje knižnica, veľmi dobre funguje Liptovské
kultúrne stredisko, obnovil sa tiež Belopotockého Mikuláš. Dalšou oblasťou je školstvo —

stredné školy na území mesta Liptovský Mikuláš dostali tiež výraznú finančnú podporu. Za
podstatný fakt považuje to, že sa zastavili rokovania ohľadom ďalšieho presťahovania Strednej
zdravotnickej školy ako jednej z najúspešnejšich stredných škól čo sa týka zamestnávania
svojich absolventov. začali sa práce na rekonštwkcii súčasnej budovy a vjadril presvedčenie.
že budú aj pokračovať. Myslí si. že tak ako je rozbehnutá spolupráca medzi mestom Liptovský
Mikuláš aZSK, bude pokračovať aj do budúcnosti, čo predpokladá aj volebný program novej
županky ZSK p. Eriky Jurinovej. Mesto Liptovský Mikuláš sa teší na spoluprácu, každý dobrý
návrh bude podporovať a bude aktívne smerom k zastávaniu záujmov mesta Liptovský Mikuláš
a celého regiónu Liptov. Zároveň sa pod‘akoval vo svojom mene, ale aj v mene svojho zástupcu
i zvolenej poslankyne MsZ za podporu pri týchto vofbách do VUC. Ďalšou potešujúcou
správou pre mesto Liptovský Mikuláš je to, že v 9. ročníku súťaže. v ktorej na základe
internetového hlasovania od 1. apríla do 31. októbra verejnosť hlasuje o ..naj meste“, ..naj obci“.
.naj primátorovi“ a „naj starostovi. sa mesto Liptovský Mikuláš stalo .‚naj meswrn“ na
Slovensku za rok 2017. Osobne ho táto správa vel‘mi potešila a svedčí to o tom. že manažment
mesta a všetkých inštitúcii, ktoré pósobia v mestskej štruktúre. ale aj všetci. ktorí podporujú
dobré kroky mesta Liptovský Mikuláš v ostatnom období a hlavne v roku 2017, boli takto
nezávisle ocenení ľuďmi, ktorí žijú v Liptovskom Mikuláši, navštevujú Liptovský Mikuláš,
oceňujú jeho čistotu a prosperitu. Po tom, ako mesto v m.r. získalo takéto hodnotenia od
spoločnosti INEKO, resp. získalo pečať miest, kde sa umiestnilo v L tretine miest na Slovensku
aj z hľadiska perspektívy, je to d‘alšia dobrá správa o tom, že napriek všetkým problémom,
s ktorýrni sa mesto stretáva a ktoré rieši, dnes móže toto hlásať do sveta a túto cenu bude
preberať vjanuári 2018 na výstave ITF Slovakia Tour. Ešte raz poďakoval všetkým. ktorí sa
akýmkol‘vek spósobom pričinili o to. že mesto Liptovský Mikuláš má takýÉo perfekwý rci(ing.
Osobitne privital na tomto zasadnutí skupinu študentov Gymnázia M. M. Hodžu. ktorého je tiež
absolventom — bene to ako prejav záujmu o veci verejné. Zároveň v rámci úvodného slova
pozva] všetkých, ktorí budú mať záujem. aby sa dňa 17.11.2017 o I 0.°° hod. zúčastnili
pripomeuuua si pamiatky príslušnikov tzv .‚PTP“ pri tabuli na Námestí osloboditeľov: taktiež
bude položený veniec k tabuli, ktorú mesto zriadilo na pamiatku udalostí 17. novembra 1989.

Po úvodnom sbove primátor mesta konštatoval, že na začiatku rokovania je prítomných 23
poslancov (1 poslanec požiadal o ospravedlnenie neúčasti zo zdravotných dóvodov) a mestské
zastupitel‘stvo je uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA

A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Bleháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na vol‘bu návrhovej komisie,

do ktorej odporučil zvoliť poslancov Ing. Luciu Cukerovú, Ing. Mateja Géciho a p. Karola

Székelyho. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená počtom 20 hlasov (2 poslanci
nehlasovali).

Za zapisovateľku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovateľov zápisnice

pos]aneov p. Petra Cibáka a p. Michala Pašku.
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3/ SCHVÁLEN1E PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania MsZ podl‘a
pozvánky s tým, že póvodné body č. 6 a 7 odporučil presunúf pred bod č. 4. K takto
upravenému návrhu programu otvoru rozpravu. Keďže do rozpravy sa neprihlósil žiadny
z poslancov. dal o programe rokovania s vyššie uvedenou zmenou hlasovať.

Mestské zastuphel‘stvo program s uvedenou zmenou jednomysel‘ne (22 hlasmi) schválilo.

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovatcl‘ov zápisnice

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Správa o výehovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmicnkach škůl
a školských zariadení v zriad‘ovateľskcj působnosti mesta Liptovský Mikuláš

za školský rok 2016/2017

5/ Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2016/2017

6/ Personálne otázky:
Návrh na zmenu uznesenia Č. 109/2014 z 19.12.2014 „Personálne otázky:
Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľsh‘a“

7/ Návrh na udelenie occnenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

8/ Schválenie kroniky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 a dodatočnc
zostavených kronik za roky 2005 a 2006

9/ Návrh VZN Č. .J2017 o úhradách, spůsobe určenia a platenia úhrad za sociálne
služby poskytované v zriaďovatel‘skej působnosti mesta Liptovský Mikuláš

10/ Návrh na zrušenie uznesenh mestského zastupitel‘sb‘a Č. 76/2013 zo dňa 19.9.2013
a Č. 59/2016 zo dňa 12.5.2016

11/ Návrh na predaj prebytočného majetku, preneehanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta

12/ Plán zimnej údržby micstnych komunikácií na zimné obdobic 2017/2018

13/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

14/ Plán a predbcžný program zasadnuti mestského zastupitePsh‘a ti mestskej rady
na rok 2018

15/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolúra mesta Liptovský Mikuláš
na 1. polrok 2018

16/ Interpeláeie poslancov

17/ lnformácie

18/ Záver
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4/ SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVECEJ ČINNOSTI, JEJ
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKÓL A ŠKOLSKÝCH ZARIABENÍ
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÓSOBNOSTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Správu predložil doc. Mgr. Ján Hučik. PhD., vedúci odboru školstva MsÚ. K obsiahle
spracovanému pisomnému materiálu pripomenul, že porovnávat‘ jednotlivé školy je veľmi
obtiažne. pretože každá škola je zameraná inak, každá má rozdielne rnateriálne vybavenic.
pedagógov i žiakov. Najpodstatnejším problémom, ktoiý sa v súčasnosti v školstve rieši. je
modemizačný dlh Slovenska voči školám. Sú to budovy, telocvične. športové areály. detské
ihriská, odborné učebne — pokiaľ sa tieto veci do budúcnosti budú eliminovať, myslí si, že
jednotlivé školy bude možné začať porovnávať. Zo správy vyplýva, že sú tiež určité rezervy,
napr. pri práci s integrovanými žiakmi, resp. v eliminácii šikany a agresivity.

In. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — pod‘akoval všetkým riaditeľom škól.
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za odvedenú práci.i počas minulého
školského roka. Zároveň súhlasí s vyjadrenim vedúceho odboru školstva, žeje ešte veľa práce.
aby sa materiálno-technické vybavenie škůl zlepšilo, ven však, že sa v tom bude postupne
pokračovať. Využil pritomnosť riaditeľov škól a takisto študentov gymnázia. aby sa aj s nimi
podelil o svoju skúsenosť z návštevy Izraela a Jeruzalemu. kde sa zúčastnil Medzinárodnej
konferencie o boji proti extrémizmu, rasizmu, xenofóbii, terorizmu a d‘alšim prejavom
intolerancie v súčasnej spoločnosti. Zároveň mal možnost‘ navštívit‘ aj múzeum holokaustu.
ktoré poukazuje na hrůzy 2. svetovej vojny, kde prichádzali o život deti, matky. muži.
Pripomenu) citát z histórie „Národ, ktorý nepozná svoju histódu, je odkázaný ju prežiť znova“,
ktorý na základe návštevy uvedeného múzea parafrázoval na „Clovek. ktorý nepozná hrůzy
vojny, je odsúdený ju prežiť znova“. Toto bob memento pre neho a myslí si, že aj pre všetkých
ostatných, ktorí sa tejto prehliadky zúčastnili, ako aj pre tých, ktorí sa zaoberajú históriou
a bolokaustom, že je potrebné tieto veci si neustále pripomfnať. Touto cestou vyzval všetkých
niaditeľov škól, pedagogických zarnestnancov i študentov, aby sa touto vážnou témou zaoberali
— tak by sa z našej spoločnosti odstránil extrémizmus, ktorý sa šín hlavne medzi mladými
ľuďmi aj v takých oblastiach ako je otázka holokaustu a mých neduhoch 2. svetovej vojny.
Požiadal daditeľov, abx zdůrazňovali mladým generáciám — žiakom, študentom potrebu
pnipomínaf si tieto hrůzy. ktoné sa udiali pned 72 rokmi.

MUDr. Alexander Siaflcovský. poslanec MsZ — v súvislosti s predloženou správou sa zaujímal
hlavne o výsledky ZS Nábr. Dr. A. Stodolu, ato najmä z důvodu, že do tejto školy chodí takmen
99 % rómskych žiakov. leh výsledky sú kolísavé, ale tradične výs]edky piatakov sú
porovnateľné s priemerom na Slovensku, kým výsledky deviatakov sú ovefa honšie. Je logické,
že za kvalitu vyučovacieho procesu nenesie zodpovednosť MsZ, ani vedenie mesta. atc
zodpovedajú za ňu pedagógovia a vedenie školy a zodpovedajú inšpekcii a Ministerstvu
školstva. Pre mesto je však veľmi důležité, ako budú žiaci a študenti v školách vzdelávaní ‚ aké
budú mať výsledky, aj ked‘ samotný vzdelávací proces nie je vjeho kompetencii. Keďže na
tejto konkrétnej škole v 9. ročníku pravidelne dochádza k zhoršeniu výsledkov, zaujímal sa, či
vedúci odboru má určité riešenie, resp. či s vedením školy bob prerokované, v čom vidia
príčiny a akým spůsobom by bob možné tento jay odstrániť. Co sa týka výsledkov ostatných
škól, väčšina z nich sa pohybuje na úrovni priemenu, podľa nebo však predovšetkm deviataci
by sa mali zlepšiť aspoň v maternatike, kde len 3 školy dosahujú výsledky lepšie ako priemer.
Čo sa týka vybavenia škůl, v správe je uvedené, že modernizačný dlh je pornerne verký. avšak
obdobie, kedy sa dali pomeme jednoducho získať finančné pnostniedky z EU na opravu škól, sa
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pravdepodobne skončilo a zostane na meste, ktoré je majitel‘om objektov škól, ako bude do
budúcnosti postupovat‘, t.j. ako budú tieto školy udržiavané, resp. tie, ktoré neboli obnovené
z fondov EU, v akom poradí budú na ich opravu flnančné prostriedky uvoľnené, pričom je
potrebné brať do úvahy aj potrebu udržiavania budov materských škbl.

Ina. Štefan Ganoczv. PhD.. poslanec MsZ — v súvislosti s výhradami MUDr. Slatkovského
voči výsledkom ZS Nábr. Dr. A. Stodolu mu odporučil, aby osobne túto školu navštívil a overil
si náročnost‘ vyučovacieho procesu. Osobne si váži prácu učiteľov. ktorí vyučuj Ú na lej to škole
a snažia sa o to, aby žiaci, ktorí sú v prevažnej väčšine z blízkej rómskej osady, dosahovali
aspoň také výsledky. aké sú v tejto správe prezentované. Práve v zlomovom období medzi 5.
a 6. ročníkom štúdia, t.j. medzi 1. a 2. stupňom sa prejavuje negatívne prostredie, v ktororn tieto
deti žijú aje skutočne vynikajúcim výsledkom, že sa darí doviesť ich až do 9. ročníka. Nemožno
však porovnávat‘ školy, kde sú prevažne dcti majoritnej spoločnosti, s touto školou, v ktorej
dominujú žiaci z minoritnej spoločnosti napriek tornu, že sa hlásia k slovenskej národnosti.
Práve prostredie. z ktorého pochádzajú. veľmi negatívne vplýva nielen na leh výsledky v škole,
ale celoživotne.

MUDr. Slafkovský — poznamenal, že osobne navštívil UMo školu niekoľkokrát a pornery v nej
veľmi dobre pozná. Faktomje. že pedagóg v nej potrebuje mať určité osobitné zručnosti, škola
je však čistá a minimálne v prvých S ročníkoch nie je problém so správaním ani s dochádikou;
problém nastáva až v období puberty žiakov. Z tohto hľadiska sa pýtal vedúceho odboru
školstva, čije možné určitým spósobom podporiť školu v tom, aby motivácia učiť sa u týchto
detí zostala, pretože menšie deti sa dajú ľahšie usmerniť a ich výsledky sú lepšie. Takisto však
oceňuje prácu všetkých pcdagógov, ktorí v tejto škole pracujú.

Inu. Ganoczy. PhD. — poďakoval vedúcemu odboru školstva i riaditcľorn ZŠ, klorí sa na
priprave tejto správy podiel‘ali. Poznamenal, že v komisii školstva túto správu dókladne
prerokovali a stotožnili Sa S ňou, preto požiadal ojej podporu. Co sa týka ZS Nábr. Dr. A.
Stodolu. uvedomuje si všetky skutočnosti, ktoré boli uvedené, zopakoval však, že prostredie.
z ktorého tieto deti pochúdzajú. veľmi negatívne ovplyvňuje ich ďalšie výsledky. čo sa
prejavuje aj v kornunitnom centre. Má stým aj osobné skúsenosti, keďže v r. 2007—2010 bol
predsedom komisie pre rómske záležitosti a situácia sa žiaľ nezmcnila, ale dokonca sa zhoršuje.
pretože rodičom týchto deU chýba akýkol‘vek zmysel pre zodpovednost‘, a to nielen pre seba,
ale aj pre svoje deti.

doc. Mr. Ján Hučfk. PhD. — čo sa týka agresivity, šikanovania a extréinizmu, odbor školstva

si v t.r. vzal za úlohu, že bude s týmitojavmi bojovať— boli už preškolení všetci riaditelia a chcú

s touto problematikou pracovat‘. Bob do toho zapojené aj Centrum pedagogicko

psychologického poradenstva a Krízové centrum a v nadväznosti na akciu, ktorá bola

organizovaná cca pred rnesiacom. sa snažia dať tieto ved do relatívneho poriadku. Čo sa týka

ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu. už na začiatku pripomínal, že situácia je neporovnateľná s mými

školami. Táto škola je špeciFická. ked‘že ju navštevujú deti, ktoré sú z málo podnetného

prostredia, kde rodičia väčšinou nepracujú, výchova je nedostatočná, atď. Osobne vysoko

hodnotí učiteľov, ktorí zotrvali v tejto škole a dokážu s týmito deťmi pracovať. Vedenie školy

vypracovalo množstvo požiadaviek na granty — niektoré boli pridelené a v súčasnosti sa čaká

napr. na grant na dielenskú výchovu, atď. — cieľomje pritiahnuť tieto deti do tejto školy a naučiť

ich žif a pracovat‘ v tejto spobočnosti. Čo sa týka t3nancovania škól, všetky veci. ktoré doteraz

neboli v rámci PHSR splnené, boji doplnené na nasledujúce 3 roky podFa potrieb a požiadaviek

všetkých škól.

6



Ing. Blcháč. PhD. — správa je vypracovaná veľmi precízne, sú v nej dané ciele do budúcnosti

a sú vypracované aj swot analýzy. t.j mesto sa neobmedzuje len na jednu školu, ktorá je
špeciňcká. Riaditelia škól vedia presne pomenovať, aké má ich škola silné a slabé stránky, aké

má príležitosti, resp. ohrozenia s tým. že ja na meste a na riaditeľoch škól. aby problémy
spoločne zvládli. Čo sa týka modemizačného dlhu. pripomenul. že 3 školy zo 6 boli v r. 2007
—2010 zrekonštruované z eurofondov. na 3 školách bolí zriadené ihriská s umelým trávnikom

a naviac vtom období bob investované vyše 1mil. eur do okien. kuchýň a ďalších vecí na

školských budovách a ďalej sa v tom bude pokračovať. Aj pre budúci rok sú v rozpočte

zahrnuté návrhy na tie aktivity, o ktorých sa pred časom aj na MsZ rokovalo. Poďakoval za
všeky mimoškolské aktivity. ktoré školy a materské školy robla jednak pre svojich žiakov

ajednak pre verejnosť. Pripomenul, že materské školy dostali ocenenie aj za to, že v Lipt.
Mikuláši sa usporiadal celoslovenský seminár rnaterských šköl, čo boto vel‘mi dobre vnímané.

Požiadal riaditeľov, aby odovzdali poďakovanie mesta aj svojim pedagogickým
i nepedagogickým spolupracovníkom za to, že mnohokrát aj v nic rahkej situácii si dokážu
poradit‘ s vecami, ktoré ich denne stretávajú.

ln. Matej Géci, predseda návrhovej komisie — pred]ožil na hlasovanie návrh uznesema — bez
zmeny.

Mestské zastupiteľswo predložený návrh schválilo (21 poslancov za. 3 nehlasovali).
Uznesenie bob prijaté pod číslorn 79/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

5/ SPRÁVA O ČINNOSTÍ OBECNEJ ŠKOLSKEJ RADY
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Správu predložil PhDr. Ľubomír Raši, PhD., predseda OŠR. Uviedol, že Obecná
školská rada pracovala podľa plánu práce a plnila body, ktoré jej vyp]ývajú zo zákona č.
596/2003, tj. rozoberala činnosť zriaďovateľov základných škól, základných umeleckých škól
a školských zariadení v oblasti vzdelávania, vyjadrovala sa ku koncepcii rozvoja škól
a škotských zariadení. k rozpisu finančných prostriedkov. k personálnvm, materiálnym
a sociálnym podmienkam na školách. k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti
a výchovno-vzdelávacich služieb a k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu.
Takisto sa vyjadrovala k žiadosti o čestný názov pre ZS na Ul. Cs. brigády. OSR sa celkovo
stretla 6x, pracovala v zložení. v akom bota zvolená a až v poslednom období došlo k jednej
personálnej zmene z titulu odchodu do dóchodku a zmeny funkcií.

Inn. Ganoczv, PhD. — pod‘akoval PhDr. Rašimu za predloženú správu; myslí si, že Obecná
školská rada venovala náležitů pozornosť všetkým bodom, ktoré jej vymedzuje zákon a že
v kooperácii s komisiou školstva venovala jednotlivýn problémom pozornosť, preto požiadal
o podporu tohto materiálu.

lna. Géci — predtožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľswo predíožený návrh jednomyseľne (20 hlasmi) schvátilo. Uznesenie
boto prijaté pod čistom 80/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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6/ PERSONÁLNE OTÁZKY:

NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Č. 109/2014 Z 19.12.2014
„PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA ZLOŽENIE KOMISIÍ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA“

Návrh predložil Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. Na úvod pripomenul, že
poslancom bol do lavíc doručený opravený‘ materiál — z póvodného bob vypustené chybne
uvedené číslo uznesenia. Tak ako sa uvádza v dóvodovej správe. súčasná tajomníčka komisie
na ochranu verejného záujmu Ing. Andrea Bod‘ová zo zdravotných dövodov požiadala
o uvoľnenie z tejto knkcie a namiesto nej sa navrhuje za tajomníka komisie Mgr. Jozef Filip.

1n2. Lucia Cukerová. členka návrhovei komisie — predložila na hlasovanie návrh uznescnia —

bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (18 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania.
1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté pod číslom 81/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

7/ NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA „CENA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULAŠ“

Návrh predložil Ing. Ján B]cháč. PhD., primátor mesta. Pripomenul. že v zmysle
Statútu mesta möže mesto Liptovský Mikuláš udeliť ročne 2 čestné občianstva, 7 cien mesta
Liptovský Mikuláš, 7 cien primátoru mesta Liptovský Mikuláš, ako aj ďalšie ocenenia, ktoré sú
pomenované v Statúte. Mesto Liptovský Mikuláš zverejnilo informáciu. aby rózne inštitúcie
ajednotlivci navrhovali tieto ocenenia, na základe čoho bob doručených 7 návrhov.
Poznamenal, že sa plánuje tieto ceny odovzdať na novoročnom koncerte, ktorý sa pripravuje na
7.1.2018. Následne vymenoval jednotlivých nominovaných na udelenie ocencnia „Cena mesta
Liptovský Miku]áš“ a ich zásluhy, v zmysle predloženého písomného materiálu. Pokiaľ budú
tieto návrhy schválené, pre každého oceneného je navrhovaná aj finančná odmena vo výške
400 eur.

MUDr. Slafkovský — udeľovanie den mestaje samostatný proces a okrem toho býva udeľovaná
aj cena primátora, preto by medzi týmito dvoma cenami mal byť určitý rozdiel. Ak je MsZ
predkladaný návrh na udelenie Ceny mesta. podľa jeho názoru by to malo prejsť určitým
kritickým prístupom k navrhovaným osobám a zo strany administrácie mesta by mul byť
posbancom predbožený určitý zmyslupiný výber. V tomto prípade je na udelenie Ceny mesta
navrhnutých 7 osób v zmysle schváleného rozšírenia počtu oceňovaných. Výsledok je ten, že
sú tam veľmi nevyvážené, neproporčné ocenenia, čím sa táto cena degraduje a nestáva sa tým.
čím by mala byť do budúcna pre naslcdujúce generácie, tj. aby sa ľudia, ktorí takúto cenu
dostanú, mohli ňou aj pochválit‘. Konkrétne vzniesol výhradu k udeleniu Ceny mesta RSDr.
Michalovi Kotianovi, ktorý je členorn Komunistickej strany Slovenska (KSS) propagujúcim
KSS, ktorý o.i. pre vedení seminára mal za sebou plagát s vulgárnym gestom k 17. novembru
— myslí si, že takýto čbovek nemá medii nominovanými miesto. Z uvedených dĎvodov požiadal
o hlasovanie jednotlivo o nominovaných osobách. Poznamenal, že vedenie mesta si na jednej
strane chce isť pripomínať pamiatku na 17. november 1989 k tabuLi. ktorú na Námestie
osboboditeľov samo iniciatívne zavesibo, avšak nikto z tých, ktorí boli do ‚.17. novembra“
aktívne zapojení. sa dnes k tejto tabuli nehlási. Tí, ktorí „17. novembeť‘ v Liptovskom Mikuláši
skutočne zažili, si zabezpečili umiestnenie tabule na súkromnom dome, pretože mesto bob
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proti tornu, aby táto tabul‘a bola umiestnená na mestskej budove. Títo l‘udia sa tam každoročne
pri výročí „17. novembra“ schádzajú bez akýchkol‘vek pozvánok a bez flnančnej podpory od
mesta, pretože si „17. novernber“ skutočne vážia a sú vd‘ační za to, že sa Ceskoslovensko
a potom Slovensko pohlo takou cestou. ktorá umožnila rozvoj slobody a demokracie.
Paradoxom je. že navzdory tým, ktorí s]obodu a dernokraciu propagujú. mesto navrhuje na
ocenenie človeka. ktorý je dodnes členom KSS a vedle seminár. v ktorom hanobí ‚.17.
novembeť‘ verbálne i vulgámymi gestami.

Ina. Ganoczv. PhD. — pripomenul. že pred krátkym časom bol riešený ten istý problém. tj., že
uvedený adept na toto ocenenie bol verejne kritizovaný za to, žeje absolventom VS po[itickej
Klementa Gottwalda. Osobne menovaného pozná viac ako 35 rokov, pretože je takisto bývalý
důstojník a tiežje absolventom 2-ročného postgraduálneho štúdie pedagogiky a psychológie na
tejto škole, ktorá bola v tej dobe špičkovou pedagogicko-psychologickou školou, zameranou aj
na ině prípravy politických pracovníkov CSĽA. To však nepovažuje za podstatné; myslí si, že
človekaje potrebné hodnotiť z hľadiska toho, čo robí po celý život. V prípade p. Kotiana bola
jeho občianska aktivita a činnost‘ tak pred rokorn 1989 ako aj po ňom úp)ne v súlade
s pravidlami slušného konania. Preto považuje za nepochopitel‘né. že MUDr. Slafkovskému
prekáža to, že RSDr. Kotian v minulosti študoval na uvedenej akadémii.

Ina. Urbanovič — vždy možno polemizovať o návrhu na udelenie Ceny mesta a každý může

mať svoj názor, čo osobne rešpektuje. Na rozdiel od MUDr. Slalkovského si však nemysli, že
rozšírením počtu ocenených na 7 sa táto cena zdegradovala. Pripornenul, že toto mesto má
takmer 32 tisíc obyvateľov a myslí si, že takéto ocenenie by si ročne zaslúžilo nic 7, ale aj 70—
80 rudí, pretože tí, ktorí v tomto meste Ú, tvoria a rozvij ajú ho v róznych oblastiach, je veľa
(pedagógovia, športovci, kultúrni pracovníci, pracovníci v oblasti životného prostredia, lekán,
policajti, hasiči, atd‘.) a zaslúžili by si toto ocenenie. Pralo spochybňovať uvedený počet 7
ocenení a tvrdit‘, že tým sa Cena mesta degraduje, je nemiestne voči ďalším. ktorí žiaľ Cenu
mesta nedostanú. Takisto považuje za nemiestne spomínat‘ ideológiu — rovnako by mohol
spomenÚt‘ mé osoby, ktoré v sůčasnosti zastávajú posty napr. v Európskom parlamente a pritom
boli dlhoročnými členmi KSS.

Ľuboš Trizna. poslanec MsZ — vyjadril poľutovanie, že do týchto vecí sa vnáša politika;
odporučil posudzovať jednotlivých nominovaných predovšetkýrn z ľudskej stránky. Je
potrebné si uvedomiť, že tohto nominanta navrhli určití ľudia z hľadiskajeho sÚčasných aktivit

—
p. Kotian napr. vedie spevokol, ktorý vystupuje na róznych podujauach, atď.. t.zn., že zo

strany MUDr. Slaltovského ide o výlučne politický Útok.

MUDr. Slafkovsk‘Ý — pripomenul. že zjeho strany ide o zásadný a principiálny prispevok
k veciarn. Osobne nemá nič voči ľuďom, ktori boli v KSS, ale dodnes sa chovajÚ normálne
a nepropagujú komunizrnus ako ideu, ktorým smerom je potrebné zmeniť túto spoločnosť —

práva toto je doterajšia činnosť p. Kotiana. Co sa týka spevokolu, pripomenul, že takýchto
spevokolovje v meste množstvo, ale kvalitně sú iba dva. Pokia]‘ ide o počet ocenení. myslí si,
že keď sa zvýšil počet z 3 na 7, znížila sa tým úroveň tohto ocenenia. Pri hlasovaní s tým nebol
stotožnený a nesÚhlasil so zvýšením počtu. Bol skór za to, aby týchto ocenení bob menej, ale
aby nominanti boli starostlivo vyberaní. K poznámke Ing. Ganoczyho pnipomenul, že mu
neprekáža to, že niekto chodil na vysokú školu, ale že dodnes propaguje to, čo zákon SR
o komunizme vyhlásil za zločineckú ideológiu.

Ina. Jaroslav Čefo. poslanec MsZ — priktonil sa k návrhu MUDr. Slafkovského, aby sa
o každom mene hlasovalo osobitne. Z formálneho hľadiska požiadal spracovatel‘ov. aby
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v celom materiáli uvádzali presné tituly — podotkol, že skratka Dr. Nezodpovedá ani jednému
dnes udel‘ovanému titulu — používa sa len pri oslovovaní napr. v písomnom styku. V tomto
prípade je to vjednej časti materiálu uvedené, v druhej nie, pritom podFa SYN je potľebné
používať plný titul.

M2r. Vincent Kultan. poslanec MsZ — vjadril poFutovanie nad tým, že práve v tento deň. t.j.
16. novembra prišiel návrh na ocenenie niekoho, kto vulgárnym gestom dáva najavo svoj postoj
k „17. novembru“. Jeho cieľom nic je vyjadrovať saku kvalite škóh mysli si však, že podľa
poslanca Ing. Ganoczyho by sa nemalo študovat‘ na prestížnych zahraničných univerzitách, ale
na VUML (VS marxizmu-leninizmu). Pripomenul, že nie je vhodné navrhovať takýchto
kandidátov, pretože udelením Ceny mesta sa dáva príklad mladým ľuďom, akých l‘udí si mesto
cení a za akú činnosť ich oceňuje.

lnE. Ganoczy. PhD. — osobne sa nikdy nevyjadril negatívne voči západným školám —

poznamenal, že on osobne je absolventom prestížnej vojenskej akadémie gencrálneho štábu
v západnom štáte. Poukázal len na to. že pre neho oveFa významnejšia ako absolvované
štúdium daného kandidáta na ocenenie je jeho celoživotná práca. Co sa týka osoby p. Kotiana,
zdóraznil. že sa nikdy nestretol s tým, že by p. Kotian používal vulgárne gestá. alebo propagoval
určité komunistické idey. Pozná ho 35 rokov zo spoločnej práce, ešte spred ..novembrového“
obdobia. kedy sa on ako komunista správal oveľa lepšie ako mnohí nekomunisti, preto jeho
kandidatúru podporuje.

Mgr. Kultan— vyjadrovat‘ sa ku kvalite uvedenej školy a absolvovaní štúdia na nej nepovažuje
za vhodné. Dalšia vec je, že ak sa Ing. Ganoczy s uvádzanými postojmi p. Kotiana nestrctol,
odkázal ho na seminár v Spišskej Novej Vsi (nájde ho na You Tube), ktorý Dr. Kotian viedol
a o „novembri 1989“ sa vyj adroval vel‘mi negatívne. Za podstatné považuje to, čo chcú súčasní
predstavitclia štátu (mesta) mladým l‘ud‘om povedať. čo majú ctíť. aké hodnoty majú vyznávať.

lnE. Ján Bonko. zástupca primátora mesta — podporuje udelenie ocenenia všetkýcm 7
navrhovaným kandidátom, zvlášť sa však vyjadril k prof. Pavlovi Chehenovi. PhD.. jeho
rodákovi z Okoličného. ktorého pozná od jeho detstva. Poznamenal, že prof. Cheben por. 1989
dostal od prezidenta V. Havla možnosť študovať v Kanade a pokračovať vo svoje] odbornej
práci v odbore optika v tejto krajine. Zásluhy, ktoré dosiahol, sú popisané v predložcnom
materiáli. Toje určitý odkaz aj pre mladých ľudí, že sa oplatí vycestovať, študovať a pracovať
v zahraničí a zbierať skúsenosti, aby mohli propagovať miesto, kde sa narodili, kde žili a aby
sa mohli na toto miesto vrátit‘. Z tohto dóvodu je potrebné aj takýchto ľudí oceňovat‘.

MUDr. Slaíkovský — podFa jeho názoru je veľké rozpĹitie medzi odbornými úrovňami
jednotlivých nominovaných, aj ked‘ z ľudského hľadiska móžu byť všetci na rovnakej úrovni.
Podstatně je, čo možno za meno každého nominovaného napísať. t.j. aké zásluhy v živote
dosiahol, preto si myslí, že ocenení by malo byť menej. V súčasnosti je ich 7, ale výsledokje

ten, že táto cena tým klesá na svojej hodnote.

Inu. Ján Bonko — poznamenal, že na ocenenie neboli navrhovaní Fudia, ktorí súviseli so
„17-tym novembrom“ —jednoznačne aj v tomto kontexte bob pri nominovaní uvažované.

lnE. Blcháč. PhD. — očakával, že poslanci sa vyjadria k viacerým navrhovaným osobnostiam,
diskusia sa však tradične zvrhla na negativizmus — v tomto prípade sa opať sústredili na osobu
Dr. Michala Kotiana. Pre pritomných prečital časť zjeho životopisu, čoje okrem Jeho životného

jubilea dóvodom. prečo samu navrhuje toto ocenenie. Pripomenul. že pokiaf ho osobne pozná.
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Dr. Kotian sa ani raz v jeho prítomnosti nevyjadril takým spósobom, ako sa ho niektorí poslanci
snažili vykresliť a dávajú to do súvislosti s výročím “I7-teho novembra“ takéto obvinenia
považuje za nehorázne. Každý poslanec má však právo na svoj názor a hlasovaním budú
rozhodovaf o jednotlivých nominovaných. Aby sa však takto dehonestujúco poslanci
vyjadrovali o človeku, ktorý je pravým aktivistom.je neadekvátne. Poznamenal, že sú aj ďalší
aktivisti, ktori spósobili vážne probIém‘ v tomto meste a z ktorých sú níektorí tiež absolventmi
takýchto škůL. Dr. Kotiaije ten aktivista. ktorÝ napr. pre seniorov. ktorí sú v slabom sociálnom
statuse, bojuje aj na Rade vlády pre prácu So seniormi a etnikarni o to. aby mali lepšie
podmienkv. Ak teraz takémuto človeku pripisujú určité negatívne vvjadrenia z dávnej
minulosti, je mu to ľúto. Osobne však neregistruje. že by sa tento človek na území mesta
uvádzaným spĎsobom vyjadroval, preto tento návrh. ako aj všetky ostatně návrhy, pine
podporuje. Pripomenul. že keď sa pred krátkym časom menil Statút mesta. menil sa aj na
základe skúseností, ktoré boíi získané z nového partnerského mesta Michalovce. avšak
nepomína si. že by v minulosti boli do mesta prenesené určité konkrétne veci z mých
partnerských miest. Súhlasí s Ing. Urbanovičom, že na území mesta je veľmi veľa ľudí (napr.
len medzi jubi]antmi vo veku nad 70 rokov), ktorí prispeli k rozvoju mestu Liptovský Mikuláš.
tzn., že aj navrhovaných 7 osób na ocenenieje málo. Podľajeho názoru by si ocenenie zaslúžili
aj ľudia zo strednej a mladej generácie, ktorí robia dobré mcno tomuto mestu. Vyjadrii
poľutovanie, že sa k takejto vážnej a döležitej veci. ked‘ mesto chce oceniť l‘udí, ktorí sú
pravÝmi aktivistami, majú za sebou množstvo úspechov a robia pre mesto Liptovsk‘ Mikuláš.
ktoréje ..naj mestom“ na Slovensku. takéto služby. takto nekorektne priswpuje.

lna. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— bod Il/a)
—

p. Antolová — návrh schválený (21 posiancov za, 2 nehlasovali):
— bod lub)

—
p. Gilániová — návrh schválený (22 poslancov za, I nehlasoval);

— bod Ilic)
—

p. Cheben — návrh schválený jednomyseFne (23 hlasov);
— bod II/d) p. Kotian — návrh schválený (11 poslancov za, 6 proti, 3 sa zdržali hlasovania,

1 nehlasoval);
— bod Il/e)

—
p. Lichardus — návrh schválený jednomyserne (23 hlasov);

— bod II/fl
—

p. Macho — návrh schválený jednomysel‘ne (23 hlasov);
— bod lug)

—
p. Rázus — návrh schválený jednomysefne (23 hlasov);

— bod ulib) — finančná odmena 400 eur — návrh schválený (20 poslancov za. I sa zdržal
hlasovania. 2 nehlasovati);

— čast‘ 1. ..konštatuje“ — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov 2a. I nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 82/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

8/ SCHVÁLENIE KRONIKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2016
A DODATOČNE ZOSTAVENÝCH KRONÍK ZA ROKY 2005 A 2006

Návrh predložil Mgr. Jaroslav Hric, riaditeľ MJK. Uviedol, že týmto predkladá na
schválenie zápis kroniky mesta Liptovský Mikuláš za r. 2016 azároveň dva dodatočne
zostavené ročníky kroniky za roky 2005 a 2006.

MQr. Kultan — osobne tento bod nepovažuje za vážnv; podľa neho vedenie kroniky je už
prežitok. pretože všetky materiály sú archivované. čo upravuje zákon. Pokiaľ sa však kronika
má schváliť, mák nej niekoľko výhrad: niektoré kapitoly sú veľmi podrobne rozpísané, ale na
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druhej strane niektoré veci, ktoré by kronika mala obsahovať. tam chýbajú (napr. demogra5a —

počet detí zapísaných do matriky, atd‘. Poukázal tiež na to, že podľa uznesenia pri jatého
10.12.2015 MsZ má byť informované o výške odmeny kronikára. V predloženom materiáli sa
však v časti III. „odporúča riaditel‘ovi MJK vyplatiť kronikárovi odmenu v sume 500 eur...“.
Nieje zrejmé, prečo sa tento bod predkladá do MsZ, ked‘že MsZ by malo dostat‘ len inforrnáciu
o tom, akú odmenu kronikár dostal. Preto navrhol túto vetu z návrhu uznesenia vypustiť
a ponechať len text „odporúča vyhotovif 5 kópií deflnitívneho zápisu kroniky v tlačenej
i elektronickej podobe“ a na ďalšorn zasadnutí MsZ informovať. aká odmena bula kronikárovi
vyplatená, pretože uvádzaný text je nad rámec Statútu kronikára.

MUDr. Slafkovský — zdiefa podobný názor na kroniku ako poslanec Mgr. Kultan. Poznamenal.
že zákon určuje mestám len viesť kroniku, ale aby táto bula do budúcnu určitým zdrojom
konkrétneho poznania a aby sa na ňu dalo odvolávať, musí sa aj samotná kronika na niečo
odvolávať. Považuje za chybu. že doteraz sa kronika vždy viedla takmto spósobom — mala by
byt‘ písaná tak, aby bola zdrojovým materiálom. pretože kuk ide o zbytočné rnrhanie silami
a peniazmi, ktoré mesto zaplatí niekomu. ktu popíše udalosti v meste tak ako ich vidí on.
V každom prípade by k popisovaným udalostiam mali byť doplnené odvolávky na zdroje.
z ktorých kronikár čerpaL, tak ako ich má každý seriózny dokument, na ktorý sa dá do budúcna
odvolávať. Ked‘ bude mať kronika odvolávky na príslušné dokumenty ubude uvedené, kde sú
tieto dokumenty uložené, vtedy bude mať tú hodnotu, ktorá sa dá od nej do budúcna očakávať.
Pripomenul, že aj v histórii sa viedli zápisy dejinných udalostí, ktoré sú dodnes relevantným
zdrojom, na ktorý sa ľudstvo odvoláva. Nevylučuje, že ľuďom. ktorí budú kroniku pripravovať,
bude možné dať aj viac flnančnýeh prostriedkov. ale len vtedy. ked‘ to bude zdrojovo
zdokumentovateľné a použiteFné ako bádateľský. resp. študijný materiál pre budúce generácie.
Ziaľ. tento materiál nemožno použiť na štúdiurn —je možné uviest‘ len to. žeje to .‚uvádzacia
kronika mesta“, ktorú spisal určitý autor. K tejto kronike nebude vznášať výhrady. pretože
spósob jej vedenia je vecou toho. kto mal za úlohu ju zostaviť. každopádne je však potrebné
uvádzať zdroje, aby v budúcnosti bulo možné dohľadať príslušný zdroj — vwdy bude mať
kronika hodnotu. ktorá sa od nej dá očakávať.

lnu. Urbanovič — poznamenal. že aj z pozície štátneho tajomníka sa často zúčastňuje róznvch
podujati po Slovensku a mnohokrát ho žiadajú o podpis do kroniky. Zaráža ho však, že je
spochybňované vedenie kroniky. pričom obciam a mesám to vyplýva zo zákona o obecnom
zriadení, ktorý bol schválený v r. 1991. kedy bol primátorom mesta Lipt. Mikuláš MUDr.
Alexander SlaIkovský — už vtedy mohol nastaviť pravidlá pre vedenie kroniky a ďalšie vedenie
mesta v tom mohlo len pokračovať.

MUDr. Slafkovský — pripomenul, že bývalé vedenie mesta to neurobilo z dóvodu, že v tom čase
malo za úlohu oveFa dóležitejšie veci ako určovať pravidlá pre vedenie kroniky, ktorú okrem
samotného autora v podstate nikto nečíta, pretože za 16 rokov, počas ktorých bol vo funkcii
primátora mesta, ho ani raz nikto nepožiadal o nahliadnutie do kroniky. Zdóraznil, že bývalé
vedenie mesta sa nevenovalo kronike preto, lebo malo veľa práce s tým, že muselo naprávať
chyby po svojich predchodcoch. Zároveň poznamenal. že nemožno porovnávať podpis do
kroniky „BSP“ s popisom kroniky pre mesto.

Inu. Ganoczv. PhD. — vyjadril radosť z toho, že riaditeľ MJK predkladá (akýto dokument
a myslí si, že väčšina si uvedomuje, že kronikaje v histórii ľudstva veľmi významný dokument.
Poukázal na historický výrok, s ktorým sa stotožňuje, že kronika je časovo-priestorová pamäť
národa: je to pamäť minulosti pre pritomnosť a budúcnosť. Spomenul niekol‘ko historických
kroník, ktoré sújedinečnými dokumentmi svojej doby od 10. do 15. storočia, ktoré mapujú
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európsku históriu a sú predmetom stáleho skúrnania. Chápe, že ticto kroniky sú neporovnatel‘né
s kronikou mesta Lipt. Mikuláš, ale napriek tomu je rád, že nielen zo zákona, ale aj z vlastnej
vůle si mesto uvedomuje význam časovo-priestorového zberu minulosti pre prítomnosť
a budúcnosť. Pod‘akoval riaditeľovi MJK za predloženie tohto materiálu. pretože niekedy
takéto pre neho významné dokumenty chýbajú aje rád, že mesto sa k tornu vracia a doplňa sa
minulosť. ktorá nebola spracovaná.

Mur. Kultan — k vystúpeniu Ing. Ganoczyho poznamenal. že on nenamieal proti tornu, ab sa
kľonika viedla. ale len z logického hFadiska navrhol vypustlť jeden bod z návrhu uznescnia.
Zároveň vyjadril názor. že keby nebola zákonná povinnosť viest‘ kroniku. zrejrne by sa vůbec
neviedla. resp. by ju MJK spracovalo na 2 strany. Nespochybňuje to. že kronika musí byť
vedená, ale odporúča ju upraviť tak. aby splňala podmienky stanovené v štatťtte kronikára.

Inz. Géci — osobne si nemyslí, že kronikaje prežitok — ten, kto pracuje s archívnymi materiálrni.
len s odstupom času dokáže oceniť dobre písané takéto materiály pri zisťovaní určitých
skutočností. Ciastočne súhlasí s tvrdcním, že málokto čita kroniky — osobne si ju tiež prečítal
len z toho titulu, že mu to vyplýva z povinností poslanca MsZ.

lnu. Blcháč. PhD. — pokladá za nepochopitel‘né, ak sa zvolení záslupcovia občanov. tj. poslanci
MsZ vyjadrujú k tomu, že MsZ má porušova( zákon. ako ho aj bývalé vcdenie porušilo napr.
v r. 2005, 2006. ked‘ neviedlo kroniku a takisto chýbajú kroniky za roky 201 L 2012, 2013
a 2014. Mesto vtedy porušilo zákon, pretože si nesplnilo zákonnú povinnosť viesť kroniku. ato
v akejkoľvek podobe. Pokiaľ MUDr. Slaĺkovský s trnto ustanovením nesúhlasil. ako bývalý
poslanec NR SR a dokonca člen parlamentného výboru pre verejnú správu. ktorý viackrát
prerokovával aj novelu zákona o obecnom zriadeni, mal jedinečná príležitosť navrbnút‘, aby sa
toto ustanovcnie vyňalo zo zákona. Otázkou je, prečo to neurobil, kecl‘ teraz všetkých
presviedča, že vedenie kroniky je zbytočné a že malo byť dávno vyňatě zo zákona. Navyše
tvrdí, že jeho vedenie muselo naprávať chyby po prcdchádzajúcom vedení mesta. MUDr.
Slafkovský má zrejme na mysli, že naprávali to, že toto vedenie mesta v r. 2008 s množstvom
energie postavilo Liptov Arénu, jedinečnú športovú halu v tomto meste a že za 1 rok napriek
tornu, že ešte v priebehu výstavby táto hala zhorela, ju postavilo nanovo (opoziční poslanci —

protest). Zdůraznil, že si nespomína ani na jednu vec. ktorú mesto pod vedením MUDr.
Slařkovského muselo naprávať, tak ako teraz súčasné vedenie musí naprúvať skládku TKO.
Ešte raz zopakoval, že toto vedenie mesta postavilo Liptov Arénu, kde využilo 6 mil. eur
z eurofondov pre mesto Liptovský Mikuláš a napriek tomu. že hala v pricbehu výstavby
zhorela. do konca r. 2008 ju opilť postavilo. Náprava tohto diela. ktorě dodnes slúži. podl‘a
MUDr. Slalkovského ajeho priaznivcov zrejme spočíva v tom. že oni túto halu v hodnow 5 200
tis. eur spolu s parkoviskom a osvetlením predali za 670 tis. eur súkromnej spoločnosti. Ak toto
muselo bývalé vedenie robiť, potom mu logicky nezostával čas na vytváranie kroník, atd‘,
(MUDr. Slafkovský — protest). Pripomenul, že zmluva je postavená tak, že mesto v r. 2023
o túto halu deíinitívne príde. V súčasnosti je už táto hala na stránkach mého investora ako je
mesto, tzn., že mesto o túto halu defmitívne prišlo a bez určitého dohovoru dvoch subjektovju
nemůže spátne odkúpiť, pretože ak druhá strana s tým nebude súhlasiť, takýto „spfltný chod“
nemožno urobiť. Toto je príklad, čomu sa bývalé vedenie mesta muselo venovat‘ 4 roky, preto
sa nemohlo venovať povinnostiam. ktoré mu udel‘uje zákon, tj. napr. vedeniu kroniky.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňovaci návrh Mgr. Kultana — z časti III. vpustiť 1. časť vety (odmena kronikárovi)
— návrh neschválený (11 poslancov za, 7 proti, 5 nehlasovali);
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— návrh uznesenia ako celok — bez zmeny — schválený (21 poslancov za, I sa zdržal
hlasovania, I nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 83/2017. Obsah uznesenia je prílohou
lej to zápisnice.

9/ NÁVRh VZN Č. .../2017 O ÚHRADÁCH, SPÓSOBE URČENIA A PLATENIA
ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÓSOBNOSTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložila Mgr. Erika Sabaková. vedúca odboru sociálneho MsÚ. Uviedla, že
tento návrh sa predkladá z dövodu novely zákona o sociálnych službách, ako aj na základe
uznesenia MsZ zo dňa 22.6.2017. Novela priniesla veľmi podstatnú zmenu. ktorou je zaradenie

detských jaslí pod sociálne služby, ako aj pomenovunie tejto služby ako Zariadenie
starosüivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa“. Novela priniesla aj možnosť pomenovať

zariadenie Fubovoľným názvom - navrhuje sa pornenovaťho názvom ..Detské Jasle Mikulúšik“.

Všetky zrneny. ktoré novela priniesla, sa musia zaregistrovať do konca tr. v rcgistri
poskytovaterov sociálnych služieb na VUC v Ziline. Co sa Nka úhrady za posktovanie služieb
v DJ. navrhuje sa zvýšenie stravnej jcdnotk. ktorá momentálne činí 1.30 eur/deň. nu sumu
2,50 eur!deň od 1.1.2018. tzn zvýšenie o 1,20 eur/deň. O tejto zmene informovali rodičov deu,
resp. zákonných zástupcov. Dalšie zmeny, ktoré sú vo VZN premictnuté, sú zmeny, ktoré
priniesla aplikačná prax. ale aj d‘alšie legislatívno-technické zmeny. Dalšou časťou je úprava
stravnej jednotky v ZPS a DSS mesta Liptovský Mikuláš, nakol‘ko dodávateľ stravy
prehodnotil ceny dodávaných jedál a zvýšil náklady na jedlo od I eur po 1.38 eur v závislosti

od druhu jedál. Toto zvýšenie pri bežnej stravnej jednotke predstavuje 0.35 eur/deň, tj. zo sumy
3.32 eur na 3,67 eur; pri diabetickej strave sa navrhuje zvýšenie o 0.40 eur/dc« pričom súčasná
sumaje 3.98 euri•deň. Tieto zvýšenia vychádzajú v prepočte cca 10— 12 eur mesačne pe klienta.
Uvedená zmena bola tiež prerokovaná s klientmi zariadenia, aj s ich rodinnými príslušnikmi.

Zároveň sa navrhuje póvodné VZN zrušit‘, nakofko z praktických dóvodov je jednoduchšie

uvedené zmeny zapracovaí do nového VZN. ktorého účinnost‘ sa navrhuje od 1.1.2018. Návrh
bol prerokovaný v komisii íinančnej a majetkovo-právnej, v komisii sociálnej i v mestskej rade
— pripomienky boli do neho zapracované.

MUDr. Marta Voštináková. predsednička komisie soeiůlnej — informovala, že v komisii tieto
zmeny prerokovali veFmi dósledne — zaujímali sa hlavne o to, či zvýšenie bob prerokované aj

s k]ientmi sociálneho zariadenia, resp. s rodičmi deLf umiestnených v detských jasliach. čo im
bob potvrdené. Myslí si, že v tejto dobe takéto zvýšenie nebude predstavovaC vefkú ujmu pre
den v DJ. pretože vüčšia časť je preplácaná štátom (rodičia budú doplácať cca 22 eur). Co sa

týka ZPS a DSS. pripomenula. že aj pre starších ľudí je potrebné pripravovať výživnů stravu,

pričom suma 3.67 eur/deň podb‘a nej nie je vysoká za celodennú stravu. Myslí si teda, že
navrhované zvýšenie nic je drastické, preto podporuje tento návrh a požiadala aj ostatných
poslancov o jeho podporu.

lnE. Jozef Bobák. poslanec MsZ — upozornil na nesúlad dóvodovej správy s návrhom VZN —

v dóvodovej správe sa na str. 2 uvádza, že u diabetickej stravy sa navrhuje zvýšenie sumy na

4,38 eur/deň, t.j. o 0,40 eur/deň, pričom v návrhu VZN sa uvádza suma 4.40 eur/deň. Nuvyše

v celorn rnateriáli nie je spomínané nič o toni. že by zriaďovateľ mal určitou formou uhrádzať

rozdiel v nákladoch na stravu pre osobu umiestnenú v ZPS a DSS.
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MUDr. Slafkovský — zaujímal sa, či všetky deti, ktoré chodia do detskýehjaslí. majú preplúcané
náklady na stravu cez štátny príspevok. pretože inak by mohlo byť verejnosti prezentované, že
mesto zvyšuje stravné v DJ o 97 %. Pokiaľ tieto náklady nic sú preplácané všetkým rovnako.
otázkou je, prečo mesto nepostupuje v rámci inflácie a postupných krokov. pretože do rozpočtu
mladej rodiny aj stmia 22 eur dokáže určitým spósobom zasiahnuť.

Inu. Oanoczv. PhD. — verejne poďakoval spracovateľkám za takto spracovan materiál. Aj kaď
nieje odborník na tůto oblasť, zaujima sa o ňu, pretože v m.č. Bodice a Demänováje relatívne
veľa ľudí. ktori sú v takejto sociálnej situácii a práve takéto VZN im pomóže uľahčiť život.
Veľmi víta napr. článok .‚Podporné služby“, * 12 .Odľahčovacia službr. pretože konkrétne
v Bodiciach a Demänovej sú 4 rodiny, ktoré majú vel‘mi ťažko zdravotne postihnutého
rodinného príslušnika — myslí si. že práve táto odľahčovacia služba bude jedným z nástrojov.
ako im ťažký život s takto postihnutým človekom uľahčiť.

Mur. Sabaková — pripomenula, že odľahčovacia služba je už staršia záležitosť — je zavedená
schválením zákona od r. 2009, ale v praxi zatiaľ len 2 osoby za celé obdobie požiadali o túto
službu. Móže sa poskytovať buď terénnou formou, alebo pobytovou v ZPS a DSS.
K pripomienke MUDr. Slatkovského ohľadom preplácania úhrady za DJ. uviedla, že všetci
rodičia si požiadali o tento príspevok. Co sa týka pripomienky Ing. J. Bobáka. ospravedlnila sn
za chybu v 7 c) — správne má byť uvedená suma 4,38 eur. Pokiaľ ideo prispevok zriaďovateľa.
tento je poskytovaný každý rok a teraz bude zvýšený. nakoľko stravné prc klientov by bob
príliš vysoké s ohľadom na ich dóchodky — navrhuje sa, aby príspevok zriaďovawFa bol
zvýšený o rozdiel zvýšenia sumy stravného.

lna. Blaháč. PhD. — v súvislosti so spornínanou infláciou MUDr. S]aflovskému pripomenul. že
toto vedenie muselo naprávaf ďalšiu nezákonnosť. ktorú bývalé vedenie mesta páchalo v r.
2012—2014 tým, že vyhlásilo princíp valorizácie na zvyšovanie daní a poplatkov, čo doteraz
nebolo žiadnyiu spósobom napadnuté, resp. postihnuté.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne (24 hlasmi) schválilo. Všeobecne
záväzné nariadenie bob prijaté pod číslom 9/201 7/VZN.

10/ NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUIITEĽSTVA
Č. 76/2013 Zo DŇA 19.9.2013 Ač. 5912016 ZO DŇA 12.5.2016

Návrh predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ. Informovala.
že tento bod súvisf s predchúdzajúcim bodom rokovania, nakoľko detské jasle už budú
upravené formou VZN. DoposiaF výška úhrady za pobyt v DJ a stravné boli upravené týmito 2
uzneseniami, ktoré je potrebné v súvislosti s prijatým VZN zrušit‘ k 1.1.2018.

Inu. Géci — predbožil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— bod I/l — bez zrneny — návrh schválený jednomyseľne (24 hlasov):
— bod 1/2 — bez zmeny — návrh schválený (23 poslancov za, I nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 84/2017. Obsah uznescnia je prílohou
tejto zápisnice.
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11/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLAI)ANIE S MAJETKOVÝMI
PRÁVAMI MESTA

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho M5Ú. Informovala.
že tento materiál prerokovala komisia flnančná fl majetkovo-právna dňa a mestská rada. ktoré
ho odporučili schváliť. V pripade predaja a nakladania s majetkom mesta ide o prebtočn
majetok v súlade so Zásadami hospodárenia s rnajetkom mesta a zákonom o majetku obcí.
V časti II. sa predkladá 9 bodov. z ktorých body 2.3.4.9 sú prípady hodné osobitného zreteľa.
na schválenie ktorých je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. V časti III. sa predkladá
informácia o výsledku OVS na predaj dotláčacej stanice na ul. Socháňovej v Lipt. Mikuláši —

víťazom sa stal p. E. Spanko s manželkou z Lipt. Mikuláša. ktori ponúkli kúpnu cenu 9 500 eur.
V súťaži bol predložený 1 súťažný návrh.

Mur. Kultan - v prípade bodu č. 11/6 sa zaujímal. či sajedná o Ing. Dušana Gľeša, naditeľa VPS.

luiz. Dušan Grešo — potvrdil, že sa jedná o neho — stavbu (garáž) nachádzajúcu sa na
predmetnom pozemku nadobudol ešte v minulosti.

Mizr. Kultan — osobne nenamieta proti predaju, upozornil však na rozpor so zákonom o majetku
obcí 9 ods. 6 písm. c), z ktorého citoval — vzhľadom na to, že sa jedná o osobu riaditeFa
príspevkovej organizácie mesta. nemožno mu previesť pozemok priamym predajom.

Mur. Iľanovská — podl‘a 9 a) ods. 8 sa ustanovenia ods. I — 7 ncpoužijú pri prevode majetku

podľa písm. d) „zastaveného stavbou vo vlastníctve nadobúdatel‘a — ide o výnimku Zo zákona.

MUDr. Miroslav Boďa. poslanec MsZ — pripomenul, že občanom sa pri (akýchto malých
výmerách pozemkov stanovuje najnižšia cena. v tomto prípade však komisia odporučila
najvvššiu cenu z možného rozpätia. preto si myslí, že aj z tohto hradiska je návrh v poriadku.

Mgr. Kultan — zdóraznil, že jeho pripornienka sa netýkala ceny, tzn.. že poslanec MUDr. Boďa
reagoval od veci. za čo primátor mesta opozičným poslancom vždy odoberá slovo.

luiz. J. Bobák — bod 11/6 — podľa výpisu z KN sajedná o zastavané plochy a nádvoria; nejedná
sa o garáže. V tomto bode mu prekáža to, že komisia dopravy a VP posúdila predmetné žiadosti
dňa 18.8.2016 s konštatovaním, že stavby garáže nesplňajú normu STN, tj. že priestor medzi
miestnou komunikáciou a vjazdom do garáže musí byť minimálne v dlžke osobného vozidla
(komisia UP a výstavby má rovnaké stanovisko). Osobne nic je proti predaju. pokiaľ sa táto
ne]inuteľnosť bude využívať napr. ako sklad a pod., upozornil však, že ak to v uznesení bude
charakterizované ako garáž, v prípade, že döjde napr. k určitej dopravnej kolizii na tejto ceste.
mesto za to bude niesť zodpovednosť. Pokiaľ sa z návrhu vypustí slovo „garáž“. bude súhlasjť
s predajom. ale pokiaľ tam slovo .‚garáž“ zostane. odmieta niesť zodpovednosť za to. že majiteF
móže určitým spósobom ohrozit‘ alebo obrnedziť mé osoby. Naviac je tam plánovaná budúca
zástavba. pri ktorej bude táto miestna komunikácia využívaná viac ako v súčusnosti.

Jaroslav Grešo. poslanec MsZ — tento návrh bol prerokovan aj v komisii dopravy a VP. kde
bol o.i. citovaný zákon ohľadorn garáží s tým. že je to potrebné posudzovať jednotlivo. Jedná
sa o slepú ulieu, kde je cca 10 rodinných domov — pri MK. ktorá vedie k týrnto domorn. sú
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postavené 3 garáže — prvoradé je dodržanie bezpečnosti. Ing. D. Grešo podľa jeho vyjadrenia

býva od predmetnej garáže pomerne d‘aleko a určite nebude tento objekt využívať ako garáž.
ale ako skladové priestory.

lnu. Blcháč. PhD. —požiadal o stanovisko, či pojem .garáž“ móže byť z návrhu vvlúčený. ked‘

je táto stavba zapísaná v katastd nehnuteľnostf.

Mar. Iranovská — v uzneseni nemožno zrneniť popis stavby, pokiaľ je takto zapísaná v KN.

ĺnu. Blcháč. PhD. — požiadal o odborné vysvetlenie Ing. Renátu Toddkovú. veclúcu majetkovo
právneho oddelenia MsU.

Ing. Todáková — v KN je táto stavba vedená ako garáž, pretože stavebné povolenie. aj
kolaudačné rozhodnutie bob vydávané na garáž, tj. nemožno to zmeniť.

Ina. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— časť I. — bez zmeny — návrh schválený jednomvseFne (22 hlasov);
— bod 11/1 — bez zmeny — návrh schválený jednomvscľne (23 hlasov);
— bod 11/2 — bez zmeny — návrh schválený jednomvseľne (23 hlasov);
— bod 11/3 — bez zrneny — návrh schválený jednomyseľne (23 h?asov);
— bod 11/4 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod 11/5 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov):
— bod 11/6 — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, I sa zdržal lilas., 2 nehlasovali);

— bod 11/7 — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania);
— bod 11/8 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod 11/9 — bez zmen — návrh schválený (20 poslancov za. 2 sa zdržuli hlas.. I nehlasoval):

— časť lil. — bez zmeny — návrh schválenjednomvseFne (23 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 85/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

12/ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
NA ZIMNÉ OBDOBIE 2017/2018

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy Mstí Pripomenul,

že podl‘a tohle plánu sa mesto už riadi. pretože zimná údržba sa oficiúlne začala už 15.11.20] 7.

Tento dokument komplexne rieši postup výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách.

presne definuje, o aké MK sa mesto prostredníctvom VPS stará, tj. ktoré udržiava a ktoré
neudržiava. MK sú zaradené do 3 stupňov podľa dóležitosti — je nastavený systém. v akom

časovom horizonte je potrebné vykonať údržbu na danej MK po zhoršení jej stavu na základe

klimatických podmienok; takisto rieši neudržiavané úseky MK — definuje ich, ako aj postup

mesta a VPS pri mimoriadnych situúciách, zaoberá sa mechanizmami. ktoré majú VPS

k dispozícii a takisto rieši, akým spósobom je zabezpečená zimná údržba prostrednictvom

pracovníkov VPS. Na záver informoval o návrhu poslanca Ľ. Triznu, aby ulica Požiarnická

v Lipt. Ondrašovej bola presunutá z 3. do 1. kategórie, a to z dóvodu. že sa tam nnchúdza

stanka dobrovoľného hasičského zboru aje potrebné, aby táto MK bola udržiavaná vo vyššej

kvalite — táto zmena bude ešte v dokumente vykonaná.
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Ľ. Trizna — na doplnenie uviedol. že v Lipt. Ondrašovej sídli dobrovoľný hasičský zbor mesta
Lipt. Mikuláš, ktorý bol na základe plošného pokrytia územia SR zaradený do B kategórie —

podľa vyhlášky č. 611/2006 v tejto kategórii musí byť výjazd dobrovol‘ných hasičov
zabezpečený do 2 hodín od ohlásenia udalosti. Z tohto dóvodu navrhuje miestnu komunikácu
na Požiarnickej ulici presunúť z kategórie Č. 3 do kategórie Č. 1.

Ing. J. Bobák — poukázal na rozdelenie ciest do jednotlivých kategórií v ni. Č. Palúdzka — do I.
ani do 2. kategórie nie sú zaradené ulice „pod nemocnicou“. ako napr. ul. Parková — podstatný
je hlavne výjazd na ulicu Glejársku a ďalší výjazd pri kostole —táto MKje pornerne neschodná
aj v udržiavanom stave. nehovoriac ojej schodnosti v čase neudržiavania. Navrhol. aby MK na
ul. Parkovej bola presunutá do vyššej kategórie vzhľadorn na to. že ňou prechádzajú aj deti do
školy a ostatně kornunikácie na ňu nadvazujú.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne (22 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod číslom 86/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

13/ NÁVRH NA ZMENY ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2017

Návrh predložila Ing. Alena Vlčková. vedúca odboru finančného MsÚ. Informovala.
že návrh bol prerokovan v komisii flnančnej a majetkovo-právnej i v mestskej rade. kioré ho
odporučili predložit‘ na prerokovanie MsZ. Informovala ojednotlivých zrnenúch v zrnysle
predloženého návrhu.

MUDr. Slalkovský — bod 2 — poukázal na presuny finančných prostriedkov — rckonštrukcia
a modernizácia „Do malého poľa“ vo výške 57 tis. eur z rezervného fondu, kapitálový transfer
VPS — parkovacie plochy kostol Palúdzka vo výške 40 tis. eur z rezen‘ného fondu
a rekonštrukcia ul. Osadná, Palůdzka vo výške 17 tis. eur z rezervného fondu. Aj keď
v ekonomickej klasiflkácii sú čísla na tieto položky dané, predpok]adá, že neboli schvaľované
v rámci póvodného rozpočtu. Zaujímal sa preto, či číslo v 2. riadku 721 001 (ek. klasifikácia)
bude aj s textom presunuté do rozpočtu (záverečnej správy) — v póvodnorn rozpočte to nejme
nebolo zahrnuté, ked‘že táto akcia mala byť realizovaná cez odbor výstavby z RE. teraz sa však
presúva na kapitálový transfer VPS. Požiadal o vysvetlenie tohto procesu.

Ing. Miloš Bemík. vedůci odboru výstavby MsÚ — vysvet]il v rámci presunov v rozpočte.

Ing. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— častil. a II. —bez zmeny—návrh schválený jednomysel‘ne (21 hlasov);
— bod III/l — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (21 hlasov);
— bod 111/2 — bez zmeny — návrh schválený jednomyserne (21 hlasov);
— bod 111/3 — bez zmeny — návrh schválený jednomyserne (21 poslancov za, 1 nehlasoval);
— bod 111/4 — bez zrneny — návrh schválený jednomyseľne (22 hlasov).

Uziiesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 87/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.
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14/ PLÁN A PREDBEŽNÝ PROGRAM ZASADNUTÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA A MESTSKEJ RÁBY NA ROK 2018

Návrh predložila Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ. Pripomenula, že plán
zasadnuti MsZ vychádza predovšetkm z legislatívnych požiadaviek. Na plán MsZ nadväzujú
aj plány a programY zasadnutí MsR a komisii MsZ. Rozsah veci. ktoré musí MsZ prerokovávať.
je legislativne vymedzený v zákone a v štatúte mesta. čo je podrobne rozvedené v dóvodovej
správe. Zo zákona MsZ zasadá podľa potreby. najmenej však raz za 3 mesiace. Rokovania sa
uskutočňujú podľa plánu zasadnutí a na základe iniciovania podľa potrebv predkladania
žiadostí o poskytnutie príspevkov z eurofondov. V tomto zmysle sú naplánovaní zasadnutia pro
budúci rok — s podobným obsahom ako v ti. Informovala o jednotlivých navrhovaných
termínoch s tým, že sa nevylučujú pripadné neplánované zasadnutia. Budúci rok bude
špeciflcký tým, že sa budejednať o volebný rok, t. zn., že v závere roka sa plánuje ustanovujúce
zasadnutie MsZ, aj ked‘ zatiaľ nie je vyhlásený termín volieb. Na december sú tiež naplánované
aktuálne veci. ktoré by malo prerokovať už nové MsZ, ktoré vzíde z volieb. Tým je naplnená
legislativa. t. zn. jednak počet zastupiteľstiev ajednak obsah. t. j. materiály, ktoréje polrebné
zo zákona prerokovať. Súčasťou plánu je aj časový harmonogram. ktorÝ je dóležitý aj pre
zamestnancov úradu z hFadiska prípravy materiálov.

Mur. Kultan — poukázal na nevyhovujúci čas konania zasadnuti MsZ, ako aj na počet zasadnuti.
ktoré sú podľa predloženého návrhu plánované každý druhý mesiac. Poznamenal, že mesto má
množstvo problémov na prerokovanie každý mesiac a v skutočnosti sa MsZ schádza mesačne,
ked‘že sú zvolávané aj mimoriadne zasadnutia. Myslí si, že sa to využíva len na to, aby MsU
doručoval materiály poslancom zámerne na poslednú chvíl‘u, ako naposledy, keď 90-stranový
materiál dostali v piatok večer a v pondelok sa konalo zasadnutie MsZ. Využíva sa to tiež na
to, aby poslanci spriaznení so súčasným vedením mesta boji o mimoriadnom zasadnutí MsZ
informovaní ovefa skór ako ostatní poslanci. Vzhľadom na to. že nedochádza k fluančnej
úspore. keďže aj napriek plánovanému 2-mesačnému rozpätiu sa MsZ schádza každý mesiac,
odporučil vrátit‘ póvodný systém, t.j. naplánovat‘ zasadnutia MsZ mesačne. s tým, že v pripade
zvolania mimoriadneho zasadnutia je potrebné včas o tom informovať všetkých poslancov.

MUDr. Slafkovský — v plnom rozsahu podporuje stanovisko Mgr. Kultana jednak čo sa týka
času zvolávania zasadnutí MsZ ajednak harmonogramu zasadnutí — odporúča naplánovať viac
zasadnutí, aby nemuseli byť zvolávané neplánované zasadnutia. protože poslanci sú
zamestnaní, majú povinnosti aj mimo územia mesta a dozvedieť sa o zvolaní MsZ 5 dní pred

jeho konaním je príliš neskoro — považuje to za urážanie a znevažovanie poslancov MsZ.

lnu. Urbanovič — vyjadril poľutovanie, že z pláiiu rokovaní MsZ a MsR sa opilť robf politika.

čoje pravdepodobne zámer. Pňpomenul, akým spósobom bolí zvolávané zasadnutia MsZ počas
funkčného obdobia primátora MUDr. Slafkovského, keď poslancom bob v nedeľu na poludnie

SMS-správou oznámené, že v pondelok, t.j. na druhý deň sa bude konať zasadnutie MsZ,
pdčom ani neboli informovaní o programe. Naopak, súčasné vedenie mesta vždy dodržiava

rokovací poriadok, t.j. aj v pripade, že ide o neplánované zasadnutie MsZ, minimálne 24 hodfn
vopred sú poslanci o tom informovaní aje im doručený program a rokovacie materiály.

Mzr. Kultan — upozornil na zásadný rozdiel — kým za predchádzajúceho vedenia došlo

k uvedenému spósobu zvolania MsZ raz za 4 roky, súčasné vedenie, napriek tomu, že zvoláva

všetky zasadnutia MsZ v súlade so zákonom, postupuje tak, že opozičných poslancov o tom

informuje 24 hodin vopred, kým koaliční poslanci sú informovaní minimálne o týždeň skór.
V tomto prípade nejde o porušovanie rokovacieho poriadku. ale o porušovanie zásad slušnosti.
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lnE. Blcháč. PhD. — poukázal na pravidlá slušnosti zatiaľ sa nestretol s tým, že by napr.
MUDr. Slafkovskému, Mgr. Kultanovi, pnp. mým opozičným poslancom niekto skákal do reči,
resp. nevenoval pozornosť ieh vystúpeniam, na rozdiel od opozičných poslancov. Zároveň
upozornil Mgr. Kultana na potrebu správnosti používania pojrnov — v zmysle zákona už
nejestvujú .‚mimoriadne“ zasadnutia, ale .‚neplánované“ zasadnutia MsZ. Podotkol, že mesto
sa pokúsi dodržať tento plán rokovaní. aby nebolo nutné zvolávať neplánované zasadnutia.
pokial‘ si to nevyžiadajú okolnosti. Mesto dokonca nemá povinnosC takýlo plán spracovávať;
je to na dobrej vóli vedenia mesta. že tento plán predkladá. pretože si ctí tradície. ktoré v rneste
sú. Ako pniklad uviedoi zastupiteFstvo Zilinského samosprávneho kraja, ktorého bol poslaneom
8 rokov bez toho. aby mal k dispozícii akýkoľvek plán zasadnutí. Každé 2 mesiace sa včas
zvolalo zastupitcl‘stvo ZSK s tým, že maximálne na predchádzajúcom zasadnutí sa oznámil
termín budúceho zasadnutia.

lna. Gutraiová poznamenala. že osobím sa snaží plánovať veci a vychádzať poslancom
v ústrety; neplánované zasadnutia sa zvolávajú v pripade, keď Sa vyskytnú nepredvídané
okolnosti. Spomenula napr. 2 posledně zasadnutia. ktoré bolí neplánované— pred každým z nich
zaslala poslancom avízo, že sa pripravuje zasadnutie MsZ.

Inu. Blcháč. PhD. — nie je možné plánovať napr. to. že mesto dostane pokutu za zbabranú
skládku od SIZP vo výške 100 tis. eur — keďže v takomto prípade nemožno čakať až na
nasledujúce zasadnutie MsZ. je potrebné zvolať neplánované zasadnutie a túto pokutu
odsúh)asiť.

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

Mestské zaswpiteľstvo predložený návrh schválilo (15 poslancov za. 2 proti. 4 sa zdržali
hlasovania. 1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté pod číslom 88/2017. Obsah uznesenia je
prílohou tejto zápisnice.

15/ NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI IILAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA I. POLROK 2017

Návrh predložil PhDr. Jozef Fiedor. hiavný kontrolór mesta. Informoval, že návrh
plánu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote; obsahovo je
zameraný na kontrolu procesov podľa zákona o verejnom obstarávaní na dodanie tovarov,
služieb, stavebných prác, kontrolu zverejňovania zrnlúv, objednávok tovaru a služieb a faktúr
podľa zákona o slobodnorn prístupe k informáciám, kontrolu pokladničných operácií vo
vybraných rozpočtových organizáciách mesta a na MsU podľa zákona o účtovníctve
a o 6nančnej kontrole a audite.

lnu. L. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (19 poslancov za, 2 nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 89/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.
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16/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Inu. Jaroslav Čefo:

a) Požiadal o vysvetlenie riaditeľa VPS:
V prvorn rade pod‘akoval VPS za osadenie nového prvku na detskom ihrisku na ulici

Kerní. Zároveň požiadal o odpoveď, kedy budú odstránené 2 — 3 diely oplotenia. ktoré je
v nevyhovujúcom stave (diefl‘. vyčnievajúce dróty) — nebezpečenstvo úrazu.

b) Požiadal o vysvetlenie riaditeľa VPS:
UL 1. mája — bytový dom Č. 1913/1 13A (pri Nicolause) — po mnohých rokoch boli na

priľahlorn parkovisku osadené dva hracie prvky (kolotoč, hojdačka) — zaujímal. sa, či tento
priestor splňa štatút detského ihriska, kto ho projektoval a kedy bude oplotený, resp. či VPS
majú vbbec v pláne tento priestor oplotiť.

2. Mpr. Vincent Kultan:

a) interpeloval primátora mesta:
Zelezničné priecestie pri hasičskej stanici — zlý výhľad pri odbočovaní — opakovane

požiadal o vyzvanie vlastníka pozemku k odstráneniu kríkov.

Qdpovedcmé na zasadnnl[ MvZ : Intz. Bicháč. PhD. — mesto zabezpečí úpravu svojej časti

pozemku a preverí kompeteneie. pokiaľ ide o cudzí pozemok.

b) Interpeloval primátora mesta:
Staré mesto — na viacerých uliciach a h]avne na križovatkc ulíc Sládkovičovej

a Pišútovej stoja autá prianio v križovatke — ideo veľmi nebezpečnú situáciu. ktorú je potrebné

preveriť a riešiť.

Odpovec/ané na zasadnz,1í AĺLVZ : Inu. Blcháč. PhD. — mesto danú situúciu preverí — ide

o problém v celom meste; odporučil poslancom, aby jednotlivé prípady okamžite nahlasovali

a MsP bude konat‘.

c) Interpeloval primátora mesta:
Ul. Komenského — chodník popri bytovkách oproti bývalej predajni Peugeot je na

viacerých rniestach prepadnutý — odporučil ešte pred začiatkom zimnej údržby ho opravíť —

prehlbeniny minimálne zasypať.

Oclpovedané na zasadnuíí MvZ : In. Blcháč. PhD. — mesto stav preverí — poškodené časti
chodníka opraví.

d) Interpeloval primátora mesta:
Zaujímal sa, aký je dóvod k tomu, že na zasadnutí MsZ sú pritomní dvaja členovia

Mestskej policie. keď nedochádza k žiadnemu narúšaniu verejného poriadku. Považuje to za
mrhanie potenciálom MsP — Uto príslušníci nejme chýbajú pri hliadkovacej činnosti v teréne.

Odpovedané na zasadnnuf MsZ : Ina. Blcháč. PhD. — pripomenul, že Mgr. Kultan hľadá
probiémy aj tam, kde neeXistujú, preto sa touto interpeláciou nebude zaoberať. Ocenil však, že
Mgr. Kultan dáva mestu za pravdu, že nový rokovací poriadok MsZ skutočne funguje, pretože
odjeho prijatia nedošlo k žiadnemu narušeniu verejného poriadku.
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3. Ing. Jozef Bobák:

a) Interpeloval primátora mesta:
Garbiarska ul. — zelená vlna na 4-prúdovej komunikácii nefunguje — odporučil dať

preveriť funkčnosť svetelnej signalizácie, aby nedochúdzalo k blokovaniu vozidiel.

Odpovedcmé na zasadnz,fíMsZ: Ing. B)cháč. PhD. — zachytenie zelenej vlny závisí od sp6sobu
jazdy vodičov — pri plynule] jazde a predpisanej rýchlosti nedochádza v tomto smere k žiadnym
problémom.

b) Interpeloval primátora mesta:
Demänovská cesta — park medzi základnou školou a Kauflandom nebol vyhrabaný od

lístia — v mene občanov žiada o nápravu ešte pred napadnutím snehu.

Odpuvedané na zasadnutí khZ: Ing. Blcháč. PhD. — VPS aj za pomoci nicktorých občanov
dávajú všetky verejné priestory postupne do poriadku. Obyvatelia v mnohých častiach mesta si

upratujú okolie svojpomocne — ako vzor rnóže slúžiť napr. bezbariérový bytový doni na
Janoškovej ulici.

4. MUDr. Alžbcta Smiešna:

Vyslovila poďakovanie a pochvalu Mestskej polícii za vzorné zorganizovanie a usmerňo
vanie parkovania pri vrbickorn eintoríne v súvislosti so sviatkom pamiatky zosnulých.

Odpovedané na zasadnuíí khZ : Ing. Blchúč. PhD. — pod‘akoval aj v mene MsP za loto

ocenenie. Osobne si situáciu počas uvedených dní prcveril — cintorin bol vyhrabaný. krásne
osvetlený, kontajnery prázdne a MsP strážila až do 22.00 hod.

5. Mgr. Ľuhica Staroňová:

Interpelovala primátora mesta:
Zaujímala sa, kedy sa bude konať najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Odpovedané na :asadniuíAÍsZ: lne. Blcháč. PhD. — najbžižšie zasadnutie MsZ sa bude konat‘
v plánovanom termine 14.12.20 17.

17/ INFORMÁCIE

Ing. Jan Blchac, PhD., primator mesta:

1. Informova], že sociálna manažérka mesta Mgr. Bániková pravidelne mesačne pripravuje

inforrnáciu o priebehu dobrovoľníckych činností — odpracovanie dlhu za komunálny odpad. kde

sú vyčíslené aj hodnoty. koľko bob rnkýrnto spósoborn odpočítané z dlhu za vykonané práce.

Dosiaľ 35 dobrovoľníkov už ukončilo činnost‘ —21 z nich si odpracovalo celý dlh, 13 časť dlhu

a aktuálne je v stave 12 dobrovoľníkov; výška zazmluvnenýcb nedoplatkov je 13 373 eur,

Pripomenul, že jedným z bodov programu decembrového zasadnutia MsZ bude aj návrh VZN
mesta o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady — na základe uvedenej skúsenosti, ktorú mesto Liptovský Mikuláš má so znižovaním

nedoplatkov za komunálny odpad, chce aj ]egislatívne zaviesť možnosť odpracovat‘ si takouto

dobrovoľníckou činnosťou aj nedoplatky na daniach.
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2. Informoval, že ešte pred posledným zasadnutím MsZ v tomto roku prcbehnú 3 adventné
koncerty (konkretizoval termíny a rniesta konania), na ktoré všctkých srdečne pozval. Takisto
pozval na Mikulášsky jarrnok, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. —9.12.20 7.

Dalej informoval, že mesto Liptovský Mikuláš si dňa 17.11.20170 1O.°° hod. pripomenie
pamiatku na príslušníkov vojenských táborov nútených prác — tzv. pomocných technických
práporov (PTP). Zároveň zúčastneni zapália sviečka pri obnovenej pamätnej tabuli k 17.
novembru 1989. Všetci. ktorí budú mat‘ záujem sa tejto spomienky zúčasuhit‘. sú srdečne vítaní.

18/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, pod‘akoval všetkýtu pritomným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

W
Ing. Marta Gutraiová Ing. Ján Bíeh‘č, Plil).

prednostka NIsU primátor esta

Overovatelia zápisnice:

Peter Cibák ‘ ‚0

Michal PaškaĺA1tP

Zapísala: Anežka Drbiaková
V Lipt. Mikuláši 14.12.2017 ĺ
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