
ZÁPISNICA č.7ĺ2017
z XXXVI. zasadnutia mestského zastupitel‘sWa v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa

uskutočnilo dňa 21. septembra 2017 o 10.00 hod. vmalej zasadačke Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta

Poslanci MsZ:

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

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

PRIZ VÁNÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsU
2/ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník Mestskej policie Lipt. Mikuláš
4/ Ing. Alena Vlčková, vedúca odboru finančného MsU
5/ PhDr. Miros]ava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsU
6! Mgr. Anna Ifanovská. vedúca odboru právnehoMsU
7/ Ing. Miloš Bemík. vedúci odboru vstavbyMsU ‚

8/ Ing. Katarína Šuveríková, vedúca odboru UR a SP MsU
9/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU
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10/ doc. Mgr. Ján Hučik. vedúci odboru školstva. ml., športu a kultúry MsÚ ‚

11/ Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
12/ Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsU
13/ Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsU
14/ Bc. Ľubomír Kandera, vedúci oddelenia správy bytov a nebyl. priest. MsÚ
15/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková. vedúca útvaru hlavného architekta MW
16/ REDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia ZP a pořnohosp. MsU
17! Mgr. René Devečka. riaditeř Domu kultúry, Lipt. Mikuláš
18/ Bc. Jana Piatková, riaditerka Informačného centra mesta Lipt. Mikuláš
19/ Mgr. Jaroslav Hric, riaditeľ Múzea Janka Král‘a Lipt. Mikuláš
20/ Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
21/ Ing. Miroslav Uličný, ek. nám. riaditera Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš

22/ Mgr. Zuzana Slauková. riaditeľka ZPS a DSS Lipt. Mikuláš
23/ Ing. Stefan Kunc, predseda predstavenstva MHK 32 Lipt. Mikuláš. as.
24! Mgr. Ľubica Revajová, riaditeľka Základnej školy Ul. čs. brigády, L. Mikuláš
25/ Mgr. Alena Ridzoňová, riaditefka Základnej školy M.R. Martákovej. Lipt. Mikuláš
26/ PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka Základnej školy s MŠ Okoličianska, L.Mikuláš

27/ Mária Adlerová, riaditeľka Materskej školy, Agátová ul., Lipt. Mikuláš
28/ Mgr. Miroslava Erhardtová, riaditeľka Materskej školy, Ul. Cs. brigády, Lipt. Mikuláš

29/ Beáta Grešová. riaditeľka Materskej školy, Komenského ul.. Lipt. Mikuláš
30/ Magdaléna Malacká. riaditel‘ka Materskej školy. Nábrežie 4. apríla. Lipt. Mikuláš

31! Zdenka Vighová. vedúca školskej jedálne pri ZS I Kráľa. Lipt. Mikuláš
32/ Radmila Tekelová. vedúca školskej jedálne pri ZS Nábrežic 4. apríla. Lipt. Mikuláš

33/ Mgr. Gabriela Borsíková, referent odboru školstva, ml., šponu a kukány MsU

34/ Ing. Vladimír Stankoviansky, člen komisie školstva pri MsZ

Médiá:

Mgr. Michal Jurči. SITA
Romana Buganová, TASR

1! OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.,

primátor mesta. Konštatoval. že na začiatku rokovania je prítomnch 20 poslancov (1

poslanec — Ing. Čefo ohlásil neskorší pnichod) a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAP[SOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta, predložil návrh na vofbu ná\Thovej komisie.

do ktorej odporučil zvoliť poslancov Ing. Mateja Géciho, Ing. Lueiu Cukerovú a Mgr.

Vincenta Kultana. Návrhová komisia v tomto zložení bola jednomyseľne (20 hlasmi)

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

poslancov Ing. Stefana Ganoezyho, PhD. a MUDr. Alžbetu Smiešnu.
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3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania MsZ podľa
pozvánky a otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Mer. Vincent Kultan. poslanec MsZ — navrho] zaradiť do programu rokovania 3 body, ktoré
všetci poslanci obdržali e-mailovou poštou. Ako bod Č. 20 navrhoí zaradiť „Návrh Dodatku č.
1 k rokovaciemu poriadku komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskorn
Mikuláši v platnom znení“. Pripomenul, že opakovane sa stáva. že materiály na rokovania
komisií nic sú doručované včas, tak ako určuje rokovací podadok. t.j. minirnálne 3 dni pred
zasadnutím komisie. Niektoré materiály sú často doručené neskoro a napriek tornu sa o nich
rokuje, aj ked‘ sa tým porušujú pravidlá rokovania. Napriek prísľubu, že takéto situácie sa
nebudú opakovať, si myslí, že tento bod je potrebné zmenit‘ tak, aby sa dalo rokovať
o čomkorvek a aby nový bod bob možné kedykoľvek zaradiť na rokovanie, pokial‘ sa na tom
zhodnú 3 z 5 hlasujúcich členov kornisie. Ako bod č. 21 navrhol zarodit‘ ‚.Návrh Dodatku č. 5
rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení“. On
osobne. ako aj viacerí opoziční i nezávislí poslanci nesúhlasia So súčasným znením, preto
navrhujú niektoré úpravy. Nepovažujú napr. za správne, aby náčelník MsP mohol kohokoľvek

vyviesť z rokovacej miestnosti podUa vlastného uváženia, resp. aby na zasadnutiach MsZ bol
určovaný zasadací poriadok, vrátane toho, aby primátor mohol rozhodovat‘ o tom, komu sa
odoberie slovo — zdóraznil, že o tom rozhoduje mestské zastupiteFstvo. Ako bod č. 22 navrhol

zaradiť „Inforrnáciu o stave verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš“. Pripomenul, že
súčasný primátor sa viackrát vyjadril, že v r. 2022, keď uplynie platná zmluva so spoločnosťou

FIN. M.O.S.. a.s., dostane mesto zrekonštruované osvetlenie za 4 — 5 mil. eur, príčom zmluva,

ktorá je aktuálne dostupná. ustanovuje, že toto osvetlenie může (t. zn. aj nemusí) byť mestu

odovzdané. Preto požaduje, aby MsZ bola predloženú jasná analýza, aký je stav a na čo sa má
mesto pripraviť. Vyjadri] presvedčenie, že všetkým pos]ancom záleží na tom, aká bude situácia

v r. 2022 a kofko Finančných prostriedkov bude mesto musieť dať za vlastně verejné osveUenie,

ktoré ponechalo v rukách cudzej spoločnosti. Má za to, že v súčasnosti je mesto vo vazalskorn

postavení, preto žiada, aby poslanci boli informovaní o tom, akýje skutočný stav.

Inu. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta— nesúhlasí so zaradením uvedených 3 bodov

do programu rokovania. ktoré Mgr. Kultan predkladal už 3x — nevidí dövod. aby sa MsZ k tornu

neustále vracalo. Tieto požiadavky sú podľa jeho názoru nerelevantné. o.i. aj z důvodu, že

rokovací poriadok MsZ sa za posledných 6 rokov zásadne nemenil. s výnimkou úpravy

zasadacieho poriadku v rokovacej miestnosti. Mgr. Kultan, ktorý v r. 2011 spo]u So svojimi

kolegami tento dokument schvaľoval, sa ho snažil prezentovať ako demokratický RP a teraz ho

chce meniť, čo je nepochopiteľné. Další bod, ktorý takisto neustále spomína, je rckonštruované

verejné osvetlenie, ktoré má už 10-ročnú históriu. Myslí si, že občania sú v súčasnosti

s verejným osvetlením spokojní, pretože v r. 2007 bob v katastrofálnom stave. Poukazovanie

na rok 2022, resp. rok 2024. kedy by osvetlenie malo byť odovzdané mestu. považuje len za
súčasť politického boja. Osobne si mysli, že MsZ by sa malo zaoberať podstatne väčšími

problérnami tohto mesta. napr. nájomnou zmluvou na Liptov Arénu, ktorá podl‘a znaleckého

posudku mala hodnotu cca 5,4 mil. eura bývalé vedenie mestaju predalo za 500—600 tis. eur.

alebo otázkou tepelného hospodárstva, kde technológia kotolní mala hodnotu 2,5 mi]. eur a
mesto ju predalo za 1,4 mil. eur — tieto predaje predstavujú obrovské straty a MsZ by sa malo

zaoberať tým, či je možné čast‘ z týchto prostriedkov vrátit‘ späť mestu. Takisto by sa malo

rokovat‘ o koncesnej zmluve s JL arénou, ktorá je nevýhodná pre MHK, o zbabranej rekultivácii

skládky TKO, atď., vďaka čomu mesto príde o milióny eur. K týmto témam by sa malo MsZ

vracat‘ a nick rokovaciemu poriadku, ktorý schválili práve tí, ktorí požadujú jeho zmenu.
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MUDr. Alexander Slafkovský. poslanec MsZ — poznamenal, že aj táto diskusia je dókazom
toho, že by sa mal zmeniť rokovací poriadok, tj. ak niekto predloží návrh na doplnenie
programu, nemala by sa už k tomu otvárať rozprava, ale o takomto návrhu by sa malo hlasovať.
Co sa týka úprav rokovacieho poriadku, pripomenul, že bol novelizovaný v r. 2012 a v takej
podobe fungoval veľmi dobre, kým nedošlo k zmenám ve ‘edení mesta. Prax ukázala, že sú
potrebné určité ďalšie zmeny, aby sa RP nezneužíval, ale aby fungoval ako demokratický
nástroj na riadenie MsZ. Pine súhlasí s tým. aby navrhované zmeny boli prijaté. aby sa MsZ
vedelo podľa tohto RP riadiť a aby ho všetci rešpektovali.

Mur. Kultan — upozornil, že Ing. Urbanovič diskutoval úplne od veci, za čo by ktorémukoľvek
opozičnému poslancovi primátor odebral slovo — aj z tohto dóvodu požadujú zmenu
rokovacieho poriadku. Na margo informácií o verejnom osvetlení poznamenal, že občanov
bude zaujímať, kýje skutočný stav, ale súčasné vedenie mesta má strach predložiť im fakty.

Mr. Anna Dvorščáková. poslankyňa MsZ — podporuje návrh, aby členovia komisií dostávali
materiály minimálne 3 dni pred zasadnutím komisie. pretože rozhodtüú o veciach, které sa
týkajú obyvatel‘ov Lipt. Mikuláša — niekedy materiály na rokovanie nedostanú dostatočne
vopred, aby si ich mohli naštudovat‘ a relevantne na ne reagovat‘.

Ing. Urbanovič — poslanci v predchádzajúcej rozprave v podstate len potvrdili jeho vyjadrenie.
že rokovací poriadok si schválili členovia predchád2ajúcej koalície a teraz im nevyhovuje
a chcú ho meniť. Toto je ich schizofrénia, ktorú on osobne nechápe a nikdy nebude za takúto
zmenu rokovacieho poriadku. K výtke Mgr. Kultana. že nehovoril k veci, pripomenul, že
diskutoval k programu, ato v tom zmysle, že nesúhlasí s doplnením bodov, ktoré navrhol Mgr.
Kultan, pretože sú nerelevantné — ide len o politický motív. Navrhoval, že ak sa už má
diskutovať o verejnom osvetlení, malo by sa diskutovať aj o mých kauzách. napu. o rekuhivácii

skládky. o tom. ako sa nehoráznym spósobom predala Liptov Aréna. atd‘. — v podstate ide
o veľké krádeže. pretože sú to peniaze ebyvateľov rnhto mesta.

Ing. B]cháč. PhD. — poznamenal, že ide o opakujúce sa výstupy ze strany opozičných
poslancov, čo sa týka témy rokovacieho poriadku a verejného osvetlenia. Súhlasí s tým, že bude
potrebné otvorif rokovací poriadok. avšak s podmienkou, aby sa prípadné návrhy opozície
predkladali riadnym spósobom a včas. aby s nimi mohla pracovat‘ mestská rada, která je
poradným orgánom MsZ. Pokiaľ si Mgr. Kultan myslí, že mesto odovzdalo verejné osvetlenie

do rúk cudzej spoločnosti, pripomenul mu, že mesto je akcionárom společnosti FIN. M.O.S.,

a.s., t. zn., že nejde o cudziu spoločnosť. Vyjadril podozrenie, že Mgr. Kultan zrejme
reprodukuje myšlienky niekoho mého, čím si však sám spósobuje hanbu. Vyjadril súhlas s Ing.
Urbanovičom a ubezpečit všetkých, že čoskoro bude predložená správa (pravdepodobne bude
zvolané neplánované zasadnutie MsZ). aby sa MsZ mohlo venovat‘ tým akciám, ktoré toto
mesto pripravili o milióny eur. ktoré sa mohli použiť úplne inak — mohli sa použiť v prospech

obyvateľov mesta Lipt. Mikuláš. Za to by mali poslanci súčasnej opozície niesť zodpovednosť

a nic poukazovat‘ na kvázi problémy, ktoré nie sú problémami pre loto mesto. Pred hlasovanim

o tomto bude vyhlásit prestávku v trvaní 5 minút. Po prestávke vyzval návrhovú konusiu na
predloženie jednotlivých návrhov.

Mgr. Vincent Kultan. predseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie svoje
pozmeňovacie návrhy:

— ako bod č. 22 zaradiť do programu ..Informáciu o stave verejného osvetlenia“ — návrh

neschváLený (9 poslancov za. 11 proti, 2 sa zdržali hlasovania. 1 nehlasoval);
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— ako bod č. 21 zaradif do programu „Návrh dodatku č. 5 rokovacieho poriadku MsZ“ —

návrh neschválený (9 poslancov za, 11 proti, 2 sa zdržali hlasovania, I nehlasoval);

— ako bod č. 20 zaradiť do programu „Návrh dodatku č. 1 rokovacieho poriadku komisií
MsZ“ — návrh neschválený (9 poslancov za, 10 proti, 3 sa zdržali hlasovania. 1 nehlasoval).

InQ. Blcháč. PhD. — dal hlasovat‘ o póvodnom návrhu programu rokovania.

Mestské zastupiteľstvo program rokovania schválilo (21 poslancov za, I sa zdržal

hlasovania. 1 nehlasoval).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ VoPba návrhovej komisie, určenie zapisovatel‘a a overovatePov zápisnice

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016

5/ Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.06.2017

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

7/ Analýza súčasného stavu stravovania v školách ti školských zariadeniach
v zriad‘ovatePskej působnosti mesta Liptovský Mikuláš ti návrh jeho riešenia

8/ Návrh na zapožičanie čestného názvu školy „Základná škola Miloša Janošku“

9/ Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešnýeh služieb Liptovský Mikuláš

k 30.06.20 17

10/ Správa o výsledku hospodárenia Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš

k 30.06.2017 a Dodatok Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru v objekte

„Vel‘ký dom služieb, súp. Č. 1994 na pozemku parc. č. KN C 280“ v Liptovskom

Mikuláši

11/ Výsledky hospodárenia obchodnýeh spoločností, v ktorÝeh má mesto majetkovú

účast‘, za rok 2016

12/ Správa o plneni investičných akcií k 30.06.2017

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

14/ Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Lipt. Mikuláš Č. 8/2016/VZN o nakladaní

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

Liptovský Mikuláš v platnom znení

15/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopÍňa VZN mesta

Liptovský Mikuláš Č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s

a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v platnom

znení
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16/ Návrh na schválenie spolufrnancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako

ekologická alternatíva dopravy —2. etapa“ v rámci Integrovaného rcgionálneho

operačného programu 2014—2020

17/ Návrh na schválcnie spolufmancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako

ekologická alternatíva dopravy —3. etapa“ v rámci Integrovaného regionálncho

opcračného programu 2014—2020

18/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvičnc

Základnej školy Nábrežic Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“

19/ Správy o výsledku kontroly:
1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupitcl‘swa za obdobie od

01.01.2017 do 30.06.2017
2. Kontrola vvbavovania sťažností a peticii za rok 2016

20/ Interpelácie poslancov

21/ Informácic

22/ Záver

4/ KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2016

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, na úvod predstavil Ing. Alenu Vlčkovú. ktorá

bola na základe výsledkov výberového konania vymenovaná za vedúcu finančného odboru

MsU.

1n. Alena Vlčková. vedúca ňnančného odboru MsÚ — informovala, že v súlade so zákonom Č.

43 1/2012 v znení neskoršich zmien mesto Lipt. Mikuláš zostavilo konsolidovanú účtovnú

závierku a konsolidovanú výroČnú správu. ktorá obsahuje údaje dosiahnuté za rok 2016 za

mesto Liptovský Mikuláš, ale aj za konsolidovaný celok mesta Lipt. Mikuláš. Pripomenula, že

mesto má v zriaďovateľskej pósobnosti 20 rozpočtových organizácií, 2 príspevkové

organizácie ado konsolidovaného celku patria aj 2 obchodně spoločnosti — Televízia Liptov,

a.s. a Mestský Hokejový klub Liptovský Mikuláš, a.s.; pridruženou účtovnou jednotkou je

LVS, a.s. Informovala o základných ukazovateľoch a ich porovnaní s predchádzajúcim

účtovným rokom v zmysle predloženého písomného materiálu.

MUDr. Slafkovský — zaujímal sa, kde jev konsolidovanej závierke explicitne uvedený záväzok

mesta voči I. slovenskej úsporovej a.s. a v akej výške. Dalej podotkol, že v r. 2014 bol príjem

mesta z podielových daní na úrovni necelých 8 mil. eur, kým teraz sa očakávajú príjmy na

úrovni cca 10,5 mil. eur, tzn., že mesto má minimálne o 20 % viac na podielových daniach ako

malo v minulosti. priČom stav komerčných úverov, ktoré mesto spláca, je 7 346 608 eur.

V správe predkladanej v aprili 2015 bola uvedená výška komerčných úverov 7221 000 eur. t.j.

boli o 120 000 eur nižšie. Zdóraznil. že za ostatně 3 roky, vzhľadom na to, že dobre funguje

celoštátna ekonomika. prínos do mestskej pokladne z podie]ových daní vzrástol o viac ako

20%, čo je v čistom vyjadrení ročne takmer 2 mil. eur, pričom mesto nebolo schopné znižiť

komerčně úvery a percentuálna zat‘aženost‘ mesta zostala na rovnakej výške ako v r. 2015.

Pripomenul, že dobrý hospodár práve v období, keď sa mu darí, musí šetriť pre budúcnosť.

V súčasnom období nemožno plánovať dlhodobo aje potrebné počítať aj s tým, že móže nastať
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situácia. aká bola v r. 2008—2009, keď došlo k náhlemu prepadu ekonomiky a prepadu príjmov
z podielových daní zo štátu. Preto si myslí, že je důležité komerčné úvery znižovať priebežne
— toto je podľa ticho rozhodujúce pri určovaní micry zadlženosti a nic percento dlhu voči
bežným príjmom. ktové sa můžu veľmi rýchlo prepadnúť. Je všeobecne známe, že v bežných
príjmoch sÚ Započítané aj prostriedky, ktové prichádzajú ZO štátu na školstvo, tj. nic sú to
peniaze, s ktorými by mesto moh]o disponovať a prípadne z nich sp]ácať určitý úver. Peniaze
mesta sú tie. které vyberie na daniach a poplatkoch. na ekonomickej činnosti a které dostane
od štátu Z podielových daní. Z tohto hľadiska si mysli, že hospodárenie mesa je potrebné
hodnotiť objektívne a že prívlastok ..úspešné a dobre hospodáriace mesto“ nic je namiesle,
pretože napriek tornu, že mesto má o 20 % vyššie štátne príjmy a takisto má vyššie vlastné
príjmy, nedarí sa mu znížiť komerčnú zadlženost‘.

lnE. Urbanovič — zámerom MUDr. Slatkovského je zrejme strašit‘ nielen občanov tohto mesta,
ale aj celého Slovenska, pritom ekonomická situáciaje veľmi dobrá. Pripomenu]. že Slovensko
takýto ekonomický rast nedosahovalo za posledných 25 rokov samostatného štátu. Myslí si, že
ekonomické ukazovatele sú veľmi dobré, ked‘ HDP sa pohybuje okolo 3.5 % ročne, preto nic
je důvod na určitú skepsu alebo zastrašovanie občanov tým. že je potrebné mimoriadne šetriť
apod. Naopak. občanovje potrebné ubezpečiť. že majú nárok aj na určitý osoh z toho. že platin
Jane do mestskej I štátnej pokladne. Zdůraznil, že výsledok hospodárenia mesta za r. 2016 je
výborný —je podstatne lepší ako bol v r. 2014, keď bol MUDr. Slafkovský primátorom mesÉa
a dosiahol účtovnů stratu cca 600 tis.eur. Súčasné vedenie mesta dosahuje v hospodárení kladné
ukazovatele, preto pod‘akoval všetkým zodpovedným za výborné hospodárenie za rok 2016.

MUDr. Slafkovský — pripomcnuL že len upozorňoval na možné riziko zhoršenia ekonomickej
situácie. k čomu nečakane došlo aj v r. 2008 — 2009 a pokiaľ by štát yv. 2009 a 2010 nebol
mestám a obciam pomohol, ich ekonomické ukazovatele by boli omnoho horšíc, pretože
prepady boli obrovské. Zdůraznil, že nestraší občanov. len upozorňuje na to, aby sa šetrilo
vtedy, ked‘ sa zarába viac ako sa očakávalo. Setriť je potrebné predovšetkým na priamvch
výdavkoch MsU — tieto je potrebné investovať hlavne do toho! aby sa znížila úverová
zadlženosť mesta. Co sa týka účtovnej straty, pripomenul, že mesto za ostatných 20 rokov
ůčtovne nikdy nebolo v zisku — prvýkrát sado zisku dostalo v r. 2013, avšak pohybom majetku
sa následne opih‘ dostalo do účtovnej straty.

Mpr. Kultan — predkladateľka v materiáli konštatuje, že ..rizikom pre hospodárenie mesta může
byť neistota vo výbere daní z prijmov zo zdvislej činnosti“ (predpokladá. že sajedná o r. 2017)

— napriek tejto neistote sa v nasledujúcich bodoch predkladá na schválenie d‘alších 90 tis. eur
z podielových dani — požiadal o vysvetlenie.

Inu. Vlčková — odpovedala poslancovi MUDr. Slafkovskému — inFormácie k otázke FIN.M.O.S
sa uvádzajú v textovom komentári na str. 9; čo sa týka podielových daní, ich zvýšenie súvisí

tiež so zákonnými povinnosťami. ktoré mesto má.

Inu. Blcháč. PhD. — považuje za logické, že MUDr. Slafkovský nemůže uznat‘, že výsledky
hospodárenia sú v súčasnosti lepšie ako bolí v predchádzajúcom období. pretože tým by si
priznal neschopnost‘ dadit‘ loto mesto. To, že mesto šetrí, je uvedené napr. na str. 37. kde sa
konštatuje, že výdavky za r. 2016 neboli vyčerpané ani na 100 %. V súvislosti So šetrením

pripomenul, že v r. 2013 MUDr. Slaikovský začal raziť teóriu, že Liptov Aréna stojí mesto 100

tis. eur ročne, které může mesto ušetrif — pripomenul, že v tom čase tam mesto zamestnávalo 7
ľudí, kým v sůčasnosti sú tam len 2 zamestnanci. Taktiež je známe, koľko mesto dopláca na
zimný štadión (MUDr. Slafl<ovský sám podpisoval koncesnú zmluvu za 320 tis. eur ročne).
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kol‘ko dopláca na plaváreň a všetky d‘alšie športoviská. Nemožno však považovať za šetrenie,
ak sa usporí na prevádzke 100 tis. eur, ale predá sa majetok, ktorý má v hodnotu 5,5 mil. eur,
za 670 tis. eur. Ušetrit‘ 100 tis. eur je možné napr. tak, že sa z externých zdrojov z eurofondov
zrekonštruuje budova MsU a predpokladané úspory, které sa už prejavujů na energiách,
opravách a údržbe. sú 100 tis. eur — toto považuje za skutočné šetrenie a navyše nárast majetku
mesta. Pre porovnanie uviedol, že bývalé vedenie k tomu, aby ušetrilo 100 tis. eur. predalo
majetek so stratou vyše 4 mil. eur, ale súčasné vedenie aby ušetrilo 100 tis. eur, zveFadilo
majetek o 2 mil. eur — toto je skutočné šetrenie. čomu MUDr. Slalkovský zjavne nerozumie.
Dalej upriamil pozornosť na to, že za r. 2016 mesto Liptovský Mikuláš za dobré hospodárenie
získalo dve významné ocenenia, ato Pečat‘ rozvoja obci a miest za r. 2016, kde sa umiestnilo
v rámci samospráv na Slovensku v prvej tretine a spoločnosť INEKO, která o.i. posudzuje aj
vývoj zadlženosti, zaradila mesto Lipt. Mikuláš v rámci 50 najväčších miest na Slovensku do
prvej polovice. Je to vyznamenanie pre toto mesto, pre tento manažment, pre tento mestský
úrad a pre všetkých ľudí, ktorí pracujú v rozpočtových a príspevkových organizáciách, že
takýmto spósobom narábajú s majetkem a flnanciami mesta. Čo sa týka úverovej zadlženosti,
pripomenul MUDr. Slaflwvskému. že v r. 2015 sa dočerpával úver. ktorý schválilo MsZ pod
jeho vedením v r. 2014 vo výške I 300 tis. eur na Majerskú ulicu na Nábreží — z toho vyplýva
uvedený rozdiel. Pravdepodobne ešte jeden úver približne v rovnakej výške (1,3 — 1,5 mil. eur)
čaká toto mesto, ato na znovuuzavretie skládky TKO. pretože bývalé vedenie neúčelne
vyhodilo peniaze za jej uzatvorenie. Pripomenul. že takto sa nechová dobrÝ hospodár. ako
o tom MUDr. Slaíkovský poučuje súčasné vedenie mesta.

Mr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 poslancov za, 3 sa zdržali
hlasovania). Uznesenie bole prijaté pod číslem 60/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

5/ MONITOROVACIA SPRÁVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
K 30.06.201 6

Správu predložila Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ. Informovala.
že komisia fnančná a majetkovo-právna a mestská rada odporučili predložiť tento materiál do
MsZ. Pripomenula, že v súlade so zákonem č. 583ĺ2014 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je mesto povinné monitorovat‘ plnenie schváleného programového rozpočtu.
Rozpočet na rok 2017 bol schválený MsZ v decembri 2016 ako vyrovnaný, v celkovej výške
30 112 137 eur. V priebehu 1. polroka MsZ schválilo viaceré rozpočtové zmeny a 64 nuien
bob vykonaných v kompetencii primátora mesta. K 30.6.2017 bol výsledkem hospodárenia
bežného rozpočtu mesta prebytok vo výške 2450033 eur, který je oproti rovnakému obdobiu
m. r. nižší o 149 832 eur. V kapitálovom rozpočte bol dosiahnutý schodek vo výške 237 983
eur. Ve flnančných operáciách rozdiel medzi príjmami avýdavkami dosiahol k 30.6.2017
prebytok vo výške 634 594 eur. Výsledkom hospodárcnia za 1. polrok 2017 v úhrne za bežný
akapitálový rozpočet je prebytokvo výške 2212049 eur, čoje 0945582 eur menej ako v 1.
polroku 2016. Po zapojení finančných operácií ve výške 634 594 eurje zostatok disponibilných
zdrojov mesta 2 846 643 eur. Uviedla porovnanie rozpočtu a dosiahnutou skutočnosťou

k 30.6.20 17, informovala o podiele jednotlivých druhov príjmov na celkových príjmoch,
podiele jednotlivých druhov výdavkov na celkových výdavkoch, o stave úverov a výške
dlhovej služby. Pripornenula, že celkové % úverovej zad[ženosti k 30.6.2017je 30,34%. čaje
oproti r. 2016 zníženie a4,7 % a oproti r. 2015 o 7,11 %. Co sa týka podielových daní,
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k půlroku nedosahujú ani 50 %-né plnenie. Vývoj výsledku hospodárenia mesta Lipt. Mikuláš
za 1. polrok 2017 možno hodnotit‘ pozitivne — mesto hospodárilo s prebytkom 2 846 643 eur,
napriek tornu, že upravený ročný rozpočet uvažuje s vyrovnaným stavorn príjmov a výdavkov,
tj. bez prebytku. Vyššie čerpanie a teda nižší prebytok je očakávaný ku koncu roka, nakol‘ko
v 2. polroku sa budú uskutočňovať a platiť investície. K 30.6.2W 7 má mesto k dispozícii
nečerpaný rezervný fond vn výške 1 929 449 eur. Pri hodnotení polročných ukuzovatel‘ov
z časového hřadiska v oblasti prijmov mesto dosahuje plnenie 49.42 % a v oblasti výdavkov
40,14 %. Do konca roka je očakávané vyššie čerpanie výdavkov v kapitálovej oblasti. Co Sa
týka výhľadov. zdöraznil. že nedoplatky v daňovej oblasti sú momentálne riešené finančným
odbororn s tým, žeje daná možnosť znižiť tieto hodnoty hlavne odpracovaním dlhu.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (23 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania).
Uniesenie bolů prijaté pod číslom 6112017. Obsah u2neseniaje prílohou lejto zápisnice.

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

Správu predložila Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ. Uviedla, že
sú navrhované 4 zmeny rozpočtu, o ktorých podrobnejšie informovala. Zmena č. I sa týka
úpravy platových pomerov zamestnancov s výnimkou pedagogických a odborných
zamestnancov. kde už boto navýšenie vykonané — mesto sa vzrnysle prijatého memoranda
zaviazalo zvýšiť platy na úrovni 2 % priznanýeh funkčných platov v termíne od 1.9.20 17 do
31.12.2017. Celková výška je 20620 eur ajej krytie bude z podielových dní — zmena sa bude
týkať mzdových a takisto odvodových položiek. Zmena č. 2 — finančně prostriedk budú
použité na úhradu výdavkov spojených so zneškodňovaním nadmerného množstva
priesakových vód zo skládky odpadov Veterná Poruba v čase zvýšených atmosférických
zrážok. Zrnena č. 3 sa týka zvýšenia flnančných prostriedkov pre MHK 32 z dóvodu účasti A -

mužstva seniorov v najvyššej hokejovej súťaži SR Tipsport lige s tým spojených zvýšených
nákladov na odmeny hráčův a realizačného tírnu. Ide o povolené prekročenie bežných
výdavkov — ich krytie bude zabezpečené z podielových daní. Zmena Č. 4 sa navrhuje vzhl‘adom
na situáciu v Základnej škole s MŠ na Okoličianskej ulici, kde po strhnutí strechy a následnom
zatečeni budovy vznikli náklady na urgentnú rekonštrukciu budovy telocvične. Náklady
spojené s opravou budú pokryté po likvidácii poistnej udalosti zo strany poisťovne u zo strany
MS SR; momentálne sú tiež pokryté podielovými daňami.

Mur. Kultan — bod Č. 3 — požiadavkou je schválenie navýšenia o 60 tis. eur v prospech MHK
32,a.s. V súvislosti s predchádzajúcou správou, kde sa upozorňuje na riziká súvisiace s výnosmi
z daní, opakovane požiadal o odpoved‘ na otázku, prečo sa práve pri takomto riziku tieto
prostriedky zapájajú do rozpočtu. Dalším dóvodom, pre ktorý nemóže hneď podporit‘ tento bod,
je skutočnosť. že MHK nezdóvodnil túto požiadavku. Ziada informáciu o tom, v akom stave je
klub a kam budú smerovať Finančně prostriedky. ktoré majú poslanci schváliť takáto správa

nieje predložená. V materiáli sa konštatuje. že MHK hrá cxtraligu. čo nepovažuje za argument,
pretože táto skutočnosť bola známa už na začiatku sezóny, keď sa pre MI-IK schvaľoval
rozpočet. Z tohto hl‘adiskaje nepochopiteľné, prečo potom mesto nedáva Frnančné prostriedky
navyše napr. futbalistom, karatistorn, atď., ktorí tiež mesto skvele reprezentujú. Myslí si, že to
nie je argument hodný toho, aby MsZ schválilo 60 tis. eur do klubu, o hospodárení ktorého

nemá žiadne inforrnácie. preto dal návrh na vypustenie zmeny č. z návrhu.
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MUDr. Slafkovský — stotožňuje sa s názorom poslanca Mgr. Kultana ohľadom financovania
hokeja, osobne sa však chce vyjadriť k zmene rozpočtu súvisiacej s VPS a odvedením vód zo
skládky, resp. s prípravnou projektovou dokumentáciou. Súhlasí stým, že je potřebné zaplatiť
odvedenie prebytočných vöd, ktoré zo skládky vytekajú, nesúhiasí však s tým, aby sa
vyčleňovali finančně prostriedky na prípravnú PD na zakrytie a rekultiváciu skládky V. Poruba.
Jedným z dóvodov je, že zatial‘ nikto nezdokladoval. prečo zo skládky vyteká viac vody ako do
nej naprší — pripomenul. že dor. 2013, kým bola skládka otvorená. pršalo vine ako v r. 2015—

2016 a zo skládky vytekalo ročne cca 5 tis. rn3, avšak v r. 2015— 2016 vytieklo 6 tis. rn3, pritorn
pršalo menej a skládka je uzavretá. V pripade, že by aj bula uzavretá chybne, je
nepredstaviteľné, ako by zo skládky mohlo vytiecť viac vody, než do nej naprší, t.zn., že voda
v skládke sa pravdepodobne kumuluje z mého dóvodu. Osobne si myslí, že je potřebné
predovšetkým identifikovat‘. odkiaľ táto voda priteká, akáje pričina a následne tento problém

riešiť. V prípade, že sa zaplatí projektová dokumentácia a nové zakn‘tie skládky, bude sa
vychádzať lenz dornnienky a nie zo zistených faktov. Podľa jeho názoru cieľom primátora je
len útok na predchodcov. resp. osobne na nebo. čo však nepovažuje za podstatné. Je potrebné

zamerať sa na zistenie príčiny tohto problému, ktorá tkvie pravdepodobne v tom, že celá
skládka bola postavená v zosuvnom území a že pravdepodobne došlo k natrhnutiu fólie pod

skládkou, cez ktorú v čase zrážok presakujú spodné vody. Mysli si však, že v žiadnom prípade

nemóže zo skládky vytiecť viac vody ako do nej naprší, pretože v r. 2013 pršalo viac a vytekalo

o I 000 m3 menej ako z nej vyteká teraz. Vše(ci. ktorí rozumne uvažujú. musia hfadat‘ dóvod

inde. nie však v uzavreti skládky, aby mesto zbytočne neplatilo novú PD. Pokiaľ by sa zistilo.

že pričina tohto stavu nie je odstránitel‘ná, v d‘alšich návrhoch rozpočtu sa bude musieť počítat‘

stým, že bude zvýšený výtok vody zo skládky, ktorej zdroj nieje zadefinovaný. Myslí si, že

táto rozpočtová zmena je neopodstatnená a nezmyselná, preto žiada, aby bola z návrhu

vypustená. Zdöraznil, že mesto si samo na seba privolalo Slov. inšpekciu ZP a teraz bude znášať

následky — tie by podra jeho názoru mal znášaf osobne ten, kto túto kontrolu inicioval.

Absolútnym nezmyslom je však tvrdiť, že zo skládky dokáže vytiecť vine vody ako do nej

naprší — príčiny tohto stavu doteraz nikto nevysvetlil.

1n. Štefan Ganoczv. PhD.. poslanec MsZ — ako laik v tejto oblasti si dokáže predstaviť, že

takáto situácia móže nastať napr. tým, že spodná izolačná fólia, ktorá má zabraňovať kontaktu

spodnej vody s obsahom skládky, je porušená a spodná voda sa dostane do skládky, nerobí si

však nárok na odborný posudok.

MUDr. Slafkovský — faktum je. že zo skládky vyteká viac vody ako vytekalo v minulosti.

napriek tomu, že bola uzavretá. možno aj s určitými chybami. Súhlasí s Ing. Ganoczvm. že voda

sa do skládky dostáva najpravdepodobnejšie zospodu, keďže celá skládka už v r. 1978 bola

postavená v zosuvnom území a na zosuvnom území sa aj sanovala, t. zn.. že mohlo dójsť

k určitému zosuvu. K turnu by sa mal vyjadriť odborník na túto oblasť, avšak logika veci

hovorí, že voda sa tam dostáva pravdepodobne zospodu, pretože pri suchom počasí žiadna voda

zo skládky nevytekala a nádrž bola prázdna, kým v čase zrážok je nádrž plná. Myslí si, že pohyb

vody v skládke nemóže tak rýchlo reagovať na to, či spadne 20 — 30 mm vody do takého

objemu. kde je takmer I mil. m3 zeminy a odpadu. Z toho vyplýva. že v spodnej časti skládky

sú zrejme určité priesaky aje potrebné hľadat‘ dóvod a nie obviňovat‘ predchodcov zo vzniku

tohto stavu.

Inz. Blcháč. PhD. — nic je pravdou, že tieto veci neboli preverované — sú k dispozícii odborné

posudky autorit, ktoré potvrdili, že skládka je zle uzatvorená. Podl‘a noriem má byť na skládke

0,5 m ílu a I m zeminy a rnedzi týmito vrstvami má byť umiestnená geotextília. Na základe
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zistených výsledkov na viac ako 60% skládky nie je spolu ani 60 cm zeminy a í]u a navyšeje
použitý iný íl ako mal byť použitý — tieto zistenia sú nespochybniteľné a na základe nich konala
aj Slov. inšpekcia ZP. Ešte závažnejšie je zistenie Uradu pre verejné obstarávanie, podľa
ktorého bývalé vedenie mesta použilo finančné prostriedky vo výške 1,3 mil. eur bez verejného
obstarávania a priiorn malo dosť času (minimálne 3 roky) na jeho vykonanie. Z tejto kontroly
bol spracovaný protokol a uložené pokuty — k dnešnému dňu tieto náklady predstavujú už vyše
60 tis. eur. Otázkou je, kedy a komu chcú členovia bývalého vedenia [jelo postupy zdövodniť.

MUDr. Slafkovský — to. čo prezentuje primátor mesta, považuje za demagógiu. pretože zo
zákona je jasné. že Verejnoprospešné služby móžu dostávať od mesta priame zákazky. Za
zákazku „uzatvorenie skládky“ bob zodpovedné vedenie VPS, tj. mesto s ňou nemalo nič
spoločné. Vo VPS boli určení konkrétni zodpovední zamestnanci — pokiaľ v niečom pochybili,
je potrebné obracať sa na nich a nic na neho ako bývalého primátora. Opakovane zdóraznil to,
čo potvrdil aj poslanec Ing. Ganoczy, že na základe logickej úvahy nemóže zo skládky vytiecť
viac vody ako do nej naprší — pokiaľ jej vyleká viac. musí sa táto voda do skládky odniekiar
dostávať. To, že mesto na seba pdvolalo Slov. inšpekciu ZP, je problém súčasného vedenia.
t.zn., že mesto bude musieť znášať následky napriek tornu, že skládka bola v zmysle zákona
uzavretá. Podl‘a nelio bob chybou, že mesto sa nebránilo tým. že uzatvorenie skládky bok
možné riešif aj priamym zadaním.

In. Blcháč, PhD. — práve vyjadrenia MUDr. Slafkovského sú demagogické, ak neberie do
úvahy stanoviská autorít, ktoré sa zaoberali technickou stránkou uzatvárania skládky a ktoré
jasne povedali, že skládka je zbabraná a 1,3 mil. eur, ktoré malo bývalé vedenie mesta
k dispozícii. na [úLu akciu zbytočne vyhodilo. Skládka preteká z dóvodu. že na jej uzatvorenie
nebobo použité dostatočné rnnožstvo ilii a ji nesplňa predpisané normy. Neprekvapuje ho, že
MUDr. Slafkovský sa veľmi aktívne snaží obhajovat‘. pretože práve onje zodpovedný za tento
stav aje nepochybné, že mesto si bude musieť vziať d‘alší úver na opätovné uzavretie skládky.

In. Ganoczy. PhD. — stotožňuje sa s navrhovanými zmenami rozpočtu, zvlášť však chce

podporiť zmenu Č. 4, ktorá rieši rekonštrukciu a modernizáciu základnej školy. V tejto
súvislosti poďakoval vedúcemu odboru školstva, mládeže. športu a kultúry, ako aj vedeniu

mesta za to, ako promptne reagovali na túto katastrofickú situáciu. keď vplyvom búrky bola

strhnutá strecha. Vyjadril presvedčenie. že všetci podporia aj túto zmenu. pretože skutočne išbo

o neúnosnú situáciu a vd‘aka zástupcom mesta i riaditel‘ke ZS s MS sa ju podaribo Čiastočne
eliminovať; ven, že do budúcnosti sa podaní celú rekonštrukciu dokončiť.

Mgr. Ľubica Staroňová. oslankyňa MsZ — bod č. 3 — v dóvodovej správe chýba informácia

o finančnej situácii v MHK 32. Vzhľadorn na to, že klub žiada navyše 60 tis. eur, je potrebné

zdóvodnenie, prečo k takej situácii došlo, kto je zodpovedný a návrhy na niešenie. Pokiaľ nieje

predložená objektívna správa, prikláňa sa k návrhu stiahnuť tento bod z rokovnnia.

Mur. DvoršČáková — bod Č. 2 — 5nančné prostriedky na PD a zakrytie a rekultiváciu skládky

TKO Veterná Poruba vo výške 10 860 eur — vzhľadom na to, že v dóvodovej správe sa

neuvádza projektová dokumentácia. zaujímala sa, čije nutné robiť novú PD a čije známe,

z akého důvodu skládka zaleká, pnp. či nepostačuje PD, ktorá bolu spracovaná

v predchádzajúcom období, keď sa mala skládka uzatvárať. K bodu Č. 3 (navýšenie finančných

prostriedkov pre A-mužstvo seniorov MHK 32) pripomenula, že už niekoľký krát sa na MsZ

nieši navýšenie dotácie pre MHK. Osobne podporuje šport, pnipomenula však, že poslanci

žiadali aj relevantnú správu o hospodárení MHK, ale zatiaľ bola predložená len strohá správa

bez vypovedacej hodnoty. Ak má MsZ opilť navyšovať fmanČné prostriedky pre MHK, žiadalo
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by sa predložiť určitú f3nančnú správu, analýzu, pnp. určité zaviazanie sa, pretože keď MHK
sl‘uboval, že dokáže fungovat‘ v extralige, prisľúbil aj vyhl‘adanie určitých spoiizorov, doteraz

však žiadnych nezaregistrovala. Preto požaduje podrobné informácie o tom, prečo MHK znova

žiada o navýšenie finančných prostriedkov. aký má dlh a akáje fmančná kondícia tohto klubu.

Inn. Blcháč. PhD. — privítal predsedu predstavenstva MHK 32 Ing. Štefana Kurica, ktorý sa na

záver rozpravy k tejto téme vyj adn.

MUDr. Slafkovský - v súvislosti so skládkou opäť zdůraznil, že keď VPS zistili pretekanie vody
cez okraj šachty, resp. cez otvor, ktorého póvodca je neznámy, predstavitelia vedenia okamžite
obvinili z tohto stavu MUDr. SlaIkovského. Toje štandardný postup súčasného vedenia mesta,
t.j. bez důkladného preverenia faktov obvinit‘ svojich predchodcov. Ak by vedenie uvažovalo
racionálne, v prvom rade by sa zarneralo na fakt, že kým bola skládka otvorená. vytekalo z nej
len S tis. m3 vody ročne a teraz z nej vyleká 6 tis. m3 ročne. Zvýšené množstvo vody musí
odniekiaľ pritekať — podľa jeho názoru určitý prameň prerazil dno skládky a spodná voda cez
otvor vteká do skládky. Následkom toho je v čase zrážok cca 3 dni váčší výtok zo skládky.
Podotkol. že tieto veci je potrebné riešiť a nie zbytočne vyhadzovať peniaze na novú PD a stým
súvisiace náklady, ktoré si toto vedenie vymýšľa — myslí si. že ide o účelovú záležitosť.

Mr. Kultan — pIne podporuje vyjadrenie Mgr. Dvorščákovej, čo sa týka skládky. Zároveň

poznamenal, že primátor by mal predložit‘ na rokovanie samostatný bod ku skládke a riaditer
VPS by mal nabrať odvahu a predložiť poslancom dokumenty, o ktorých všetci hovoria, ale

zatiaľ ich nikto nevidel. Zodpovedná osoba, ktoráje zároveň odbornikom na túto oblasť (RNDr.

Lošonská). by mala pripravit‘ riadnu správu, pretože nedostatočné informácie vyvolávajú iba

zbytočné spory.

Inu. Ján Bonko. zástupca Drimátora mesta — reagoval na poslaiikyňu Mgr. Dvorščákovú k bodu
2, kde sa vyjadrila, že nie sú potrebné finančné pwstriedky na spracovanie projektovej

dokurnentácie. Myslí si, že Mgr. Dvorščáková sa veľmi mýli a tento svoj názor opiera napr.

o podklad, ktorý poslanci dostali od bývalej hlavnej kontrolórky cca na prelome polrokov m.r.,
kde ich informovala, ako nedbanlivo bola táto skládka uzatvorená, aké boli použité materiály,

aký bol spósob výberového konania a toto je následok celého tohto konania. Pripomenul, že do

prírody vytekali tekuté látky zo skládky a mesto muselo urobit‘ opatrenia na zamedzcnie tomuto

stavu. Následkom týchto opatrení je. že skládku je potrebné opať prekryt‘ a zrekultivovat‘ —

základným dokumentom k tomu je projektová dokumentácia ktorá urči. akým spůsobom sa to
má urobit‘.

Mr. Dvorščáková — pripomenula, že sa zaujímala, či je nutné robiť novů PD.

Inn. Blcháč. PhD. — spracovanie novej PDje povinné —je to úloha od Slov. inšpekcie ŽP.

Mur. Dvorščáková — zdůraznila, že proti PD neprotestovala. len sa ptala na jej potrebnosť.

Pripomenula, že poslanci sú na to, aby sa pýtali. aby situáciu relevantne posúdili a v prípade,

že je nová PD potrebná, mali by vedieť, kvůli čomu skládka vyteka a z akého důvodu vznikla

táto porucha.

Inu. Urbanovič — súčasná situácia ohľadorn skládky svedči o tom, že za 4 roky

predchádzajúceho volebného obdobia niekto urobil obnovskú chybu tým, že nevykonal verejné

obstarávanie na zhotoviteľa nekultivácie skládky. Vyjadril pnesvedčenie, že finem. ktoré majú

takúto činnosť vo svojorn portfóliu, je na Slovensku i v zahraničí veľa a niektorá z nich by
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rekultiváciu za 1 300 tis. eur určite vykonala kvalitne a dnes by sa o tomto bode nemuselo
rokovaf. Nesprávny postup pri procese uzatvárania skládky teraz bude stáf mesto dvoj násobok
póvodne plánovanej sumy, čo považuje za zbytočne vyhodené peniaze. Pokiaľ ide o Slov.
inšpekciu ZR mesto ju na túto kontrolu neprizývalo — SIŽP je na to, aby vykonávala takúto
činnost‘ objektívne. nezaujato a profesionálne a mesto sa len riadi jej pokynmi. Ziaľ, mesto
teraz musí platiť z peňazi občanov za zle vykonanú rekultiváciu skládky. Co sa týka MHK.
myslí si, že pokiaľ bude mesto 100 %-ným akcionárom klubu, vždy bude ma určité záväzky
a bude musieť hľadať riešenia. aby hokej postupoval a aby sa tu vychovávali talenty, ako tomu
bob niekoľko desaťročí. Liptovský Mikuláš je hokejové mesto (v t.r. si pripomína 85 rokov
hokeja) a pripomenul. že už niekoľko rokov dozadu MsZ v priebehu roka okrem riadneho
rozpočtu schvaľovalo pre MHK dodatočně dotácie, pretože klub mal vždy určité závazky.
Vyj adrii obavu, že to tak vždy aj bude, pokiaľ sa nenájde určitý relevantný sponzor, ktorý mestu
pomóže aj takéto problémy finančne zabezpečiť. Je tu aj snaha o odpredaj akcií MHK, tj.
pokial‘ s nájde sponzor, ktorý prinesie do hokeja určité finančně zdroje, bude možné o tom
diskutovať. Pripomenul, že napr. v r. 2012 MsZ schvaľovalo pre MHK 100 tis. eur mimo
rozpočtu, pričom návrh predkladal MUDr. Slafkovský ako vtedajší primátor mesta a v podstate
každý rok mesto dávalo peniaze do hokeja na navýšenie rozpočtu. V tomto roku NH-IK pre svoje
fungovanie potrebuje navýšenie o 60 tis. eur, aby sa nedostal do ďalších závazkov. Jedným
z riešení pre zachovanie hokeja v Lipt. Mikuláši je teda odpredaj akcii MHK. druhým je
podpora zo strany mesta.

MUDr. Slalkovský — pripomenul, že v r. 2012 bob 250 tis. eur po lehote splatnosti a v r. 2014
bola účtovná strata 70 tis. eur, čo je zásadný rozdiel. K situácii ohľadom skládky poznamenal,
že rokovanie s Pozemkovým spobočenstvom Veterná Poruba prebiehalo celú jeseň 2013 stým,
že vedenie PS sľubovalo. že na valné zhromaždenie predloží návrh predlženia termínu na
skládkovanie. Mesto predpokladalo, že tento návrh bude schválený, žiaľ, v marci 2014 valné
zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné; následnc vznikol objektfvny tlak a vznikla časová
tieseň. kvóli ktorej pokračovali v dokončovaní uzavretia skládky už len VPS. Zo zákona však
VPS mali možnosť túto činnosť vykonávať, keďže skládku celý čas prevádzkovali a spravovali
ako mestská organizácia. Jediný problém mohol vzniknút‘ len pri obstarávaní ílu. ktoré sa
uskutočnilo rokovacím konanim — keby mesto bob argumentovalo časovou tiesňou. moNo sa
ubrániť. v tomto prípade však nič neurobilo.

Mr. Kuitan — trvá na tom, že požiadavka na dotáciu 60 tis. eur pre MI-IK mala byť vopred
zdövodnená. Co sa týka skládky, vyzval vedenie mesta, aby na túto tému pripravilo diskusiu
apredložilo relevantný materiál. Nepovažuje za štandardné, aby Inšpekcia ZP, ktorá vydala
kolaudačně rozhodnutie na uzatvorenie skládky, sama sebe odporovala a následne tvrdila, že
skládka je zle uzatvorená. Z tohto dóvodu odporučil prizvať na MsZ zástupcov SIZP. aby
vysvetlili, prečo túto stavbu skolaudovaii a za akých podmienok.

Peter Cibák. poslanec MsZ — k bodu č. 3 poznamenal, že v záujme všetkých je podporiť hokej,
ale poslanci chcú poznať skutočnú pravdu o ekonomickej situácii v klube. Prednedávnom sa
predseda predstavenstva MHK (p. Droppa) na zasadnuti MsZ vyjadril, že klub má závazky vo
výške 30tis. eur, kým v skutočnosti to bob cca 75tis. eur. Ich požiadavkou je teda len to, aby
boli presne informovaní, na čo sa majú uvedené finančně prostriedky použit‘ a aká je flnančná
situácia klubu.

1n2. Urbanovič — čo sa týka skládky, poukázal na to, že práve Mgr. Kuitan a MUDr. Slalkovský,
ktorí sú určitým spósobom zodpovedni za jej zlé uzatvorenie. sa stále k tejto téme vracajú

a neustále niečo požadujú. Opat‘ im pripomenul, že keby boli skládku uzatváraíi podľa

13



predpisov, tj. s fkmou, ktoráje na to oprávnená a ktorá sa tornu profesionálne venuje. takýto
problém by v súčasnosti neexistoval. Zdóraznil, že to, čo sa doteraz investovalo do nimi
zbabranej skládky, tj. minimálne 60 tis. eur z peňazí občanov tohto mesta, sa mohlo použiť na
mé účely — na chodníky. parkoviská, atd‘., namiesto toho sa však MsZ na každorn zasadnutí
musí venovať zle uzatvorenej sk]ádke vo Veternej Porube. Pokiaľ ide o hokej. ako športovec
ho vždy bude podporovať. aby stále napredoval. Poznamenal, že predseda predstavenstva bude
informovať o situácii v MHK; okrem toho je predkladaná aj správa o výsledkoch hospodárenia
obchodných spoločností.

Karol Székeíy. poslanec MsZ — vyjadril presvedčenie, že komu záleží na raste hokeja v Lipt.
Mikuláši, tento návrh určite podporí. Každý z poslancov má možnosť zistif si ekonomické
výsledky MHK 32 napr. osobne pri návšteve klubu, tak ako to urobil on, preto si myslí, že
nepodporiť hokej len na základe tohto argumentu je veřmi nerozumné. Vyzval Mgr. Kultana,
aby zvážil svoj návrh na vypustenie bodu č. 3 z rokovania; podotkol, že veľa vecí v závere
rozpravy ujasní aj Ing. Kunc, predseda predstavenstva, M1-IK.

Mar. Kultan — poznamenal, že nic je povinnosťou poslancov zisťovať si osobne informácie
o ekonomickej situácii MHK. Clenovia poslaneckého klubu nic sú a priori proti poskytnutiu
dotácie, chcú však vedieť, na aký konkrétny účel budú tieto prostriedky použité. Preto odporúča
siahnuť tento bod z rokovania a na nasledujúce zasadnutie MsZ predložiť riadnu správu
o íinančnej situácii klubu, o ktorej sa móže diskutovať. Považuje to za normálny, slušný postup,
preto svoj návrh nestiahne.

p. Cibák — zopakoval, že poslanci ich klubu nic sú proti podpore hokeja, požadujú však
informácie o tom, aká je aktuálna Rnančná situácia MHK a na aký konkrétny účel budú tieto
finančné prostriedky použité. Argument. že MHK 32 je v najvyššej súťaži, považuje za
nedostatočný — táto skutočnosť je všetkým známa a už prl vstupe do súťaže holo zrejmé. že
finančných prostriedkov nikdy nebude dostatok. aj keď MsZ dostávalo prisľuby. že klub
zoženie sponzorov a nebude mať problémy s flnancovanim. Pokiaľ sa nájde investor. ktorý by
chcel odkúpiť akcie klubu. takisto nic sú proti tornu, upozornil však, že by to nemal byť taký
investor. ktorý nebude mať žiadnu víziu ohľadom ďalšieho smerovania hokejového klubu.

MUDr. Oldřich Drahovzal. poslanec MsZ — uznal, že správa o ekonomickej situácii mala byť
predložená, zároveň to však porovnal s mými investíciami, na ktoré sa schvafujú zmeny
rozpočtu — bežne sa navyšuje rozpočet o niekoľko desiatok tisíc eur napr. na rekonštrukcie ciest.
chodníkov, atd‘., pničom nikto sa nepozastavuje nad tým. že investícia stála o 50— 100 tis. eur
viac oproti rozpočtu. Oproti tornu zvýšená dotácia na hokej je vždy kritizovaná, príp. je klub
obviňovaný zo šafárenia a pod. Ako súčasný funkcionár klubu móže ubezpečiť. žes íinančnými
prostriedkami sa nešafáni; osobne sa hokeja vždy zastával a myslí si, že neprispieť na hokej,
kde je mesto 100 %-ným akcionárorn. by bola veľká chyba. Podľa jeho názoru 60tis. eur pri
súčasných nákladoch na špofl nic je vysoká suma; odporučil uvedomiť si. že odr. 1989 sa pre
šport v tomto meste takmer nič neurobilo. Na základe osobnýeh skúseností porovnal súčasnú
situáciu v športe s minulosťou, kedy bol výrazne podporovaný, pričom pred 40 rokmi sa športu
venovalo o 100 % - 200% ľudí viac ako v súčasnosti. V rámci svojej funkcie v MHK zistil, že
aj v súčasnej dobe je v Lipt. Mikuláši obrovský záujem o šport a zvlášť hokej zo strany
mládeže, čo však nie je lacná záležitosť. Myslí si, že keby nebola nová hala, ktorá bola
pristavená k póvodnému štadiónu, hokej v Lipt. Mikuláši by pravdepodobne živoril a]ebo by
zanikol. ako oddiely v niektorých mých mestách, ktoré museli skončiť pre nedostatok financií.
Považuje za nepochopiteľné, prečo je stále problémem dávať peniaze do športu. konkrétne do
hokeja. V tejto sůvislosti poukázal napr. na halu Liptov Aréna, ktorá je určitá časť roka
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využívaná na organizovanie róznych výstav (naposledy výstava motýľov) a pod., z čoho
profituje súbomný prevádzkovateľ. Takéto využitie je však vel‘mi vzdialené predstave
starostlivosti o rozvoj športu a o mládež, čo nepovažuje za správne a myslí si, že z tohto
hľadiska by poslanci nemali zavrhovať ani hokej. Osobne nezavrhuje ani myšlienku získania
určitého hlavného sponzora, resp. predaja akcií — poukázal na mé kluby, kde sú veľkí sponzori,
ktorí rozhodujú o všetkom a nemajú problém napr. vymenit‘ trénerov. aby klub fungo‘al.
Vedenie MHK 32 Lipt. Mikuláš si dalo za cieľ získavať fnančné prostriedky prostredníctvom
sponzorov, čo sa ukázalo ako veľmi náročné. Dalšiu možnosť v získavaní určitých flnancii
videli v predaji permanentiek, avšak ani tento spósob neprináša očakávaný zisk. Zostáva tak
len možnost‘ flnancovania mestom — myslí si, že všetky flnaičné prostriedky. ktoré mesto
investuje do činností ako je špon, kultúra apod. majú zmvsel, pretože úlohou mesta nieje len
opravovať chodníky, stavať detské ihriská, atd‘., ale malo by sa zaoberať aj takýmito vecami.
Ak je mesto 100 %-ným akcionárom MHK, aj pomoc zjeho strany by mala byť patričná.
Osobne nie je presvedčený, či by predseda predstavenstva mal informovať o flnančnej situáeii
MFIK na tomto zasadnutí; podľa jeho názoru by to mal byť samostatný bod na ďalšie
zasadnutie, kde by poslanci dostali podrobnú správu o linančných výsledkoch MI-IK. Napriek
tomu může prehlásiť, že hospodárenie v klube je transparentné, čo může potvrdiť aj
zamestnankyňa MHK, poslankyňa Ing. L. Cukerová. Poukázal na problematické získavanie
sponzorských flnančných darov — mnohé prísľuby sa nakoniec nenaplnia a často sa stáva. že
pre hokejistov chýbajú peniaze na výplaty napr. za 2 — 3 mcsiace. Porovnal to s mými
povolaniarni, kde by tiež nevyplatenie miezd bob problérnom; v tomto pripade sú hokejisti
mladí ľudia. ktorí majú svoje rodiny a myslí si, že za výkony. ktoré odvádzajú. im príjem za
každý mesiac patrí. Uvedených 60 tis. eur bude použitých aj na takéto výdavky, tj. na odmenv
pre hráčov. Takisto si myslí, že nepójde o poslednú pomoc od mesta, pretože z pdspevkov od
sponzorov, od Pro Hokeja apod. MHK do konca sezóny určite nevyžije. Preto si myslí. že je
potrebné podporiť tento návrh — suma 60 tis. eur nic je vysoká napr. v porovnaní so skládkou,
ktorá mala byť uzavretá a zrekuLtivovaná, ale teraz sa musí tento proces zopakovať a bude to
stáť veľký objem peňazí, z ktorých sa mohli financovať napr. aj ině športy. Týmto chce
všetkých požiadať, aby zvážili svoje rozhodnutie a zahlasovali za tento návrh s tým, že správa
o hospodárení MHK bude dodatočne predložená. On osobne tento návrh podporuje a vyzýva
všetkých k podpore hokeja v Liptovskom Mikuláši a do budúcnosti k podpore akéhokoľvek
športu, ktorý privedie mládež k tomu, aby viac športovala a nepodliehala róznym negativnym
vplyvom (drogy a pod.).

MĽr. Kultan — pred hlasovaním požiadal o 5-minútovú prestávku.

MEr. Dvorščáková — nadviazala na myšlienku MUDr. Drahovzala. že mesto by malo podporiť
deti a mládež, aby šponovali — úplne s tým súhlasí, ked‘že sama roky pracuje s mládežou a vie.
že toto je správna cesta, akou by mali ísť, aby sa neuchyľovali k mým aktivitám. Na druhej
strane je potrebné si uvedomiť, že predmetom tohÉo návrhu nic sú peniaze, ktoré půjdu na
podporu športu pre mládež, ale na odmeny pre hráčov a členov realizačného tímu do Tipsport
ligy. Opoziční poslanci nástojili na tom, aby mali určitú zodpovednú informáciu o hospodáreni
klubu aj z toho důvodu, že na Tipsport ligu sa dáva veľa peňazí aje tu reálna šanca, že
o niekoľko mesiacov bude MsZ opät‘ navyšovať rozpočet pre MHK. V tejto súvislosti
poukázala na prípad MK v Poprade, kde pred niekol‘kými dňami vykonáva]a kontrolu uinančná
polícia. Myslí si, že všetkým určite záleží na tom, aby MHK okrem práce s deťmi a okrem toho,
že mesto reprezentuje, mal aj dobré hospodárenie.

MUDr. Slalkovský — zarazila ho informácia od MUDr. Drahovzala. že od r. 1989 sav tomto
meste neurobilo nič pre šport. Pripomenul, že sa urobilo veľa v porovnaní s mými mestami
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rovnakého rozrneru, napr. rekonštrukcia strechy plavárne, nová tenisová hala, niekol‘ko
futbalových ihrísk, rekonštrukcia areálu vodného slalomu, vel‘ká športová hala pri Tatralandii,
ktorá mohla byt‘ doteraz mestská, keby primátor Ing. Blcháč nebo] podpísal Tatralandii
nájomnú zmluvu nato, že může využívať parkovisko vedra haly 20 rokov zadarmo — pokia]‘ by
súkromná spoločnosť každý rok zaplatila mestu nájomné 30—40 tis. eur, mohla byt‘ strata haly
nižšia a peniaze mohlo mat‘ mesto v rozpočte. Pripomenuh že MsZ rozhoduje o verejných
peniazoch a pokiaľ verejný záujem nebude mať taký rozmet, že mesto bude chcieť v plnej
miere tento šport podporiť, tak tam tieto peniaze nepatria, pretože peniaze od mesta by mali isť
predovšetkým pre mládež a do amatérskeho šponu. Myslí si, že profesionálni hráči by si mali
na seba zarobiť — nemůžu žiadať peniaze od mesta. Ak je taký spoločcnsk zámer. že mesto
chce podporiť A-mužstvo napriek tomu, že bude musieť občanom vysvetľovať, že nemá
peniaze na ině veci, může to urobiť, ale v rámci vzájomnej dohody a nic útočenia a urážania.

Inu. Lucia Cukerová. poslankyňa MsZ pokiaľ ide o účel navýšenia dotócie o 60 Lis. eur, týka
sa výlučne odmien hráčov a trénerov. Co sa týka záväzkov, pripomenula. že k 30.6. bežného
roka musí každý účastník Tipsport ligy, tj. každý hokejový klub deklarovat‘ riadiacemu orgánu
súťaže. že má uhradené všetky záväzky voči trénerom a voči hráčom. MHK 32 bol jeden
z prvých klubov, ktorý mohol zaslať prehlásenie, že má uhradené všetky záväzky k 30.6.
z predchádzajúcej sezóny voči trénerom aj hráčom. Aktuálne vo vzťahu k dotácii má MI-IK
uhradené základné mesačné odmeny hráčom za mesiac august 2017. Dalšími výdavkami.
s ktorýnu klub zápasí, sú výdavky na dopravu, výstroj, organizáciu zápasov, atd‘. Je potrebné
si uvedomiť, že ak tento šport nepodpori mesto, príspevky od sponzorov ekonomiku klubu
v žiadnom prípade neutiahnu. Pripomenula, že účasť na prvom hokej ovom zápase sezóny bola
1 300 divákov, čo svedči o tom, že záujem o tento šport v meste je. Na záver konštatovala, že
rozpočet klubu je dimenzovaný na cca % mu, eur, z toho mesto má rozpočtovaných 200 tis. eur
a teraz klub žiada o navýšenie 60 tis. eur na odmeny hráčom a trénerom — rozdiel je potrebné
vvkryť z príspevkov sponzowv.

Inu. Urbanovič — pod‘akoval poslancovi MUDr. Drahovzalovi za výbornú analýzu súčasného
stavu v hokejovom klube, ato nielen niektorth ekonomických ukazovateľov. ale aj
pripomenutie osobných skúseností. ktoré má jednak ako bývalý športovec a jednak ako súčasný
funkcionár, pretože ten, kto sa venuje športu aje v tejto oblasti aj za niečo zodpovedný, vie. že
je to veFmi náročná práca, čo může dokumentovať aj on na základe vlastných skúseností. Je
presvedčený o tom, že nikto v MI4K nemá žiadne vedľajšie záujmy a všetky prostricdky sú
použité na určený účel. V tomto prípade sa jedná o to, že tak ako sa v hospodárstve zvyšujú
mzdy v mých sférach. rastú aj požiadavky na zvyšovanie odmien hráčov. Pripomenui, že pre
splnenie licenčných podmienok musel MI-IK v t.r. dať 50 tis. eur na nový kamerový systém —

keďže tieto finančné prostriedkv neboli plánované a peniaze od sponzorov neprišli, mesto musí
tento neočakávaný náklad aj taký‘mto spčsobom riešiť.

MUDr. Drahovzal — reagoval na MUDr. Slafkovského — pripomenul. že svoju poznámku. že
v minulosti sa pre šport nič neurobilo, nemyslel doslovne. Je však členom špoflovej komisie,
kde sa pravidelne dozvedá, aké problémy majú jednotlivě športové oddiely a na základe toho
si myslí, že príležitostí na šport v Lipt. Mikuláši jev porovnaní s mými mestami menej. Takisto
porovnal úroveň niektorých druhov športu na Slovensku, ktorá bola v minulosti vysoká, ale
vzhľadom na to, že do rozvoja neinvestovalo, úroveň upadá a Slovensko dobiehajú predtým
slabšie krajiny, pretože do športu investovali peniaze. Osobne by mu bob ľúto detí, ktoré by
kvůli nedostatku financií nemohli športovať, pozitívom však je, že v tomto roku bola po dlhom
čase naplnená hokejová trieda. Preto by sa aj mesto malo snažit‘ naplniť požiadavku MHK. tj.
dať deťom možnost‘ šponovat‘, aby nepodliehali mým, negatívnym veciam.
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Inu. Bkháč. PhD. — udelil slovo predsedovi predstavenstva MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s.
Ing. Stefanovi Kuncovi.

lnE. Kurie — vyjadril poľutovanie, že poslanci správu o ekonornickej situácii MI-IK nedostali —

v prípade požiadania by ju MsZ určite predložil. Zdbraznil, že v súčasnosti skutočne nic je
jednoduché financovať hokej — sú to nemalé flnančné prostriedky aje potrebné s nimi
hospodáňť zodpovedne a robit‘ fmančnú politiku veľmi transparentne. Mysli si. že sa im to dan
aje pripravený predložiť akékoľvek dokumenty. Mestu Lipt. Mikuláš určité nehnozia také
situácie, aké nastali napr. v Poprade, v Martine apod.— použitie finančných prostriedkov, ktoré
sú poskytované mestom,je skutočne transparentné a zodpovedne sas nimi narába. Pnipomenul,
že v minulej sezóne MHK nastúpil do extraligy veľmi rýchlo, ato prostredníctvorn odkúpenia
licencie. Rozpočet, ktorý bol v zostavovaný na aktuálnu sezónu, bol podporený aj spoločnosťou
ELTEK, v ktorej v tom čase pósobil a ktorá sa snažila MHK výrazne pomáhať.

In. Blcháč. PhD. — pripomenul, že MsZ sa bude vracat‘ k hokeju v novembri, kedy sa budú
prezentovat‘ aj finančně veci a bude sa hl‘adať riešenie — bud‘ sa nájde strategický sponzor, alebo
sa bude navrhovať predaj akcií, preto odporučil Ing. Kuncovi inforrnovať o ekonomike stručne.

lne. Kurie — poznamenal, že v máji t.r., keď nastupoval do tejto funkcie, uplynulá sezóna nebola
dofinancovaná— klub vykazoval stratu cca 70 tis. eur. K 21 .9.2017je účtovná srata 67 469 eur.
Rozpočet schválený na sezónu 2017/2018 je nákladovo rovnaký ako bol na sezónu 2016/2017.
tj. finančně prostriedky nenavyšovali, ale skór v istých položkách šetrili; mierne sa zvýšil
rozpočet len na položke mzdy hráčov — cca 37 tis. eur mesačne predstavujú mzdy hokejistov
bez prémií. Rozpočet MHK sa skladá z dotácie mesta, prispevkov od sponzorov. Pro Hokcja
a ostatných dotácií, ktoré sú hlavne na trénerov. oddie]y juniorov a dorast — tieto prostniedky
nepokrývajú ani všetky nároky na mzdy v tejto oblasti. Náklady MHK na sezónu 2017/20 18
sú vo výške 740 670 eur a predpokladané výnosy 725 000 eur, tzn.. že účtovná strata sa
predpokladá vo výške 14 868 eur, čo je v zásade vyrovnané hospodárenie. Nadviazal na
vyjadrenie MUDr. Drahovzala ohl‘adom náročného získavania sponzorských príspevkov — od
1.8.2017 osobne navštívil desiatky Finem amóže potvrdiť, že hľadať sponzoring je skutočne
veľmi ťažké a nie je isté, či sa im podarí naplniť stanovený plán získať od sponzorov 140 tis.
eur. Určité zdroje sa snažia získať aj predajom permanentiek jednotlivým firmám pne ich
zarnestnancov, záujern je však veľrni nízky.

Ing. Blcháč. PhD. — pripomenul, že predmetom diskusie sú dve hlavné témy —jednou z nich sú
náklady na projektovů dokumentáciu na znovuuzavretie skládky TKO —je povinnosťou mesta
Lipt. Mikuláš takúto PD si objednať a na to sú logicky potrebné peniaze. Ak chce Mgr. Kultan
obviňovať Slov. inšpekciu ZP, odporučil mu zvažovat‘ slová, pretože SIZP konala podľa
podkladov. ktoré jej ku kolaudácii poskytol bývalý riaditeľ VPS se súhlasom bývalého
primátora — na základe toho bola kolaudácia vykonaná a bob vydané kolaudačné rozhodnutie.
Preto vyzval Mgr. Kultana, aby si tieto fakty ujasnil a neobviňoval na nesprávnom mieste. Co
sa týka hokeja. táto téma tu bude vždy, pokiaľ mesto bude majiteľom akcií, alebo pokiaľ klub
nenájde strategického partnera. Mesto síce nic je zniad‘ovateľom akciovej spoločnosti
(zriad‘ovateľom je bývalé o.z.), ale je majiteľom akcií a zodpovedá za činnosť klubu, ktorý sa
vel‘mi zodpovedne stavia k svojim úlohám v extralige. Nejde o výrobnú firmu, ktorá produkuje
zisk —je to len forma, akáje predpísaná zo SZĽH na prekrytie klubu a jeho licencie. Pokiaľ by
MHK mal takého sponzora, akého má napr. KTK v podobe Dukly Banská Bystrica, bol by vo
veľmi dobrej pozicii. pretože Dukla B. Bystrica dáva do KTK veľa peňazí a takisto ho
podporuje mesto, preto je možné, že pri schvaľovani rozpočtu pre KTK sa mesto bude
dožadovať vysvetlenia. na čo budú tieto flnančné prostniedky použité. Pripomenul, že Dukla B.
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Bystrica dokonca postavila vodákom aj peknú lodenicu, ktorú móžu využívať vďaka bývalým
ministrom SR a aj ked‘ bývalý primátor pískal pri pokladaní základného kameňa, teraz sa touto
lodenicou chválí. Taktiež je hanbou bývalého primátora, ked‘ predkladá ako vynikajúce
výsledky mesta to, že mesto postavilo Liptov Arénu, ktorú on tak nehanebne predal, so stratou
4,5 mil. eur. To, že sa tým chváli, považuje za hanebné. takisto ako sú hanebné niektoré výroky
poslanca Kultana apod. Mesto sa však v súčasnosti teší z toho, že hokejový klub svojimi
extraligovými výkonmi privádza do hľadiska zimného štadióna množstvo divákov (v pn‘om
domácom zápase vyše 1 600) a dúfa, že to bude ďalej tak pokračovat‘, že hokejový klub je
vzorom pre mládež. ktorá sa veFmi úspešne rozvíja, dókazom čoho je aj prvá hokejová trieda,
ktorá je po čase otvorená. oj. aj zásluhou občianskeho združenia Hokejové talenty. Toto sú
teda konkrétne výsledky súčasného vedenia. na rozdiel od toho. čo stále opakujú poslanci
opozície, že nic sú proti, ale nemajú žiadne riešenie. Mesto naopak hradá riešenia — zopakoval,
že buď spolu s MHK nájde seriózneho dlhodobého veľkého sponzora, alebo pristúpi k predaju
akcií MHK. Klub móže prosperovať, pokiaľ sa nájde niekto, kto tieto akcie kápi a bude sa tomu
seriózne venovať, napr. ako v Plzni sa hokeju venuje p. Straka a klub je na špičke (mesto Plzeň,
ktoré má 140 tis. obyvateľov, dáva do hokeja 400 tis. eur; mesto Lipt. Mikuláš, ktoré má 31,5
tis. obyvateľov, dáva do hokeja ročne 650 tis. eur). Hokej je v Lipt. Mikuláši dlhodobá tradícia
— mesto má tento záväzok, preto hľadá riešenia a východiská, kým opozicia len spochybňuje
a obviňuje. Je to podľu neho len demagógia a politikárčenie, preto by si aj fanúšikovia hokeja
a špoflu v Lipt. Mikuláši mali zapamátať, akÝje príswp p. Kultana. p. Slaíkovského ap. Cibáka
(ktorého reakcie pokladá zvlášť za prekvapujúce) k športu na území mesta. Pred hlasovaním
o tomto bode vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút. Po prestávke vyzval predsedu návrhovej
komisie k pred]oženiu návrhov na hlasovanie.

Mgr. Kuhan — pred)ožil na hlasovanie svoj pozmeňovací návrh na vypustenie bodu č. 111/3
(povolené prekročenie bežných výdavkov MHK 32, as.) z hlasovania.

Ing. Blcháě. PhD. — upozornil, že d‘alší pozmeňovací návrh predložil poslanec MUDr.
Slafkovský, a to na vypustenie bodu č. 111/2 — pripomenul, že Mgr. Kultan sa nevenuje
dostatočne svojej funkcii predsedu návrhovej komisie.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh poslanca MUDr. Slafkovského na vypustenie bodu
Č. 111/2 z hlasovania.

lna. BlcháČ. PhD. — dal hlasovať o návrhu MUDr. Slafkovského na vypuslenie bodu 111/2.

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

Mar. Ku]tan — predložil na hlasovanie svoj pozmeňovací návrh na vypustenie bodu č. 111/3.

Pozmeňovací návrh nebol schválený (7 poslancov za, 13 proti, 3 sa zdržali hlasovania).

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— bod I. — bez zmeny — návrh schválený jednomyserne (23 hlasov);
— bod II. — bez zmeny — návrh schválený (2 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania);
— bod III/l bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod 111/2 — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 5 sa zdržali hlusovania);
— bod 111/3 — bez zmeny — návrh schválený (14 poslancov za, 7 sa zdržali hlasovania);
— bod 111/4 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 62/20 17. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.
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Ing. Blcháč. PhD. — poďakoval vedúcej flnančného odboru za všetky dokumenty. ktoré
pripravil jej odbor a MsU. Zároveň pod‘akoval za výsledky hospodárenia, ktoré sa podarilo
dosiahnut‘, jednak úradu a jednak príspevkovým a rozpočtovým organizáciám — vyzval ich, aby
pokračovali d‘alej v tomto tempe, aj ked‘ za všetkými týmito výsledkami je neskutočne veľa
energie a odriekania všetkých pracovnikov.

Vyhlásil obedňajšiu prestávku a po nej vzhľadom na prítomnosť riaditeliek ZS a MS na
rokovaní predložil procedurálny návrh — body 12 a 13 z programu uvedeného v pozvánke
presunúť pred bod č. 7 s tým, že ostatně body sa aktuálne prečislujú.

Mestské zastupitel‘stvo vyjadňlo s týmto návrhom všeobecný súhlas.

7/ ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU STRAVOVANIA V ŠKOLÁCH A
ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÓSOBNOSTI
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A NÁVRH JEHO RIEŠENIA

Správu predložil doc. Mgr. Ján l-bičík. PhD., vedúci odboru školstva. mládeže. špoflu
a kultúry MsU. Informoval, že správa sa venuje problematike stravovania od r. 2004.
Z množstva problémov s niektoré podarilo do decembra vyriešiť — napr. personálne otázky. čo
sa týka kuchárok — vývarovne mali svoje pracovníčky na školách. čo bob v rozpore so
Zákonníkom práce. Veľkým problémom sú nízke mzdy kuchárok. čo má za následok
nedostatok týchto zamestnancov. Vďaka primátorovi mesta sa v 1. štvrťroku zvýšili mzdy
týchto pracovníkov v priemere o 5 %. Od toho sa začali odvíjať d‘alšie problémy — tým, že v r.
2004 boli zrušené niektoré vývarovne (zostali len 4), pričom odvtedy sa nedokupovali nové
zariadenia, vznikol ekonomický i materiálový dlh. Navyše mnohé veci boli v rozpore
s legislatívnymi normami, preto sa kompetentní pravidelne stretávaii a tieto veci sa snažili
určitým spösobom riešiť. Zistili, že školské vývarovne už nepostačujú — vana viac ako povoľuje
norma, preto sa predkladá tento materiál, aby sa tento problém nemusel o krátky čas narýchlo
riešiť. Takisto je veľký problém s rozvozom stravy — ide o veľké vzdialenosti a musí sa
dodržiavať určitý časový harmonogram. ktorý sa nic vždy podarí rozvozcom dodržať.
V súčasnosti končí danej firme zmluva, preto bude vypísané výberové konanie na rozvoz
stravy, pričom pdjateľnejší by bol rozvozca priarno z mesta Liptovský Mikuláš.

Bc. Miroslav Neset, poslanec MsZ — prikláňa sa k opätovnému spusteniu vývarovne ajedálne
pri MS na Nábreží 4. apríla, ktoré sajavi ako technicky i ekonomicky najefektívnejšie. Aj ked‘
je potrebná investícia do obnovy technického vybavenia, kanalizácie, atd‘., myslí si, že je to
veľmi dobrá investícia do budúcnosti.

lnE. Jaroslav Čefo. poslanec MsZ — principiálne súhlasí s predloženým návrhom riešenia,
poukázal však na navýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 2 % - zaujímal sa, či toto
navýšenie nie je už zahrnuté vrozpočte. Pripomenul. že od 1.9. do 3 1.12. podľa vyjadrenia
odborového zväzu majú toto navýšenie vo svojich rozpočtoch mestá a obce — zaujímal sa, či sa
navrhuje zvýšenie o ďalšie 2%. Pokiaľ ideo obnovu technologického zariadenia,jednoznačne
je potrebná, ceny sú však podľa jeho názoru nadhodnoiené — požiadal o odpoved‘, čije v tejto
oblasti vykonaný určitý prieskum trhu.

doc. Mgr. Hučík. PhD. — čo sa týka navýšenia platov, pripomenul, že z rozhodnutia primátora
mesta sa zvýšili platy o 5 % už v marci, teraz sa zvyšujú o 2 % a uvítal by, keby sa zvýšili
o d‘alšie 2 %‚ pretože je veľký problém zohnuť do škĎl kuchárky a TH-pracovníkov. Co sa týka
cien. nie sú nadsadené — vyberalo sa z viacerých cenových ponúk — jedná sa o trhové ceny.
ktoré sú uvádzané s DPH.

19



Ing. Vladimír Stankoviansky. člen komisie školstva pri MsZ — pripomenul, že v r. 2004 sa
zadlženosť v technickom vybavení školských kuchýň odhadovala na 13 300 tis. eurPokiaľ sa
schváli požadované doplnenie kapitálových výdavkov na opravy a údržbu v hodnote cca 93 tis.
eur, uvedený odhad sa prekročí len o cca 10 tis. eur.

lnQ. Bkháč. PhD. — na záver poďakoval menovite všetkým členom tírnu. ktorý na pňprave tejto
analýzy pracoval; myslí si, že si to zaslúži. aby sa MsZ vysporiadalo aj s týmto dlhodobo
neriešenýrn problémom.

MĽr. Kultan — pred]ožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednornyseľne (23 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod číslom 63/2017. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

8/ NÁVRH NA ZAPOŽIČANIE ČESTNÉHO NÁZVU ŠKOLY
„ZÁKLADNÁ ŠKOLA MILOŠA JANOŠKU

Správu predložil doc. Mgr. Ján Hučik. PhD.. vedúci odboru školstva, mládeže. športu
a kukúry MsU. Na úvod poukázal na časopis Krásy Slovenska. ktorý vychádza už 95 rokov bez
prerušenia — založil ho Miloš Janoška. Je to osobnosť Slovenska a osobnost‘ Liptovského
Mikuláša. preto škola, v ktorej působil. by si podľa jeho názoru takýto názov zaslúžila.

lna. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec MsZ — osobne vel‘mi podporuje túto rnyšflenku: zároveň
odporučil, aby aj ostatně škoLy uvažovali o možnosti dať si do svojho názvu meno niektorého
dejateľa — liptovskomikulášskeho rodáka. Poznamenal, že ako bývalý žiak, predseda bývalého
ZRPS, rodič a terajší člen rady školy bol vždy na túto 1. ZDS hrdý, preto si myslí, že jej tento
názov určite patrí.

In. Jozef Bobák. poslanec MsZ — čo sa týka pamätnej tabule umiestnenej na tejto ZŠ, odporučil
ju minimálne v čase premenovania škoiy zrekonštruovať (vyblednuté písmo). Zaujímal sa, či
navrhovaný termín prernenovania školy sa vlaže k určitej udalosti. tj. prečo sa navrhuje práve
v uvedenom termine.

doc. Mar. Hučík. PhD. — termín vychádza z legislatívy — potreba dodržať určité postupy. Čo sa
týka tabule, bude obnovená vrálane fasády tak. aby táto škola bola hodná mena Miboša Janošku.

In. Blcháč. PhD. — informovaL, že mesto Liptovský Mikuláš v ostatnom období veFmi
systematicky pristupuje k obnove svojich pamätníkov; naposledy získalo ďalšich 10tis. eur na
obnovu pamätníka na Háji Nicovö, tj. aj z externých, aj z interných zdrojov sa mesto chce
postupne důstojne vysporiadať s dlhodobo zanedbávanými vecami — v tomto prípade tabul‘ou,
ktoráje venovaná p. Milošovi Janoškovi.

Mr. Kultan — predbožil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— bod I. — bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (24 MasoX‘);
— bod II. — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (24 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 64/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.
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9/ SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA VEREJNOPROSPEŠNÝCH
SLUŽIEB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ K 30.06.2017

Správu predložil Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS Lipt. Mikuláš. V krátkosti informoval
o hospodárení VPS — o výnosech a nákladoch v hlavnej činnosti a v podnikatel‘skej Činnosti
stým, že výsíedok hospodárenia v hlavnej činnosti bol záporný vo výške — 51 006 eur,
v podnikateľskej činnosti kladný vo výške 75 245 eur, celkový kladný výsledok hospodárenia
bol vo výške 24239 eur. Pripomenul, že v t.r. VPS postupne začínajú s obmieňaním vozového
parku — informoval o zakúpených vozidlách a zariadeniach. Zároveň konštatoval. že mestu
i VPS sa pomerne slušne dan v získavaní nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov,
začinajú však mať vážne problémy s nedostatkem vodičov, čo súvisí s ich finančným
ohodnotením. preto je aj v tejto oblasti potrebné uvažovať o určitých inováciách.

Mr. Kultan — v správe sa uvádza, že „za negatívnym vývojom sú pohľadávky voči firme OZV
Recyklogroup, a.s. ktorá financuje separovaný zber v meste. Za 1. polrok 2017 táto firma
uskutočnila čiastočnú platbu vo výške 25 tis. eur a ostatně pohľadávky v celkovej výške 240
tis. eur sú neuhradené. Casť pohľadávok vo výške 112 tis. eur je žalovaná. z čoho vznikajú
d‘alšie náklady...“ V tejto súvis]osti sa zaujímal. prečo je žalovaná suma 112 lis. eur. ked‘
celková dlžná suma je 240 tis. eur, t.j. prečo nic je žalovaný aj rozdiel aako sa naloží stouto
čast‘ou. Pripomenul. že je w určité poučenie aj pre mesto, pretože firma Recyklogroup. as.
vznikla v apríli 2015 a už v decembri 2015 s ňou mesto uzatváralo zmluvy —je to vefmi mladá
firma na to, aby ju mesto malo preverenú a výsledkem je 240 tis. eur podlžnosť voči mestu.
Myslí si, že mesto by v takýchto prípadoch malo zvažovat‘. s akmi firmami uzatvori zmluvy.

In. Matej Géci. poslanec MsZ — s Mgr. Kultanom súhlasi v tom, že spoíočnosť bela založená
v apríli a mesto s ňou už v decembri toho istého roka podpísalo zmluvu, t.j. išlo o mladú
spoločnost‘. Predpokladá však, že pri výbere jedným z hlavných kritérií nie je história firmy,
ale najnižšia cena, ako pri všetkých obstarávaniach.

Inu. Ján Bonko. zástupca primátora mesta — doplnil inFormáciu k výsledkom hospodárenia VPS
na základe vykonaných rozborov bospodárskych výsledkov za 1. polrok 2017. Upriamil
pozornost‘ na str. 5. kde je uvedené že hospodársky výsledok v 1. polroku 2017 pel po prvýkrát
od r. 2013 kladný. Myslí si. že je to veľmi pozitívna informácia najmä vzhFadorn nato, že v 1.
polroku VPS nemajú také produktivne výkony ako v 2. polroku. K poznámke riaditeľa VPS
o negatívnej situácii z hľadiska nízkeho platového ohodnotenia zamestnancov pripomenul, že
priememý zárobek vo VPS dosiahol výšku 73 9,09 eura bol zvýšený o 63,3 3 eur na pracovníka,
ato s indexom 1.093. Upriamil pozornosť aj na to, že produktivita práce s výkonem bola
s indexem 1,115, t.j. nešlo o určité neuvážené zvyšovanie platov kyčli udržaniu si
zamestnaneov. Čo sa týka riadenia VPS, na základe svojich osobných dlhoročných poznatkov
vyjadnil názor, že ekonomický manažment a úroveň ekonomického riadenia sa nástupom Ing.
Uličného podstatne zlepšila, dókazom čeho je aj predložený ekonomický rozbor.

Ing. Miroslav Uličný. ek. nám. nad. VPS — napriek tornu, žeje už ukončená spolupráca s firmou
Recyklogroup, a.s.. niektoré ustanovenia zmluvy sa ešte plnia, tzn., že pohľadávky boji
spresňované z hl‘adiska technických vecí (naplnenost‘ košov. započitanie nákladov na dopravu.
započítanie nákladov na separačnú halu) — VPS k tornu vystavia dobropis vo výške cca 46 tis.

eur, čoje v zmysle zmluvy, tj. pohľadávka bude cca 185 tis. eur ana základe toho. že 112 tis.
eur je už žalovaných, zvyšných 73 tis. eur sa dožaluje.
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Inu. D. Grešo — doplnil, že firma Recyklogroup svojimi jednaniami prejavila záujem vyrovnať
spomínanú čiastku. K otázke, prečo bola vybratá firma Recyklogroup, poznamenal, že zo 14
OZV boli vybraté tie firmy, ktoré museli pred MZP SR obhájiť schopnosť splniť stanovené
podmienky. VPS nernali možnosť preverovať to, čo už preverilo MZP. tj. vybrali tú OZV,
ktorá ponúkala najvýhodnejšie podmienky.

Inu. Blcháč. PhD. — pripomenul, že väčšina z cca 12— 13 organizácií zodpovednosti výrobcov
existuje len krátku dobu. preto nemožno považovat‘ za prekvapujúce. že mesto uzavrelo zmluvu
s OZV. ktorá vznikla na jar 2015. Ciastočneje to aj chyba legislativy. ktorá veľmi vágne rieši
túto oblasť, vyjednávania však pokraČujú a myslí si, že dospejú k dobrému koncit a mesto sa
k peniazom, ktoré vyjdú z tohto rokovania, dostaie, na rozdiel od tých peňazí, ktoré muselo
zbytočne vynaložiť na rózne posudky a projekty na ukončenie skládky TKO (viac akc 60 tis.
eur) a ktoré ešte bude musieť vynaložiť kvóli zbabranej práci bývalého vedenia mesta.

Mcr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupheľstvo predložený návrh schválilo (21 poslancov za, I sa zdi-žal hlasovania.
I nehlasoval). Uznesenie holo prijaté pod Č. 65/2017. Obsah uznesenia je prilohou zápisnice.

10/ SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA INFORMAČNÉHO CENTRA
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ K 30.06.20 17;
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
V OBJEKTE VEĽKÝ DOM SLUŽIEB, SÚP. Č. 1994 NA POZEMKU
PARC. Č. KM C 280“ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Správu pred(ožila Bc. Jana Piatková, riaditefka IC. Konštatovaa. že hospodárenie ako
aj činnosť IC je v súlade s programovým rozpočtom; v h[avnej činnosti je účtovná strata vo
výške 10423 eur, která je spósobená zaúčtovaním prevádzkovej dotácie od zriaďovatel‘a
a 00CR do výnosov až vjúli. Vo vedľajšej hospodárskej činnosti je strata 497,62 eur. čoje na
1. polrok pred letnou turistickou sezónou dobrý hospodársky výsledok a do konca roka
predpokladajů kladné hospodárske výsledky, resp. vyrovnané hospodárenie. Co sa týka činnosti
IC, zabezpečili všetky plánované aktivity, o ktorých podrobnejšie informovala. PokiaF ide
o Dodatok Č. 10 k zmluve o nájme nebytového priestoru, navrhuje sa prijať z dóvodu, že
v zmluve. ktorá bola podpísaná 19.12.2016, nebola riešená dodávka chladu a teplota
v prevádzkových priestoroch v lete presiahla stanovené hodnoty v zmysle platncj vyhlášky MZ
SR. Boli nútení zabezpečiť dodávku chladu. ato nielen kvóli zarnestnancom, ktorí tam trávia
denne 10 hodin. ale aj kvöli návštevnikom a takisto kvóli technike. ktorá sa prehrievala a kazila
sa. Jedná sa o položku vo výške 778 eur ročne. Požiadala o 2 opravy v návrhu Dodatku ‚ ato
na str. 2, druhý odsek, druhá veta, kde sa uvádza. že „pevná zložka je určená sumou 0.42
eur/m2/rok“ — slovo rok odporučila nahradiť slovem ..mesiac“ a v záverečných dojednaniach
odporučila doplniť platnosť, ato dňom podpisu dodatku.

In. Blcháč. PhD. — odporučil ujednotiť náZov materiálu.

MEr. Dvorščáková — poďakovala riaditeľke IC a vyjadrila obdiv nad tým, že dokáže stále niečo
zlepšovat‘. čo si vyžaduje veľa fantázie. kreativity a si], preto jej zaže]ala. aby jej táto snaha
zostala aj do ďalšieho obdobia. Pripomenula, že keď sa diskutovalo o zmluve, ktorá bude
uzatvorená medzi mestom a spoločnosťou, ktorá prenajima priestory lnformačnému centru,

poslanci poukazovali na to, že podmienky by mohli byť prijateľnejšie, keďže ide e mestskú
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inštitúciu, pritom v návrhu dodatku sa uvádza, že opäť stúpnu náklady. Výška nákladov
zaťažuje nielen IC, ale aj mestskú pokladňu, preto by zrejme bob potrebné do bbízkej
budúcnosti zvážiť, do akých priestorov by bob možné IC prest‘ahovat‘ — odporučila vúžne sa
nad touto otázkou zamýšl‘ať.

1n2. J. Bobák— ocenil predboženú správu aj celkové Fungovanie IC centra—je zjavné. že región
Liptov má čo ponúknuť aj prostredníctvom IC. Zaujímal sa o důvody nižšieho počtu výstav —

z plánovaných 7 sa realizovali iba 2 výstavy. V minulosti kritizoval výšku nájomného od
spobočnosti Vincentis, ktorej pri takýchto podmienkach mesto po dobe 30 rokov vráti takmer
všetky finančné prostriedky, ktoré mu zapLatila za kúpu Domu služieb. Poukázat na rozdiet
oproti původnej zmluve. kde bob uvádzaných 120 m2 plochy pre IC bezptatne na 30 rokov, čo
mesto za vedenia MUDr. Stafkovského požadovalo od budúceho majitet‘a DS. Upozornit ticž
na původnú zmluvu So spOl. Vincentis, kde sa táto spoločnosť zaväzuje v priestoroch IC plniť
hygienické normy pre ochranu bezpečnosti a zdravia, čomu nezodpovedná nadmerné teplo
v priestoroch. Preto neodporučil unáhliť sa s prijímaním dodatku, ale So spoločnosťou

o póvodne dohodnutých podLuienkach d‘alej vyjednávať. Z tohto důvodu odporučil aj
hlasovanie o návrhu uznesenia oddeliť, t.j. o dodatku k zmluve hlasovať samostatne.

lnE. Ganoczv. PhD. — pripojil sa k poslankyni Mgr. Dvorščákovej a takuež poďakoval
riaditeľke IC za vynikajúcu prácu — poukázal napr. na najnovšie prospekty. ktoré sú podFajeho
názoru najlepšie na Slovensku. Na druhej strane však nemůže súhlasiť s návrhom na hľadanie
nového miesta pre IC — osobne si nevie predstaviť lepší priestor, než ten, ktorý IC momentálne
má. Neodporučil posudzovať ten náklady, ktoré súvisia s prevádzkovaním IC, ale aj to. čo toto
IC prináša pre turizmus, pre región Liptov a pre samotné mesto — sú to oveľa vyššie pľíjmové
položky ako sú výdavky mesta. Myslí si, že v tomto pripade je to výborná investícia do tohto
priestoru. o čom svedčia aj ohlasy turistov. ktorí navštevujú napr. m. č. Bodice a Demänová —

pochval‘ujú si práve polohu IC a výborný servis. preto je proti tornu, aby sa uvažovalo
o premiestneni IC do mého. lacnejšieho priestoru.

Ina. Urbanovič — pripomenul, že bývalý primátora súčasný poslanec MUDr. SlaIkovský klame
a zavádza verejnosť, pretože ešte v r. 2010 pred komunálnymi voľbami sruboval občanom. že
za mcstské peniaze zrekonštruuje Dom služieb, k čornu predložil aj vizuatizáciu — dokonca
zvolat do vtedajšej cukrárne nájomníkov DS, ktorýrn sľúbil. že na 2 roky, tj. po dobu
rekonštrukcie, budú presunutí do náhradných priestorov s tým, že následne sa budú můcť vrátit‘
do zrekonštruovaných priestorov. Realita však bola taká, že Dom služieb sa ani
nezrekonštruovat, ani sa nepredal — toto bot výsledok zámerov s DS v r. 2011 — 2014. preto
zdůraznil, že obyvatel‘om je potrebné hovorit‘ pravdu.

Ina. J. Bobák — poukázal na sľub poslanca, v ktorom sa o. i. uvádza. že poslanci budO hájiť
záujmy občanova majetok mesta. Otázkou je. či za hájenie záujmov občanov možno považovat‘
to. keď po 30 rokoch mesto vráti kúpnu cenu za DS tornu. kto tento objekt kúpil — osobne to
nepovažuje za ekonomické.

Mur. Kultan — predložil návrh na zmenu uznesenia, a to z časti I. „bene na vedomie“ odporučil
vypustiť bod 2 — pripomenut, že MsZ navrhovaný dodatok neberie na vedomie, ale schvaľuje
ho. Navrhované presťahovanie IC do mých priestorov nepokladá za reálne vzhľadom na to, že
zmluva je podpísaná na dlhé obdobie. Za veľký nedostatok považuje to, že pri predaji DS
vypadla zo zmluvy podmienka, že spoločnosť Vincentis musí ponechať pre IC priestory — dnes
sa o tom nemuselo rokovať a náklady by boli oveľa nižšie. Aj keď nespochybňuje, že IC je na
dobrom mieste. v súčasnosti prenájom priestorov stojí mesto o vvše 20tis. eur ročne viac.
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Ľuboš Trizna. noslanec MsZ— zaujímal sa, či sa niekto z poslancov alebo zamestnancov mesta
pýtal riaditeľky IC, či zamestnancom IC vyhovujú nové priestory a ako tieto priestory hodnotia
návštevníci IC.

Bc. Piatková — podmienky v sůčasných priestoroch sújednoznačne lepšie a aj zarnestnanci sú
spokoj ní.

L. Trizna — v súvislosti s pripomienkami Mgr. Kultana ohľadom podmienok uvedených
v pbvodnej zmluve poukázal na to, že bývalé vedenie mesta malo v r. 2011 — 2014 možnost‘
riešiť otázku Jnformačného centra i Domu služieb. avšak nevyriešilo ju.

Mur. Kultan — v žiadnorn prípade sa nevyjadroval v tom zmysle, že by súčasné priestory lC
boli nevyhovujúce. K výčitke, že bývalé vedenie neurobilo nič pre vyriešenie situácie s Domom
služieb, pripomenul. že v každom kole predaja DS bola stanovená podmienka ponechania
priestorov pre IC. V súčasnom období sa však táto podmienka vypustila, ato aj
zodpovednost‘ou poslanca Ľ. Triznu.

Bc. Piatková — odpovedala na otázky poslancov: navýšenie ročne predstavuje 778 eur; čo sa
Lýka vÝstav CR, realizujú ich výlučne v spolupráci s 00CR, resp. s mými partnermi. pretože
nemajú na ne rozpočtované frnančné prostriedky a zároveň výstavy nie sú ich prioritou. 00CR
zorganizovala 2 výstavy, na ktorých sa IC zúčastnilo avjeseni sa zúčastni ďalšej výstavy vo
Varšave.

Ing. Blcháč. PhD. — důvodová správa je rozsiahla — zdůraznil, že IC zavádza různe inovácie.
ktoré mesto od neho aj požaduje. IC si svoje úlohy plní skutočne zodpovedne aje vzorom aj
pre mé IC — výsledky mestského cestovného ruchu sú úplne jasné. Zdůraznil, že nie je možné
orientovať sa iba na finančnú stránku — dóležitejšie sú aj d‘alšie veci. V súvislosti s odvolávaním
sana sľub poslanca poukázal na výsledky hospodárenia mesta za r. 2016, kde sa o.i. uvádza, že
hodnota mestského majetku vzrástla o 1,5 mil. eur. Aj v tomto prípade sa jedná o zlepšenie
podmienok pre zamestnancov i návštevníkov IC a celkovo pre zvýšenie kvality poskytovaných
služieb. Nesúhlasí s myšlienkou presťahovania IC, naopak, vyslovil obdiv zamestnancom. že
zvládli sťažené podmienky počas doby rekonštrukcie objektu a ‘súčasnosti můžu pósobiť
v nových. moderných priestoroch. Aj toto je jedna z oblastí, kde sú ukryté zvýšené podielové
dane; takisto sú premietnuté vo zvýšených platoch zamestnancov. atd‘., t. zn., že tieto peniaze
sa nepremárnia, ale sú využité účelne.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie svoj pozmeňovací návrh — z časti 1. vypustiť bod 2
(Dodatok č. 1).

Pozrneňovací návrh bol schválený (20 poslancov za, 1 proti, I sa zdržal hlasovania. I
nehlasoval).

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie schvaľovaciu časť návrhu uznesenia.

lm‘. Blcbúč. PhD. — upozornil Mgr. Kultana, že ako predseda návrhovej komisie si neplní svoje
povinnosti, ked‘že nepredložil na hlasovanie ďalši pozmeňovací návrh, a to návrh poslanca Ing.

J. Bobáka hlasovat‘ samostatne o Dodatku č. 1.

Inu. J. Bobák — svoj pozmeňovací návrh vzal spUť.
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In.z. Blcháč. PhD. — dal hlasovať o častiach I. a II. návrhu na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (12 poslancov za, I sa zdržal hlasovania.
10 nehlasovalo).

lne. Blcháč. PhD. — dal hlasovať o časti III. návrhu na uznesenie.

\‘Iestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (14 poslancov za. 2 sa zdržali hlasovania.
7 nehlasovalo). Uznesenie holo prijaté pod č. 66/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

11/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ,
V KTORÝCH MÁ MESTO MAJETKOVÚ ÚČASt, ZA ROK 2016

Správu predložil Ing. Ján Bonko. zástupca primátora mesta. Vymenoval spoločnosti.
ktorých sa táto správa týka; zároveň pripomenul, že pri jednotlivých spoločnostiach je uvedený
podiel mesta na základnom imani, podiel mesta na hlasovacích právach. taktiež sú uvedení
členovia orgánov a hospodársky výsledok spoločnosti. Správa bola prerokovaná v komisii
flnančnej a majetkovo-právnej a v mestskej rade. ktoré ju odporučili predložiť MsZ.

M51r. Kultan — pri spoločnosti Tranoscius chýba podiel mesta na hlasovacích právuch, výška
akcii mesta. atd‘. — odporučil tieto informácie doplniť.

Inz. J. Bobák — pri spoločnosti Tranoscius chýba tiež podiel mesta na základnom imani.
V prípade kladného výsledku spoločností odporučil informovať. koľko zo zisku sa ocitne na
účte mesta — v tomto prípade od spoločností LVS, a.s., FIN. M.O.S., a.s., LMT, a.s. prišli
finančné prostriedky na účet mesta, čo v predloženej správe nie je uvedené. Pripomenul. že
poslancov i občanov zaujíma, aký je prínos pre mesto z podielu vjednotlivých obchodných
spoločnosti ach.

MUDr. Slafkovský — pripomenul, že spoločnost‘ LMT vykázala vysoký zisk. vÝsledkorn čoho
je, že do mestského rozpočtu pribudne viac ako 160 tis. eur. Podiel na zisku by mohol byť cca
v 1/3 hodnoty. pokiaľ by sa neudialo to, že LtMT. a.s. sa stala majiteľom tepelného
hospodárstva. Z histórie je potrebné spomenúť. že v r. 2008 mesto pod vedením primátora Ing.
Blcháča prenajalo tepelné hospodárstvo na 20 rokov, hoci v predchádzajúcich 5 rokoch bob
celé TH obnovené, odpojilo sa od Maytexu a takto získalo veľmi zásadný zdroj dodávky tepla
do vlastných rúk a získalo aj možnosť mať celkový výnos z tejto spoločnosti v meste. Mesto
pod vedením primátora Ing. Blcháča však schválilo prenájom na 20 rokov s tým, že ročný výnos

z prenájmu bude 2 mil. Sk (cca 64 tis. eur), pričom hodnota majetku v spoločnosti bola omnoho
vyššia. Podotkol, že ak má niekto v prenájme takéto drahé zariadenie, má v podstate dve
možnosti ako s ním bude nakladal‘, t.j. bud‘ sa rozhodne tento majetok úplne vyžmýkat‘, alebo
ho bude priebežne zveFad‘ovat‘ a po 20 rokoch bude mat‘ tento majetok vysokú hodnotu. Pre
mesto by to znamenalo, že spobočníci by mu po 20 rokoch bud‘ vrátili vyčerpanú firmu, abebo

by mu ponúkli jej odkúpenie s tým, že by požadovali zaplatenie všetkých investícií, ktoré za 20
rokov do tejto firmy vložili v rámci inovácií. Mesto sa preto rozhodlo, že výhodnejšie ako po
20 rokoch investovat‘ do technológie vysoká sumu. alebo ju draho odkupovať. bude im toto
zariadenie za zostávajúcu hodnotu predať a získať podiel na zisku. Učtovne bola táto operácia
v podadku — mesto získalo 1,4 mil. eur do rozpočtu a získalo hlasovacie práva ‚ ktoré ročne
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vynášajú 3-másobok oproti tornu, čo boto sľúbené v nájme od predchádzajúcej spoločnosti.

Pokial‘ ide o porovnanie. pripomenul, že Bytový podnik v minulosti dokázal ročne dosiahnuť
zisk na úrovni cca 10— 12 mil. Sk; v súčasnosti je zisk 818tis. eur (cca 23 —24 mil. Sk). tzn.,
že spoločnosť hospodári ešte lepšie, preto má mesto oproti r. 2007 o tukmer 100 tis. eur do
rozpočtu navvše. K opakovaným útokom na administrativu pod jeho vedením uviedo]. že
cieľorn bývalého vedenia bob zabezpečiť pre mesto svojím spósobom výnosný obchod.
pretože čakaf. ako sa vyvinie situácia po 20 rokoch. by znamenalo, že mesto by muselo do
tohto majetku cca 3 mil. eur vložiť, alebo si 3 mil. eur požičaf, aby ho mohlo odkúpiť spát‘. čo
by podľa jeho názoru bob neekonomické.

Inu. BIcháč. PhD. — vyjadrenie poslanca MUDr. Slatkovského o potrebe 3 mil. eur na
odkupovanie tepelného hospodárstva považuje za nezmyselné. Pripomenul, že mesto Liptovský
Mikuláš prcnajalo tepelné hospodárstvo a stále ho vlastnilo, pričorn po 20 rokoch, tj. v r. 2027
ho mohlo od spobočnosti bez akýchkoľvek problémov prevziať spflť, aj ked‘ by do nebo muselo
investovať, tak ako v súčasnosti investuje spoločnosť, aby udržalo cenu. Dóvodorn, prečo sa
v tom čase TH dalo do prenájrnu. bob udržanie ceny, čo sa aj podarilo. Spoločnosť investovala
do štiepky. získala príspevky z eurofondov vo veľkej výške a zrekonštruovala kotolne po
celých Podbrezinách. Bob to podľa neho elegantné riešenie. ked‘že vlastnictvo TI-l by zostalo
zachované a po2O rokoch by ho mesto mohlo bezodplatne prevziať spáť. Bývalé vedenie mesta

sa však dopustilo veľkej chyby. ked‘ predalo TH s vyše 1-miliónovou stratou a navždy sa tak
zbavilo technológie. ktorú v r. 2027 mohlo mesto získať spáť. Aj vzhfadom k tornu, že MUDr.
SlaIkovský nemá ekonomické vzdelanic, vyzval ho, aby nezavádzal verejnosť, napriek tornu.
žeje pochopiteFné, že sa potrebuje vyviňovať a ospravedlňovať sa. V tomto prípade, na rozdiel
od FIN. M.O.S.-u a informácií o verejnom osvetlení, ktoré stále požaduje poslanec Mgr.
Kultan, ide skutočne o problém — vedenie k tomu predboží správu a bude sa pýtať. akým
spósobom a z akého dóvodu bývalé vedenie TI-I predávalo a kde je I mil. eur z tohto predaja —

tieto peniaze by v súčasnosti holo možné investovať napr. do zle uza(vorenej skládky TKO.
Následne primátor mesta udelil slovo Mgr. Michalovi Jurčimu. o které sa pisomne prihlásil.

Mur. Michal Jurči — pripomenul. že už vjúni t.r. zaslal poslancom i vedeniu mesta výzvu, aby
urobili kroky k tornu, aby obchodně spoločnosti LVS. a.s. a MHK 32 Lipt. Mikuláš. as.
hospodárili transparenti C, t. zn. aby občania, ktorí de facto vlastnia tieto flrmy. mali možnosť
vidieť zmluvy a faktúry. t.j. aby boli informovaní o tom, ako sa v týchto %rmách hospodári.
Oceňuje, že niektorí z poslancov reagovali na jeho júnovú výzvu a zaslali mu odpoveď, aj keď
nedostal odpoved‘ z vedenia mesta — základom pre komunikáciu je prejavenie vóle. Položil
otázku, či mesto má záujem, aby tieto dve iiny fungovali transparentne a boli verejné ich
zmluvy a faktúry, alebo aby nad‘alej fungovali doterajším spósoborn. Co sa týka MI-W 32. po
ekonomickej stráike nic je ve vefmi dobrej situácii — podFa údajov z účtovnej závierky za r.
2016 má klub pohľadávky vo výške 90tis. eura tlačí pred sebou dlh v takmer 3-násobnej výške.

tj. 270 tis. eur, čo je potrebné určitým spösobom riešiť — je možné diskutovať o tom. či cesta
k tornu by bola predajom spoločnosti. Pokiaľ ide o LVS, a.s., zo strany samosprávy nic je
záujem predávať táto spoločnosť — nad‘alej bude dlhodobo vlastnená samosprávami. t.j.
občanmi. LVS v minulom roku hospodárila s obratorn cca 12 mil. eur, preto si myslí, že ľudia
na Liptove by mali vedieť, ako sas takýmito veľkými sumami nakladá, na čo sa používajú, atď.

In. Blcháč. PhD. — na ujasnenie pripomenul, že Mgr. Jurči v spomínanom liste zjúna Lr. žiadal
len o možnosť vystúpenia v rozprave na zasadnutí MsZ. Co sa týka ním požadovanej

transparentnosti, v pripade LVS je tento jeho návrh nereálny. pretože aj ked‘ je LVS vlastnená
mestami a obcami (mesto Lipt. Mikuláš v nej má podiel cca 45 %)‚ spoločnosť sa pohybuje na
trhu. tj. robí výkony aj pre mé subjekty (kým v minulosti robila výkony pre mých v hodnote
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cca 150tis. eur, v t.r. je to takmer 750 tis. eur. Pokiaľ by LVS zverejňovala všetky svoje zmluvy
a faktúry, dostala by sado konkurenčnej nevýhody a konkurenti, ktorí na trhu pósobia, by mohli
LVS porazíť pri prijímarií zákaziek — v tom prípade by LVS bola menej efektívna, resp.
stratová. Výsledek je, že LVS napriek tornu, že jej akcie vlastnia rnestá a obce, nie je verejná
spoločnosť, ale súkrornná spoločnosť a z hľadiska flnancovania, zverejňovania zmlúv. aiď. nic
je povinná konať v zmvsle zákona č. 211/2000. 1nkativa Mgr. Jurčiho je teda mimo cieľa a nic
je známe, čo je jeho cieľom. pretože súčasné vedenie LVS, a.s. ajej orgány veľmi zodpovcdne
pristupujú aj k situácii. ktorá nastala v dósledku konania bývalého vedenia v r. 2011. Preto
odporučil Mgr. Jurčimu. aby v ďalšej komunikácii zvažoval všetky skutočnosti na základe
vyššie uvedených informácií. Co sa týka MHK 32, pripomenul. že je 100 %-nou akciovou
spoločnosťou mesta Liptovský Mikuláš. mesto však nic je jej zriaďovatefom a MHK nemá
povinnosť faktúry, zmluvy, atď. zverejňovať, čo potvrdila aj bývalá hlavná kontrolórka mesta.
Osobne si takisto myslí, že hokejový klub by mal tlete dokumenty zverejňovať. odporučil však
počkať na závcry vývoja v MHK — mesto chce mat‘ z MHK klub, ktorý dokáže %nancovat‘
extraligu, predovšetkým spösobom získania stabilného partnera, ktorý by mal byt‘ zárukou
vyrovnania dlhu; v prípade, že klub bude patrit‘ mému subjektu než mestu, nebude povinnost‘
uvedené dokumenty zverejňovať. Napriek tomu súhlasí s tým, že MHK by v budúcnosti mohol
k tornu pristúpiť. aj ked‘ mesto nic je zriad‘ovateľorn a.s.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznescnia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za. 2 sa zdržali
hlasovania). Uznesenie bob prijaté pod č. 67/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

12/ SPRÁVA O PLNENÍ INVESTIČNÝCII AKCIÍ K 30.06.2017

Správu predložil Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsÚ v zmysle
priloženého písornného materiálu.

Inu. Blcháč. PhD. — konštatova], že investičné akcie sú skutočne rozsiahle, čo obyvatelia mesta
Lipt. Mikuláš möžu pozorovať na každom kroku. lnvestičný proces je veľmi náročný, a to
jednak pre výher investície. jednak pre projektovú prípravu, územné rozhodovanie. stavebné
konanie a nakoniec výber dodávatefa a sarnotnú realizáciu. Obzvlášť ho teši. že pri týchto
investičných akciách v rámci vberových konaní mesto šetri státisícc eur.

Mur. Kultan — predbožil na hlasovanie návrh uznescnia ako cebok — bez zrneny.

Mestské zastupiteFstvo predíožený návrh schváLilo (23 poslancov za, I nehlasoval).
Uznesenie balo prijaté pod č. 68/2017. Obsah uznesenia je príbohou tejto zápisnice.

13/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI
PRÁVÁMI MESTA

Návrh predložila Mgr. Anim I[‘anovská. vedúca právneho odboru MsÚ‘. Informovala.
že návrh bol prerokovan v komisii finančnej a majetkovo-právnou a v mestskej rade. ktoré ho
odporučili MsZ schválíť. Pripomenula. že v časti 1. sa k bodu 11/3 konštatuje, že mesto je
podielovým spoluvlastníkom predmetného pozemku a zároveň je podielovm spoluvlasmíkom
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v 1/3 aj žiadateľ, spoločnosť Slovf5n. s.r.o.; zostatok vlastní SR vsprúve Slov, pozemkového
fondu. V zmysle zákona móže SR svoj spoluvlastnicky podieí na predmetnom pozemku
previesť na žiadatel‘a v tom pripade, ak má okrem štátu pozemok len jedného spoluvlastníka,
ktorý vlastní nadpolovičný podiel a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku.
V prípade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta. V schvaľovacej časti sa predkladá 12 návrhov. z ktorých v bodoch
1.5.6.7.8,9 ide o prípady hodné osobitného zreteľa. na schválenie ktorÝch je potrebný súhlas
3/5 všetkých poslancov. V bode 11/2 predložený návrh obsahuje 2 časti. a to pod písm.
A nadobudnutie pozemkov kúpou a v prípade, že nedójde k dohode. pod písm. B sa predkladá
návrh na nadobudnutie na základe vyvlastnenia predmených nehnutel‘nosti.

MUDr. Slafkovský — bod 11/8 — zriadenie podnikateľskej prevádzky — chránenej dielne na
uvedenom pozemku nie je dostatočne vysvetlené, pritom sa evidentne navrhuje predaj pod
cenu. Myslí si, že na takúto prevádzku by mesto vede]o nájsť množstvo mých priestorov. ktoré
by mohlo prenajat‘, preto navrhol tento bod z rokovania stiahnuť. Bod II/l — pripomenul. že

uznesenie sa odvoláva na 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorý sa
podl‘a neho nevzfahuje na tento prípad (park M. R. Martákovej). V tomto prípade sa nejedná
o prebytočný majetok mesta a ani teoreticky nemóže dójsť k flnančnému vysporiadaniu.
o ktorom hovori dóvodová správa — navyše v takom prípade by mala byť predložená dohoda
o vysporiadaní. Vzápätí na to nadväzuje vybudovanie cyklochodníka, neuvádza sa však,
v ktorej časti má byť tento cyklochodník vybudovaný, preto v tomto prípade sa odvolávať na
osobitný zreteľ považuje za zavádzajúce. Uzemné rozhodnutie by malo riešiť aj širšie vzťahy.
nielen cyklochodník—zaujímal sa, aký je skutočný dóvod narozdelcnie celého pozemku. Podľa

nim overených informácií Lije je možné odvoLávat‘ sa na vyššie uvedené ustanovenie zákona —

mysli si. že tento bod by mal byť prehodnotený. preto ho navrhol stiahnuť z rokovania.

lnE. Čefo — čo sa týka bodu 11/8, stotožňuje sa s názorom MUDr. Slafkovského. pretože dóvod
hodný osobitného zreteľa je absolútne nedostatočne vysvetlený a podľa neho nezmyselný.
Zamestnávanie ťažko postihnutých občanov je chvályhodné, myslí si však, že uvedený
podnikateľ má kde podnikať a predmetný pozemok nic je vhodný na takúto dielňu. Pokiaľ by
bol zámer odpredať takýto pozemok, mesto by naň malo vypísať súťaž, do ktorej sa uvedený
záujemca (p. Kögel) móže priblásiť.

In. arch. P. Bobák. CSc. — k bodu 11/8 konštatoval, že zámer je v súlade s územným plánom.
Co sa týka bodu II/l. za určitý nedostatok možno považovať, že k materiálu nebola priložená

aj mapka cyklotrasy. Pripomenul, že ideo čast‘ mestskej cyklotrasy, na ktorú bob So súhlasom
rímsko-katolíckej cirkvi vydané právoplatné územně rozhodnutie, ale vzhľadom na to, že
projekt bude realizovaný z eurofondov, mesto potrebuje mat‘ vysporiadaný pozemok pre
stavebné povolenie. Z tohto hľadiska sa za najrýchlejšie riešenie považovalo rozdelenie
jednotlivých podielov na parku, z ktorého bude cyklotrasa pokračovať až ku križovatke

s Alexyho ulicou aďalej po Ulici 1. mája. Situačný nákres celej trasy a projekt je k dispozícii
na odbore výstavby, na odbore ZP a dopravy i na oddeleni projektového manažmentu.

MUDr. Slafkovsk — v súvislosti s vyjadrenim Ing. arch. P. Bobáka. že zámer je v súlade

s územným plánom, sa zaujímal, čije to aj v súlade s jeho vedomím a svedoiním. Co sa týka
pozemkov, nevidí dövod, prečo je potrebné robiť takéto vysporiadania, ktoré vzbudzujú

podozrenie z určitých špekulatívnych úmyslov či už mesta abebo katolíckej cirkvi. Podľa jeho

názoru cirkev mohla vydať súhlas na to, že potrebnú časť pozemku pod chodník mestu predá.

Situáciu teda bob možné riešiť aj bez toho, aby sa zasahovalo do principu dvoch vlastníkov,

s cjefom. aby funkcia parku zostala zachovaná.
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Inn. Blcháč. PhD. — hlavným zámerom vybudovania cyklotrasy je odľahčenie centra mesta aj
od osobnej dopravy. Co sa týka pozemku pod cyklochodník, nie je reálne, aby ho mesto
odkupovalo ho od nm.- kat. cirkvi, keď má tento pozemok v spoločnom vlastníctve. Navyše
absolútne vylučuje, že by súčasné vedenie malo záujem predať Park M. R. Martákovej. Cie]‘om
mesta je vybudovat‘ slušnú mestskú cyklotrasu od garáží na Nábreží až po Štefánikovu ulicu
a ven, že sa tento zámer podaní. Podotkol, že zamestnanci mesta pracujú na tomto procese už
wše 2 roky, preto odporúča. aby ti. ktorým záleží na rozvoji cyklistickej dopravy v meste
Liptovský Mikuláš, tento návrh podporuj. Zdóraznil. že mesto nerobí nič netransparentne
a žiadny pozemok nechce predávať. naopak, park, ktorému sa v minulosti nevenovala žiadna
pozornosť, chce zveľadiť.

Mur. Kultan — stotožňujc sa s vyjadreniami MUDr. Slafkovského, ktoré veľmi dobre doplnil
poslanec Ing. Cefo. Co sa týka chnánenej dielne, je rád, že v meste sú takéto podnikateľské
zámery a nikto nespocbybňuje záujem pracovať aj s takouto skupinou osĎb. Poukázal však na
niektoré nedostatky v zmluve. napr. že predkupné právo mesta je iba do doby vydania
kolaudačného rozhodnutia. že účel imisi byť splnený iba po dobu 10 wkov a ak kupujúci
nedodrží účel, mesto buď odstúpi od zm]uvy, alebo kupujúci predá mestu predmet kúpy za
rovnakú cenu. t.zn.. že mesto získa pozemok spät‘. ale nerieši sa otázka budovy. Pokiaľ ide
o prerokovanie tohto návrhu v komisii UP a výstavby. pripomenul. že viacerí jej členovia
vyslovili názor, že tento zámerje síce v súlade s územným plánom, ale uvedený druh výroby
do tohto územia nie je vhodný a mohla by sa očakávať aj peticia od obyvateľov vedľajšieho
bytového domu. Osobne si tiež nemyslí, že predmetný pozemok je vhodný na takýto účel, aj
keď nemá nič proti chránenej dielni a podporuje tento druh podnikania. K bodu 11/2
(nadobudnutie nehnuteľností v Baťovej uličke) poznamenal, že je nevyhnutné, aby sa do
zadných traktov Námestia osloboditeľov urobil príjazd — tento zámer nikto nespochybňuje. ale
rokovania o tom prebiehajú už dlhodobo a problérnom je, že pozemok nevlastní mesto. Podl‘a
jeho vedomosti všetky rokovania doteraz boli neúspešné — nedošlo k dohode, nakoľko vlastník
požaduje vyššiu sumu ako ponúka mesto. tj. za cenu podľa znaleckého posudku. Nemožno
však súhlasif s časťou 2B. ktorá hovorí o vyvlastnení — táto časť navrhol vypustíť. Odporučil
navrhnúť uvedenej spoločnosti, že mesto odkúpi pozemok za cenu podľa znaleckého posudku
— pokúsiť sa technicky túto vec doriešiť tak, aby sa spolu s majiteľmi zadných traktov dospelo
k určitej dohode. Pokiaľ sa však schválí vyvlastnenie. už sa nepodarí uzavrieť žiadnu dohodu.
Poznamenal, že viaceré advokátske kancelárie sa vel‘mi skepticky vyjadrovali k možnosti
vyvlastnenia (za všetky citoval vyjadrenie advokátskej kancelárie Hadbábna — vyvlastnenie
neodporúča a má za to, že by to bob právne napadnuteľné a veľmi pravdepodobne by to
neobstálo). Preto navrhuje tento bod vypustiť a neriešiť to vyvlastnenírn. pretože tým sa zrnarí
možnosť dohody a celý proces sa predlži o ďalšie roky. Bod 11/10 — jedná sa o obchodnú
verejnú súťaž. kde sa mesto už v 2. kole snaží predať pozemok pri Váhu (za tenisovým klubom)
— osobne tento pozemok neodporúča predať, ato z dövodu jeho potreby napr. na parkovacie
miesta pne hokejový štadión — pni hlasovaní túto Ovs nepodporí. Na záver zopakoval svoj
návrh na vypustenie alternatívy 2B zbodu č. 11/2 z dbvodov. ktoré uviedol.

Inu. Géci — k bodu 11/2 — aj ked‘ Mgr. Kultan má v niektorých veciach pravdu, ide žiaľ

o informácie vytrhnuté z kontextu. Uviedol, že osobne bol účastný niekoľkých rokovaní, či už
So spoluvlastníkmi budov na Nám. osloboditeľov, alebo so štatutárom PR-investu. Rokovania
však trvajú príliš dlho a nevedú k žiadnemu konkrétnemu výsledku. pretože zástupca PR
investu odmieta komunikovať a stále trvá na svojej cene. Co sa týka právneho stanoviska

advokátskej kancelárie Hadbábna, potvrdil, že citované stanovisko bob doručené, avšak neskór
boli preukázané d‘alšie veci súvisiace s touto problematikou, preto už nezdieľa tento názor.
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MUDr. Slafkovský — čo sa týka bodu 11/2, podporil stanovisko Mgr. Kultana v tom zmysle, že
je potrebné hľadať dohodu, pretože ak prebehne vyvlastnenie a mesto tento spor prehrá, bude
to dlhodobo v neprospecb mesta. Podľa jeho informácií je vóľa napornócť pri dohode aj ze
strany individuálnych súkromných partnerov, ktorí majú záujem na vybudovaní cesty. Pokiaľ
jde o bod Č. 11/10 — predaj pozemku za tenisovou halou (Vrbacký). zdóraznil. že ide ojeden
z posledných pozemkov v centre. které mesto vlastní. Z niekoľkých dóvodov je dóležité. aby
tento pozemek zostal mestský —jeden z nich je ten, že celý športový komplex. který je v tejto
lokalite. počnúc zimným štadiónom. končiac skateboardovou dráhou, nemá dostatočné
parkovacie priestory. t.j. mesto tento pozernok bude do budúcna potrebovať či už na parkovanie.
na tržnicu. alebo na iný verejnoprospešný záujem.

Inu. arch. P. Bobák. CSc. — k bodu 11/2 doplnil, že situácia zadných traktov medzi Galériou P.
M. Bohúňa a Námestím osloboditeľovje neriešiteľná už od vzniku pešej zóny. Pri jej budovaní
bob zo strany mesta (vrátane MUDr. Slafkovského) všetkým majiteľom prisl‘úbené, že situácia
sa vyrieši. dodnes sa však nevyriešila a podnikateľ (p. Podoliak) začal mesto v podstate
vydierať a trvá na svojich podmienkach. Pokiaľ je však komunikácia v UP schválená ako
verejnoprospešná stavba. právne stanovisko mesta potvrdené viacerými advokátmi je také. že
mesto má reálnu šancu tento pozemok vyvlastniť (v tomto prípade aj keď p. Podoliak vlastni
pozemok pod cestou, neexistuje doklad o tom. kto vlastní teleso cesty). Poznamenal, že sa
zvažovali rózne možnosti, toto je však zatiař jediná reálna cesta.

Inu. Ganoczy. PhD. — v súvislosti s bodom 11/8 sa spýtal poslanca Mgr. Kultana, prečo si myslí,
že ideo nevhodnú výrobu v tejto lokalite. Poznamenal, že sajedná o potlač textilných výrobkov
(tričiek) reklamnými nápismi, pričom táto výroba je pre uvedenú spoločnost‘ takmer stratovů,
je však ekologicky čistá a nazávadná. Co sa týka navrhovanej ceny pozemku, faktorn je. že je
o 18 tis. eur nižšia oproti reálnej hodnote. je však potrebné si uvedomit‘. že sa vytvára 6 — 8
chránených miest pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. Tito občania sa veľrni Cažko
uplatňujú na trhu práce ajednou z mála možnosti, ako ich móže mesto podporiť. je prispieť
konkrétnemu podnikateľovi na to, aby tieto pracovné miesta udržal. Podotkol, že ak je mesto
schopné predať mé pozemky bez toho. aby boli využité na celospoločensk prospech. za
minimálnu cenu. malo by predať za nižšiu cenu aj tento pozemek. Znížením ceny o 18 tis. eur
mesto v podstate symboLicky prispeje sumou 3 000 eur na 1 pracovné miesto. které daný
podnikatel‘ bude záväzne držaf aj viac akc 10 rokov.

Mr. Kultan — napriek tornu, že rokovania ohľadom cesty v Baťovej uličkc neboli úspešné.

myslí si, že by sa tento stav nemal riešiť vyvlastnením, ale ponechať alternatívu dohody. Pokiaľ
k dohode nedójde a naplní sa scenár podľa stanoviska advokátskej kancelárie Hadbábna. mesto
tam nikdy nepostaví cestu a bude musieť nešit‘ prechod cez pozemok GaLérie P. M. Bohúňa.
K vystúpeniu Ing. Ganoczyho poznamenal, že sa nejedná o to. aký druh výroby v chránenej

dielni prcbieha. ale o mieru určitých rizík (10 rokov účelu. atd‘.). Nespochybňuje skutočnosť.

že sa nejedná o výrobu hluČnú, prašnú a pod., napriek tomu si však myslí, že to nic je
najvhodnejší pozemok na takýto účel a zo spominaných dĎvodov odporúČa tento bod stiahnuť.

1n. Géci — k bodu 11/2 poznamenal, že spolu s Ing. arch. P. Bobákom bol účastný niekoľkých

rokovaní, cieľom kterých bole dójsť k určitej všeobecnej zhode. Ziaľ, nepodarilo sa im to ani
ako zástupcom mesta, ani jednotlivo a nepodarilo sa to dokonca ani vlastníkem zadných

traktov. Momentálne je však dóležité to, že spoločnosť PR-invest žiada od mesta sumu. ktorá
nekerešponduje ani se zna]eckým posudkom, ani s dobrými mravmi a odvoláva sa na určitý
znalecký posudok. ktorý mesto zatiaľ napriek vyžiadaniu nedostalo. Súčast‘ou tohto znaleckého

posudku je aj ehodnotenie telesa cesty, které si konaeľ společnosti stále privlastňuje a žiada.
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aby ho mesto od nebo odkúpilo, napriek tornu, že nevie legitímne preukázat‘, že je skutečným
vlastníkem telesa cesty. Pripomenul, žeje len vlastníkom pozemku pod týmto telesom, ktoréje
územným plánom riešené ako prístupová komunikácia (zabudované inžinierske siete, atd‘.) —

vyjadril obavu, že vjeho znaleckom posudku všetky negatíva vyplývajúce ztohto pozemku
neboli zohl‘adnené, a to žen z dóvodu. aby sa navýšila cena. Napriek tornu bole mesto natoi‘ko
seriózne. že ho požiadalo. aby mu tento znaleckÝ posudok dal k dispozicii, aby mesw mohlo
od neho odkúpiť iba to, čo skutočne vlastní a čo znalec legitímne ohodnotil. Tieto rokovania
tn‘ajú 2—3 roky. pričom celý problém pretn‘áva už 15 rokov; mesto podfa jeho názoru ponúka
vel‘mi serióznu sumu. prevšujúcu 50 eur/m2. čo je suma, ktorá odzrkadřuje trhovú hodnotu.
resp. ju až prevyšuje. Napriek tornu existuje aj možnosť vyvlastnenia, aj keď advokátska
kancelária ho považuje za napadnutei‘né. Osobneje presvedčený, že mesto má legitímny dóvod
na to, aby uspelo na súde v prípade vyvlastnenia; napriek tomu má mesto záujem odkúpiť
pozemok od spoločnosti PR-invest a vyjsť v ústrety nielen občanom, ale zároveň aj
spoluvlastníkem budov. S predloženým návrhom sapine stotožňuje a ocení, ak sa podarí dostať
tento pozemok na list vlastníctva mesta ešte do konca tohto volebného obdobia. Co sa týka
společnosti IPATEX. s.r.o.. na úvod informoval, že p. Kögel je jeho blízky rodinný priateL
Pripomenul, že územný pián určuje pre túto lokalitu 4 nadzemně podlažia a 25%-ný koeficient
zastavanosti. t.zn., že ktorýkoľvek vlastník móže na tomto pozemku postaviť budovu, pokiaľ
splní tieto podmienky. Odporúča, aby s k akémukoľvek prevodu nehnutefností pristúpilo až
v čase. kedy to bude ochránené v UP. pretože teraz ide len o určitý záväzok vo forme
predloženého podnikateľského zámeru společnosti IPATEX, ktorý však nemusí byť záväzný
a móže sa stať, že na stavebné povolenie bude predložený iný projckt ako je v súčasnosti
deklarovaný. Poznamenal, že predmetný pozemek sa nachádza v historickom centre mesta.
vedľa hlavnej cesty, kde sa mesto tiež borí s problémom nedostatku parkovacích miest
prístupovú komunikácia je z ul. Uuothovej, která je jednosmerná; vedl‘a sú vysokopodlažné
bytovky, kde je takisto nedostatočný počet parkovacích miest. V tejto Iokalite je veľmi málo
pozernkov. které sú určené na výstavbu garáží. napriek tomu. že žiadostí je veľmi vci‘a. Podľa
jeho názoru by bol tento pozemek vhodnejši na výstavbu garáží, resp. aby zostal nezastavaný.
Z historického hľadiska podotkol, že tento pozemek bol už pred niekoľkými rokmi predmetom
OVS. kedy oň prejavil záujem p. R. Pavlák so zámerom výstavby podobnej budovy, proti čomu
však protestovali občania bývajúci v okolí. Nakoniec boin OVS zrušená a v súčasnosti sa
navrhuje predaj na podobný účel, len inej společnosti. V tomto prípade poukázal na osobitný
zreteľ, kde sa navrhuje cena 12 eur/m2. Myslí si, že ak chce byť mesto sociálne a podporovať
výstavbu takejto budovy, v takom prípade je cena 12 eur/m2 vysoká a mesto by malo dať
podnikateľovi tento pozemok zadarmo; v opačnom prípade by k nemu malo pristupovať ako ku
klasickému komerčnému pozemku a vychádzať ze znaleckého posudku. kedy sa cena bude
približovať k 50—60 eur/m2. Osobne nic je zástancom milo. aby sa tento pozemok predával.
resp. aby sa predával za cenu 12 eur/m2 a vóbec ilie je zástancom toho. aby sa tam budova na
takýto účel postavila. Prikláňa sak tomu. aby mesto p. Kógelovi buď našlo iný pozemok. alebo
mu zo svojho dubiózneho majetku, ktorého má dostatok. vyčlenilo napr. formou osobitného
zretel‘a cca 200—300 m2 už existujúcich priestorov a prenajalo mu ich bezplatne do doby. kým
bude podnikať a vytvárat‘ takýto pelrný sociálny program akoje chránenú dieiha. Tento názor
podopiera aj reakciami občanov, ktorí sú zásadne proti akejkoľvek výstavbe na uvedenom
pozemku. To znamená, že háji nielen záujmy občanov a územného plánu, ale v konečnom
dósledku verí, že aj p. Kögel pochopí, že uvedený pozemok na tento účel nie je vhodný a že
mesto mu pomóže nájsť vhodnejšie priestory, čo bude mat‘ pridanú hodnotu pre všetkých.

Inu. arch. P. Bobák. CSc. — k bodu 11/2 pripomenul, že uznesenie je navrhnuté tak, že v časti

A sa schvaľuje predaj za určitých podmienok a až v časti Bje uvedená možnost‘, že ak sa predaj

neuskutoční, pristúpi sa k vyvlastneniu. tzn. aby sa MsZ nemuselo k tornu vracať.
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MUDr. Slafkovský — ocenil, že poslanec Ing. Uéci zaujal k bodu 11/8 takéto stanovisko, pretože
pre p. Kögela je možnost‘ nájsť ině riešenie, preto dúfa, že Ing. Géci sa pripojí k návrhu na
stiahnutie tohto bodu z návrhu na uznesenie. K bodu 11/2 (Baťova ulička) pripomenul, že 27
rokov tálo lokalita fungovala v podstate bez problémov a až pred nieko]‘kými mesiacmi došlo
k sporom. Na základe získaných informácií si však myslí, že v tomto prípade je nádej na
dohodu. preto odporučil pokúsiť sa isť cestou dohody. Pokiaľ MsZ neprijme návrh na stiahnutie
celého bodu 11/2. navrhol ponechat‘ v ňom len alternativu A.

Ina. Čefo — bod li/S (p. Kögel) — vymenoval 3 spósoby. akými je možné tento prípad riešiť: 1.
sociálny, tj. poskytnutie pozemku bezplatne, 2. trhová cena, 3. vóbec. t.j. naopak mesto by
poskytovalo podnikateľovi dotáciu na jeho sociálny program. Nerozumie však návrhu Ing.
Géciho poskytnůť podnikateľovi bezplatne určitý dubiózny majetok na podnikanie, prctože
tento aj v súčasnosti podniká, ato pravdepodobne v prenajatých priestoroch. Jeho ciel‘om je
získať vlastný, veľmi lacný priestor, pričom po 10 rokoch by tam nastali riziká, na ktoré
upozorňoval poslanec Mgr. Kultan.

Ing. Géci — podstatou jeho návrhu bob, že namiesto toho, aby mesto zohl‘adňovalo cenu
pozemku (2 eur/m2) v zmysle osobitného zreteľa, malo by radšej podporiť podnikatel‘ský
zámer zníženým nájomným v mých priestoroch.

Ing. J. Bobák — v bode II/S sa uvádza, že spoločnosť IPATEX v súčasnosti zamestnáva 6
zamestnancov. z toho 5 je zdravotne ťažko postihnutých. čo si o.i. vyžaduje aj určité podmienky
z hľadiska dopravného. Myslí si, že v danej bokaliteje umiestnenie takejto firmy prinajmenšom
nevhodné z hľadiska parkovacích kapacit a možností. Pripomenul, že poskylovanie úľav od
štátu pre podnikateľské subjekty závisí predovšetkým od zamestnanosti, v predloženom návrhu
sa však nehovorí nič o rozšírení zamestnanosti. Poukázal na MsZ 5.2.2009, kedy bol predložený
obdobný návrh

—
p. Kögel s manželkou požiadal mesto o odkúpenie nehnuternosti, a to objektu

výmenníkovej stanice súp. č. 4333, nachádzajúceho sa na Nábreží 4. apríla, zapisaného na LV
4401 v prospech mesta za účelom rekonštruovania tohto objektu na chránenú dielňu — strojové
vyšívanie pre firmy, ktorá bude zarnestnávat‘ 12 ľudí So zníženou pracovnou schopnosťou.
Poznamenal, že vtom čase, tj. v r. 2009 podnikal p. Kógel s manželkou na vlastné meno
a spoločnosť IPATEX vznikla v lete r. 2010. Prisľúbený počet 12 zamestnancov sa nenaplnil —

v súčasnosti je ich 6 a ani dopravné možnosti nie sú vyhovujúce. Jedná sa o majetok občanov
tohto mesta. preto poslanci musia dósledne zvažovat‘, kde, komu a za akú cenu bude
poskytovaný určitý majetok. On osobne nikdy nebude mať problém čestne a spravodlivo
rozhodovať o veciach. ktoré znamenajú prínos pre občanov tohto mesta. Co sa týka pozemku
v Baťovej uličke, jeho názor je vždy uprednostniť dohodu pred konfrontáciou, pretože
konfrontácia prinesie iba ďalšiu konfrontáciu.

Ing. Blcháč. PhD. — bod II/I — napriek tomu, že sa už vyjadroval k vysporiadaniu pozemkov
s rímsko-katolíckou cirkvou, požiadal poslancov, aby podporili tento návrh, pretože je to
v záujme vybudovania cyklotrasy v meste. UP so zástavbou v tejto zóne, t.j. vedľa križovatky
na Rachmaninovom námestí, nepočíta — pokial‘ by v budúcnosti mal niekto takýto zámer, musel
by zmeniť územný plán, ale toto vedenie mesta to nikdy robiť nebude. Bod 11/2 (Baťova ulička)
— pripomenul. že pred cca 2 rokmi sa vykonávala zmena UP na cestičku, ktorá bude v zadných
traktoch Námestia osloboditeľov, kedy ešte nebolo známe, že sa objaví firma PR-invest. ktorá
si bude uplatňovať určité nároky. Na základe predchádzajúcich rokovaní však možno
konštatovať, že všetci zainteresovaní. ktori majú potrebu túto cestičku do budúcnosti využívat‘,
odhliadnuc od toho, že sa uvoľní samotné námestie. vitajú tento návrh, ktorý je serióznv a ktorý
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ponúka odkúpenie. Maj itelia zadných traktov sa prípadne móžu dohodnúť s Firmou PR-invest
na určitej kompenzácii, ale mesto je ochotné odkúpiť tento pozemok za cenu podľa znaleckého
posudku. Pokiaľ tento spósob nevyjde, pristúpi sa k metóde podľa platnej legislatívy, ktorá je
použitel‘ná a akceptovatel‘ná, tj. vyvlastnením. Vyjadril však presvedčenie. že dójde k dohode
a požiada) o podporu tohto návrhu. Co sa týka priestoru pred tenisovou halou, je vyhiúsená
OVS s tým, že bol záujem o vybudovanie športoviska s parkoviskami. ktoré by následne slúžili
aj verejnosti, tj. nevidí dóvod, aby sa tento bod sťahoval z rokovania MsZ.
Pred hlasovanim o tomto bode programu vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút. Po prestávke
vyzval návrhovů komisiu k predloženiu návrhu na uznesenie.

Mr. Kultan — predložil na blasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňovací návrh poslanca Mgr. Kultana — z bodu 1112 vypustiť alternatívu B návrh
neschválený (8 poslancov za, 13 proti, 2 sa zdržali hlasovania);

— pozmeňovací návrh posianca MUDr. Slaflwvského — stiahnut‘ z hiasovania bod 11/1 — návrh
neschválený (6 pos]ancov za, 13 proti, 3 sa zdržali hlasovania. 1 nehlasoval);

— pozmeňovací návrh poslanca MUDr. Slafkovského — stiahnuť z hlasovania bod 11/8 — návrh
neschválený (9 poslancov za, 12 proti, 2 nehlasovali);

— bod I. — bez zmenv — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod II/l — bez zmeny — schválený (20 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania. I nehlasoval);
— bod H/2A — bez zrneny — návrh schválený jednomyseFne (23 hlasov);
— bod 1I/2B — bez zmeny — schválený (14 poslancov za, 5 proti, 4 sa zdržali hlasovania);
— bod 11/3 — bez zmeny — návrh schválený jednomyserne (23 hlasov);
— bod 11/4 — bez zrneny — návrh schválený jednomyserne (23 hlasov);
— bod 11/5 — bez zmeny — návrh schválený jednornyseľne (23 hlasov);
— bod 11/6 — bez zmeny — návrh schválený jednomyserne (23 hlasov);
— bod 11/7 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov);
— bod 11/8 — bez zmeny — návrh neschválený (9 poslancov za,7 proti.7 sa zdržali hlasovania);
— bod 11/9 — bez zmeny — návrh schválený jednomysefne (23 hlasov):
— bod 11/10 — bez zmeny — návrh schválený (15 poslancov za.2 proti, 6 sa zdržali hlasovania);
— bod 11/11 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (23 hlasov).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 69/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

14/ NÁVRh NA UZNESENIE NA VYHOVENIE PROTESTU PROKURÁTORA
PROTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ Č. 8/2016/VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA LIFT.
MIKULÁŠ V PLATNOM ZNENÍ

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽE a dopravy MsÚ. Informoval,
že protest prokurátora, ktorý bol mestu doručený 3.6.20 17, bol vznesený kvóli nepresne
prebratým definfciám a ustanoveniam nad rámec zákona, ktoré bolí použité v tomto VZN.
Vzhl‘adom k tornu, že protest prokurátora, ktorý je súčasťou predloženého materiálu, považuje
mesto za oprávnený, navrhuje vyhoviet‘ mu vo všetkých požiadavkách.

Mpr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia oko celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh jednornyseľne (22 hlasmi) schválilo. Uznesenie

bob prijaté pod číslom 70/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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15/ NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉHO NARIADENIA, KTORÝM SA MENÍ
A DOPLŇA VZN MESTA LIPT. MIKULÁŠ Č. 8/2016/VZN O NAKLADANÍ
S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V PLATNOM ZNENÍ

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Uviedol. Že
tento návrh nadväzuje na predchádzajúci bod. tj. ide o reakciu na protest prokurátora tý, že
problémové veci sa navrhujú z VZN odstrániť. Návrh VZN sa tiež zaoberá nakladaním
s biologicky rozložitel‘ným komunálnyrn odpadorn ‚ kde si mesto v zmysle zákona o odpadoch
uplatňuje výnimku. Nakoľko mesto Lipt. Mikuláš splňa podrnienky tejto výnimky, naďalej

nebude vykonávať zber a spracovanie biologicky rozLožiterného odpadu od fyzických osób,
ktoré podnikajú a od právnických osób, ktoré podnikajú. Na záver upozornil na chybný dátum

MsZ v Čl. 2 ods. 1, ktorý bude opravený na 21.9.2017.

Bc. Miroslav Neset, poslanec MsZ — požiadal o opravu dátumu MsZ aj na titulnej strane správy

z22.9. na 21.9.2017.

Inn. Blcháč. PhD. — dal hlasovaf o predloženom návrhu VZN.

Mestské zastupiterstvo predložený návrh jednomyseľne (22 hlasmi) schválilo. Všeobecne

záväzné nariadenie bob prijaté pod Čísbom 8/2017/VZN.

16/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„MIKULÁŠSKÁ CYKLOTRASA AKO EKOLOGICKÁ ALTERNATÍVA
DOPRAVY -2. ETAPA“ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEIIO
OPERÁČNÉHO PROGRAMU 2014-2020

‚ Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu

MsU. Informovala, že žiadosť o NFP bola podaná v rámci 2. hodnotiaceho kola, kde bola

významne navýšená alokácia na túto výzvu aj pre ZSK. preto sa mesto rozhodlo, že v 3. kole
predloží žiadosť o NFP na ďalšie 2 etapy. Uzávierka bola v dnešný deň a mesto dopoludnia cez

e-schránku odoslalo obidve žiadosti. Co sa týka 2. etapy projektu cyklotrasy, bude riešený úsek
Alexyho ulice od križovatky s Ul. 1. mája až po cyklochodník pri garážach na Nábreži.

Približila technický popis ma základe technickej správy. Na záver informovala, že rozpočet bol
mierne upravený, ato tak, že celkové oprávnené výdavky sa zvýšili zo 647 000 eur na 690 605

eur, t.j. aj vlastné zdroje sa zvýšili z 32000 na 34530 eur—je to v súlade s uznesením, kde je
spoluflnancovanie uvedené vo výške 35 000 eur.

Ing. Čefo — požiadal o vysvetlenie k širke chodnika — navrhuje sa rozšírenie na 4 m.

lne. Kormaníková — póvodný návrh neplatí. nakoľko nebol odsúhlasený SSC; vyplynulo to aj
zo zamerania.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh jednornysel‘ne (20 hlasmi) schválilo. Uznesenie

bob prijaté pod Číslom 71/2017. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.
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17/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„MIKULÁŠSKA CYKLOTRASA AKO EKOLOGICKÁ ALTERNATÍVA
DOPRAVY -3. ETAPA“ V RÁMCI INTEGROVANÉhO REGIONÁLNEHO
OPERAČNÉHO PROGRAMU 2014—2020

‚ Návrh predložila Ing. Jana Korrnaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Informovala, že v rámci 3. etapy projektu bude riešená Stefánikova ulica, ato od jej
križovatky s ulicou Revolučnou. až po Hurbanovu ulicu. Chodník na Štefánikovej ulici sa
rozšíri na 4 rn. ato o 1,3 m na úkor komunikácie. Na tomto rozšírenom chodníku budú mať
cyklisti obojsmerný pás šírky 2,5 m priľahlý k vozovke a chodci pás šírky 1,5 m. Dlžka celého
úseku je 295 m. V tomto prípade celkové oprávnené výdavky boli znížené na 443 624 eur, t.j.
znižujú sa aj vlastné zdroje z 22 300 eur na 22 181 eur, pričom v uznesení sa uvádza
spolufinancovanie vo výške 25 000 eur — požiadala o opravu na 22 200 eur.

Mr. Kuhan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako ce]ok — s opravou uvedenou
predkladatel‘kou.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (17 poslancov za. 2 nehlasovali).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 72/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

18/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZÁKLADNEJ ŠKOLY NÁBREŽIE
DR. A. STODOLU, LIPTOVSKÝ MIKULAŠ“

‚ Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu
MW. Uviedla. že mesto pripravuje projekt rekonštrukcie te[ocvične Základnej školy v rámci
výzvy MSVVaS SR, ktorá je zameraná na vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy, formou dostavby, rekonštrukcií a výstavby nových telocvični. Konkrétne náklady
v rámci výzvy boli presne zadefinované. tj. nákladové položky sa navrhujú tak ako sú popísané
v dóvodovej správe. Celkové náklady projektu sú 137 838 eur a povinné spolulinancovanie
mesta je 10 %‚ čo predstavuje sumu 13 783,80 eur. Základná škola je zameraná na deU zo
sociálne znevýhodneného prostredia a týmto je zámer motivovať ich k športu aj v čase po
vyučovaní. Zároveň túto telocvičňu využíva aj Centrum vol‘ného času, kde športujú deti
z celého mesta i okolia a takisto ju využíva futbalový klub. preto predpokladá, že v bodovom
hodnotení bude možné získať dostatočný počet bodov a táto žiadosť by mohla byť schválená.

Mar. Dvorščáková — podporila túto iniciativu — tým, že sa znížila spoluúčasť z 25 % na 10 %‚

otvorila sa cesta na uskutočnenie rekonštrukcie tejto telocvične. ktoráje potrebná aj vzhľadom
na to, že okrem žiakov ZS ju využíva CVC. ako aj mnohé športové kluby. Osobne je
presvedčená, že mesto by malo vytvárat‘ priestor pre šport.

Mr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteFstvo predložený návrh jednomyseľne (19 hlasmi) schválilo. Uznesenie
bob prijaté pod čislom 73/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

Imz. Blcháč. PhD. — pod‘akoval oddeleniu projektového manažmentu zato, že sa veľmi precízne
zhosťuje výziev, ktoré prichádzajú a vyjadril presvedčenie, že väčšina z predložcných žiadostí
bude rozhodnutím riadiacich orgánov podporená.
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19/ SPRÁVY O VÝSLEDKU KONTROLY:

1. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZA OBDOBIE OD 01.01.2017 DO 30.06.2017
2. KONTROLA VYBAVOVANIÁ StAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ ZA ROK 2016

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Informoval, že kontroly

boli vykonané v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontro]óra na ľ. Polrok 2017.

V krátkosti informoval o kontrole plnenia uznesení — konštatoval, že za kontrolované obdobie

bob prijatých 54 uznesení — všetky boll v stanovenej lehote podpisané primátorom mesta

a výkon žiadneho z nich primátor nepozastavil. K 30.6.2017 bob 28 úloh splnených, 18 úloh

jev plnení, z r. 2015 sú v plnení 3 úlohy air. 2016 jev plnení 8 úloh. Pre splnenie týchto úloh

vydal primátor príkazné listy a správy o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení

boll predložené na plánované rokovania mestskej rady prednostkou Msti a (aktiež boll

prostredníctvom e-portálu doručené na vedomie všetkým poslancom. Kontľola procesu

vybavovania sfažnosti hola vykonaná v zmysle zákona a vnútorných predpisov mesta.

V priebehu r. 2016 bob podaných 14 sťažností, ktoré boli vybavené v zákonnej lehote a I boba

odložená — z toho boli 4 opodstatnené, 6 neopodstatnených, 3 neboli sťažnosťarni. ale podnemi

poukazuj úcimi na občianske spolunažívanie. Bob podaných 5 petícií, z toho 4 holi vybavené

v zákonnej lehote a I bola odložená. Vyhovené bob 2 petíciám, 1 petícii nebolo vyhovené a I
petícia hola stiahnutá. Na záver požiadal o opravu dátumu konania MsZ z 22.9. na 2 1.9.2017

v správe i v návrhu na uznesenie.

MEr. Kultan — v predloženej správe absentujú informácie. ktoré boll uvádzané v minulosti.

o tom, či úloha bo)a splnená. akým spósobom bola sp]nená, pnp. v akom štádiu pbnenia sa

nachádza. Llviedob konkrétne priklady zo správy, kde chýba dátum splnenia úlohy, meno

zodpovedného zamestnanca. resp. v prípade zmeny termínov chýba informácia. kedy a kým

hola schválená zmena termínu, ako bola skončená predrnetná úloha, príp. kedy sa očakáva jej

spbnenie. Požiadal, aby do budúcnosti boll tieto inforrnácie uvádzané.

Z pozície predsedu návrhovej komisie predbožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľsh‘o predložený návrh schválilo (17 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 74/20 17. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

20/ INTERPELÁCIE POS LANCOV

1. Mpr. Vincent Kultan:

a) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal. aby posbancom bobi zaslané všetky technické správy a výsledky prieskumov,

ktoré boll vykonávané na skládke TKO Veterná Poruba za posledného cca 1,5 roka.

Ot/povadané na :asadnzití M.vZ : Inu. Blcháč. PhD. — vzhľadorn na to, že v tejto vecí ešte

prebieha trestné stíhanie, mesto nemůže informácie s tým súvísiace (podobne ako v prípade

Heliportu) zverejňovať. Pravdepodobne bude Zvolané neverejné zasadnutie MsZ, na ktorom

bude prerokovaná aj táto vec a na d‘alšom, verejnom zasadnutí, budú prerokované otázky o

situácii v LVS, o zsieužitých flnančných prostriedkoch na hrádzu pri Váhu, o predaji tepla pod

cenu. atd‘.
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b) Interpeloval primátora mesta:
Staré mesto — lokalita za železničným priecestím (pri hasičskej stanici) — napriek tornu.

že nelegálna skládka odpadu už bola zlikvidovaná, opätovne požiadal o odstránenie kríkov,
ktoré bránia vo výhľade vodičom áut prichádzajúcich z oboch smerov.

Odpovedané mi zasadnzuíMvZ: Inu. Blcháč. PhD. — predmetný pozemok nie je vo vlastníctve
mesta — mesto nemóže zasahovať do súkromných pozemkov. Skládka bolu vyčistená
pracovníkrni VPS ana základe výzvy mesta majitelia pokosili trávu, avšak na odstránenie
kríkov mesto nemá dosah.

2. Inu. Jozef Bobák:

a) Interpeloval primátora mesta:
Palúdzka — úsek pred katolíckyrn kostolom a farou — pás popri plote o šírke cca 50

cm má nepravidelný povrch — riziko úrazu najmä pre starších ľudí — požiadavka

o rekonštrukciu.

Qdpovedané na zasadím!! MvZ: lnE. D. Grešo. riaditeľ VPS — na základe požiadavky

katolickeho kňaza bol tento úsek pred cca 2 týždňami opravený.

3. Ľuboš Trizna — poďakoval mestu za kroky podnikané k rozšíreniu cintorína v Lipt.
Ondrašovej; ocenil, že vedenie mesta pristúpilo k tomu už teraz, pretože by nebolo správne
pristúpiť k tomu až vtedy, ked‘ už nebudú voľné hrobové miesta.

4. Ing. Jaroslav Čefo:

Interpeloval riadheľa VPS:
Podbreziny — v 34. týždni boZi zaslané výzvy na predloženie cenových ponúk na

rekonštrukciu mosta — požiadal o informáciu. či sú cenové ponuky vyhodnotené a kedy sa
predpokladá realizácia.

Odpovedané na zasadnz,líMsZ: 1n. LenEvel — súčasný stav je taký. žeje spracovaný statický
posudok a technické riešenie rekonštrukcie mosla; taktiež je spracovaný rozpočet — nu
najbližšej porade vedenia mesta bude táto vec prerokovaná. Verejné obstarávanie prebchlo. je
teda predpoklad, že rekonštrukcia bude v čo najkratšom čase zrealizovaná.

Ing. B]cháč. PhD. — za podstatné považuje, že je známe technické riešenie. ktoré by mulo byt‘
dlhodobé (minmálne 10— 15 rokov).

21/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD.q primátor mesta:

1. Informoval, že mesto Liptovský Mikuláš od týchto dní spúšťa novů verziu svojej

webovej stránky.

2. Informoval, že mesto obdržalo ďalší protokol Stovenskej inšpekcie životného prostredia

v súvislosti s uzatváraním skládky TKO; taktiež bolu mestu doručená inforrnácia o výkone

kontroly Uradu pre verejné obstarávanie (následne bude doručený protokol) — náklady mesta

spojené s týmto procesom sú zatiaľ vyše 60 tis. eur.
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3. Pozval všetkých na podujatie Švábkafest, ktoré sa uskutoční dňa 22.9.2017
v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš.

4. Informoval, že mesto Liptovský Mikuláš aktívne pokračuje v komunikúcii
predovšetkýrn s MDaV SR ohl‘adom modemizácie železničnej trate. Aktuálny stav je taký, že
po tom ako v decembri 2016 Európska komisia na základe aktivít z mesta prostredníctvom
europoslancov pozastavila ďalšiu prípravu projektu, resp. dala také podmienky, ktoré
naznačujú. že by sa príprava projektu mala pozastavit‘. Zástupcovia mesta sa zúčastnili
viacerých rokovaní na MDaV SR. naposledy dňa 9.8.2017 stým, že MDaV SR si od mesta
vyžiadalo podklady. ktoré však nic je jednoduché pripraviť a bez určitých prieskumov
a dlhodobejších vizií predložiť. Preto mesto zaslalo ministerstvu list v tom zmysle, že nejme
ešte bude mať poradu so spoločnosťou Dopravoprojekt, ktorá spracovala generel dopravy
a zrejme v novembru sa bude do MsZ predkladať určitý postup vrátane flnančného vyčíslenia,
na základe ktorého mesto objedná podklady, ktoré požaduje MDaV SR, pretože si to vyžiada
ďalšie prieskumy a analýzy. MDaV SR od mesta požaduje informácie o zaťažení existujúcich
komunikácií vo výhl‘adovorn období v scenári bez premiestnenia a s premiestnením železničnej
trate a stanice, zaťažení existujúcich a nových komunikácií vo výhl‘adovom období v scenári
bez premiestnenia a s prerniestnením žeiezničnej trate a stanice. o prepravnom prúde
nákladn‘ch vozidiel medzi priemyselným parkom a novou nákladnou stanicou vo výhl‘adovom
období a dopadoch vyvolanej dopravy na životné prostredie a bezpečnosť. ide o také
požiadavky. na ktoré nemožno odpovedať okamžite a nemožno ich podceniť. Navyše MDaV
požaduje od mesta informácie, aké organizačno-prevádzkové opatrenia na zniženie zaťaženia
centra mesta individuálnou automobilovou dopravou pripravuje mesto Liptovský Mikuláš
(vybudovaná cyklotrasa, vypísaná súťaž na dopravu. ktorá by mala odľahčiť centrum, atď.).
Zdóraznil, že aj napriek tomu, že peniaze, ktoré bolí nu projekt modernizúcie železničnej trate
pripravené (v r. 2015 boli vo výške takmer 600 mil. eur; po prvých atakoch začiatkom t.r. boji
ešte vo výške 350 mil. eur), v súčasnosti vďaka všetkým tým, ktorí sa postarali o pozastavenie
tejto akcie, už nic sú k dispozícii, mesto požaduje od MDaV SR a od ZSR. aby pokračovali
v príprave tohto projektu. Je potrebné počítať s tým, že íinančné prostriedky nemusia byť len
z EU, ale móžu sa objaviť aj z mých zdrojov, pokiaľ však projekt nebude pripravený, móže sa
stať, že sa vóbec nebude realizovať. Mesto uvedeným inštitúciám navyše zaslalo aj avízo o tom.
že pre rozhodovanie o prekládke trate je k dispozícii aj analýza spracovaná projektantmi v r.
2007. ktorá hovori o zosuvnom území na Váhu a ktorú je potrebné brut‘ do úvahy. OpUť
potvrdil, že mesto Liptovský Mikuláš má eminentný zúujem na tom. aby sa modernizácia
železničnej trate pripravila a uskutočnila, pretože už doteraz bob vykúpench cca 250 ha
pozemkov pod túto prekládku a desiatky miliónov eur už boli v]ožené do projektovej
dokumentůcie. Zároveň mesto navrhuje ministerstvu, aby do procesu komunikácie na prípravu
tohto projektu zapojilo aj obce, ktoré sú na trase železnice (Závažná Poruba, Liptovský Ján.
Podtureň, Liptovský Hrádok), pretože nielen mesto Liptovský Mikuláš je tým. kde sa vyžaduje
vyvolaná infraštruktúra — tento postup, kedy ministerstvo vťahuje do tohto procesu len mesto
Lipt. Mikuláš, vyvoláva dojem, že problém je len na strane Lipt. Mikuláša. Znovu zopakoval
verejnosti a všetkým, ktorí akýmkoľvek spósobom spochybňujú póvodcu zastavenia procesu
modernizácie železničnej trate, aby sa obrátili ma tých, ktorí celý tento proces svojimi
aktivitami zabrzdili.

5. informoval, že ďalšie plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa
16.11.2017; v prípade potreby prerokovania niektorých důležitých otázok bude ešte pred týmto
termínom zvolané aj neplánované zasadnutie.
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22/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta, poďakoval všetkým prítornným za účast
a zasadnutie mestského zaswpiteFstva ukončil.

ŮJ
Ing. Marta Cutraiová Ing. Ján Bl9iáč,]PhD.

prednostka MsU primátor me/ta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Štcitn Ganoczy, PhD.

MUDr. Alžbeta Smiešna

Zapísala: Anežka Drbiaková
V Lipt. Mikuláši 16.10.2017
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