
ZÁPISNICA č.8,‘2017
z XXXVII. zasadnutia mestského zastupitcl‘stva v Liptovskorn Mikuláši, ktoré sa
uskutočnilo dňa 23. oktúbn 2017 o 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu

v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNĺ:

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 Nernec
17 Mgr. Miroslav Neset
18! Michal Paška
19! MUDr. Alexander Slafkovský
20/ MUDr. Alžbe(a Smiešna
21! Mgr. Ľubica Staroňová
22! KaroL Székely
23! Ľuboš Trizna
24! Ing. Rudolf Urbanovič
25! MUDr. Mana Voštináková

PRIZ Vil NI:

1! Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2! PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3! Mgr. Igor Petra, zástupca náčelníka Mestskcj polície Lipt. Mikuláš
4! Ing. Alena Vlčková, vedúca odboru finančného MsU
5! Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsU ‚

6! Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU
7! RNDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia ZP a poľnohosp. MsU
8! Ing. Dušan Grešo. riaditeľ Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš
9! Ing. Miroslav Uličný. ek. nám. riaditeľa Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš

10! Mgr. Michal Jurči, redaktor SITA
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1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján BIcháč, PhD.,
primátor mesta. Konštatoval. že na začiatku rokovania je prítomných 20 poslancov (I
poslankyňa — Mgr. Dvorčšáková ohlásila neskorší príchod) a mestské zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEL‘A
A OVEROVATELOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie,

do ktorej odporučil zvouť poslancov Ing. Jána Bonka, Mgr. Miroslava Neseta a p. Miroslava

Burgcla. Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená počtom 19 hlasov (I poslanec sa
zdržal hlasovania).

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

poslancov Ing. Sylviu Cukerovú a Ing. Jaroslava Cefa.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. predložil návrh programu rokovnnia MsZ podfa
pozvánky s tým, že póvodný bod č. 6 odporučil zaradiť ako bod Č. 4. K takto upravenému
návrhu programu otvoru rozpravu.

lna. Jaroslav Čefo. poslanec MsZ — predložil pozmeňovací návrh — novÝ bod Č. 5 odporučil
vypustiť z programu rokovania vzhľadom na to, že poslanci dostali materiál. ktorýje o 90-tich

stranách, len 3 dni pred týmto rokovaním. Mysli si, že schvaľovať postup výbcľu

prevádzkovatel‘a MAD, čo je vysoko odborná záležitosť a pritom nemat‘ možnost‘ materiál si
dostatočne naštudovať a príp. ho odkonzultovať s odborníkom na túto oblasť, je zo strany

vedenia mesta vel‘kou drzost‘ou.

Mar. Vincent Kultan. poslanec MsZ — podporil návrh poslanca Ing. Čefa na vyradenie bodu Č.
S z programu rokovania, nakorko ide o rozsiahly návrh ajeho neuvážené prijatie móže
znamenať veľmi výrazné zdraženie mestskej autobusovej dopravy pre mesto. Pripomenul, že
celkovo pre všetky body mali poslanci nedostatočný čas na naštudovanie materiálov, nebol

vytvorený priestor pre zvolanie poslaneckých klubov, atď. Podľa jeho názoru ide o zámer zo
strany primátora mesta, aby všetky body boli schválené bez diskusie. Co sa Lýka bodu

týkajúceho sa skládky TKO, upozornil, že v materiáloch sú niektoré texty nečitateľné. Zároveň

sa zaqjímal. či táto správa bola prerokovaná v komisii ZP a zdravia, ktorá sa mimochodom

nezišla v súlade s rokovacím poriadkom. Vzhľadom na to, že poslanci opät‘ dostali do lavíc

určitý nový materiál, ktoiý nemali čas si preštudovať, v mene poslaneckého klubu požiadal

o vyh]ásenie 1 5-minútovej prestávky pred prerokovaním nového bodu č. 4 a požiadal. aby ešte

pred prestávkou boJi vysvetlené zmeny oproti póvodne doručenému materiálu.

MUDr. Alexander Slafkovský. poslanec MsZ — v súvislosti s bodom Č. 4 poznamenal, že celá

diskusia o pokute VPS za nedodržanie parametrov pri uzatváraní skládky TKO je svojím

spósobom zbytočná, pretože lehota na odvolanie sa voči pokute už uplynula a mesto sa už

odvolat‘ nemóže; do úvah‘ by prichádza] len prípadný súdny spor.
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Ing. Blcháč. PhD. — požiadal Mgr. Kultana, aby sa pokúsil byť vecný, nepolitický a aby
ostatných nepoučoval o niečom, o čom si myslí, že je pravda, pritom je to však úplne mimo
misu. Pre informáciu uviedol, že nový bod č. 4, kde sa bude riešiť spósob zaplatenia 100-
tisíeovej pokuty, ktorú VPS dostali za zbabrane uzatvorenú skládku v r. 2014. nic je téma pre
komisiu ZP a zdravia. ktorá už nemá možnosť zmeniť súčasný stav. Je to téma pre komísiu
íinančnú a majetkovo-právnu. ktorá ju aj prerokovala a rovnako ako mestská rada odporučila
schváliť. Pokiar má poslanec Mgr. Kultan určité nejasnosti, odporučil mu voprcd sa poradiť.
pretože svojimi vyjadreniami iba zavádza verejnost‘. Zároveň ho požiadal o upresnenie
požadovaného času prestávky. t.j. či má byť vyhlásená pred hlasovaním alebo ešte pred
predložením materiálu. Co sa týka bodu 5. pripomenul, že celé súťažné podklady sú pripravené
odborne a podľa jeho názoru veľrni dobre. Mesto malo za povinnosť zodpovedne pripravit‘
obchodnú verejnú súťaž (OVS). čo aj urobilo a terazje potrebnéju odštartovat‘. Preto odporučil
návrh Ing. Cefa na vypustenie tohto bodu neprijať, ale pokračovať kontinuálnc d‘alej, pretože
ide o zložitú otázku, podobne ako sa nešila otázka komunálneho odpadu a ďalšie verejné
obstarávania, ktoré sa v ostatnom čase s úspechom začali, vykonali i ukončili.

Mr. Kultan — požiadal o vyhlásenie prestávky hned‘. predtým však žiada o vysvetlenie v čom
došlo v bode č. 4 k zmenám.

Ina. Blcháč. PhD. — vyhlásil prestávku v trvaní 15 minút. Po skončeni prestávky vyzval
návrhovú komisiu na predloženie pozmeňovacích návrhov na hlasovanie.

Ina. Ján Bonko. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie návrh poslanca Ing. Čefa
vypustit‘ z programu rokovania bod Č. 5.

Pozmeňovaci návrh nebol schválený (8 poslancov za, 11 proti, 3 sa zdržali hlasovania, I
nehlasoval).

Ing. Blcháč. PhD. — dal hlasovať o návrhu programu rokovania ako celku, s ním navrhnutou
zmenou.

Mestské zastupiteľstvo program rokovania so zmenou poradia bodov schválilo (16
poslaiicov za. 3 proti. 4 sa zdržali hlasovania. 1 nehlasoval).

PROGRAM:

1/ Oh‘orcnic zasadnutia

2/ Vol‘ba návrhovej komisic, určenic zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice

3/ Schválenie programu rokovania

4/ Informácia o uložení pokuty Vercjnoprospešným službám Liptovský Mikuláš
za nedodržanie technických parametrov pri realizácii stavby „Ukončenie
skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba — Zakiytie a rekultivácia“
a financovaní jej úhrady

5/ Zabezpcčenie prípravy a priebehu vercjného obstarávania na dopravcu
mestskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš
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6/ Zmluva o poskytovaní služieb spočívajúeieh v prevádzkovaui hygienických
zariadení na venčenie SOV so spoločnosťou ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.

7/ Návrh na súhlas mesta Liptovský Mikuláš s prenájmom priestorov v objekte
administratívna budova súp. Č. 843 pre vzdelávacie účely

8/ Interpeláeie poslancov

9/ lnformáeie

10/ Záver

4/ INFORMÁCIA O ULOŽENÍ POKUTY VEREJNOPROSPEŠNÝM

SLUŽBÁM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA NEDODRŽANIE TECH.
PARAMETROV PRI REALIZÁCII STAVBY „UKONČENIE
SKLÁDKO VANIA ODPADOV NA SKLÁDKE VETERNÁ PORUBA
- ZAKRYTIE A REKULTIVÁC[A“ A FINANCOVANIE JEJ ÚIlI±\DY

Informatívnu správu predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru ŽP a dopravy

MsU. Uviedol. že pokiaľ ide o materiál. ktorÝ poslanci dostali do lavíc. zmena spočíva
v schvaľovacej časti uznesenia, kde póvodne bol návrh presunúť VPS Financie prostredníctvom

úveru; aktuálne sa navrhuje poskytnutie priameho transferu, vrátane príslušncj zmeny rozpočtu.
K podstate predloženej správy uviedol, že dňa 4.10.20 17 bob V1S doručené rozhodnutie
o uložení pokuty zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIZP) za nedodržanie
technického postupu pri uzavretí skládky a uvedenie stavebného úradu SIZP do omylu pri
kolaudačnom konaní, pričom VPS bola uložená pokuta vo výške 100 tis. eur. Podotkol. že
priebeh vvkonávania kontrol SIZP je uvedený v dóvodovej správe. Celý tento proces vznikol
na základe kontroly bývalej hlavnej kontrolórky mesa. ktorá zistila určité disproporcie pri
skutočnom vyhotovení stavby a fakturácii za materiál — na základe toho došlo k situácii. že
zrážkové vody. ktoré vznikajú na skládke vo Veternej Porube. sú znečistené a sú v nadmcrnom

množstve. Na základe toho hola oslovená SIZP a bola požiadaná o stanovisko k tomu, ako má
mesto. resp. VPS v tejto situácii konať. Na obrazovej prílohe popisal, ako by celá skládka mala

vyzerať. s tým, že nad ielesom skládky je tesniaca vrstva ana nej rekultivačná vrstva. Tcsniaca
vrstva slúži k tomu, aby zrážkové vody holi odvedené drenážnym systémom v čistom stave
mimo skládky, čo sa však nedeje, pretože pri zvýšených zrážkach, ktoré sa vyskytli

v uplynulých mesiacoch. dochádza k veľkému výtoku znečistených vöd zo skládky. To má za

následok. že priestor, kde sa zhromažďuje voda zo skládky, je nepostačujúci a VPS musia pri
zvšenej zrážkovej činnosti túto vodu odstraňovaf prostrednictvom LVS. kwráju odvádza do

COV. Na zistenie príčiny bob vykonané jednak sondy na skládke ajednakgeofyzikálne

meranie. ktoré preukázalo závažné pochybenia pri uzatváraní skládky. čo aj SIZP udáva ako
dövod na uloženie pokuty vo výške 100 tis. eur. Tesniaca vrstva. ktorá by mala mať celkom 03
rn, je v takejto hrúbke len v 1/3 skládky a v ostatnej časti, konkrétne v dvoch sondových
bodoch. je vo výške O cm. tzn., že tam nie je žiadna tesniaca vrstva; v ďalších 2/3 skládky je

od 10 cm do 40 cm. Sondy a geofyzikálne rnerania bo[i zamerané tiež na rekultivačnů vrstvu,

ktorá by mala byť vo výške 100 cm — takisto túto výšku dosahovala len na 1/3 skládky. Keďže
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie počítala s hrúbkou tesniacej vrstvy 50 cm
a hrúbkou rekultivačnej vrstvy 100 cm, čo bob garantované aj v rámci kolaudačného konania,

SIŽP ako stavebný úrad boin uvedená do omylu, resp. ako uvádza vo svojom rozhodnutí. hola
podvedená. Na základe toho boba uložená pokuta vo výške 100 ús. eur. čo je v cca 1/3 možnej
sankčnej sadzby, nakoľko za takýto správny delikt možno uložiť pokutu až do výšky 330 tis.
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eur. VPS sa rozhodli nepodat‘ odvolanie voči tomuto rozhodnutiu, pretože uvedené pochybenia
sújednoznačne doložené nezávislými odbornými meraniami, práve naopak, vznikalo riziko, že
pokuta by mohla byť v rámci odvolacieho konania navýšená na vyššiu sumu. V schvafovacej
časti uznesenja sa navrhuje spósob uhradenia tejto pokuty, a to zmenou rozpočtu, kde
z rozpočtu mesta budú finančné prostriedky ‘o výške 100 tis. eur presunuté VPS pre účel
zaplatenia tejto pokuty.

MUDr. S]afkovský — pripomenul, že SIŽP skládku roky sledovala a vyjadrovala sa k nej —

jedno zjej posledných stanovísk bob, že projektová dokumentácia. ktorú dodala projektová
firma. boba SIZP schválená a podFa tejto PD je potrebné skládku uzavrieť. Skládka sa na jar
2014 začala uzatvárať, pretože rokovania. ktoré malo mesto s Pozemkovým spoločenstvorn
Veterná Poruba o pokračovaní v skládkovaní, neboli úspešné. (1n. Blcháč. PhD. — upozornil
MUDr. Slafkovského, aby sa držal prerokovávanej témy, inak mu odoberie slovo). SIZP teda
túto PD schválila, okrem toho sajej pracovníci zúčastňovali kontrolných dní počas Llzatvárania

skládky. Práce boll ukončené a uzatvorenie skládky bob skolaudované v máji 2015, kedy bol
primátorom mesta už Ing. Blchúč. (lnu. Blcháč. PhD. — opät‘ upozornil MUDr. Slažkovského.
aby sa držab prerokovávanej témy). Na celý proces uzatvárania skládky dozerala mcdziiným
RNDr. Lošonská. vedúca oddelenia ZPaP MsU, ktorá takisto za to nesie spoluzodpovednosť.
Otázkou však je. aký dóvod mala SIZP dat‘ pokutu v podstate sama sebe a pritom chce. abyju
zaplatilo mesto. SIZP teda pokutovala zle vykonanú vlastnú prácu, keďže sama bola
kontrnlným orgánorn. ktorý na uzatváranie skládky dohliadal a výsledkom je vozhodnutie
o udelení pokuty VPS. pretože nesplnili to, čo bob v PD. Odchýlka oproti PD sa pohybuje
medzi 2—4%, čo na cebkovej ploche skládky nehrá žiadnu rolu. Podotkol, že nato, aby skládka
bola vodonepriepustná, stačí 10 — 15 cm súvislej vrstvy ílu. (lnu. Blcháč. PhD. — tretí krát
upozornil MUDr. Slafkovského, aby sa držal prcrokovávanej témy, pretože mu bude musieť
odobrať s]ovo).V dóvodovej správc ajej prílohách spoločnosť, ktorá vykonávala merania, o.i.
jasne uvádza. že nevie odlíšiť vodu, ktorá do skládky priteká zo zrážok a vodu. ktorá vvteká
zospodu ako drenážna voda. Takisto sa nevie vyjadriť. či nedošlo k určitému zosuvu pod
skládkou. čo by Znamenalo, že mohlo dójsť k natrlmutiu fólie a tým by si voda cestu do skládky
našla. To by potvrdzovalo skutočnosť, že viac vody vyteká, t.j. že určité pramene si našli cestu
do skládky; v čase zrážok sú tieto pramene bohatšie a tým aj vyteká vine vody zo skládky.
Zdóraznil však, že za ostatně roky prší menej ako v r. 2011 —2014, ale zo skládky vyteká viac
vody. Otázkou teda je, ako je možné, že zo skládky vyteká vine dažd‘ovej vody ako do nej
naprší. (lne. Blcháč. PhD. — opáť upozornil MUDr. Slalkovského, aby nczavádzal veľe]nosť

a držal sa témy, ktorouje pokuta 100 tis. eur, ktorú VPS dostali za zle uzatvorenú skládku v r.
2014). Pripomenul, že VPS dostali pokutu na základe niečoho, čo vyhodnotila SIZP. ktorá to
po celý čas kontrolovala, niesla za to spoluzodpovednosť a zrazu tvrdí, že dokončené dielo má
chyby. Pokiaľ sú určité chyby, je potrebné ich odstrániť. nie však realizovať nové uzatváranie
skládky — toto považuje za nezmysel. Opáť spochybnil. že zo skládky vyteká o 20 % viac
dažďovej vody ako v r. 2011 —2014. pretože v súčasnosti je o 3 —4 % menej zrážok. Je preto
evidentné. že do skládky sa dostáva má voda. V dóvodovej správe, ktorá sa odvoláva na
odbornú firmu, sajasne uvádza, že nieje možné odlíšiť objemy vody, pretože na 4 potrubiaeh
nie sú založené žiadne merače, z ktorých by bob možné zistiť. koľko vody pretiekbo 3 rúrami
cez sito — to by naznačovalo, že ide o vodu priesakovú a meranie na štvrtej rúre by znamenalo,

že ide o drenážnu vodu spod skládky. Výsledkom však je, že v zbernej nádrži je viac vody, čo
nikto nespochybňuje, ale je potrebné nájsť príčinu. Skutočnost‘, že VPS sa neodvolali voči
pokute, považuje za veľkú chybu. Poznamenal, že SIZP nikdy v prípade odvolania nenavýšila

pokutu — bud‘ ju potvrdila. abebo ju znižila. Je však nepochopiteľné. že SIZP na základe toho,
že sama tento proces kontrolovala a podpísala kolaudačné rozhodnutie, dala mestu pokutu.

V tomto prípadeje otázne, ako by skončil prípadný súdny spor, ak by sa mesto začalo brániť.
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PodFajeho názoru by sa mesto malo brániť a nesúhlasiť s uvedenou pokutou, myslí si však, že
snahou primátora je práve akceptovať túto pokutu, aby mohol obviňovať jeho ako svojho
predchodcu. Nebráni sa tomu, aby primátor na neho podal trestné oznůmenie, pretože s touto
vecou nemá nič spoločné. Zodpovednosf nesú konkrétni ľudia, ktorí na uzatváraní skládky
pracovali a medziiným tam bola aj RNDr. Lošonská a kontro]óri Zo SIZP. (lnu. Blchúč. PhD. —

upozornil MUDr. Slafkovského. aby nespochybňoval a neobviňoval konkrétnych fudí vopred
a nehádzal svoju zodpovednosť na mých. Ubezpečil ho. že trestné oznámenie bude podané
a opät‘ ho upozornil, aby diskurnval k veci). Pripomenul. že v súvislosti so skládkou má
absolútne čisté svedomie a predpokladá, že aj všetci ti, ktori na uzatváraní skládky pracovali.
Zdóraznil však, že každý. kto niečo robí, robí aj chyby a v tomto prípade sa mohlo staU. že
projektant vypočítal napr. chybný objem zeminy, lebo medzi objemom zeminy dovezeným
a objemom zeminy plánovaným je rozdiel 2%, čo nemůže spůsobovať závažný problém. Qg.
Blcháč. PhD. — opakovane upozornil MUDr. Slaíkovského, že mu odoberie slovo. keď sa bude
d‘alej odkláňať od témy). Vyjadril presvedčenie, že ľudia. ktorí okolo skládky robili, pracovali
seriózne, slušne a s cieľom skládku riadne uzatvoriť. Pokiaľ došlo k určitej chybe. je potrehné
ju nájsť a odstrániť. Vyzval preo primátora, aby túto vec nepolitizoval a nehľadal vinníkov
z minulosti, ale aby sa hľadal technický problém, tj. odkiaf zvýšený objem vody priteká. Je
evidentně, že vody je viac. musí sa prečerpávať a mesto ju musí zaplatiť LVS. Nikde však
nevidí důvod na to, aby SIZP dala mestu pokutu, keďže ani počas skládkovania. ani pri
kolaudácii neskonštatovala. že mesto niekde urobilo chybu. Chyba je v tom prípade niekde
inde, nie však v ľuďoch, ktorí skládku uzatvárali, resp. vo VPS, ktoré skládku prevádzkovali
25 rokov. Za toto obdobie došlo aj k niektorým chybám, napr. ked‘ sa na skládku vozili kaly
z LVS, ktoré tam dodnes robia problémy, ale důležité je to, že skládka prestala ohrozovať
životné prostredie tak ako ho ohrozovala predtým. Je zrejmé, že štvrtá rúra odvádza spod
skládky vodu, ktorá je znečistená a ostatné 3 rúry zberajú vodu zo skládky, nemožno však
presne určit‘, čo zapričiňuje zvýšený objem vytekajúcej vody. t.zn. či je to dicra v skládke. resp.
tzv. vodná šošovka vo vnútri. alebo dažd‘ové priesaky. ktoré sa dostávajú do skládky cez spodné
pramene a mesto musí túto vodu vyvážať a platiť za ňu. VPS a mesto sa jednoznačne mali
brániť a nic zvolať poslancov na rokovanie až 4—6 dní po uplynutí lehoty na odvolanie sa voči

pokute a žiadať od nich. aby teraz o niečom rozhodovali. Ak sa však mesto rozhodlo túto
pokutu zaplatiť. zdůraznil, že práve opoziční poslanci podajú trestné oznámenie na tých. ktorí
zapríčinili, že mesto sa voči tejto pokute neodvolalo. Pripomenul, že chyba bola na stľane SIZP,
nic na strane mesta — mesto postupovalo v súlade s platnými dokumentmi.

Ing. Ján Bonko. zástupca primátora mesta — v súvislosti s vystúpením MUDr. Slaĺkovského,
ktorý zvýraznil o.i. aj spoluzodpovednosť SIZP, citoval posledný odsek z predloženej
důvodovej správy: „Z důvodu, že pri kolaudačnom konaní prevádzkovatel‘ inšpekcii neoznámil
skutočnosť. že stavba Ukončenie skládkovania odpadov na skládkc Veterná Poruba — zakrytíe
fl rekultivácia nebola zrealizovaná podfa PD vypracovanej spoločnosťou — tuje aj odpoveď
na jednu zjeho otázok. prečo SIZP konala uvedeným spůsobom. Podl‘a týchto podkladov je
zrej mé, že zo strany prevádzkovateľa došlo k pochybeniu. pretože projekt a zrealizovaná stavba
neboli v súlade — tieto skutočnosti mal prevádzkovate]‘ oznámiť SIZP.

In. ČeFo — vyjadril súhlas s vyjadreniami MUDr. Slafkovského. Podľa jeho názoru v tomto
prípade ide o vyvolanie politickej kauzy, je však potrebné zdůraznit‘, že uzatváranie skládky
dozorovala SIŽP, následne stavbu skolaudovala a vydala stanovisko, že skládka bola uzavretá
v sůlade s projektom, ktorý schválila tiež SIZP a teraz tá istá SIZP dáva VPS pokutu. Aj podľa

neho bob veFkou chybou, že vedenie VPS (nieje známe na či pokyn aleho radu) sa voči pokute

neodvolalo a teraz v tejto politickej kauze mesto zrejme zaplatí 100 tis. eur z prostriedkov

daňových poplatníkov.
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In. Blcháč. PhD. — vyzval Ing. Čefa, aby vážil slová, pretože sa nejedná o politickú kauzu, ale
o skutočnú technickú kauzu, ktorá bude stáť mesto veľké peniaze — sú k tomu všetky podklady.

MUDr. Slafkovský — vyzval členov vedenia mesta. aby bo]i vecní — za döležité považuje. či
mesto chce v tejto veci prevziať zodpovednosť a či má záujem riadne hospodáriť. Pripornenul.

že ti. ktori uzatvárali skládku, postupovali podľa schválenej PD a nemohli vopred vedieť, že po
2 rokoch z nej začne vytekať viac vody — je možné, že došlo k zosuvu pod skládkou. resp.
k narušeniu fólie a pod. Zopakoval, že rozdiel medzi objemom dodaného a zaplateného ílu
i zeminy sú 2 % oproti PD, takže otázkou je, či nedošlo k chybe na strane projektanta. ak
odporučil doviezť 28 000 m3 ílu a v skutočnosti sa doviezlo 26 500 m3. t.. o I 500 m3 menej,
čo však nemóže byť príčinou pretekania skládky. Opáť zdóraznil. že ten. kto skládku uzatváral.
postupoval v súlade s platnou PD, ktorú kontrolovala SIŽP a nakoniec ju skolaudovnla. čím
potvrdila, že skládka je uzavretá v poriadku.

Mur. Anna Dvorščáková. poslankvňa MsZ — pripornenula, že uzatvorenie skládky
realizovala podľa konkrétnej PD, ktorú niekto spracoval a každý krok kontrolovala SIZP.
Prekvapuje ju, že tá istá SIZP dáva mestu pokutu a dokonca s odövodnením. že bolu uvedená

do omylu. Je preto otázne. akým spósobom SIZP vykonávala kontrolu a dohřad nad
uzatváraním skládky. ak to nerobila fyzicky a stojí za zamyslenie. ako si táto inštitúcia plní
svoje povinnosti. Na jednej strane je pochopiteľné. že vedenie mesta sa snaží zvaliť vinu na
niekoho mého a SIZP ju zvalila na mesto, ale nesúhlasí stým, aby mesto muselo platíť pokutu
za chyby niekoho mého. Takisto podľajej názoru bob veľkou chybou, že mesto sa proti tomuto
obvineniu neodvolalo. pretože ide o peniaze mesta a mesto malo urobiť všetko pre to, aby túto
pokutu nemuselo platiť. Podotkla, že samotné mesto tento problém nezavinilo — niekto
uzatvorenie skládky projektoval, niekto to vykonával a niekto to kontroloval — práve títo ľudia
musia niest‘ zodpovednosť.

MUDr. Miroslav Bod‘a. poslanec MsZ — podľa jeho názoru je vynikajúce. že sa zistilo určité
pochybenie, nejde však o žiadny politický spor, ani o to, či mesto bude alebo nebude platiť
pokutu. Podstatná je otázka životného prostredia — mesto by sa malo zaoberať tým. či hrozí

riziko znečistenia vody touto skládkou a nie tým, či bude pluliť pokutu alebo či je za to niekto
politicky zodpovedný. Podľa nebo všetci by mali byť vd‘ační za to, že niekto zistil, že niečo
nebolo vykonané kvalitne a ide sa vykonať náprava. Zdöraznil, že ide predovšetkým o zdravic
obyvateľov a o prostredie, v ktorom žijú. preto je len pozitívne, že sa takéto porušenie zistilo.

Inu. Štefan Ganoczy. PhD. — priklonil sa k tomu, že ide o kauzu technickú a nic politickú.

Pdpomenul, že pd akejkoUvek stavbe je v pripade zistenia nedostatkov stíhaný stavebník a nic

stavebný dozor. ktorý stavbu kontroloval. Aj v prípade uzatvárania skládky. pnkiaľ sa
pochybilo v 2/3 plochy nielen v hrúbke vrstvy, ale aj v kvalite ílu. je potrebné hľadať chybu
v tom. kb skládku uzatváral a nie v tom, kto ju dozoroval v rámci kontroln ch dní (cca každý

30-ty deň). Pripomenul, že póvodná príčina je v tom, že skutočný stav je v nesúlade

s projektovou dokumentáciou.

Mur. Anna Dvorščáková — neprotestuje proti tomu, že sa chyba zistila a má sa napraviť, ale

pokladá za správne, aby sa zistil vinník, pretože reálny stav pri uzatváraní skládky niekto

kontroloval. Táto kontrola však nemala byť vykonávaná formálne, len na základe vyjadrenia

kompetentnýcb osób, ale fyzicky, na základe určitých meraní. Poznamenala, že každý. kto

pracuje na stavbe je zodpovedný za to. čo urobí. t.zn., že ak Firma spósobi určité nedostatky.

stavebník nebude hradiť opravy, ale podá odvolanie na táto Firmu.
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MUDr. Alžbeta Smiešna. poslankyňa MsZ — poukázala na rozpor, keď na jednej strano sa
uvádza, že uzatvorenie skládky bob ukončené vydaním kolaudačného wzhodnutia zo strany

SIZP, ale na druhej strane Sa uvádza, že ‚.prevádzkovater neoznámil skutočnosť ...“. Myslí si,
že kolaudačně rozhodnutie by malo byt‘ vydané Jen za podmienky. že boji doložené všetky
doklady a bolj vykonané merania. Pokiaľ sa SIZP pod toto kolaudačné rozhodnutie podpisata.
zaručuje tým, že celý proces prebehol v poriadku, preto je nepochopiteFné. že teraz tvrdí opak
— tým v podstate SIZP ide sama proti sebe.

M2r. Kultan — na úvod informovat, že RNDr. René Putiška, PhD. je jeho osobný priatet‘,
s ktorým odborne spolupracovati na mnohých práeach a štúdiách a zároveň je to človek, ktorý
vykonával uvedené geofyzikálne merania. Pripomenul. že v důvodovej správo sa uvádza, že
spoločnosť AEG má zabezpečiť posúdenie, či eróziou podložia alebo zosunom svahu pod
skládkou odpadov nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov. Spoločnosť AEG však
podľa jej vyjadrenia nedostala takúto objednávku, t.j. predkladateľ v tomto bode správy
zavádza. Podotkol. že spoločnost‘ AEG takéto hodnoty nezisťide. protože zistiť. či eróziou
alebo zosuvom svahu došlo k porušeniu spodnch vrstiev, je vefmi zložité. resp. takmer
nemožné. Dalšia vec je, že v predloženej správe sa úmyselne zahmlieva; zaujímal sa, prečo nie
sú doložené všetky správy. geofyzikálne posúdenia, atd‘. — vyslovil podozrenie. že vedenie chce
pred poslancami niečo zatajit‘. V tejto súvislosti sa spýtal riaditeľa VPS. či sije vedomý. že ako
objednávateľ technickej správy má podľa zákona povinnosť tieto správy do 30 dní od prevzatia
odovzdať do geofondu. Týrnto upozornil aj hlavného kontrolóra mesta, že Ing. D. Grešo,
riaditeľ VPS, si zrejme neplní povinnosti, inak by už poslanci mali možnosť do týchto správ
nahliadnuť. Konkrétne ide o geologický zákon č. 569/2007, podľa ktorého je objednávatef
povinný bezodplatne odovzdať záverečnú správu a inú geologickú dokumentáciu Státnemu
geologickému ústavu Dionýza Stúra do 30 dni. Poslanci tieto správy nemajú k dispozícii,
nevedia. kto vydal povolenie na odobratie vzoriek, atd‘., čo by ho osobne ‘efmi zaujímalo. Co
sa tÝka geofvzikálnych merani. ako odborník v tejto oblasti sa může domnievať. že uvedená
správa nie je predložená aj preto. lebo všetky geofyzikálne merania sů len orientačné a mesto
by pri dokazovaní s takýmto materiálom neobstálo. Nespochybňuje použité metódv.

pripomenul však, že tieto nie sú primárne určené na problém. ktorý bol riešený. Na základe

toho je presvedčený, že neodvolanie sa voči uvedenej pokuto je vážne zanedbanie

hospodárneho spravovania mesta. Z technickej stránky gro problémov nie je vyriešené a myslí

si. že mesto sa bráni predboženiu podkladov len proto, aby vyvolalo kauzu a mohlo na niekoho
politicky útočiť. V tejto situácii nepovažuje za podstatné to, kto urobil chybu, ale to, že SIŽP
potvrdila, že skládka bola uzavretá v súlade s PD. avšak o cca pol roka tvrdila opak. To
vyvoláva pochybnosti o odbornosti pracovníkov SIZP. ktorí uzatvorenie skládky zrejme
fyzicky neskontrolovali, ale vychádzali lenz tvrdenf zamestnaneov VPS. Za takýchto okolností
je nepochopiteľné. že mesto savoči stanovenej pokute neodvolalo. Osobneje presvedčený. že

došlo k nehospodárnemu nakladaniu s majetkom mesta aje namieste. aby bob podané trestné
oznámenie na osobu. ktorá je za to zodpovedná. V tomto pripade je to riaditeľ VPS. ktorý

nechal uplynúť lehotu na odvolanie a neodvolal sa proti pokute, čím mesto prichádza o 100 tis.
eur, ktoré by podľa jeho názoru malo mesto zosobniť. Vyzval riaditeFa VPS, aby vysveUil, čo

ho viedlo k tomu, že trestuhodne nechal uplynúť lehotu 15 dní a až teraz predkladá správu,

ktorá je pre MsZ v zásade nepodstatná, pretože poslanci už len můžu skonštatovat‘, že mesto

musí uhradit‘ pokutu 100 tis. eur. Zdůraznil, že je potrebné prestať politikárčiť a riešiť tento

problém výlučne odborne. Pokiaľ niekto urobil ehybu.je potrebné ho potrestať a snažiť sa oto,

aby sa tento problém vyriešil s čo najmenším finančným nákladom pre mesto. Podľa

predloženého materiálu je však zrejmé. že cieľomje čo najväčšie náklady zvaliť na mesW. aby

sa vyfabulovala určitá kauza. Pred hlasovaním o tomto bode požiadal o 5-minútovú prestávku.
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MUDr. Slafkovský — pripomenul, že nic mesto, ale VPS zmeškali termín, pretože priamu
zodpovednosť nenesie mesto, ale ten, kto práce vykonával. Otázkou je, čo cca 5 mesiacov robili

tí, ktori mali vykonávať dohl‘ad nad uzatváraním skládky a nakoniec súhlasili s konštatovaním,

že SIZP bola zavádzaná, pretože zo strany mesta jej nebola oznámená skutočnosť, že stavba
nebola zrealizovaná v súlade s PD a voči stanovenej pokute sa ani neodvolali. Zdöraznil, že ti.

čo uzatváranie skládky realizovali. sú presvedčení o tom, že postupovali v súlade s projektovou
dokumentáciou. Pokiaľ bola chyba napr. ‘o výpočte objemu zeminy. je potrebné preveriť

správnosť projektu.

Miroslav BurgeLposlanec MsZ — zaujímal Sa, Či mesto ako investor podalo reklamáciu tla

zhotoviteľa na odstránenie nedostatkov. V tom prípade by nebol potrebný nový projekt, ale lcn

dokončenie, resp. oprava uzatvorenia skládky. Podl‘a jeho názoru by takéto ricšenie bob
postačuj úce a celý problém by sa nemal zbytočne zveličovať.

Inn. Bonko — pripomenul. že realizátorem tohto dieta boli VPS. ktoré zadanie týchto prác
dostávali po častiach. Táto zákazka nebola vysúťažená, resp. objednaná, ale priame zadaná

predchádzajúcemu vedeniu VPS.

MUDr. Slaflovský—doplnil, že celý postup, tj. priame zadanie VPS, boly súlade so zákonom,

ktoiý je aj v súčasnosti platný a ktorý nebol v ničom porušený. Súhlasí s pripomienkou

poslanca p. Burgela, že nebola podaná reklamácia a že mesto sa nebráni voči pokute a túto

otázku stavia do politickej polohy, ale nerieši základný problém. ktorým je váčšie množstvo

vytekajúcej vody‘.

lnE. Blcháč. PhD. — tvrdenie MUDr. Slafkovského. že realizácia uzatvúrania skládky

prostredníctvom VPS bola v súlade se zákonom. pokladá za nepravdivé. Pripomenul. že v m.r.

bola predložená správa hlavnej kontrolórky mesta. která podala podnet na UVO — ten udelil

mestu už 2 pokuty, které boli zaplatené. UVO v tomto prípade zistil vážne porušenie zákona

o verejnom obstarávaní. Postup by bol správy vtedy, keby mesto alebo VPS vypísali riadnu

súťaž na dodávateľa uzatvárania skládky a určite by sa o to uchádzali tí, ktori majů v tejto

oblasti určité skúsenosti. Ked‘ však mesto dalo uzavriet‘ skládku VPS, ktoré takúto činnosť

nikdy nevykonávali. pričom došlo k vážnemu porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, nic je

možné tvrdiť, že všetko bob v súlade so zákonom. Poznamenal, že toto je iba jedna z pokút —

jednu už mestu udelila SIZP a minimálne dve pokuty UVO. preto ho neprekvapuje. že MUDr.

Slafkovský sa snaží hľadať vinníka a prehadzovanie zodpovednosti na mých. Pripomcnul mu.

že od r. 201 do r. 2014 mal dostatok času vypísať riadne verejné obstarávanic, kde sa mohli

ušetriť peniaze a mesto nemuselo vyhodiť na uzatvorenie skládky I 250 tis. eur zbytočne. Preto

si vyprosí, aby MUDr. SlaIkovský takto zavádzal verejnosť a zahlcoval svojich poslancov

takýmito informáciami, na základe ktorých sa pokúšajú hľadať firmu, na ktorú má mesto podať
reklamáciu. Je možné podať reklamáciu na VPS. ktoré by mohli vykonať nápravu, avšak Jen za

mestské peniaze. Vyzval poslancov. aby sa nadili vlastným úsudkom. pretožc poslanec MUDr.

Slafkovský ich svoj jmi vyjadreniami zavádza.

MUDr. Sbafkovský — VPS vykonávali uzatváranie skládky v súlade so zákonem a s európskou

legislativou, která jasne hoven, že pokiaľ je inštitúcia verejnej správy zriaďovateľom určitej

%rmy a má rozhodujúci vplyv na jej chod, táto inštitúcia nic je povinná vykonávať vcrejné

obstarávanie, ak vykonáva práce, které objednal zriaďovatel‘. VPS teda boli oprávncné

vykonávat‘ tieto práce, ale pokutu dostali za to, že íl obstarávali priamym rokovanim

s dodávatel‘rni, pretože boli v časovej tiesni. Aj v tomto prípade sa mesto mohlo odvolat‘. lebo
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časová tieseň vznikla náhle, v marci, pretože napriek pövodnému prísľubu nebol daný súhlas
na skládkovanie a skládku boto potrebné uzavriet‘, aby mesto nedostalo I mil. eur pokuty.
Pokiaľ ide o pokutu 6 tis. eur za spósob obstarania ílu. je to suma, voči ktorej sa VPS taki sto
mali odvolať — ide o d‘alšiu vec, ktorá bude predmetom trestného oznámenia na vedenie VPS,

[nE. Blcháč. PhD. — považuje za ironické, že opoziční poslanci sa zamýšFajú nad podávanfm
trestných oznámení na ľudí, ktorí podľa nich pochybili — podotkol, že to bob v procese
naprávania chýb bývalého vedenia mesta z r. 2014. PodFa jeho názoru by bob vhodné. keby si
MUDr. Slafkovský priznal pochybenie a ospravedlnil sa poslancom, spolupracovníkom
i oby-vateľorn mesta Liptovský Mikuláš. pnp. sa aj zaviazal k uhradeniu časti nákladov. ktoré
mesto na základe týchto pochybeni musí znášat‘.

Ľuboš Trizna. poslanec MsZ— poslancovi M. Burgelovi pripomenul, že skládku uzatvárali VPS
a okrem nich sa na tom podiel‘alo 38 finem — už na pnedchádzajúcom zasadnutí MsZ žiadal
MUDr. Slafkovského o vysvetlenie, aký podiel mali všetky tieto firmy, ktoré fakturovali určité
veci mestu, na uzatváraní skládky. Jedným z pochybení boto, že na uzatvorenie skládky mal
byť použitý íl z Lipt. Ondrašovej, ale bol použitý jiz Part. Ľupče — zaujímal sa, či na vhodnosť
tohto ílu boli vykonávané testy.

Ing. Jozef Bobák. poslanec MsZ — do tejto situácie boli vneseni koaliční poslanci vedením
mesta, resp. primátorom mesta tým. že schválili uznesenie Č. 72/2016, v ktorom sa oJ. odporúča
primátorovi mesta pisomne požiadať SIZP o súhlas pre mesto Liptovský Mikuláš na vykonanic
preverenia správnosti uzatvorenia skládky TKO. Pri predošlom prerokovaní tohto materiálu
upozorňoval na to, že týmto sa otvára problém. ktorý möže pre mesto znamenat‘ veľmi veľké
fznančné straty. Takisto upozorni] na niektoré formálne chyby v predloženom materiáli.
Pripomenul. že poslanci sa majú rozhodovať na základe správy. v ktorej nic sú žiadne
informácie o vykonaných meraniach, výsledkoch kontrol, atd‘. Uvádzajú sa tiež nepresnč
informácie, napr. že boto vykonaných 8 prieskumných vrtov, pričom VPS vykonávali 12 vrtov.
Ďalej sa v materiáli uvádza, že uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba bob
ukončené kolaudačným rozhodnutím zo dňa 22.6.2015 vydaným SIZP. V tejto súvislosti je
otázkou, či súčasný primátor mesta so svojím vedením za viac ako 6 mesiacov nedokázal zistiť
určité nedostatky. ?ripomenul, že v tom období primátor vymenoval RNDr. Lošonskú za
vedúcu oddelenia ZPa? a práve ona mala na starosti celú dokumentáciu ohl‘adom procesu
uzatvárania skládky; okrem toho tam bol stavebný dozor a ďalši ľudia. ktoni za to zodpovedali.
Co sa týka formálnej stránky predloženého materiálu, poukázal na chybne uvedené dátumv
a niektoré ďalšie chyby, pričom na základe takéhoto materiálu sa poslanci majú rozhodnúť.
V dóvodovej správe je spomenuté. že nic je možné uskutočniť meranie prítoku vody, pričom
pre mesto nkú vüčšinového majiteľa LVS by nemal byť problém zabezpečiť nainštalovanie
meračov na prítokové potrubia a na nádrž s vodou. Podľa nehoje však takéto konanie zo strany
mesta úmyselné, s cieľom vyvolať v občanoch neistotu, obavy a zvaliť vinu na predchodcov,
namiesto toho, aby sa nešila situácia. Poukázal na sľub primátora pri preberaní funkcie.
v ktorom sa 0.1. zaviazal, že bude úzkostlivo nakladať s mestským majetkom. Primátor v tomto
prípade premárnil 100 tis. eur, pretože nevyužil lehotu 15 dní na odvolanie sa voči pokute. MsZ
rokuje o tomto bode už po uplynutí tejto lehoty, kedy je už v podstate len štatistom. V správe
sa uvádzajú nepravdy, nepresné dátumy a nedoložené fakty; jedinou správnou príbohou je
rozhodnutie SIŽP Žilina. ktorá sice schváli PD, dozoruje stavbu, kolauduje stavbu, ale nakoniec
uloží mestu pokutu za to, že niečo nedodržabo. Poznamenal, že ide o obdobný prípad ako ked‘
sa jednalo o 2,7 mil. eur, ktoré primátor podpísal sám vo veci Heliport. Napriek tomu, že
primátor vyhlasuje, že žije pre Liptov, jeho zámerom je skór škodiť tomuto mestu. preto by
uvedených 100 tis. eur odporúčal zosobnit‘ práve jemu. nakoľko premrhal termín na odvolanie.
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Mr. Kultan — opakovane sa stáva, že poslanci sú neinformovaní a je presvedčený, že aj v tomto
prípade na príkaz primátora mesta sú poslancom zatajovaně správy o vykonaných meraniach,
pretože by potvrdili, že meranieje orientačně a na viacerých miestach ani neprebehlo. Prirovnal
táto situáciu k rozhodovaniu vo veci FIN. M.O.S.-u — opozícia upozorňovala všetkých
poslancov. že sa hlasuje protiprávne, avšak koalícia napriek tomu za predložený návrh
zahlasovala a o cca 2 mesiace primátor mesta vyhlásil, že toto rozhodnutie bob protiprávne.
Na záver pripomenul. že správa nie je predložená preto. lebo spoločnosť. ktorá vykonávala
kornrolu. nič nezistila.

Luboš Trizna — poznamenal, že poslanec Ing. J. Bobák vo svojom vystúpení prebral niekoľko
tém — považuje to z jeho strany len za divadlo.

Ing. Ganoczy. PhD. — k pripomienke Ing. J. Bobáka, že v správe je namiesto 12 uvedených len
8 prieskumných vrtov, poznamenal, že je to z důvodu, že na 2/3 územia je to v neporiadku a na
1/3 je to v poriadku.

MUDr. Slafkovský — doplnil Ing. J. Bobáka, že SIŽP uložila VPS určité úlohy, ktoré však
nesplnili. VPS mali sledovat‘ množstvá vód pretekajúce jednotlivými potrubiami. ale
z neznámeho důvodu tam neuložili merače. Poslanci mali dostať aj informáciu o množstve
zrážok. avšak VPS túto informáciu nepredložili. Výsledkom může byť aj to, čo vo svojcj správe
uvádza p. M. Martinková, že v prípade nezistenia skutkového stavu může byť opätovné
uzatvorenie skládky odpadov neúčinné a může pretrvávat‘ ohrozovanie priesaku povrchových
a podzemných vůd. Faktomje, že VPS si neplnia úlohy. ktoré dostali od SIZP. poslanci nic sú
informovaní o skutočnom stave a mestu hrozí zbytočné vynaloženie sumy 1,6 mil. eur.

Ina. Bonko — reagoval na Ing. J. Bobáka ohl‘adom nierania prietoku na výstupe tento je
meraný nepretržite a bol meraný aj za predchádzajúceho vedenia — táto informáciu mu může
potvrdiť aj MUDr. Slafkovský. ktorý si v t.r. bol prietokomer skonuolovať. Co sa týka
technickej kontroly uzatvárania skládky RNDr. Lošonskou. pripomcnul. že RNDr. Lošonská
bola zodpovedná za prevádzkovaiie skládky ajej monitorovanie. Pokiaľ ideo stavebný dozor.
predpokladá, že predchádzajúce vedenie VPS tam stanovilo človeka s technickým vzdclaním,
ktorý na to splňa všetky predpoklady v zmysle stavebného zákona.

Ina. J. Bobák — k vyjadreniu p. Triznu pripomenul, že sa vyjadroval z pohradu občana, ktorému
prekáža, ako vedenie mesta hospodári s finančnými prostriedkami. ktoré občan musí mestu
odviesť a tieto prostriedky sú použité len na pokuty alebo sú nezmyselne vynaložené kvůli
politickým sporom. Co sa týka vyjadrenia Ing. Bonka. pripomenul. že v správe je uvedené, že
sa nedá merať množstvo vody na jednotlivých pritokoch. Důležitý je však prvomý problém. že
je potrebné merat‘ prítok zjednotlivých vrstiev skládky.

lnE. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — súhlasí s poslancom MUDr. Boďom, že
nejde o politiku, ale predovšetkýrn o zdravic a životy občanov mesta Liptovský Mikuláš
a celého Liptova, niektorí poslanci sa však odkláňajú k mým oblastiam, čo ho osobne mrzí.
Pokiaľ chce byť Liptovský Mikuláš a Liptov mestom a regiónom cestovného ruchu, prvoradé
je nedevastovať si životné prostredie. V tomto prípade sú zrejme konkrétni vinníci, pretože
SIŽP jasne deklaruje, že nebola vyhotovená minerálna tesniaca vľstva v požadovanej hrúbke
2x25 cm na celej uzatváranej pboche skládky. Dalším nedostatkom je, že nebola vyhotovená
rekultivačná vrstva v požadovanej hrúbke 100 cm na celej uzatváranej pboche skládky odpadov.

čo bob preukázané sondami, ako aj ďalšie nedostatky. ktoré vytkla SIZP. Jedná sa teda hlavne
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o občanov tohto mesta — dóležité je, v akom prostredí budú žiť. Súhtasí s MUDr. Slaflovskýrn
vtom, že kto niečo robí, ten robí aj chyby, preto od nebo očakával určitá pokoru — priznať si,
že napriek snahe sa bývalému vedeniu nepodarilo skládku dobre uzatvorit‘. aj keď malo cca š
roky času na riadne verejné obstarávanie, v ktorom sa mohla vybrať flrma. ktorá by to vedela
odborne zrealizovať a dnes by sa tento bod nemusel prerokovávať. Očakával by, že bývalé
vedenie si prizná chybu a bude sa snažiťju určitým spósobom naprav« a občanov tohw mesta
ubezpečiť. že budú žit‘ v normálnom životnom prostredi. Zdóraznil. že pre občanovje potrebné
rekonštruovať aj cesty, chodníky. udržiavať cintorínv, ihriská a veľa ďatších vecí. tj. mesto
potrebuje vvnakladať peniaze na mé veci, nic na 100-lisicovú pokutu. Nesúhlasí s názorom. že
sa má vynakladaf I 500 tis. eur na opätovné uzatvorenie skládky zbytočne — pokiaľ by bolu
skládka riadne uzatvorená. osobne by bol prvý proti tornu. aby sa vyhadzovalo d‘alšich 1.5 mil.
eur. Určite však zahtasuje za pokutu 100 tis. eur. pretožeje nevyhnutná, ked‘že niekto pochybit.
lebo zle uzatvoril skládku. Inšpirovat sa aj slovami poslanca Mgr. Kultana. ktorý odporúčal.
aby vinník tůto pokutu zaplatil, preto predložil návrh, aby sa schvaľovacia časť uznesenia
rozšírila o bod b) v znení: „aby ‘‘ prípade zistenia vinníka neodborného uzatvorenia skládky
TKO vo Veternej Porube tento uhradil pokutu od SIZP vo výške 100 000 eur na účet mesta“.

MUDr. Slalkovský — požiadal Ing. Urbanoviča, aby nestrašil občanov, pretože im nehrozí nič,
pokiaľ si VPS budú plniť svoje úlohy. Je povinnost‘ou VPS kontrolovať objem vody v zbernej
nádrži a vodu zo zbernej nádrže následne prečerpávať do kai,alizúcie. odkiaF ide do COV.
V pripade dodržiavania tejto povinnosti by žiadna voda nemala vytiecť do recipientu
a nehrozilo by žiadne ohrozovanie životného prostredia, ani zdravia občanov. Pripomenul stav.
aký bol na skládke v decembri 2010, keď nastupoval do Funkcie primátora mesta — majitelia
pozemkov pod skládkou naüabli ostnatý drót a znemožnili tak pristup na skládku.

1n. Blcháč. PhD. — odobral MUDr. Slaíkovskérnu slovo. nakoFko diskutoval od veci.

1n. J. Bobák — pokiaľ ide o izolačně vrstvy ítu a zeminy, pripomenul, že vrstva takéhoto
materiálu sa časom zmenšuje — v materiáli nic je uvedené, po akej dobe má izolačná vrstva
dosahovať uvedené hrúbky.

lnu. Blcháč. PhD. — monitorovacia dobaje 30 rokov, t.j. 30 rokov musí táto vrstva vydržat‘.

Mur. Kultan—zásadnou otázkouje. že mesto. resp. VPS sa trestuhodne neodvolali voči pokute.
ktoráje nepodložená aje vážne podozrenie, že poslancom sa mnohé veci zatajujú. nedostávajú
kompletné informácie, úmyselne sa im zatajujú správy, nie sú im dodávané relevantné
podklady, ale následne sa vedenie mesta zakrýva týmto MsZ.

1n. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec MsZ — myslí si, že hoci pochybit ktokoFvek a hoci sa
zistí vinník, podstatné je životné prostredie a zdravie občanov. Je presvedčený o tom, že mesto
si uvedenú pokutu zaslúži za zbabrane uzatvorenú skládku a odvolat‘ sa voči pokute nernalo
morálne právo. pretože práve mesto pochybilo.

Inu. Čefo — zdóraznil, že nikto tento problém nebagatelizuje a určite všctkým záleží na
životnom prostredí. ale návrh Ing. Urbanoviča na doplnenie uznesenia nic je právne podložený.
Vymáhanie náhrady od jednotlivých Rriem a od zodpovedných pracovníkov VPS by bob
problematické. Pokiaľ však s týmto návrhom bude všeobecný súhlas, v tom prípade ho podporí.

MUDr. Smiešna — myslí si, že pokuta 100 tis. eur nezachráni životné prostredie a zdravic
občanov. preto je potrebné riešiť situáciu a nic platiť pokutu.
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lnE. Urbanovič — zopakoval svoju myšlienku, že predovšetkým ide o zdravie a životné
prostredie pre občanov. Svoj návrh na doplnenie uznesenia odóvodňuje tým, že je potrebné
zistiť vinníka — súd rozhodne. kto pochybil, ako a prečo pochybil a vyčísli škodu. Myslí si. že
škodu nespĎsobil konkrétny zamestnanec. ktorý uzatváral skládku, ale ten. ktorý reálne nesplnil
dodávku ílu. V tomto pripade sa zrejme niekto obohatil na úkor mesta a klame verejnosČ.

Inn. Blcháč. PhD. —zdóraznih že nic je potešujúce, že mesto má zaplatiť do štátneho rozpočtu
prostredníctvorn SIZP sumu 100 tis. eur. pričom už zaplatilo 2x pokutu pre UVO a Ix pokutu
pre SIZP, t.j. zatiaf tieto zbabrané procesy z r. 2014 stáli mesto 150 tis. eur. V tomto prípndeje
však už rozhodnuté — skládku je potrebné znovu uzatvoriť. k čomu je už spracovaný projekt.
pripravuje sa stavebné povolenie a zakrátko bude vyhlásená súťaž. Považuje za prckvapujúce.
že práve ti, ktori v r. 2014 rozhodovali o vyhodení I 250 tis. eur na skládku, ktorá nakoniec
bola zle uzatvorená, sa teraz vyhrážajú podaním trestného oznámenia na niekoho. kto má dnes
naprávať to, čo bob v r. 2014 zbabrané a v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Možno súhlasiť s poslankyňou Mgr. Dvorščákovou, že mesto malo urobiť všetko pre to, aby
túto pokutu nemuselo platiť. Bob by to tak za predpokladu, že by mesto za obdobie cca 3.5
roka (od apríla 2011 do októbra 20M) vyhlásilo verejné obstarávanie na uzatvorenie skládky.
Bývalé vedenie mesta však túto zákazku na poslednú chvíl‘u zadalo VPS. ktoré nikdy
uzatváranie skládky nevykonávali. Pokiaľ by uzatvorenie zrealizovala odborná Hrma a dnes by
sa vyskytol problém s pretekaním vody zo skládky, mesto by reklamovalo tieto nedostatky
u tejto Hrmy. V súčasnosti však nic je voči komu podávať sťažnosti, pretože za určitých
neznámych okolností nebolo vykonaná verejné obstarávanie na zákazku v hodnote I 250 tis.
eur. Prikláňa sa k názorom. že mesto má o.i. zodpovednosť za životné prostrcdie a keď bob
toto životné proslredie reálne narušené po tom, čo skládka začala presakovať. je potrebné
vyvodiť zodpovednosť. PokiaF sú určité pochybnosti o množstve vody, pripomenul. že
v mesiaci septembri bob daždivo, t.zn., že voda opäť presakovala do skládky a prechádzala do
odpadových vód — tento problém sa exaktne ukazuje a zrejme bude pretrvávať. pokiaľ sa
skládka znovu neuzavrie. Preto nic je namieste spochybňovanie meraní. ktoré robili odborne
spösobilé Firmy. resp. vyhrážanie sa trestnými oznárneniami zo strany tých, ktorí sú práve za
toto zodpovcdní. Osobne ho tento postoj prekvapil, verí však, že ide už o poslednú z pokút.
resp. nákladov na skládku a mesto bude čakať už len úver na znovuuzatvorenie skládky.
pravdepodobne v r. 2019, pokiab‘ sa pripraví stavebné povolenie. To znamená, že v budúcom
roku bude potrebné vjednávať s vysúťaženou bankou o úvere. ktorý Sa použije na
znovuuzatvorenie skládky podľa PD, ktorá už bola v zmysle rozhodnutia SIZP spracovaná.
Na základe požiadavky poslanca Mgr. Kultana vyhlásil pred hlasovaním 5-minútovú prestávku.
Po prestávke vyzval návrhovú komisiu k predloženiu návrhu na uznesenie.

Inu. Bonko — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňovací návrh Ing. Urhanoviča — doplniť schval‘ovaciu časť uznesenia o bod b) vo
vyššie uvedenom znení — návrh schválený (22 poslancov za, 2 nehlasovali);

— bod I. — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, 5 proti, 5 sa zdržalo hlasovania);
— bod IIĺa) — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, 5 proti, 5 sa zdržabo hlasovania);
— bod lub) — bez zmeny — návrh schválený (15 poslancov za, 2 proti, 5 sa zdržalo hlasovania.

1 nehlasoval);
— bod 111 — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, 4 proti. 5 sa zdržalo blasovania.

1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 75/2017. Obsah uzncsenia je príbohou tejto
zápisnice.
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5/ ZABEZPEČENIE PRÍPRÁVY A PRIEBEHU VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA NA DOPRÁVCU MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ
DOPRAVY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Uviedol. že
cieľom tohto materiálu je odporučiť primátorovi mesta zabezpečiť prípravu a priebeh verejného
obstarávania (VO) na dopravcu MAD uzavretím mandátnej zrnluvv s víťazným uchádzačom.
Súčasťou materiálu sú súťažné podklady pre VO. v ktorých sú uvedené pokyny pre uchádzačov.
kritériá na vyhodnotenie ponúk, popis predmetu zákazky. podmienky účasti a aukčný poriadok.
Materiál je veľmi rozsiahly, preto je v záujme mesta. aby V0 prebehlo úspešne, aby bob čo
najvýhodnejšie pre mesto ajeho obyvateľov aaby neboli žiadne pochybnosti ojeho priebehu.
Preto je potrebné zabezpečit1, aby samotný výkon VO vykonala spoločnost‘, ktorá má s tým
skůsenosti. Liptovský Mikuláš je druhým mestorn v rámci SR, ktoré obstaráva MAD —

nastúpilo po Nitrianskom samosprávnom kraji, pre ktorý vykonávala VO spobočnosť Jančo
a Partneri, s.r.o., ktorú oslovilo aj mesto Lipt. Mikuláš v rámci prieskumu trhu, nakoľko
predložila najvýhodnejšiu ponuku. Upriamil pozornosť na otázku predražovania MAD, na
ktorú poukazoval Ing. Cefo už od začiatku — pravdepodobne narážal na predpokladanú hodnotu
zákazky. ktorá je vo výške 15 380 tis. eur. Táto suma je taká vysoká z důvodu. že v zmvsle
zákona o VOsa do predpokladanej hodnoty zákazky 2apočitava celý finančný objem. tj. všetkv
náklady dopravcu za 15 rokov (10 rokov tn‘ania zmluvy ÷ 5 rokov možného prcdlženia zmluvy)
a výnosy dopravcu z predaja cestovného za 15 rokov. To znamená, že keď v súčasnosti stoji
prevádzka MAD 700 tis. eur ročne ± 300 tis. eur ročne získava dopravca z predaja cestovných
lístkov. tj. I mil. eur ročne. za dobu 15 rokov to bude 15 mil. eur. Predpokladaná hodnotu
zákazky leda nepredstavuje žiadne navýšenie oproti súčasnému stavu. CieFom obstarania novej
MAD je skvalitniť túto službu pre obyvateľov, ato jednak z technologického hľadiska a jednak
mesto chce mať partnera, ktorý má skúsenosti v tejto oblasti a s ktorým sa dajú riešiť inovácie
v MAD do budúcnosti, na ktoré je potrebné reagovať a do MAD implementovať.

Mur. Kultan — poznamenal, že okrem protestu proti tomu, že poslanci dostali takýto rozsiahly
materiál 3 dni pred zasadnutím MsZ a majú k nemu zaujať stanovisko, má niekoľko výhrad
k tomuto materiálu. Spýtal sa predkladateľa, či podľa jeho názoru 3 dni postačujú na důkladné
preštudovanie 97 strán. (1n2. Blcháč. PhD. —požiada] Mgr. Kultana. aby sa vyjadroval k obsahu
materiálu). Pripomenul. že sa vyjadruje k predloženému materiálu. (lne. Blcháč. PhD. —opäť
vyzval Mgr. Kultana, aby sa vyj adroval k obsahu materiálu v zmysle rokovacieho poriadku
MsZ. inak mu odoberie slovo). Zdůraznil, že podra platného RP primátor nekomentuje
vystúpenia poslancov. (Ina. Blcháč. PhD. — pripomenul. že len upozorňuje Mgr. Kultana na to.

aby sa vyjadroval k predboženému materiálu). K danému návrhu predložil dva pozmeňovacie
návrhy: na str. 46 sa uvádza podmienka, že priemerný vek autobusov nesmie po uplynutí 12
kalendárnych mesiacov prekročiť I rok a za celú dobu poskytovania plnenia predmetu zmluvy
nesmie prekročiť 8 rokov, čov praxi znamená, že víťazná firma bude musieť do roka preukázať,
že prakticky všetky autobusy sú nové. Napriek tomu, že nic je proti zvyšovaniu kvality, toto

považuje za príliš tvrdú podmienku, akú nemá žiadne mé mesto na Slovensku ani v zahraničí.
Upozornil, že takúto častú obnovu vozidlového parku bude musiet‘ platit‘ mesto, pretože jde

o oprávnený náklad, ktorý si ktorákoľvek spoločnosť bude nárokovať. Uhrada týchto nákladov

bude možná bud‘ zvýšením cestovného, alebo tým, že ich zaplatia občania zo svojich daní. Preto
navrhol, aby tento odsek znel nasledovne: ..Priemerný maximá[ny vek vozidlového parku podľa

ponuky uchádzača pre celodenný turnus nesmie po uplynuti 12 kalendárnych mesiacov a za

celú dobu poskytovania plnenia predmetu zmluvy prekročiť 8 rokov“. Mysli si, že je to
dostatočné zabezpečenie kvality, pretože v súčasnosti neexistuje firma, ktorá navrhovanú
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podmienku spÍňa, t.j. ktorá má požadovaný počet nových autobusov. Podľa jeho názoru sa
kvalita dosiahne aj tým, že autobusy nebudú mócť mať priemerne viac ako 8 rokov. Zaujímal
sa, prečo v materiáli nie je vyčíslené, koľko budú mesto stáť takto nastavené podrnienky. Pri
odhadovanej cene autobusu 150—200 tis. eur x 14 ks sa celá cena prenesie do nákladov mesta.
preto takúto tvrdú podmienku považuje za zbytočné zvyšovanie nákladov. V súčasnosti v rneste
jazdia cca 10-ročně autobusy. ktoré sú podľa neho ešte v pomerne dobrom technickom stave
a po obnove möžu slúžiť d‘alej. S tým súvisi aj podmienka na str. 4$, že ..naftový motor musí
splňať emisně triedy EURO 6“. Podľa jeho informácií napr. mesto Dolný Kubín má podmienku
EURO 4—EURO 6, čo považuje za postačujúce, preto navrhuje, aby aj pre mesto Lipt. Mikuláš
bob stanovené takéto rozpätie. Opáť pripomenul. že tento materiál bol doručený neskoro
a nemal možnosť doštudovat‘ si ostatně podmienkv. preto tento návrh nepodporí, nakoľko nevie

posúdiť, či okrem uvedených dvoch rizík z neho nevyplývajú aj niektoré d‘alšie. To však
neznamená, že spochybňuje prácu dopravnej komisie. spracovatel‘ov, atd‘.

Inu. J. Bobák — zaujímal Sa, Č predmetorn obstarania sú aj nízkopodlažné autobusy (iag±
Lenyel — potvrdil, že predmetom zákazky sú aj nízkopodlažné autobusy). Takisto poukázal na
to, že materiál bol predložený neskoro a sú v ňom navrhované tvrdé podmienky — ak má
dopravca kúpit‘ všetky nové vozidlá na I 0-ročnú zmluvu,je to nereálne. Odporučil táto situáciu
riešiť racionálne, najmi] dať podmienku, aby vozidlo neprekročilo 10 rokov.

Jaroslav Grešo. poslanec MsZ — z technickej stránky poznamenal, že mesto pred rokom dalo
dopravcovi (SAD LIORBUS) namontovať GPS. aby zistilo. či sú autobusy využité. alebo
finančné prostriedky mesta sú vyhadzované zbytočne. Pristúpilo sa k tornu, že do podmienok
zmluvy sa zahrnulo 7 ks vozidiel štandardnej kapacity (nad 50 osób). 5 ks strcdnej kapacity (do
50 osób) a 2 ks malej kapacity (do 30 osób), pretože z GPS-systému, ktorý je prepojený na
pokladne, sa prišlo k záveru, že niektoré autobusy s kapacitou nad 50 osób prevážajú 1 — 5
cestujúcich. Podmienkou je, že autobusy musia byť presne špecifikované dopravcorn pre
mestskú verejnú dopravu, t.j. budil nízkokapacitné, strednokapacitné a s väčšou kapacitou, ale
všetky budú nízkopodlažné, budú mať klimatizačnú jednotku, príp. niektoré doplnkové služby.
Co sa týka obsaditeľnosti spojov, vzhľadom na to, že na Podbrezinách autobusy chodia v cca
20-minútových intervaloch, zvažovalo sa, že pri autobusoch s inou kapacitou sa časové
intervaly znížia na polovicu. Navyše autobus $ rnenšou kapacitou dokáže vykonávať dopravu
aj na Jefremovskú ulicu. kde už v minulosti bola vybudovaná otočka pre autobusy. Zároveň by
to napomohlo tomu. aby sa cesta z Podbrezin do Lipt. Mikuláša odbremenila od vysokého počtu
vozidiel najmä v dopravných špičkách. Co sa týka technických podmienok, v komisii zvažovali
podmienku. aby autobusy boli ekologické, pretože v súčasnosti jazdia autobusy ‚ ktoré splňajú
emisnú normu EURO 2, resp. EURO 3, ale vo svete platí už má norma. podfa ktorej autobusy
jazdia aj na elektrický pohon, preto je snahou mať čo najekologickejšie autobusy, tj. pristúpilo
sak tomu. aby vek autobusov splňal emisnú normu EURO 6. Na základe toho sa priemerný vek
autobusov móže zvýšiť z 1 roka na 3 roky, osobne by však ponechal 8 rokov, pretože dopravca
odpisuje autobus 8 rokov, čo je výhodnejšie z daňového hľadiska. Co sa týka zmluvy, snahou
bob, aby bola v prospech občanov a nie v prospech dopravcu. Preto rozdelili autobusy do
takých kategórií, aby obsaditeľnost‘ bola čo najviac využitá s ohl‘adom na vynakladané Finančné
prostriedky. Myslí si, že zmluva je pripravená dobre a ked‘že na takúto veľká finančnú operáciu
je potrebná určitá odbornosť, zvažovali, že sa vyberie firma, ktorá sa tým zaoberá, aby sa
predišbo ďalším komplikáciám do budúcnosti, pretože zmluva bude uzatváraná na 15 rokov.

MEr. Kultan — súhlasí s tÝm. žeje snaha, aby zmluva bota výhodná pre občanov. Priamo to však
súvisí aj s dopravcom — ked‘ mu mesto dá príbiš tvrdé podmienky, v konečnom dösledku to
zaplatia občania, pretože dopravca zvýšené náklady prenesie na mesto vo ibrme odpisov.
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Ing. Bonko — pri tomto projekte sa zvažovalo najmä to, aby na jednotlivých autobusových
linkách bolí využívané modemé technológie, napr. mobilné aplikácie, ktoré dokážu informovat‘
o tom, kde sa príslušný spoj nachádza, pnp. aké má meškanie apod.

MJDr. Boďa — váži si Rlozoflu. s akou poslanec J. Grešo pristupoval k tomuto návrhu. Čo sa
tÝka kvality cestovania. je potrebné ocenit‘ aj to. že nové autobusy budú vybavené
klimatizáciou, pretože snahou mestaje. aby občania tohto mesta boli opüť o niečo spokojnejší.

J. Grešo — cenové relácie autobusov sa pohybujú od 80 tis. eur do 200 tis. eur, keďže však
nízkokapacitně autobusy budú oveFa lacnejšie, mesto sa v nákladoch dostane približne na
súčasnú úroveň. Pnitom sidlisko Podbreziny, kde sa prepravuje najviac l‘udí, bude možné
vykryt‘ jednak vel‘kokapacitným autobusom a jednak strednokapacitným i nízkokapacitným
autobusom. Co sa týka spotreby, nočný autobus s kapacitou nad 50 osób má spotrebu 25 —30 I
a autobus s kapacitou do 30 osób má spotrebu cca 12 1. tj. úsporu možno dosiahnuť aj na
pohonných hmotách.

MUDr. Slafkovský — myslí si, že navrhovaný najvyšší vek autobusov 8 rokov je nedostatočný
— zvýšené náklady dopadnú buď pniamo na občanov, alebo na mestskú pokladňu. Rovnako za
nadsadenú považuje podmienku. že všetky autobusy musia mať 100 %-nú klimatizáciu — nočné
autobusy podra neho klimatizáciu nepotrebujú. V súvislosti s novou legislativou a ochranou
životného prostredia ho tiež zaráža podmienka, že všetky autobusy musia mať naftové motory.
Co sa týka inštalovania mobilnej aplikácie o 2 roky, pripomenul, že ak takéto aplikácie existujú
v súčasnosti, je potrebné ich zakúpiť, aby aplikácia bola k dispozícii v momente zriadenia tejto
služby a nic až 2 roky po jej zakúpení. Zarazilo ho aj to, že mesto si objednalo prípravu tohto
VO od spoločnosti, ktorá si účtuje 19 500 eur bez DPH za prípravu dokumentu. ktorý
pravdepodobne odkopírovala a prispósobila na podrnienky mesta Lipt. Mikuláš, preto si myslí,
že takáto suma je prehnane vysoká. Uvedené pripornienkv vzniesol zatiaľ Len na základe toho.
čo si v skrátenom režime stihol naštudovať. Navyše aj členovia komisie dostali tento materiál
len tesne pred zasadnutím komisie. pričom k materiálu predkladanému MsZ nic je priložené
ani vyjadrenie komisie. Nemysli si, že ideo materiál. ktorý by si zaslúžil hlasy poslancov, preto
navrhol, aby bol stiahnutý v rámci rozpravy.

J. Grešo — pripomenul. že klimatizácia sa nerozlišuje podľa denných alebo nočných spojov —

slúži na to, aby sa proces cestovania skvalitnil, pričom v súčasnosti už nejde o nadštandard —

jedná sa o zanedbateľnú čiastku. Co sa týka ekologických autobusov, podľa súčasných noriem
musí mať motor minimálne emisnú triedu EURO 5; motor s nižšou triedou musí mať určité
dodatočné daňové zaťaženie za znečist‘ovanie ovzdušia.

Ina. Urbanovič — čo sa týka maximálneho veku autobusov, prikláňa sa k názoru poslanca
MUDr. Boďu — pripomenul, že autobusmi cestujú občania tohto mesta a myslí si, že si zaslúžia
kvalitu cestovania. vrátane klimatizácie a ostatných vecí, ktoré sú už v súčasnosti bežné. Preto
nesúhlasí s tým, aby mesto šetrilo na úkor občanov. Pripomenul. že v minulosti koalícia KDH,
NOVA, SDKU-DS stiahla svojho kandidáta na primátora a podporiía mého kandidáta, ktorý
sľuboval autobusovú dopravu zdarma. To by pre mesto predstavovalo 3x viac nákladov ako
v súčasnosti, čo poslancom vtedajšej koalície neprekážalo, ale v súčasnosti im to prekáža —

takéto zmýšľanie považuje za nepochopitel‘né.

Ľ. Trizna — čo sa týka šetrenia na klimatizácii, je samozrejmé, že by išlo o predraženie, keby sa
kupoval autobus vÝlučne len na nočně jazdy, ale takýto autobus jazdí aj cez deň. tzn., že MUDr.
Slafkovský sa m‘li, keď tvrdí, že autobusy nepotrebujú klimatizúciu.
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mk. Matej Géci. poslanec MsZ — požiadal MUDr. Slafkovského, aby nekomentoval kritickým
spósobom prácu advokátskej kancelárie v tom zmysle, že projekt niekde odkopírovala, pretože
toto je výsledok jej duševného vlastníctva.

MEr. Kultan — pripomenul, že podobné súfaže prebehli aj v mestách Nitra a Dolný Kubín,
pričom napr. mesto Dolný Kubín si objednalo len 30% klimatizovaných autobusov; mesto Lipt.
Mikuláš si musí prispósobiť podmienky na svoje reálie. Snahou je zvyšovat‘ kvalitu. čo si
logicky vyžiada aj určité náklady. Poopravil však tvrdenie Ing. Urbanoviča. že bezplatná MAD
by predstavovala 3-násobok nákladov pro mesto — ak MAD stoji mesto 350 tis. eur a 350 tis.
eurje príjem z cestovného, jednalo by sa o 2-násobok nákladov,

MUDr. Slafkovský — v reakcii na poslanca J. Greša poznamenal, že v správe sa uvádzajú len
autobusy na naftové palivo, t.zn., že ak by sa objavila napr. dotácia z MŽP SR alebo
z eurofondov na elektrobusy alebo plvnobusy, mesto by ju nemohlo dostat‘. K poznámko Ing.
Géciho ohľadom advokátskej kancelárie pripomenul. že táto kancelária určite nepripravova[a
tieto podmienky prvý krát, aby mohla deklarovať. že ide ojej duševné vlastníctvo. Pokiar
takýto projekt pripravovala minimálne 3-ti krát, myslí si. že odmenu v takej výško si nezaslúži.
protože podobno by to spraeoval ktokol‘vek. Vzhľadom nato, že podmienky sút‘aže si zadávalo
mesto, tento dokument mohlo pripraviť aj právne oddelenie MsU za mesačné platy.
Pripomenul, že takto to prebiebalo v minulosti, kým dnes sa vyhadzujú obrovské peniaze na
rózne štúdie, objednávajú sa právnické kancelárie, atď., v dósledku čoho mestu chýbajú peniaze
na mé veci. Myslí si, že odmena vo výške 23 tis. eur za spracovanie tejto štúdie nieje adekvátna.

Michal Paška. poslanec MsZ — ocenil, že sa táto téma dostala na rokovanie MsZ. pretože
z pohľadu občanov ide o dóležitú záležitosť. Poďakoval komisii dopravy a VP pod vedením p.
J. Greša a tiež odboru ZP a dopravy MsU pod vedením Ing. Lengyela za tůto aktivitu. ktorú
osobne vnima aj ako cestujůci, realitaje však čiastočne odlišná od uvádzaných údajov, napr. čo
sa týka bezbariérovosti — na toto odporučil dohliadnuť pri uzatváraní zmluvy s novým

dopravcom. Pod‘akoval p. Urešovi za odborné vysvetlenie tejto témy, ktoré bob vecné
a stručné. Taktiež oceňuje, že sa pracuje aj na sprístupnení lokality „za vodou“ na sídlisku
Podbreziny, kde pred cc 20—25 rokmi bolu zriadená otočka pre autobusy — zrejme aj toto je
jedna z ciest ako zvýšiť počet cestujúcich v MAD, ktorÝ každoročne klesá. Apeloval tiež na to,
aby sa po výbere nového dopravcu mesto venovalo aj zavedeniu tzv. taktovej dopravy (tj.
frekvencia spojov v pracovných dňoch každých 10 rninút, resp. každých 15 minút. cez víkend
každú polhodinu a pod.). Rovnako apeloval na možnost‘ zamvslieť sa nad zvýšením motivácie
obyvatel‘ov k využívaniu MAD hlavne v čase rannej a popoludňajšej špičky (napr. znížením
cestovného), pretože v sůčasnosti sů cesty neúmerne upchaté. Ohľadom diskusie o veku

autobusov pripomenul, že tak ako toto mesto investuje do opráv škól. chodníkov a mých aktivit,

tak si obyvatelia mesta zaslúžia aj kvalitnú autobusovú dopravu, preto túto aktivitu plno
podporuje. Co sa týka sumy vyše 19 tis. eur bez DPH za vypracovanie podmienok verejnej
súťaže. v materiáli sa uvádza. že táto položka je schválená v rozpočte mesta na tento rok. Mysli

si, že ideo tak náročná agendu, žeje možné pochybovať o tom, či byju mestský úrad kapacitne

abbo personálne pri súčasnej vyt‘aženosti zvládol. Proto nevidí problém v tom. že sút‘až
pripravi externá firma za peniaze, ktoré boli vopred schválené MsZ. Na závor vyjadril želanie.

aby sa tento projekt podaril, aby MAD v Liptovskom Mikuláši bola na patričnej úrovni.

MUDr. Slaflovský — poznamenal, že pokiaľ tento návrh bude schválený, v žiadnom prípade to
nebude mať za následok zvýšenie počtu ľudí, ktorí budú cestovať autobusom. protože cestovné

bude drahšie. Na to, aby ľudia cestovali viac autobusmi. je potrebné zvážiť mé veci. počnúc
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tým, že dopravuje potrebné dotovať z mestských peňazí, aby bota bezplatná pre všetkých Fudí.
Niekoľko miest v Európe takýto systém zaviedlo a malo to pozitívny efekt na životné prostredie
a na dopravu, pretože sa nemuseli budovať nové cesty, atď. Pokiaľ ideo zavedenie spoja MAD
na Jefremovskú ulicu, myslí si, že za súčasných okolností sa tam autobus nedostane, resp. je
potrebné rozšíriť cestu.

Inp. arch. P. Bobák. CSc. — zdóraznil. že nejde leno vnútornú klímu a pohodlie cestuj úcich. ale
aj o životné prostredie v meste, preto nepochybne podporuje nové autobusy. Na rozdiel od
poslanca MUDr. Slafkovského si nemyslí, že sa to neprejaví na doprave — podľa jeho názoru
by malo dójsť k zmierneniu frekvencie dopravy najmä na hlavnom ťahu mestom.

Inc. Bonko — pripomenul, že keď koncipovali tento zámer spolu s Ing. Lengyelom aj. Grešom,
zvažovali hlavne to, aby autobusy nechodili plné, pnp. aby cestujúci nemuseli čakať na d‘alší
spoj. Vo výhrade využitia technológií boto uvažované aj nad tým, že by v prípade
dispečerského riadenia boli použité také technológie, aby dispečér videl. že zastávka, resp.
autobus je preplnený, t.zn.. že zabudovanie karnier či už v autobusoch a]ebo na zastávkach by
pomohlo tomuto riadeniu.

y. Paška — problematika MAD je široká; pokiaF ide o motivovanie ľudi, otázkou je, či mesto
ide vyhlásiť súťaž stým. že dopravea nakúpi nové autobusy. ale v žiadnom prípade neodporučil
zvyšovať cenu cestovného. čo by bol úplne nezmyselný krok. Osobne sa prikláňa k tornu, že
cenu je potrebné jednoznačne udržat‘. resp. v čase dopravnej špičky ešte znížiť. tj. rnotivovať
ľudí k cestovaniu autobusmi. Je na odbore dopravy a VP a na vedení mesta, aby potom
s dopraveom komunikovalo s cieľom, aby MAD bola atraktívna. Osobne sa chce zasadiť aj
o také veci aby MAD bola dostupná oj. napr. aj pre obyvateľov mestskej časti Palúdzka. ktorá
sa dynamicky rozvíja a aby plne slúžila všetkým ľuďom v meste. Naopak. je nezmyselné. aby
veľkokapacitné autobusy bolí využívané vo večerných hodinách na prepravu 2—3 fudi. Akje
záujem takýto spoj zachovať, musí byť na to vyčlenený menší autobus (s kapacitou napr. do 20
ľudí). Takýto nízkokapacitný autobus by mohol chodiť aj do lokality „za vodou‘ na sidlisku
Podbreziny. ktorÝ by súčasnou komunikáciou bez problémov prešie].

Inc. Lenvel — zdóraznil, že mesto by v tomto smere malo byť moderně a priebojnejšie — mulo

by z MAD vytvoriť ukážkový systém mestskej autobusovej dopravy. ktorý bude na úrovni
západnej Európy — na to potrebuje kvalitné autobusy a kvalitný dopravný systém. Pokial‘ sa
však mesto bude tváriť, že mu postačuje priemer, aj odozva ľudí bude priemerná. Takým

spósobom sa nezvýši počet prepravených osób, ale bude stále klesať, pretože obyvateiia nebudú
mať dóvod využívať MAD, ale budú čoraz viac využívať osobnú autornobilovú dopravu. Co sa
tÝka odpisov, pokiaF by sa nasadili napr. 4-ročně autobusy, v prvých 4 rokoch by sa platil
rovnaký odpis ako pri nových autobusoch, pretože ceny autobusov sú medzi 4 rokmi rovnaké.

preto nevidí dóvod na zvyšovanie veku vozidiel. Co sa týka kopírovania projektu. pripomenul,
že dalo nesmieme veľa práce pripraviť tento materiál a uvedená firma je jediná na Slovensku,
ktorá má know-how na takúto činnosť (pozn., že české firmy. ktoré boli oslovené. ponúkli

vyššiu cenu).

Inp. Blcháč. PhD. — potvrdil to, čo v predchádzajúcom vstupe deklaroval vedúci odboru ŽP

a dopravy. Považuje za pochopiteľné, že opoziční poslanci nesúhlasia s inováciami. ktoré
zavádza súčasné vedenie mesta, preto fabulujú, fantazírujú, rozširujú rózne bludy

a spochybňujú odborné organizácie, ktoré vypracujú koncept. Osobne si nevie predstaviť, že

by ho malo vypracovať právne oddelenia MsU — toto by popri všetkých veciach. ktoré
vvkonáva, jednak odborne ajednak časovo nejme nezvládlo. tj. súčasné vedcnie mesta má ině
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videnie vecí. Toto vedenie nekoná tak ako sa konalo pri uzatváraní skládky TKO, tj. zákazka
sa zadala VPS, ktoré s takouto činnost‘ou nemali skúsenosti a v súčasnosti sa prejavujú
dósledky. Pripomenul, že podobne ako teraz sa postupovalo aj v prípade. keď mesto bob pred
výzvou, ako ďalej nakladaf s komunálnym odpadom. Mesto uplatnilo rovnaké postupy. t.j.
obrátilo sa na odborníkova výs]edokje dobrý. Ubezpečil, že aj v tomto prípade bude výsledok
dobrý — je to výsledok 2-ročného procesu. za ktorý poďakoval odboru ŽP a dopravy aIw aj
komisii dopravy a VP. Pripomenul, že ide o inú dimenziu odbornosti, než na akú sú opoziční
poslanci zvyknutí. preto ich vyzval, aby sa zamysleli a dopriali obyvateľom Lipt. Mikuláša
určitý komfort a neodoberali im možnosť voziť sa kvalitnejšie a častejšie. Pritom je potrebné
zohl‘adniC jednotlivé mestské časti — cieFom je, aby do všetkých chodil autobus. Mesto bude
požadovať od dopravcu, ktorý získa túto zákazku za 15 mil. eur, aby mal štruktúru autobusov
a aby si robil aj marketing a reklamu, aby dostal viac ľudi do autobusov. Na záver zdóraznil. že
k ekonomike dopravy ako aj k technickým podmienkam by sa mali vyjadrovať odborníci,
pretože ak sa k tejto téme vyjadrujú ľudia, ktorí majú ině profesie, nic je to dobré. Poďakoval
všetkýrn zúčastneným a vyjadril presvedčenie, že celé verejné obstarávanie prebehne
zodpovedne a výsledkom bude spokojný obyvatel‘ mesta Liptovský Mikuláš už v roku 201$.

Inn. Bonko — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— návrh MUDr. Slaíkovského — stiahnuť materiál z hlasovania — návrh neschválený (5
poslancov za, 14 proti, 4 sa zdržali hlasovania. 2 nehlasovali);

— pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — doplniť text ‚.Priemerný maximálny vek vozidLového
parku podľa ponuky uehádzača pre celodenný turnus nesmie po uplynutí 12 kalendárnych
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy a za celú dobu poskytovania plnenia predmetu
zmluvy prekročiť 8 rokov“ — pripomenul, že pri tomto návrhu nic je uvedené, kde sa má
tento text zaradiť — návrh neschválený (10 poslancov za, 13 proti, sa zdržal hlasovania,
I nehlasoval);

— pozmeňovaci návrh Mgr. Kultana — úprava emisnej triedy na EURO 4 — EURO 6 — návrh
neschválený (8 poslancov za. 13 proti, 1 sa zdržal hlasovania. 3 nehlasovali);

— návrh uznesenia ako cebok — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 1 proti, 4 sa
zdržali hlasovania. 2 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 76/2017. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

6/ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB SPOČÍVAJÚCICH
V PREVÁDZKOVANÍ HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ NA
VENČENIE PSOV SO SPOLOČNOStOU ECO DOG TOILET
GROUP S. R. O.

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Na úvod

požiadal o úpravu v časti I. návrhu na uznesenie, a to v 2. odseku sumu 4 499 eur opravit‘ na
sumu 4 999 eur. Pripomenul, že mesto vyberá dane za psov vo výške cca 37 tis. eur ročne a tieto
finančně prostriedky sa vracajú spät‘ do systému. Jedným z hlavných nákladov mesta,, čo sa
týka psov,je príspevok na prevádzku útulku pre psov, ktorý sa hradí vo výške 10tis. eura ktorý
je už 2 roky podporovaný aj v rámci participatívneho rozpočtu i v rámci majetkovo-právnych

vecí. Pripomenul, že mesto v súčasnosti v rámci komunálneho odpadu vyváža aj exkrementy

od cca 2 000 psov. ktoré sú registrované. čo je cca 100 ton ročne. Predkladaný materiál
predstavuje ďalši krok k skvalitneniu komfortu pre psičkarov. ale aj k údržbe verejných

priestranstiev— snahou je, aby pre venčenie psov bol vyhradený priestor. ktorý bude pravidelne
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udržiavaný a aby verejné priestranstvá aj dóstojne vyzerali. Jedná sa o spoluprácu so
spoločnosfou ponúkajúcou určitý prelomový systém, na ktorý má patent, ktorý boL spracovaný
v spolupráci s VS veterinárnou v Košiciach. Systém spočíva vtom, že na začiatku sa v rneste
vybuduje 10 tzv. toaliet, priestor bude vybavený košom, vreckami a lopatkou na odpad.
Stvrt‘ročne bude vykonávaná výmena drenážnej vrstvy, ktorá má zároveň dezinfekčné účinky.
K otázke, prečo sa táto zmluva uzatvára na 5 rokov, pripomenul. že keby sa zmluva uzavrela
na kratšiu dobu, cena by bola takmer o 100% vyššia. zdöraznil však, že zmluvaje kedvkoľvek
vypovedateľná. bez sankcie pre mesto. Bali vybraté miesta na Podbrezinách, v Stamm mese.
na Nábreží a v Palúdzke. kde je najväčšia potreba vvtvoriť takýto priestor pre psičkarov.

MUDr. Slafkovský — podľa jeho názoru je oveľa dóležitejšie to, aby sa útulok spravovaný
občianskym združením Očami psa mohol reálne prest‘ahovať z Lipt. Ondrašovej do
Okoličného. pretože 2.11.2017 im končí nájomná zmluva a musia odovzdať pozemok
majiteľovi. Na presťahovanie je však potrebné vykonať ešte množstvo prác, k čomu potrebujú

určitá flnančnú pomoc. Mesto však chce dával‘ 5tis. eur ročne za niečo. čo nie je odskúšané —

apriori to nespochybňuje. ale odporúča na začiatok umiestniť len 2 takéto toalety. Prioritu je
však potrebné dat‘ dokončeniu útulku pre psov. preto navrhol do uznesenia doplnit‘, že zároveň

so schválením tejto zmluvy mesto poskytuje jednorazovú finaičnú výpomoc vo výške 8tis. eur

neziskovej organizácii Očami psa na dobudovanie a prípravu presťahovania útulku we psov.

Mar. Miroslav Neset, poslanec MsZ — podotkol, že ak by sa zriaďovali len 2 toalety, náklady

by boji oveľa vyššie, preto sa zmluva uzatvára na 5 rokov. Co sa lýka útulku, nedávno im bol
v komisii ZP schválený príspevok 10tis. eur— riaditeľka útulku mohla požiadať komisiu o vyšši

prispevok už dávnejšie.

Ľ. Trizna — opravil MUDr. SIa%ovského v tom. že 2.11.2017 sa nekonči nájomná zmluva pre
útulok. ale od toMo termínu dostal Komposesorát v Lipt. Ondrašovej povolenie na búracie
práce. Komunikoval s predstaviteľmi Komposesorátu i n.o. Očami psa — problém nie je
v ukončení zmluvy, ale v tom, že združenie samo nechce byť v súčasných pricstoroch na
prekážku.

M2r. Kultan — myslí si, že táto problematikaje v kompetencii primátora — nevidí důvod, aby ju
schvaľovalo MsZ. Otázkou je, či nikomu neprekáža. že zmluva za 2.7 mil. eur sa nepredložĺ

MsZ, ale tento návrh má MsZ schváliť. (lnE. Blcháč. PhD. — upozornil Mgr. Kuhana. že
diskutuje mimo témy). Zaujímal sa, či tento návrh bol predložený do komisie ZP — upozorňoval

predsedu komisie. že podľa pravidiel rokovacieho poriadku je povinný zaslať materiál členom

komisie 3 dni pred jej zasadnutím. Materiál zaslaný nebol, t.j. neustále sa porušuje RP komisii,

preto na to opäť upozorňuje.

J. Orešo — pripomenul, že keď je zmluva uzatváraná na 5 rokov, musí byť prerokovaná v MsZ.

lnE. Géci — zaujímal sa, ktoré typy zmlúv by podľa Mgr. Kultana mali a ktoré nemali byť

predložené do MsZ.

Mgr. Kullan — myslí si, že práve tálo zmluva nemusí byť predkladaná do MsZ, ale pos]ancom

nemůže byť ľahostajné, že mesto zbytočne vyhodí 2,7 mil. eur...

Ing. Blcháč. PhD. — opäť upozornil Mgr. Kultana, aby nespomínal 2,7-miliónová zmluvu,

pretože tým len hovorí bludy a zavádza verejnosť.
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M. Paška— nadviazal na slová Ing. Lengvela. aby sa mesto v tejto oblasti nebálo byťpokrokové.
Podľa inforrnácií bol takýto projekt odskúšaný v meste Poprad a nezaznamenali naň negatívne
reakcie, tzn., že on osobne takýto projekt vita. Myslí si, že aj rozmiestnenie jednotlivých stojísk
je veľmi vhodné — bolí vybraté plochy, ktoré sú veľmi frekventované. Vyjadril presvedčenie,
že to bude tiež prinosom k zlepšeniu životného prostredia v meste a ku kvalitnejšiernu životu
občanov. pretože psičkarov nie je málo a sídliská Podbreziny a Nábrežie sú tle, ktoré s týmto
problémom znečisťovania bojujú najviac.

Mar. Neset — pod‘akoval M. Paškovi za podporu a pripomenul. že už vo viaecrých mestách na
Slovensku tento systém funguje dlhšiu dobu (napr. vo Svidníku) a sú naň vefmi dobré ohlasy.

MUDr. Slalkovský — na jednej strane súhlasí s tým, že je potrebné držať krok s dobou, ale ja
potrebné držať sa aj ekonomických možností, tj. na začiatok nic je potrebných 10 toaliet a na
dobu 5 rokov. Pokiaľ by sa nainštalovali 2 takéto zariadenia, bob by možné odskúšať, ako na
to reagujú zvieratá (napr. mesto Lipt. Hrádok tento projekt odmietlo). Myslí si. že najskór by
sa mali riešiť potrebné veci — v prvom rade je potrebné vyriešiť dokončenie útulku pre psov.

Mar. Neset — pripornenul, že tak ako on, aj predkladater vysvetľoval. z akého dóvodu sa
navrhuje osadenie 10 toaliet.

M. Paška — porovnávanie s Lipt. Hrádkom nepovažuje za relevantné už aj vzhľadom na
rozdielny počet obyvateľov; zdöraznil, že MsZ v Lipt. Mikuláši by sa malo vcnovať svojim
problémom. Co sa týka počtu zariadení, považuje za nepredstaviteľné. že by boll na skúšku len
2 stojany — to by vyvolalo diskusiu o tom. prečo sú nainštalované len vjednej časti mesta a nic
v ďalšich; aj z tohto dóvodu odporučil schváliť predložcný materiál.

Mar. Dvorščáková — ako chovateFka psa a obyvateľka Podbrezín pozná situáciu v tejto oblasti.
která je pomerne napLitá. Vo viacerých mestách na Slovensku bolí tieto toalety aplikované.
avšak názory ľudi na ne sú rózne. Aby takéto zariadenia boli efektívne, museli by byť
aplikované vpočte minimálne 15 ks najednorn sídlisku. Navyše sa nimi rieši len problém malej
potreby psov, ale nie je odstránený problém likvidácie pevných exkrementov — toto je potrebné
riešiť do budůcnosti. Pripornenula. že len na sídlisku Podbrezinyje niekoľko stoviek psov, preto
si nevie predstaviť. že pre všetky tieto psy budú slúžiť len 3 toalety a že nebudú vykonávat‘
potrebu aj inde. Co sa týka návrhu zmluvy, v Čl. 5 ods. sa uvádza. že táto zmluva sa uzatvára
na obdobie 5 rokov. Uvádza sa sice, že sa mčže zrušit‘ písemnou výpoveďou. ale nie je
ustanovené. žeje to možné ešte počas týchto 5 rokov. Prefo odporučila doplniť to do článku 5
ako odsek 3 v zneni: „Túto zmluvu a právny vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť aj
počas plynutia doby 5 rokov.“ Zároveň upozornila na prílohy, súčast‘ou kterých je aj cenník,
ale tieto prílohy sů platné do 30.3.2017. Vzhľadom nato, že tento termín už uplynul, zaujímala

sa, či tieto prílohy sú stále aktuálne a čije možné podľa nich postupovať.

Mur. Neset — potvrdil, že cenník uvedený v prilohe je aktuálnv. Poukázal na rozpor v tvrdeniach

niektorých poslancov — na jednej strane Mgr. Dvorščáková požaduje viac toaliet, na druhej
strane mi opozični poslanci tvrdia. že postačujú 2 toalety na odskúšanie. Pripomenul. že pokiaľ

sa systém osvedčí. nieje vylúčené, že sa móže uzavrieť d‘alšia zrnluva a počet toaliet rozšíriť.

Ľ. Trizna — k vyjadreniu Mgr. Dvorščákovej pripomenul. že ak by sa aj umiestnil vyšší počet

toaliet, nikdy nebudú slúžit‘ všetkým psom — pójde o zníženie rnnožstva exkrementov len

v danorn okolí. Myslí si, že ak sa tento systém osvedčí na Podbrezinách, móže sa počet týchto

zariadení každoročne rozširovat‘.
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Inz. Géci — pozmeňovací návrh Mgr. Dvorščákovej je podľa nebo duplicitný; v zmluve je
štandardná formulácia, ktorá je logická. Zmluva skončí po uplynutí 5 rokov a navyše je v nej
klauzula o možnosti vypovedania bez udania důvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace. z čoho
je zrejmé, žeje to počas doby trvania.

Mgr. Dvorščáková — sůhlasí s tým, že toalety nikdy nebudú slúžiť všetkým psom, avšak 3 ks
na celé sídlisko je veľrni nízky počet — podľa nej ide o zbytočné vyhadzovanie peňazí.

Ing. Čefo — požiadal o záväzné stanovisko hlavného kontrolóra. či predmet zmluvy nepodlieha
potrebe OVS, keďže celková objednávka na dobu S rokov je v hodnote 25 tis. eur. Oceňuje
snahu riešiť tento problém, ale takisto si myslí. že ide o zbytočné vyhadzovanie peňazí.
Pripornenuí. že firma, s ktorou chce mesto uzatvoriť zmluvu. vznikla Len v minulom roku. t.j.
nemá v tejto oblasti dostatok skúseností. Podľa jeho názoru by táto firma mala ponúknuť mestu
2 — 5 stojísk bezplatne na ich odskúšanie. Nie je zdóvodnené, prečo sa plánuje celkovo 10
stojísk a prečo práve na uvedené vzdialenosti. Vzhľadom na veľké vzdialenosti si myslí, že
majiteľ psa nedokáže zabezpečif, aby pes vykonal potrebu až 300 — 400 m od bydliska. Áko
jedno z riešeni vidí doplnenie košov s vrecůškami. Druhým riešením je zakúpenie vysávačov
komunálneho odpadu na psie exkrementy a drobný odpad. ktoré by používali pracovníci VPS.
resp. externá firma. Cena takéhoto vysávača je cca I 500 eur, čo by podFa neho bob lepšie
vynaloženia flnančných prostriedkov. Na záver sa zaujímal, akáje situácia s výbehmi pre psov,
ked‘že na t.r. bob v rozpočte vyčlenených 15 tis. eur na PD a realizáciu dvoch výbehov na
Nábreží a Podbrezinách. ktoré sa doteraz nerealizovali.

MUDr. Slafovský — podporil myšlienku, aby firma ponúkla napr. 4 — 6 stojísk bezplatne na
dobu 6 mesiacov —je to dostatočný čas na overenie výhodnosti tejto investicie.

Mur. Neset — uvedená spoločnosť vznikla už dávnejšie a v m.r. bola zaevidovaná, a to
z důvodu, aby mohla kúpif patent.

Mur. Dvorščáková — podľa informácií vps vysávačom na komunálny odpad disponujů.
problém je však v nezáujme zamestnancov o túto činnosť (zápach) — odporučila ich flnančne
motivovat‘.

MUDr. Boďa — poznamenal, že ferornóny pósobia maximálne na niekoľko metrov. t.zn.. že
majiteľ musí doviesť psa do príslušnej vzdialenosti od stojiska. Upozornil, že Ing. Cefo si vo
svojich vyjadreniach protirečí, ked‘ to na jednej strane považuje za zbytočne vvhodené peniaze,
ale na drubej strane sa p«a. prečo sa nenakúpi viae stoj ísk.

Inu. Čefo — zjeho strany nebola požiadavka, aby sa zakúpilo viac stojísk. ale odporúčal táto
metódu najskór vyskúšať — overiť v praxi.

Inu. J. Bobák — spochybnil účinnosť feromónových prípravkov; myslí si, že v prvom rade je
potrebná disciplinovanost‘ chovateľov psov, aby odhadzovali odpad na určené miesta. Súhiasí
s odskúšaním uvedenej metódy, nie však v navrhovanom rozsahu. Upozornil nato, že uvedené
stojiská sů určené len na vykonávanie malej potreby psov. Dalšia otázka je umiestňovanie
stlpikov s pieskom. kde nemožno zabránit‘ napr. vstupu mačiek — rnožnosC ohrozenia zdravia
deti (toxoplazmóza. atd‘.). Poukázal tiež na Čl. S — trvanie zmluvv. kde sa uvádza. že „v prípade
akéhokoľvek presunu, resp. premiestňovania zariadenia na žiadost‘ objednávateFa
z akéhokol‘vek důvodu všetky náklady a škody, ktoré vzniknú poskytovatel‘ovi. je objednávateľ
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povinný v celom rozsahu uhradit‘ poskytovateřovi.“ Pripomenul, že finta je z východného
Slovenska, t.zn., že mesto musí zaplatiť dopravu, mzdy zamestnancov. atd‘., pričom nie je
známa výška týchto nákladov. Dalej upozornil na či. 6 ods. 2, podľa ktorého „objednávateľ
týmto výslovne súhlasí s vyhotovením, spracovávaním a uchovávaním videozáznamov.
audiozáznarnov, fotografii, prezentácií, atd‘.“ — toto považuje za porušenie i‘udských
a občianskych práv. Pokiaľje takéto ustanoveniev zmluve, mesto danému občanovi zodpovedú
za to, že jeho snímky budú použité bez jeho vedomia a bez jeho súhLasu. V tomto prípade
viaceré veci nie sú doriešené. preto si myslí, že prostriedky získané od držiteľov psov by mohli
byť poskylnuté neziskovej organizácii Očami psa, ktorá sa nezištne stará o zatúlané ps‘ —

predpokladá, že časom by dokázala zrealizovať podobný projekt a s nižšími nákladmi (bez
výdavkov na demontáž. atd‘.).

Mizr. Neset — poznamenal, že montáž a demontáž je zahrnutá v cene. Čo sa týka článku 6.
ochranu práv občanov je možné riešiť umiestnením upozornenia ‚.pricstor monitorovaný
kamerou“.

Ing. arch. P. Bobák. CSc. — apeloval na výchovu mládeže cez školy; takisto v tejto oblasti móžu
napomócť relácie v mestských médiách, atď.

lnu. Ganoczv. PhD. — poukázal na otázku zodpovednosti majitefov psov — optimálnou
výchovou móžu dosiahnuť, aby pes vykonal potrebu na určenom rnieste. Pozitivny pristup vidí
vtom, že min. pre 1/10, resp. pre 1/5 z celkového počtu psov bude mať táto metóda určitý efekt.

Ľ. Trizna — čo sa tÝka či. 6 ods. 2. obrazové snimanie sa nevzťahuje na osoby. preto
pripomienku Ing. J. Bobáka považuje za neopodstatnenú.

Inn,. Urbanovič — nesúhlasí s tvrdením, že ide o zbytočné vyhadzovanie peňazi. Pripomenul, že
toalety pre psov vo svete už nie sú novinkou — uviedol príklad z mesta Oiomouc, kde tento
systém fungoval už pred 10 rokmi — ide o kultúru spolužitia tých, ktorí chovajú psov, stými.
ktorí nechovajú psov. Myslí si, že tento systém uvítajú o.i. aj mnohí dóchodcovia, ktori sa často
prechádzajú 50 psami, ked‘ budú s nimi mócť chodiť na určené miesto. čím sa ochráni aj životné
prostredie.

Ing. J. Bobák—v reakcii na Mgr. Neseta citoval z návrhu zmiuvy. kde sa o.i. hovorí o ‚.osadeni.
montáži. servise. údržbe HZVP. t.zn. nieje pravda, že firma bude hradiť aj demontáž. Na druhej
strane sav zmiuve uvádza. že demontáž aj premiestnenieje mesto povinné firme hradiť.

Ing. Géci — zdieľa názor, že 10 ks zariadeni je na odskúšanie postačujúcich a čas ukáže, či
zvieratá dokážu dójst‘ 300—400 m k stojisku a či tí. ktorí bývajú bližšie, Wto službu využivajú.
Za najdóležitejšie však považuje, že zodpovedný majiteľ exkrementy po psovi vloží do
odpadového vrecka, ale nedokáže psovi zakázat‘ kdekol‘vek vykonat‘ malů potrebu, čo ešte viac
ohrozuje životné prostredie. Podľa jeho názoru každé použitie tejto toalety psom bude piusom
a nadobudne to zmysluplnosť celej myšlienky, ktorouje ochrana verejných priestranstiev pred
znečist‘ovaním psami. Pokiaľ ide o návrh na rozmiestnenie väčšieho počtu odpadkových košov
s vreckami, pripomenul, že ide len o otázku výchovy — zodpovedný majitel‘ psa použije na
uvedený účel aj akékorvek mé vrecko a móže ho odhodiť do akéhokoľvek mého odpadkového
koša. Na záver poznamenal, že nemožno očakávať, že všetky zvieratá. ktoré sa budú pohvbovať
napr. po sídlisku. použijú určené stojisko, keď aj v súčasnosti sa ešte nájdu občania. ktorí takéto
pravidlá porušujů.
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Marek Nemec. poslanec MsZ — vyj adrii súhlas s inštalovaním navrhovaných zariadení — ocenia
to najmä ľudia, ktorí majú pred domami vysadené kvety, príp. určitú zeleň.

Inu. arch. P. Bobák. CSc. — čo sa týka spomínanej výchovy, podľa jeho názoru je potrebné už
od útleho veku deti zaradiť do vyučovacieho procesu takúto tému — deti budú motivovať aj
dospelých k správnemu konaniu.

Mur. Ľubica Staroňová. poslankvňa MsZ — zaujímala sa, kto bude monitorovat‘ výsledok. resp.
akým spósobom bude zistitefná úspešnosf celého projektu a samotnej služby.

Mur. Dvorščáková — pripojila sak otázke, akýrn spósoborn bude výsledok meratefný. Podľajej
názoru to nebude zistiteľné, preto si myslí, že je zbytočné vynakladať takúto investíciu, ktorá
neprinesie požadovaný efekt.

miz. Géci — prikláňa sa k tornu, aby sa osadilo niekol‘ko takýchto zariadeni — ich využívanie
bude potrebné odsledovať a na základe toho posúdiť, či sa ich počet do budúcnosti zvýši.

Inu. Blcháč. PhD. — pripomenul, že chované psy si vytvárajú návyky a myslí si, že aj na tieto
toalety si časorn zvyknú. závisí to však aj od záujrnu majiteľov psov. Poukázal však na reakcie
opozičných poslancov, ktori sú vždy zásadne proti akémukoľvek zlepšovaniu resp.
napredovaniu tohto mesta. PripornenuL, že minulý týždeň sa napr. po mnohých rokoch
uskutočnilo stretnutie v dome Madina Rázusa a aj z pozície primátora ocenil, že sa udialo niečo
pozitívne. Niekoľko rokov sa nedialo nič napr. ani s prechodmi pre chodcov — súčasné vedenie
ich začalo osvetFovať, atd‘. Vyjadril poľutovanie, že musí prácnym spósobom vysvetl‘ovat‘
a obhajovať aj takýto eXperiment, ktorý je mirnochodom možné kedykorvek zrušit‘. Co sa týka
otázky prerokovávania tohto bodu v MsZ. pripomenul, že to nie je kornpetencia primátora,
pretože ideo 5-točný kontrakt. ktorý musí schvaľovat‘ MsZ. V tomto prípadc sa nejedná napr.

o zmluvu. resp. dohodu o urovnaní so spoločnosťou ELAN. ktorá neúspešne chcela na území
mesta postavit‘ heliport a teraz žaluje mesto, ale nepožaduje od neho 2.7 mil. eur, o čom stále
niekto verejnosf informuje. Zdóraznil. že spoločnosť ELAN požaduje od mesta náhradu škody
v zmysle znaleckého posudku. Obyvatelia určitú dobu vnímali, že v meste sa nič nedeje a že
v sůčasnosti sa realizujú mnohé projekty, ktoré sú financované zväčša z úspor. Preto odporúča
poslancom do pozornosti aj tento projekt, ktorý sa najskór odskúša a dúfa, že aspoň niektorí
psičkari ho postupne ocenia. Pokial‘ projekt nebude fungovat‘, móže sa v rámci 3-mesačnej
výpovednej lehoty zrušiť. Považuje za populistické, ked‘ niekto navrhuje investovat‘ peniaza
radšej do útulku pre psov. Myslí si, že mesto aj doteraz dostatočne podporovalo ůtulok — dáva
mu pozemok za I euro, dalo mu vecné brerneno na prívod elektriny. dáva mu ročne príspevok
10 tis. eur, zapojilo ho do participatívneho rozpočtu a MsP mu prisľúbila pomoc so svojimi
zariadeniami pri sťahovaní psov. Neznamená to však, že mesto musí eše navvše podporiť
ůtulok sumou 8 tis. eur, ktorú ani nemá k dispozícii. Poznamenal, že pokiaf ide o útulok a psic
toalety. sú to dve rozdielne témy. ktoré spolu nesúvisia a ak majú poslanci určitý návrh,
odporučil irn, aby k tornu pripravili a predložili materiál. Potvrdil však, že mesto bude vždy
pomáhať aj útulku pre psov, tj. občianskemu združeniu Očami psa v rámci svojich možnosti.

Ing. Bonko — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňovací návrh Mgr. Dvorščákovej — doplniť či. 5 ods. 3 v znení: „Tento zmluvný
vzt‘ah sa móže ukončiť aj v priebehu 5 rokov“ — návrh schválený (17 poslancov za, 1
proti, 4 sa zdržali hjasovania. 2 nehlasova1i)
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— pozmeňovací návrh MUDr. Slafkovského — schválif 8 tis. eur pre n.o. Očami psa na
vybudovanie útulku pre túlavé psy v OkoliČnom (v návrhu nebolo uvedené, z ktorej
kapitoly má byť táto suma poskytnutá) — návrh neschválený (6 posluncov za, 11 proti, 5
sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval);

— Inu. Cefo — pripomenul, že mu nebolo odpovedané na jeho otázky ohl‘adom verejného
obstarávania (Či nákup uvedených zariadení nepodlieha OVS) a ohfudom výbehov pre
psov.
Ina. Blcháč. PhD. — obchodná verejná súťaž prebehla.
RNDr. Lošonská — odpovedala na otázku ohl‘adom výbehov.

— návrh uznesenia ako celok — so zmenami uvedenými predkladateľom — v Časti 1. .‚berie
na vedomje“ sumu 4499 eur zmeniť na 4999 eur a %-tuálnu Čiastku z 12.30 % zmeniť
na 13.65 % — návrh schválený (20 poslancov za. 3 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 77/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

7/ NÁVRH NA SÚHLAS MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ S PRENÁJMOM
PRIESTOROV V OBJEKTE ADMINISTRATÍVNA BUDOVA SÚP.Č. 843
PRE VZDELÁVACIE ÚČELY

Návrh predložila Mgr. Anna Iřanovská. vedúca právneho odboru MsÚ. Informovala.
že návrh sa predkladá v súvislosti s možnosťou využitia predkupného práva mestorn na
odkúpenie objcktov predrnetnej budovy spolu s pozemkami v zrnysle zmluvv. ktorá bob
uzavretá v r. 2008 s BIVS, as.. Praha. Pre prípad využitia predkupného práva pod bodom III.
sa zároveň odporúča schváliť, aby primátor mesta zabezpečil vypracovanie nového znalcckého
posudku na stanovenie zhodnotenia stavby.

1n. Géci — odporučil, aby si mesto uplatnilo predkupné právo a aby dalo vypracovať znalecký
posudok na stanovenie zhodnotenia stavby, pretože budova v stave, v akom sa v súčasnosti
nachádza, má pre mesto Liptovský Mikuláš určite veľký význam a vcľkú hodnotu. Zároveň
odporučil realizovať prevod čo najskór. aby mesto prípadne mohlo rokovať s Ev. školou. ktorá
má záujem vziat‘ si časť tejto nehnutel‘nosti do užívania na výchovno-vzdelávacie účely. tj. aby
objekt bol už pod hlavičkou mesta a nic súkromnej společnosti. Vvjadril nádcj že táto budova
bude v dohľadnej dobe niekoľkých mesiacov vo vlastníctve mesta.

MUDr. S]aflcovský — pňkláňa sak tornu. aby súhlas na prenájom pre Ev. školu bol udclený. nic
je však jasné, na aký účel túto budovu potrebuje mesto. Odporučil informovat‘ o zárnere. keďže
mesto si chce objednať znalecký posudok, za ktorý bude musieť zaplatiť. pritom jeden znaíec
už znalecký posudok vypracoval. Teraz mesto posudek p. Mariána Saksa spochybňuje a chce
si dať vypracovať nový znalecký posudok, pričom nic je jasný zámer využitia budovy. Pokial‘
bude známy konkrétny plán na určité užitočné využitie budovy, tento návrh podporí, ale
dovtedy považuje za zbytočné zadávať určité kontraposudky. Preto nesúhlasí s tým, aby MsZ
odporučilo primátorovi mesta dat‘ vypracovat‘ nový znalecký posudok. Pokiaľ má primátor
záujem, navrhol mu, aby znalecký posudok zaflnancoval z vlastného rozpočtu. Pripomenul. že
najednej strane primátor odrnieta vyčlenit‘ 8 tis. eur na konkrétny účel — na útulok pre psov. ale
na dwhej strane bez problémov vyhodí 8tis. eur na znalecký posudok. ktorýje zbytočný. Preo
je absolútne proti tomu, aby sa primátor takýmto spósobom kryl názorom MsZ.
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lna. Géci — zaujímal sa, za akú hodnotu by si mesto mohlo uplatniť spätné odkúpenie objektu.
okrem technického zhodnotenia.

Mur. Il‘anovská — na základe znaleckého posudku, na ktorom sa dohodnú obe zmluvné strany.

Int. Géci —to znamená, že znalecký posudok bude vyhodnocovať. akéje technické zhodnotenie
od času. kedy mesto budovu BIVS previedlo. do súčasného stavu.

Mar. Ifanovská — v podstate ide ešte o zhodnotenie pred uzavretím zmluvy. pretože BI\Š časť
flnancií do objektu vložila pred účinnosťou zrnluvy a d‘alej ho zhodnocovala.

Inp. Géci — poznamenal, že ak si mesto neuplatní predkupné právo, spoločnosť, ktorá vlastní
budovu,ju ponúkne na predaj za trhovú cenu, pričom mesto má momentálne možnosť získať
túto budovu do spatného vlastníctva iba za technické zhodnotenie a následne ju cez Ovs

prípadne poskytnúť do predaja. To znamená, že mesto teraz musí do toho vložiť určité
prostriedk. kupuje si však majetok. který predttm spoločnosti darovalo.

J. Grešo — pokiaľje vážny záujemca (ev. škola), myslí si. že by bob vhodné, aby mu mesto túto
budovu predalo.

Mar. Dvorščáková — podstatou je, že Ev. škola prejavila záujem O prenájom pricstorov, pritorn
mesto chce túto budovu odkúpiť od súčasného vlastníka a pravdepodobne ju potom prenajat‘
Ev. škole. Zaujímala sa, či takýlo prevod bude pre mesto prínosom. tj, či ned6jde k tornu, že
mesto odkápl túto budovu za vysokú cenu a následne ju prenajrne, resp. predá určitej inštitúcii
napr. za 1 euro.

lnu. Blcháč. PhD. — pvc vysvetlenie uviedol. že BIVŠ mestu oznámil ukončenie svojej činnosti
v uvedených priestoroch a požaduje od mesta vyjadrenie sa k predkupnému právu, které má
zakotvené v zmluve uzatvorenej pri prevode budovy z mesta na BIVS. Medzičasom sa s BIVS
skontaktovala Ev. škola, so zámerom dohodnúť sana prenájme. MsZ má dnes rozhodnúť o tom.
či s prenájmom súhlasí, s tým, že v priebehu obdobia, ked‘ bude budova prenajatá. MsZ
rozhodne o ďalšom postupe, t.j. či mesto budovu odkúpi, alebo sa vzdá predkupného práva.

Mur. DvoršČáková— zaujímala sa, či Ev. škola zatiaľ rokovala lens BIVŠ. alebo už aj s mestem

a či sú stanovené určité podmienky.

lnu. Blcháč. PhD. — Ev. škola s mestem nerokovala — zatiaľ na to nemá dóvod.

lna. J. Bobák — mestu bola doručená žiadosť společnosti AMBIS vš, která sa odvoláva na
znalecký posudek Ing. Mariána Saksa, kde je uvedené, že technické zhodnotenie je 590 175
eur, ale v dóvodovej správe sa uvádza, že technické zhodnotenie zaokrúhlene je ve výške
422 400 eur, preto žiada e zosúladenie týchte infermácií. Pdpemenul. že mesto obdržalo od
BIS za túto budovu 33 000 eur + 16 000 eur zaplatil BIVS Bytovému podniku za určité
realizačné práce, t.j. spolu maximálne 50 000 eur. Nesúhlasí však s tým, aby mesto zaplatilo

cca 600 tis. eur za to, že budovu opať dá zadarmo ev, cirkvi, ktorej deteraz nič nepredalo —

dostala základnú školu, ihriske, kuchynský blok, atd‘. za I Sk.

MUDr. Slafkevský — v rámci diskusie nezaznele, na aký účel mesto uvedenú budovu potrebuje.

Z maklérskeho hľadiska považuje za pochopiteľné, že takáto transakcia je výhodná — ak sa
budova odkúpi. móže sa predať bud‘ hneď. alebo o niekoľko rokov. čo by z pohľadu mesta boli
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umttvené peniaze, s kterými by mesto nemohlo nakladať. Ak chce mesto budovu odkúpiť pre
seba. je potrebné deklarovat‘, na aký účel ju potrebuje. Myslí si, že súhlas na prenájom budovy
Ev. školeje potrebné dat‘. kým však niejejasné, akc chce mesto s touto budovou do budúcnosti

naložiť, nemalo by sa nešit‘ jej spätné odkúpenie.

Inu. Blcháč. PhD. — pripomenul. že momentálne ide len o oddialenie rozhodnutia mesta. či si
bude alebo nebude uplatňovať predkupné právo a mesto akc zmluvný partner vyjadruje len
súhlas k prenájmu budovy, aby pokračovalo jej využívanie na vzdelávacie účely. čoje zmyslom
tejto budovy. O tom, aký bude postup do budúcnosti. sa bude rokovať neskbr.

Inp. fenko — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (17 poslancov za, 4 sa zdržali hlasovania).

Uznesenie bole prijaté pod číslorn 78/2017. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

8/ INTERPELÁCIE POS LANCOV

1. M1.Dr. Alexander SJail(ovský:

a) Interpeloval primátora mesta:

Zaujímal sa, aký je dbvod k tornu, že na zasadnutí MsZ sú prítomní dvaja členovia
Mestskej polície — v prípade, že takýto pokyn vydal primátor mesta, pravdepodobne jednému
z nich je potrebné zaplatiť nadčasy, resp. je otázka, či nechýba pri výkone služby.

Qc/povedc,né nu zasad;;z,/j MsZ : lnu. Blc]iúč. PhD. — vzhľadom na to, že táto otázka nespÍňa
znaky interpelácie. nebude sa k nej vyjadrovat‘.

b) Interpeloval primátora mesta:

Spýtal sa primátora. či sa plánuje niekedy zúčastniť kurzu slušného správania.

Odpovcdané na zasadnwí MsZ : Inu. Blcháč. PhD. — túto interpeláciu považuje za absolútne
nemiestnu.

2. Mar. Ľubica Staroňová:

Interpelovala primátora mesta:

Podbreziny — zaujímala Sa, Č oprava Senickej ulice bude realizovaná v r. 2018 a či na ňu
budú v rozpočte vyčlenené kapitálové prostriedky. alebo bude realizovaná z bežných výdavkov

odboru ZP a dopravy.

3. tne. Štefan Ganoczv, PhD.:

Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o vyčlenenie kapacit na vytvorenie komunikačnej trasy medzi Bodicami

a Demänovou — ul. Lazná 1 (radovka) — prechod cez most do m.č. Demänová, kde je
v súčasnosti hrubá vrstva napadaného Iístia z mohutných líp — požiadal aspoň o čiastočnú

úpravu, aby tam vznikol určitý chodník.
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4. Michal Paška:

a) Interpeloval primátora mesta:
Požiadavka zabezpečit‘ činnosti súvisiace s bežnou údržbou VPS, na ktoré už

v minulosti upozorňoval a doteraz neboli realizované:
— Srnrečianska ulica — oprava spomafovacieho prahu (medzi novinovým stánkom

a mäsiarstvom).
— Pešla zóna Podbreziny — oprava 2 poškodených prístreškov na kontajnery.
— Morušová ul. — osadenie zábradlia ku schodom — zúbradlieje niekoľko dní uložené na

voľnom priestranstve — nieje známe, čije zabezpečené proti krádeži a ktoje za to zodpovedný).
— Podbreziny — basketbalové koše odobraté v letnom období za účelorn opravy —

požiadavka o vykonanie opráv v čo najkratšom čase.

b) Interpeloval primátora mesta:
V rámci opravy mosta na Opavskej ulici navrhol opraviť aj lávku pre peších na Senickej

ulici (medzcry medzi doskami).

c) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Pamiatky zosnulých poďakoval za aktivitu poslancovi za
m.č. Okoličné p. J. Grešovi. ako aj všetkým poslancom, ktorí to podporili a taktiež mestu
Liptovský Mikuláš za to. že sa skultivoval cintorín v Okoličnom. ktorýje aj určitou vstupnou
bránou na sídlisko Podbreziny popri potoku Smrečianka. Zároveň požiadal o vysypanic
a spevnenie dvoch veľkých jám, ktoré vznikli na odstavnej ploche (otočkc pre kamióny), ktorá
sa nachádza medzi PoFnonákupom a železničným priecestím.

Qdpovedcmé mi zasadmuí MsZ : Inn,. D. Grešo. riaditcľ VPS — úprava uvedených plbch už
bola vykonaná.

d) Poďakoval VPS sa veFmi rchle riešenie jeho požiadavky — osadcnie 5 lavičiek na sídlisku
Podbreziny, ktoré zrealizovali v uplynulom období — práce boli vykonané kvalitne ti skutočne
v krátkorn čase.

Informoval, že v nedeľu 15.10.2017 došlo na sídlisku Podbreziny (10— 15 modul. Kemi)
k napadnutiu obyvateľky sídliska Podbreziny diviakom pri zbere šípok. O tcjto udalosti bncď
informoval Mestskú políciu, ktorá následne kontaktovala príslušné poľovné združcnic. Touto
cestou pod‘akoval MsP za skutočne rýeh]e riešenie tejto problematiky a zároveň aj za posilncnie
hliadkovacej služby v tejto lokalite.

5. MUDr. Oldřich Drahovzal:

a) Interpeloval primátora mesta:

Staré mesto — občania sa zaujímajú, či rozkopaný chodník opraví plynárcnskú firma

alebo mesto.
Oč/povadané na zawc/nnÍí MsZ : Inn. Blcháč. PhD. — chodník musí dať do póvodného stavu
fhma, ktorá ho rozkopala.

b) Interpeloval primátora mesta:

Hurbanova ulica — v mene obyvateľov sa zaujímal. či je pravdivá informácia. že na
pozemku, kde sa nachádza súkromný dom. sa má stavať 6-poschodová bytovka — požiadavka

preverit‘ na stavebnom úrade.
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9/ INFORMÁCIE

lnE. Ján BlcháČ, PhD., primátor mesta:

1. Informoval o doručení verejnej výzvy v súvislosti s útulkom Očami psa — uvádza sa
V nej. že vzhľadom na kritickú situáciu. ktorá vznikla nutnost‘ou vvsťahovať útulok pre psov,
zástupcovia združenia prosia o pomoc pri riešenh tejto situácie každého. kto takúto pomoc
dokáže poskytnúť. Verejne žiadajú poslancov MsZ a primátora mesta, aby čím skór svojím
hlasovaním rozhodli o poskytnuti dotácie 14 999 eur pre o.z. Očami psa na výstavbu aspoň
provizórneho útulku pre zvieratá, do ktorého sa údajne majú sťahovať už 2.11.2017. Reaguje
na to istý p. Jurči, ktorý In oznamuje, že podľa jeho názoru by s flnanciami na útulok zrejme
všetci súhlasili, d‘alej že aktuálne sak danej téme na MsZ vyjadruje primátora pred niekoľkými
dňami o tejto téme hovorili aj viaeerí poslanci. Primátor mesta v tejto súvislosti dal verejný
prísľub, že útulok osobne navštívi a budú sa hľadať možnosti ako útulku pomócť (napr. aj
určitou materiálnou pomocou cez zberný dvor VPS). Pokiaľ bude nutná fnančná pomoc, nevidí
problém v tom, aby mesto vyšlo útulku v ústrety; zároveň im bude pri sťabovani nápomocná

MsP. neodporučil to však spájať s predchádzajúcimi témami. ktoré boll na rokovaní MsZ.

2. Pripomenul, že poslanci dostali pozvanie na niektoré akcie, ktoré sa v meste vefmi
intenzívne konajú, čo je znak toho, že mesto žije. Jedným z podujati bude slávnostné

odovzdanie ocenenia „Cestný občan mesta Liptovský Mikuláš in memoriam“ p. Aloisovi
Lutonskému na začiatku konferencie o mestskom turizme, ktorá sa uskutoční dňa 7.11.2017
v hoteli Jánošík a na ktorú všetkých poslancov pozval. Podotkol, že myšlienky p. Lutonského
o tom, ako s treba starať o tento región a o toto mesto. čo sám naplnil aj konkrétnymi činmi.
móžu všetkých len obohatiť.

10/ ZÁVER

Ing. Ján Bleháč. PhD., primátor mesta. poďakoval všetkým pritomným za účast‘
a zasadnutie mestského zastupitefstva ukončil.

Ing. Marta Gutraiová Ing. Ján B Č, PhD.
prednostka MsU primát q esta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Sylvia Cukcrová (iuc

Ing. Jaroslav Čefo

Zapísala: Anežka Drbiaková
V Lipt. Mikuláši 20.11.2017
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