
ZÁPISNICA Č. 7/2018
zo XLVI. zasadnutia mcstského zastupitcl‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo

dňa 27. júla 20180 15.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskorn Mikuláši

P RÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blchůč. 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! Ing. Lucia Cukerová
7! Ing. Sylvia Cukerová
8/ MUDr. Oldřich Drahovzal
9/ Mgr. Anna Dvorščáková

10/ Ing. Štefan Ganoczy. PhD.
11/ Ing. Matej Géci
12/ Jaroslav Oteše
13/ Mgr. Vincent Kultan
14/ Mgr. Miroslav Neset
15! Michal Paška
16! MUDr. Alexander Slaíkovský
17! MUDr. Alžbeta Smiešna
18/ Karol Székely
9/ Ľuboš Trizna

20! Ing. Rudolf Urbanovič
21/ MUDr. Marta Voštináková

OSPIUVEDLNENÍ:

1/ Peter Cibák
2! Ing. Jaroslav Cefo
3! Marek Nemec
4/ Mgr. Ľubica Staroňová

PRIZVANÍ:

1! Ing. Maila Outraiová, prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

4/ PhDr. Miroslava Almanová. vedťica odboru vnútorncj správ‘ MsU
5! Mgr. Anna Iľanovská. vedúca právneho odboru MsU
6! Ing. Miloš Bernik. vedúci odboru výstavby MsU
7/ doc. Mgr. Ján Hučík. PhD.. vedúci odboru školstva MsU
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8! Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
9! Ing. Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky MsU

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva oĹvoril u viedol Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor
mesta.

Uviedoh že o ospravedlnenie neúčasti na zasadnuti požiadali poslanci p. Peter Cibák,
Ing. Jaroslav Cefo. p. Marek Nemec a Mgr. Ľubica Staroňová. Konštatoval. že na začiatku
rokovaniaje prítomnch 20 poslancova mestské zaswpitefstvoje uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie,
do ktorej odporučil zvouť poslancov Ing. Luciu Cukerovú, Mgr. Annu Dvorščákovú a Ing.
Mateja Géciho. Návrhová komisia v tomto zložení bolu schválená (19 poslancov za, I
nehlasoval).

Za zapisovateFku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovateľov
zápisnice poslancov p. Michala Pašku ap. Karola SzékeLyho.

3/ SCIIVÁLENIE PROGRAM U ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. uviedol, že toto neplánované zasadnutie
mestského zastupiteľstva bob zvolané predovšetkým z dóvodu. že dňa 10. 7. 2018 predseda
Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím vyhlásil voľby do orgánov
samosprávy pre volebné obdobie 2018 —2022, ato na deň 10. novembra 2018 a z toho dóvodu
je potrebné, aby v čase od 10. 7. do 12. 8. MsZ rozhodlo predovšetkým o dvoch veciach. ato
o určení rozsahu výkonu Funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na nasledujúce funkčné
obdobie a o určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo
volebných obvodoch pre budúce volebné obdobie, Dalej sado programu pridala agenda. která
je v súlade s potrebami mesta Liptovský Mikuláš potrebné prerokovaf. Co sa tÝka návrhu
programu, upozornil na úpravu v bodech č. 4 a 5, kde sa mení póvodne nesprávne uvedený
rozsah volebného obdobia. ato z rokov 2019—2022 na roky 2018—2022.

Mur. Vincent Kultan. poslanec mestského 2aswpzteľstva — v súvislosti s tým. že v minulom
roku sa schvaFovalo všeobecne závUzné nariadenie o rniestnych daniach a miestnom poplatku,
kcdy upozorňoval, že takto prijaté VZN bude pravdcpodobne v rozpore so zákonem. čo
nakoniec potvrdil aj prokurátor, na kterého sa obrátil. sa zaujímal. ako chce mesto túto situáciu
riešiť. Pripomenul, žeje už tretie zasadnutie MsZ odvtedy ako bol protest prokurátora doručený
mestu, t. j. mesto už dávno vie, že má schválené protizákonné VZN. Myslí si, že poslanci by
mali dostať od vedenia mesta určitý návrh na zjednanie nápravy. Podl‘u jeho názoru bol
dostatočný čas na to. aby si právne oddelenie mesta naštudovalo, kde boba chyba a aby sa VZN
uviedlo do súladu se zákonem. Nic je prijateľné. aby primátor odbil poslancov slovami, že
..prokuráterje (iež proti tomuto mestu a nerozumie tomu“. Mysli si, že prokurátor tomu rozumie
a bob by potrebné uviesť VZN na pravú mieru. Z tohto dövodu sa pýta, prečo tento bod nic je
v programe rokovania MsZ.
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Ľuboš Trizna. poslanec mestského zastupiteľstva — informoval, že na facebooku zachytil určitý
príspevok od Mgr. Kultana ohľadom tohto problému, je mu však ľúto, že Mgr. Kultan si
ncoveril u zamestnancov mesta. v akom stave sa tento problém nachádza. Pripomenul, že do
8. 8. 2018 mesto mulo podať prokurátorovi zmenený návrh, ktorý sa už aktuúlne nachádza
u prokurátora a v blízkej dobe bude prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zo
strany Mgr. Kultana ide teda o neoverené informácie, ktoré zverejňuje na sociálnych sieťach
a takýmto spósobom zavádza verejnosť.

Mar. Kultan — reakciu p. Triznu označil ako plnenie si politickej úlohy brániť primátora
a vedenie mesta. Zdóraznil. že poslanci nemajú prístup k informáciám o postupe v pripade
podania protestu prokurátora. Pritom poslanci schválili VZN a majú právo dozvedieť sa
o takýchto podstatných skutočnostiach. To, že p. Trizna navštcvuje kanceláriu vedenia mesta
a zis[‘uje si informácie. neznamená, že tak mto spósobom si majú zisťovať informácie aj ostatní
poslanci. Primátor. resp. vedenie mesta má povinnosť im tieto informácie predložiť.

lnu. Blcháč. PhD. — vvprosuje si, aby Mgr. Kultan takýmto spósobom urážal primátora
a obviňoval ho z niečoho. čo nic je pravda. Pravdepodobne však plní politickú úlohu a hovorí
o veciach. o ktorých nevie. resp. na ktoré by sa mohol pÝtať inak ako neslušným a drzým
spósohom. Taktoje však jeho celkový prístup a spósob komunikácie.

MUDr. Alexander Slalkovský. poslanec mestského zastupiteFstva — (mimo mikrofónu) —

upozornil, aby sa primátor venoval prcrokovávaněmu bodu, t. j. programu rokovania
a nevystupoval politicky.

lnu. Blcbáč. PhD. — upozornil poslanca MUDr. Slafkovského, že ak chce diskutovat‘, aby mu
neskákal do reči a aby sa prihlásil bud‘ do rozpravy, alebo do faktickej poznámky. Pripomenul,
že reaguje na rozpravu poslanca Mgr. Kultana. ktorý pravdepodobne plnil politickú úlohu, resp.
politickú objednávku MUDr. Slaltovského a vyjadril sak niečomu, čo vóbec nieje v programe
tohto zasadnutia. Vysvetlil. prečo sa O spomínanom VZN dnes nerokuje; Opozičný poslanecký
klub sa obrátil na prokurátora Okresnej prokuratúry s návrhom, aby bol vydaný protest
prokurátora k VZN a tento protest aj bol vydaný. Mesto požiadalo prokurátora o to, aby mohlo
VZN upravit‘ v zmysle protestu v čase. ked‘ sa bude toto VZN prerokovávať, t. j. v novembri
alebo v deccmbri. Prokurátor odpovedal minulý týždeň stým, že mesto má do 8. 8. 2018
možnosť mu napisať, akým spósoborn bude v tejto veci pokračovať. Pokračovať bude takým
spósohom. že MsZ bude tento protest prerokovávať v septembri a bud‘ ho prijme alebo
neprijme. Zároveň informoval Mgr. Kultana v súvislosti sjeho záujmom oto, akým spósobom
bude mesto získavať nedoplatky za dane. že mesto vychúdzalo z toho (mák tomu aj usmernenie
z MF SR. ktoré treba zanalvzovať), že pokiaľ mu niekto dlhujc nízku sumu (napr. 20—30 eur).
je určite fudskejšie. slušnejšie a zodpovednejšie umožnit‘ tomuto dlžníkovi si túto čiastku
uhradif bez toho. aby musel platiť d‘alších 150 eur exekútorovi (mesto si ho v r. 2013 najalo
z Bratislavy). cca 30 — 40 eur advokátovi (toho si mesto v r. 2013 najalo z Ružomberku)
a k tornu súdny poplatok 1660 eur. Prístup súčasného vedenia mesta k takýmto obyvatcl‘om.
ktorí možno mali vážny dóvod k tomu. že nemohli zaplatiť dane, resp. mali určitý dočasný
nedostatok flnancii alebo boli v núdzi. je taký. že im chce umožnit‘. aby zaplatili len samotnú
čiastku dane a nic mnohonásobne navýšenú. ako to nešilo b‘valé vedenie mesta. Zároveň
uviedol. že v scptembri bude poslancom predložená informácia aj o tom. akým spösobom
prcbichajú exekúcie. ktoré zaviedlo bývalé vedenie v roku 2013. keď obyvLltelia, ktorí nemali
peniaze na zaplatenie dane vo výške 15 — 20 eur, musia nakoniec zaplatiť 200 — 300 eur.
Súčasné vedenie mesta si v rámci zákona o slobodnom pristupe k informáciám vyžiadalo od
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všetkých súdov na Slovensku inForn-iáciu, ako postupuje vymáhanie týchto nedoplatkov. Čo sa
týka protestu prokurátora, je vecou mestského zastupiteFstva. či ho prijme abbo neprijme. Ak
ho neprijme, prokurátor může pokračovať ďalej, alebo ho může prijať a zmeniť VZN. čo potom

znamená, že ti, ktorí budú hlasovať za zmenu VZN, budú hlasovať zato, že mesto bude musieť
znova uplatniť tie exekučně postupy, ktoré bolí zavedené v roku 2013 a spomínani neplatiči sa
dostanú do ešte horšej situácie. Na otázku Mgr. Kultana odpovedal, že táto téma bude zrejme
predmetom septembrového rokovania MsZ. Pripomenul, že poslanec Mgr. Kultan nič
konkrétne nenavrhol (použil voči nemu invektivu) — v prípade, že chcel, aby MsZ o tom
rokovalo, mal pripraviť materiál. rozdať ho poslancom a dať návrh na zaradenie do programu.
Keďže k návrhu programu uvedenému v pozvánke neboli predložené žiadne zmeny a dopInky,
dal o ňom hlasovať,

Mestské zastupiteľstvo program rokovania schválilo (17 posbancov za, 3 nehlasovali).

P R O G R A M

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ Voľba návrhovej kornisic, určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice

3/ Schválcnie programu rokovania

4/ Organizačné otázky:

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš
na funkčně obdobie rukov 2018—2022

5/ Organizačně otázky;

Určcnie volebných obvodov a počtu poslancov mcstského zastupiteľstva
vo volebných obvodoeh pre vol‘by do orgánov samosprávy obcí
na volebné obdobie rokov 2018—2022 v mcste Liptovský Mikuláš

6/ Návrh na zmenu zrind‘ovaeej listiny základnej školy v zriad‘ovatel‘skcj
působnosti mesta Liptovský Mikuláš

7/ Návrh na predaj prebvtočnébo majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladan ic s ni aj etkovÝ ni i práva lni Jfl esta

8/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

9/ Správa o výsledku kontroly:
Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácH
a pokladničného zostatku:
A. Materská škola, Vranovská č. 601, Liptovský Mikuláš
B. Komunitně centrum „Nový svct“ Illboké, Sportová 119014 Liptovský

Mikuláš

10/ Interpelácie poslancov

11/ lnformáeie

12/ Záver
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4/ ORGANIZAČNĚ OTÁZKY:

URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE PRIMÁTORA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA FUNKČNÉ OBDOBIE ROKOV 2018-2022

Návrh pred[ožila Ing. Martu Gutraiová. prednostka MsŮ. Uviedla. že vzhFadom na
povinnosti, ktoré je potrebnč splníť v súvislosti s vvhlásením volieb do orgánov samosprávy.
je potrebné určíť aj rozsah výkonu Funkcie pľimátora. Vychádza sa z legislativy, t. j. zo zákona
o obecnom zriadení. predovšetkým z veľkostnej kategórie mesta a rozsahu povinností
primátora mesta. V pripade mesta Liptovský Mikuláš prichádza do úvahy pre primátora mesta
výkon v rozsahu 100 % úvázku. ktorý sa predkladá na schválenie. t. J. nejedná sa o žiadnu
zmenu oproti doterajšiemu stavu.

In!,. Matej Géci. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez
zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návr jednomyseľne schválilo (21 poslancov za). Uznesenie holo
prijaté pod číslom 57/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

5/ ORGANIZAČNÉ OTÁZKY:

URČENIE VOLEBNÝCH OBVOI)OV A POČTU POSLANCOV
MESľSKÉl 10 ZASTUPI‘ľEl!STVA VO VOLEBNÝCH OBVOI)OCII
PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ NA VOLEBNÉ
OBDOBIE 1(01(0V 2018—2022 V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložil Ing Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Uviedo[, že Národná rada
Slovenskej republiky cca v marci tohto roka po príprave a pripomienkovom konaní schválila
novelizáciu zákona o obecnom zriadení Č. 369/1990 Zb. Mesto Liptovský Mikuláš na túto
novelizáciu už viackrát reagovalo — nešilo zmenu rokovacieho poriadku, nešilo postavenie
hlavného kontroléru mesta. t. j. všetky zmeny, ktoré táto novelizácia zákona priniesla. boli už
implenwntovaná do práva mesta Liptovský Mikuláš. Pnipomenul. že k návrhu. ktorý bol
prerokovávaný v NR SR a ktorý bol so zmenami nakoniec schválený. boli zo strany Združenia
miest a obcí Slovenska. zo strany Unie miest Slovenska, ale aj v spolupráci s Ministerstvom
vnútra SR navrhované zmeny počtov poslancov. V súčasnosti je rozpätie počtu poslaneov pre
mesto Liptovský Mikuláš od 19 do 25. t. j. maximum 25 poslancov. čo dlhodobo platí. I. Zn..

že mestské zastupiteľstvo má 25 poslaneov. tak ako sa to navrhuje aj v predloženom materiáli.
V póvodnom návrhu. ktorý pnipravilo ZMOS a prerokovalo ho niekol‘kokrát aj s ď)ašírni
zodpovednými partnermi a Ministerstvom vnútra SR, ktoré zákon prcdkladalo, bol počet
poslancov prc veFkostnú kategóriu miest, akým je mesto Liptovský Mikuláš, v rozpátí 13 — 17.
Tento návrh však nebol prijatý. ale bol prijatý pozmeňovací návrh, aby počty poslancov zostali
nezmenené — argumentovalo sa tým, že by došlo k obmedzeniu zastupiteľskej demokracie, resp.
k zmene rovnováhy medzi zastupitel‘stvami a inštitútom primátora resp. starostu. Tento návrh
na zníženie počtu poslaneov bol podrobený knitike aj zo strany mimovládnych organizácií
a nakoniec sa neprijal. Bob konštatované, že flnančná úspora, ktorá by z toho vyplývala, by
nebo)a adekvátna tornu. aby sa dodržala zastupitel‘skú dernokracia. Preto navrhol prijat‘
uznesenie tak ako je pripravené. kde sa navrhuje 8 volebných obvodov v rneste Liptovský
Mikuláš a určuje sa počet poslancov v rovnakom zložení ako jev súčasnosti.
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lmz. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — v rámci rozpravy Umočil žiadosť
poslanca Ing. Jaroslava Cefa z neúčasti na tomto zasadnutí mestského zastupilel‘stva.

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

Mestské zastupiteLstvo návrh jednomyseľne schválilo (21 poslancov za). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 58/2018. Obsah uzneseniaje prí]ohou tejto zápisnice.

6/ NÁVRH NA ZMENU Z1UAĎOVACEJ LISTINY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÓSOBNOSTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predbožila Mgr. Anna Iľanovská. vedúca právneho odboru MsÚ. Uviedla. že
návrh na zmenu zriad‘ovacej listiny Základnej školy na ulici Cs. brigády sa predkladá
v súvisiosti s udelením čestného názvu školy Ministerstvom ško]stva, vedy, výskurnu a špoflu
SR s tým, že názov školy bude znieť „Základná škola Miloša Janošku“. Z tohto dóvodu sa
predkladá návrh na sehválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine.

MUDr. Slalkovský — nenamieta proti osobnosti p. Miloša Janošku, ale vzhľadom na to, že
základná škola sa nachádza na ulici Cs. brigády, myslí si, že ak by sa mala uchádzať o iný
názov, než pod akým ju obyvatelia poznajú, mala by sa volať napr. Základná škola Prvého
československého armádneho zboru, pretože práve k tejto ulici sa viažu určité historické
súvislosti. Predložený návrh podľa neho nie je celkom odóvodnený, aj ked‘ móže byť prijatý,
pretože obyvatelia dlhodobo vnímajú táto školu ako Základnú školu Cs. brigády. Preto dal
návrh na stiahnutie tohto materiálu z rokovania.

lnu. Blcháč. PhD. — poznamenal. že poslanec MUDr. Slafkovský zrejme nechápe predmet
prerokovávaného návrhu. pretože o názve školy bob rozhodnuté v MsZ už pred 2 rokmi.
medzičasom to bob schválené na ministerstve a názov bol uvedený slávnostným aktom priamo
na mieste za účasti potornkov p. Miloša Janošku; teraz ide leno formálny akt. ktorý je potrebné
odsúhlasiť. Pokiaľ by MUDr, Slafkovský trval na svojom stanovisku. odporučil mu vypracovať
a pred]ožiť návrh na zmenu názvu Základnej školy Miloša Janošku. ktorý je už schválený.

Mur. lFanovská — uviedla. že aj na základe potvrdenia MŠVVaŠ SR v zmysle * 18 ods. 5 zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov škola s týmto názvom už bob zaradená do
siete škól. Touto zmenou zriaďovaeej listiny sa len dáva do súladu skutkový stav s právnym
stavom.

1n. Géci — predložil na hlasovanie pozmeňovací návrh poslanca MUDr. S]afkovského stiahnuť
tento bod z hlasovania.

Pozmeňovací návrh nebol schválený (2 poslanci za. 11 proti, 3 sa zdržali hlasovania. S
nehlasovali).

Inu. Géci — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmenv.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (20 poslancov za. 1 sa zdržal hlasovania). Uznesenie
bob prijaté pod číslom 59/2018. Obsah uznesenia je prilohou tejto zápisnice.
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7/ NÁVRH NA PREBAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI
MESTA

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ. Uviedla, že
návrh bol prerokovaný v komisii Rnančnej a majetkovo-právnej i v mestskej rade, ktoré ho tak
akoje predložený, odporučili schválit‘. Ideo predaj a nakladanie s majetkom mesta v súlade so
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a zákonom o majetku obci. s tÝm. že
v pripade predaja ide o prebvtočný majetok mesta. Pod čast‘ou II. vo všetkých bodoch jde
o návrhy ako prípady hodné osobitného zretel‘a, na ktoré je potrebný súhias 3/5 všetkých
poslancov. Pod čast‘ou 111. sa predkladá v súvislosti s bodorn 3 schvaľovacej časti návrhu na
uznesenie zmšenie bodu 11 uznesenia Č. 32/2018 zo dňa 12. 4. 2018. StruČne priblížila
jednotlivé body schvaľovacej časti návrhu: pod bodom 1.1 ideo zámenu nehnuteľností medzi
mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou VEREX REALITY, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš,
a to pozemku vo vlastníctve mesta o výmere 548 m2 nachádzajůceho sa v lokalite pri obchode
‚.Papuča“ na Nábreží 4. apríla za pozemok vo výlučnom vlastníctve spoločnosti VEREX
REALITY, spol. s r.o. o wvnakej výmere, t. j. 548 m2. Tieto pozemky budú slůžiť v prípade
nadobudnutia spoločnosťou VEREX na vybudovanie nových parkovacích miest v súvislosti
s nadstavbou obchodu, ktorou pribudne 28 nových bytov. Pod bodom 1.2 ide o uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenechanie pozemku vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš do nájmu.
Pod bodom 2 ide o predaj prebytočného majetku a zároveň zriadenie predkupného práva
v prospech mesta Liptovský Mikuláš, ato stavby .‚Cistiareň“, súp. Č. 1814 spolu s pozemkom
o výmere 464 m2 a novovytvorených pozemkov o výmerách 175 m2 a 43 m2. Pod bodom 3 ide
o zdmenu pozemku nachádzúceho sav k. ú. Palúdzka vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš
a pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Liptovská Ondrašová vo vlastníctve spotočnosti
LAVENDER JASNA. s.r.o. 50 sidlom v Bratislave. Pod bodorn 4 ide o uzatvorenie nájomných
zmlúv na byty nachádzajúce sa v objekte Základnej školy na ulici Cs. brigády v prospech
nájomcov — zamestnancov školy, ako aj prenechanie garáže do nájmu.

Inu. BlcháČ. PhD. — doplnil. že dňa 25. 7.2018 bol mestu a všetkým poslancom doručenÝ list
od p. Rastislava Rozbořila, p. Daniely Jaňákovej a dotknutých obyvateľov mestskej časti Lipt.
Ondrašová, ktorí sa obracajú na poslancov s prosbou o podporu pri schval‘ovaní zámeny
pozemkov uvedenej v časti II. bod 3, kde sa uvádza aj odóvodnenie. V rámci mesta sa
uskutočnilo niekoľko stretnutí, kde sa táto situúcia nešila, ale nebolo možné prijať také
technické opatrenia úprav póvodného projektu. ktoré by umožňovali dójst‘ k dohode, preto
navrhované riešenie je práve v prospech týchto obyvateľov m. č. Liptovská Ondrašová.

Mr. Kultan — v mene poslaneckého klubu požiadal o 5-minútovú prestávku pred hlasovaním.
Dalej požiadal primátora. aby prestal urážať členov ich poslaneckého klubu róznyrni
invektívami.

lni.z. Blcháč. PhD. — upozornil Mgr. Kultana, aby sa venoval prerokovávanému bodu programu
a nevenoval sa primátorovi; vyzvat, ho. aby bol slušný a tolerantný.

Mur. Kultan — vzniesol pripornienku k bodu Č. 11/2 — predaj objektu bÝvalej Čistiarne naNábreží
s pozemkami. Nemá výhrady voči tomu. ked‘ sa mesto rozhodne, že budova je prebytočná. ale
v takom pripade by mesto malo postupovať štandardne a predávat‘ túto budovu v sút‘aži. Je
pravdou, že mesto nemusí uvádzať. aký je osobitný zreteľ. ale otázkou je. či chránená dielňa
predstavuje osobitný zreteľ. Zdóraznil. že chránená dielňa je zvýhodnená zo zákona (rózne
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daňové úľavy, atd‘.), preto nechápe, prečo by mesto práve túto budovu, nachádzajúcu sa
v lukratívnej časti mesta, malo predávat‘ ako prípad hodný osobitného zreteľa s podmienkou
dodľžania účelu len na dobu O rokov. Pripomenul, že pri všetkých mých nehnutel‘nostiach,
ktoré mesto predávalo za symbolickú cenu napr. školám, bola podmienka dodržania účelu
využitia na vzdelávaciu činnost‘ určená natrva]o — v opačnom prípade je druhá strana povinná
mestu nehnuteľnosť vrátit‘. Pre nehnuteľnosť. ktorá je predmetom tohto návrhu, mesto
stanovuje podmienku dodržania účelu na 10 rokov, čo podFa neho nie je dlhá doba — po jej
skončení bude budova v podstate vol‘ná a vlastník s budovou i s pozemkami bude möcť
nakladať podl‘a svojho uváženia. Opäť pripomenul. že chránené dielne majú množstvo výhod.
ktoré im poskytue štát, preto si nemyslí, že z pohľadu mesta by chránená dielňa mala byť
niečím výnimočnÝm. čo by mesto malo zvýhodňovat‘. Chránená dielňaje pre mesto rovnaký
parrner ako každý iný podnikateFský subjekt. prew podmienku účelovosti len na 10 rokov
považuje za priliš veľkÝ beneflt. Aj ked‘ túto spoločnosU nepozná. ani voči nej nič nenamieta.
myslí si. že mesto by sa nemalo odchyľovať od štandardu. ktorýmje riadna transparentná sút‘až.

MUDr. Miroslav Bod‘a. poslanec mestského zastupiteľstva — ešte pred prerokovaním tohto
návrhu v komisii finančnej a majetkovo-právnej sa zaujímal o názor poslancov za volebný
obvod Nábrežie. Ich názor bol taký. že budova, resp. okolie budovy nieje príliš udržiavané aje
potrebné ho dať do poriadku, t. zn., že z hfadiska estetiky ide o dobrý krok. Komisia sa
zaoberala aj podmienkami. ktoré požaduje mesto —jednou z nich je, že do troch rokov musí byť
budova skolaudovaná, je teda záľuka. že stavat‘ sa bude. Döležitáje tiež otázka predkupného
práva, to znamená, že ak by spoločnosť nedodržala podmienky, mesto móže tieto nehnuteFnosti
kúpiť späť.

lnr. Štefan Ganoczv. PhD.. poslanec mestského zastupiteľstva — chránenú dielňu považuje za
veľmi významný nástroj, ako ľudí. ktorí majú určité zdravotné postihnutie. dostať do
pracovného pomeru. Na základe vlastných viac akc 1 0-ročných skúseností s chránenou dielňou,
ktoráje v budove Betánie, móže ubezpečiť. že všetci ľudia, ktorí tam pracujú, si vel‘mi vážia,
že chránená dielňa Funguje. Vyvrátil tvrdenie, že štát podporuje vznik chránených dielní — ide
len o jednorazové zvýhodnenie podnikateFa, ktotý zavedie chránenú dielňu. Podľa neho je to
minimum. čo móže štát urobiť pre to, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím udržali
v pracovnom pomere. Preto si myslí, že je dobre. že mesto takýto majetok ponúka aje nádej,
že chránená dielňa sa v budúcnosti rozšíri a zamestná sav nej ešte viac ľudí.

MĽr. Kultan — oceňuje, že MUDr. Boďa konzultoval túto vec s poslancami za Nábrežie.
upozornil ho však, že podstatou jeho pripomienky nebola posledná veta, kde sa stanovuje
podmienka vybudovania a skolaudovania stavby do 3 rokov. ale doba využitia objektu na
chránenú dielňu na 10 rokov— poukazoval nato, že po uplynutí tejto doby už táto podmienka
nebude platit‘.

MUDr. Slafkovsk‘‘ — ak sa mesto chce zbaviť takej budovy ako je bývalá čistiareň na Nábreží,
je potrebné zvážit‘. pre koho a na aký účel. Jedná sa o budovu s pozemkom v podstate v areáli
školy. pričomje všeobecne známe, že na Nábreži chýbajú detské jasle, materská škola, väčšie
priestory pre kluby seniorov — z týchto dóvodov si myslí. že mesto by sa takéhoto majetku
nemalo natrvalo zbavovať. Ak mesto aj napriek tomu chce uprednostniť chránenú dielňu.
osobne by za to zahlasoval len v prípade stanovenia podmienkv. že po zániku chránenej dielne
sa pozcmok a budova vráti spit‘ mestu. Z toMo dóvodu predložil pozmeňovací návrh, aby
zbodu 11/2 návrhu uznesenia bola vvpustená časť o tom, že chránená dielňa bude v objekte len
na dobu 10 rokov a aby bola doplnená veta, že po zániku chránenej diclne sa celý pozemok
a budova vráti do majetku mesta. Co sa týka bodu 11/3 — zámena pozemkov medzi spoločnosťou
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LAVENDER JASNÁ, s.r.o. a mestom, v zásade túto zámenu podporuje, požaduje však
jednoznačné stanovisko od zástupcov mesta, či považujú spor, ktorý malo mesto so
spoločnosťou ZIPCITY ohl‘adom predaja pozemku, za uzavretý, pretože uvedená zámena sa
má uskutočniť za pozemok, ktorý mesto v podstate vysúdilo späť od spoločnosti ZIPCJTY, ked‘
primátor Ing. Blcháč v roku 2010 podpísal zmluvu. Očakáva preto vyjadrenie. či mesto
považuje tento pozemok za deflnitívne svoj a čije to potvrdené aj súdom, najmä vzhľadom na
predpokladané škody, atd‘. Myslí si, že v súvislosti so ZIPCITY budú určité škody, ktoré
znpríčinil primátor Ing. Blcháč, keď podpisal niečo, na čo nemal právo. Pripomenul, že ak
mesto chce zamenif majetok, ktorý nic je mestský. za majetok, ktorý tiež nie je mestský, celá
zámenná zmluva bude v podstate nulová. Preto žiada vyjadrenie, či právne oddelcnie MsU
považuje tento pozemok za deflnitívne mestský — v prípade kladného stanoviska je potrebné
túto zámenu podporiť. poukazuje to však na to, že celý vtedajší projekt, ktorý podporovalo
mesto v roku 2010. bol unáhlený a nedomyslen.

ln2. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — vyjadrenie MUDr. Slaflwvského K bodu č.
2 ohľndom chránenej dielne považuje za pokrytecké. Na základe vlastných skúseností móže
potvrdiť. že veľa z občanov. ktorí sú zdravotne fažko postihnutí. má obrovský problém nájsť si
zamestnanie. Sám má od takýchto ľudí prosby o pomoc pri hfadaní práce a je skutočne problém
určité miesto pre takto znevýhodnené osoby nájsť. Preto predložený návrh osobne podpori;
pripomenul, že sa navrhuje predaj za cenu podľa znaleckého posudku. V pripade. že sa tento
návrh neschváli, mesto tým v podstate ubliži spoluobčanom, ktori v rámci svojho hendikepu
majťi problém sa zamestnaf. Na margo toho Sa MUDr. Slatkovského spýtat, či si myslí, že napr.
predaj Liptov Arény, ktorá mala hodnotu podFa znaleckého posudku 5 300 tis. eur, za 600 tis.
eur, bol v poriadku — ponechal na poslancov i občanov, aby si o tom urobili úsudok.

Ľ. Trizna — poukázal na to, že MUDr. Slaíkovský svojím vystúpením voviedol do rokovania
vcfmi veľa politiky. Pripomínal určitý starý spor, zrejme si však nenaštudoval potrebné fakty.
prctožc pozemky, ktoré sa majú zamieňať. patria výlučne mestu. Vyzval ho, aby nezavádzal
občanov podobnými vyjadreniami, pričom MUDr. Slaltovský navyše zabudol dodať, že v roku
2011 začala v tomto spore proti mestu bojovať jeho manželka. Aj z tohto hľadiska považuje
osočovanic primátora zjeho strany za prehnané, napriek tomu mu však chce poďakovať, že
tento bod podporí a postaví sa tak na stranu občanov.

MUDr. Slulkovský — k vystúpeniu Ing. Urbanoviča poznamenal, že opakovane hovorí
nepravdy. Pokial‘ ide o Liptov Arénu, mesto ju doteraz vlastní. Nikdy ju nepredalo. ale je
v prenájme a mesto siju kcdykofvek móže kúpiť späf. ak zaplatí nájomnú zmhivu, za ktorú si
inkasovalo. Faktom je, že mesto je v súčasnosti spokojné. pretože nemusí platiť prevádzku
stratovej haly. naďalej však klame verejnosť tvrdením. že mesto halu predalo. Navyše takto
klame zástupca primátora. ktorý je aj štátnym tajomnikom Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (aj z tohto dóvodu ho nazýva „takzvaný štátny tajomník“). Vyjadrenie p. Triznu
ohľadom právneho zastupovania v tomto spore JUDr. Slaitovskouje tiež nepravdivé. pretože
jeho manželka nikdy nikoho nezastupovala v tomto spore. Zastupovala mesto v úplne mom
spore. t. zn., že prerokovávaný bod nemá nič spoločné s činnosťou jeho manželky. Poslanec Ľ.
Trizna tmto opätovne prcukázal. že nemá prehľad o podstate prerokovávaných vccí.

Inz. Urbanovič — poznamenal, že keď MUDr. Slaĺkovský stráca argument‘. snaží sa byť
invektívny. Jeho vyjadrenia, i spösob. akým predal Liptov Arénu. považuje za nehorázne.

Ľ. Trizna — v súvislosti s bodom 11/3 pod‘akoval v mene dotknutých občanov mestskej časti
Liptovská Ondrašová vedeniu mesta za to. že sa mu podarilo s investorom dohodnúť táto

9



zámenu a že sa vedenie mesta postavilo na stranu občanov. V tejto súvislosti poprosil všetkých
kolegov poslancov o podporu tohto bodu. Zároveň dal návrh, aby komisia územného rozvoja
a výstavby v súčinnosti s hlavnou architektkou preverila takéto miesta v rámci celého mesta
Liptovský Mikuláš, ktoré by sa prípadne mohli riešiť zmenou územného plánu, aby
nedochádzalo k situáciám ako v Lipt. Ondrašovej. že 8 metrov od jedného bytového domu sa
plánuje výstavba d‘alšieho bytového domu. K rozprave MUDr. Slaíkovského pripomenul, že
nikdy sa nevyjadril v tom zmysle, že manželka MUDr. Slalkovského zastupovala mesto. ale
naopak. jeho manželka zastupovala práve protistranu. V súvislosti s Liptov Arénou je potrebné
obyvatefov informovať. že hala je sice zatiaf v nájme. aleje vyňatá z majetku mesta. Zdöraznil,
že k tornu. aby sa zmluva. ktorú MUDr. Slaflovský podpísal. vypovedala, musia súhlasiť obe
strany. To znamená, že ak sa TMR vyjadri, že so zrušením zmluvy nesúhlasí, mesto nič
nedosiahne. Oázneje. prečo VPS už nevedú Liptov Arénu vo svojom majetku. Pripomenul, že
v r. 2022 resp. 2023 TMR zaplatí cca 150 eur a Liptov Aréna sa automaticky stane jej
majetkorn. Zmluva je teda nezrušiteľná. pokiaľ s tým TMR nebude súhlasiť. Požiadal preto
MUDr. Slafkovského. aby nezavádzal vcrejnosť.

Mur. Kultan — poznamenal, že Liptov Aréna nie je predmetom tohto rokovania, pričom
poslancovi L. Triznovi primátor nenaznačil, že diskutuje mimo témy (opozičnému poslancovi
by v takom pripade už dávno odobral slovo). Dalšou vecou je zahusťovanie výstavby, na čo
osobne už pred časom poukazoval — odporúčal neodpredávať pozemky. ktoré sú medzi
bytovkami. aby mesto mohlo do budúcnosti o nich rozhodovať. Komisia URaV o tom síce už
rokovala, ale návrh jej bol doručený takým spösobom. akýmje riadené celé mesto. tj. členovia
komisie dosLli od sekretárky e—mail v podstate s príkazom, aby túto vec prerokovali.

[nu. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec mestského zastupiteľstva — uviedol, že medzi návrhmi
na doplnok Č. 6 Uzemného plánu je zaradenú aj takáto úloha, t. j. prehodnotiť všctky plochy
v meste z titulu zahusťovania výstavby a posúdenia s regulatívmi Uzemného plánu.
Predpokladá. že doplnok bude spracovávaný v najbližšom roku.

MUDr. Slaíkovský — k otázke Liptov Arény poznamenal, že ak by si poslanci dobre naštudovali
podklady. ktoré boli v tom čase predložené do MsZ, dozvedeli by sa oveľa viac. Celý problém
okolo Liptov Arény bol predovšetkým v tom. že veľké asfaltové parkovisko. ktoré bob
postavené z prostriedkov eurofondov cez mesto. využíval Aquapark bezplatne. Na druhej strane
mesto prevádzkovalo halu so stratou cca 120— 30 tisíc eur ročne. Keby mesto inkasovalo 30
tis. eur za prenájom parkoviska, malo by z čoho prevádzku haly vykryť a nikdy by neuvažovalo
o takto zámene. Žiaľ. v tom čase nebola má možnosť. pretože takúto dohodu podpísal s TMR
cca v r. 2008—2009 vtedajši primátor Ing. BlcháČ. t. j. zadarmo dal TMR 130tis. eur ročne, čo
mohol byť prenájom za parkovisko. Ked‘ nasledujúce vedenie mesta zistilo. aký je stav,
požiadalo TMR. aby parkovisko vrátili, prípadne si ho prenajali. alebo sa zmluva zruší — v tom
je podstata tohto problému.

Ľ. Trizna — pod‘akoval Ing. arch. P. Bobákovi za to, že komisia ŮRaV sa začala venovať aj
oiázke vofných pozemkov medzi bytovými domami. Na margo vystúpenia MUDr.
Slafkovského pripomenul, že Liptov Aréna mala hodnotu vyše 5 mil. eura MUDr. Slafkovský
podpísal zmluvu o prenájme za 650 tis. eur, t. zn. že v r. 2022—2023 sa za 150— 200 eur Liptov
Aréna stane majetkom flrrny TMR,

lnu. Blcháč. PhD. — v súvisbosti so zri2denim chránenej dielne vjadril poFutovanie. že
niekwrým Fud‘om chýba sociálne cítenie. Co sa lýka bodu 11/3, MUDr. Slafkovského sa snažil
upozorniť, aby nediskutoval mimo misu. pretožc keby postupoval múdro. nekládol by si otázku,
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či mesto möže zamieňat‘ pozemok v Palúdzke za pozemok v Lipt. Ondrašovej, ktorý je vo
vlastníctve spoločnosti LAVENDER JASNA, s.r.o. Je evidentně, že ho móže zameniť, pretože
pozemok v Palúdzke patrí mestu. Pokiaľ ide o pochybnosti MUDr. Slaĺkovského ohFadom
ZIPCITY, možnej pokuty, atď.. pripomenui. že stále existuje hrozba, že mesto pľíde o dóležité
pozemky len proto, lebo istá rodina. ktorá boin od roku 2009 zastupovaná JUDr. Slalkovskou
v spore proti mestu Liptovský Mikuláš, keď bol primátorom mesta MUDr. Slafkovský. chcela
od mesta získať pozemky. súčasťou ktorých mali byť aj pozemky, ktové sú predmetom tohto
návrhu. Dúfa však, že k tomu nikdy nedöjde. pretože je nemysliteľné, aby bývalú viastníčku,
ktorá tieto pozemky v r. 1988 prodala pod výstavbu síd]iska, 14 rokov po jej smrti určitá
odhorníčka — lekárka vyhlásila za nepríčetnú. Pokiaľ takÝto posudok súd uzná, potom možno
pochybovat aj o celom súdnictve a možno sa domnievať. či rozhodnuie súdu nemá spojitosť

s uvedeným právnvm zastupovaním. Myslí si. že eeK tento spor je pre MUDr.
Slaíkovského dóležitý. pretože zrejme mali vidinu, že sa dostanú k určitým veľkým pozcmkom
v Palúdzke — pravdepodobne išlo o dohodu s uvedenými reštituentmi. Osobne sa čuduje rodine,
ktorú zastupovala JUDr. SlaWovská. že kvóli majetku pripustila. aby ieh matka bola 14 rokov
po jej smrti vyhlásená za nepríčetnú. hod do konca svojho života riadne preberala dóchodok,
mala ohčiansky preukaz, atd‘.

Na žiadosť poslaneckého klubu pred h]asovaním vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút.

lnu. Blcháč. PhD, — po skončení prestávky pre verejnosť a médiá upresnii argumenty. ktoré boli
používané v súvislosti s chrúnenou dielňou. tj. podmienka dodržania účelu po dobu 10 rokov
a porovnávanie s tým. ked‘ mesto predáva majetok za symbolické I euro resp. 1 eurú na

vzdelávaeie účely na dobu neurčitá. Pripomenul, že v tomto prípade sa predáva malá budova
za 87 200 eur. t. zn., že ideo riadny predaj a peniaze budú použité v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom mesta. Preto si myslí, že uvedené argumenty nic sú namieste a predložený návrh je
v poriadku. Požiadal návrhovú komisiu o predloženie jednotlivých návrhov na hlasovanie.

lnu. Céei — predložii na hlasovanie pozmeňovací návrh poslanca MUDr. Siaikovského. aby
v bode 11/2 boia z uznesenia vypustcná časť, ktorá obmedzuje dobu prevádzkovania chránenej
dielne na 10 rokov.

lnu. Blcháč. PhD. — pripomenul, že v predehádzajúcom vstupe vysvetlil, že porovnávanie nic
je namieste. pretože v tomto prípade mesto predáva majetok za riadnu cenu a neprichádza do
úvahy. aby ho o 10 rokov kupovalo spať za táto cenu. vrátane úrokov.

Dal hlasovat‘ o pozmeňovacom návrhu poslanca MUDr. Slaíkovského.

Pozmeňovncí návrh nebol schválený (7 poslaneov za. 10 proti, 3 sa zdržali hiasovania. I
nehavul).

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

— časť 1. konštatačná — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (21 poslancov za);
— bod 11/1.1 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (21 poslaneov za);
— bod 11/1.2 — bez zmenv — návrh schválený (20 poslaneov za. I nehlasoval);
— bod 11/2 — bez zmenv— návrh schválený (15 posiancov za, 6 sa zdržali hlasovania):
— bod 11/3 — bez zmenv — návrh schválený (19 posiancov za. 2 nehlasovali);
— bod 11/4.1 — bez zmenv — návrh schválený jednonwseľne (21 posianeov za);
— bod 11/4.2 — bez zrneny — návrh schválený jednomyseľne (21 posiancov za);
— časť 111. „ruší“ - bez zmeny — návrh schválený jednomyseFne (fl poslancov za).

Uznesenie bob prijaté pod čísbom 60/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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8/ NÁVRH NA ZMENY ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2018

Návrh v zastúpení vedúcej flnančného odboru predložila Ing. Marta Gutraiová,
prednostba MsU. Informovala, že na poslednom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schvaľovalo
navýšenie úvcrového rárnca o 250 000 eur na rekonštrukciu zimného štadióna. Uznesenie bob
prijaté a následne je potrebné zaistif túto transakciu aj z pohľadu ekonomickej klasifikácie, aby
mohla byť zahrnutá do softvéru a aby tieto položky mohli byť čerpané. Jde o technickú otázku,
ktorá vyplýva zo zákona, t. j. dopracováva salo, Čo bob schválené na minulom zasadnutí MsZ
— príjem z navýšeného úveru ajeho použitie sa rozpisuje na jednotlivé položky ekonomickej
klasifikácie.

\‘htr. Kubtan — zaujímal sa. Či táto zmenu rozpočtu nebolo možné vykonať na minulom MsZ pri
schvaľovani úveru.

tnE. Gutraiová — na minulom zasadnutí ešte nebolo jasné, Či sa navrhovaný úver schváli.

lnu. Géci — predložib na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (18 poslancov za, 2 sa zdržali h]asovania). Uznesenie
holo pri jaté pod číslom 61/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

9/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY:

KONTROLA POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ, DOKUMENTÁCIE
POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ A POKLADNIČNÉHO ZOSTATKU:

A. MATERSKÁ ŠKOLA, VRANOVSKÁ Č. 601, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
B. KOMUNITNÉ CENTRUM „NOVÝ SVET“ HLBOKÉ, SPORTOVÁ

1190/4, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu prcdložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že táto kontrola
bola vykonaná v zmyste Plánu kontro]nej činnosti schváleného uznesením MsZ Č. 89/2017.
V kontrolovanorn subjekte Materská škola Vranovská ul. boli zistené 4 nedostatky, ktoré
popísal v zmyste predloženej správy. Subjekt predbožil kontrolnému orgánu opatrenia
k náprave zistených nedostatkov. V kontrolovanom subjekte Komunitné centrum Nový svet
Hlboké neboli kontrolným orgúnom zistené nedostatky.

tnu. Géci — predtožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mcstské zastupiteľstvo návrh schválilo (19 poslancov za, I sa zdržal nehlasoval). Uznesenie
boto prijaté pod čísbom 62/2018. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

10/ INTERPELÁCIE POS LANCOV

Inu. Jozef Bobák
a) Interpeloval primátora mesta:

Upozornil na sLvebný odpad (sanitárne zariadenie) vedl‘a kontajnerov na ulici Júliusa
Lenka, v blízkosti ihriska, ktorý je tam už cca 2 mesiace — požiadat o odstránenie tohto
odpadu.
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Oclpoveclané na zasadm,íí MvZ: Ini,. Blcháč. PhD. — uvedený odpad pracovníci VPS
odvezú, pokiaľ však poslanci vcdia, kto je púvodcom takáhoto odpadu, je potrebné to
nahlásit‘, prelože nic je prípustné, aby sa vedľa kontajnerov ukladali sanitárne zariadenia.

b) Interpeloval primátora mesta: ‚

Dňa 4. 2. 2018 upozornil oddelenie ZPaP MsU na to, že v rnestskej časti Palúdzka po
asanácii domov nebol odstránený stavebný odpad a hrozí premnoženie škodcov
a hlodavcov. Od spoločnosti, ktorá toto stavenisko vlastní, bol doručený list s prísľubom.
že nápravu zrealizuje do 3L 3. 2018. Nestalo sa tak, čo kritizoval na MsZ v mesiacoch
apríl, máj,jún, následne nahovoroch s občanmi a dodnes sa situácia nezmenila. Uvedené
pnestranstvo je v katustroFálnom stave. preto apeloval na zrealizovanie nápravy —

pokosenie a vyčistenie priestoru.

Odprn‘edané na zasadnuiíMsZ.‘ 1n. Blcháč. PhD. — Mestský úrad rieši túto vec úradným
postuporn — odstúpil ju na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý
danej spoločnosn udelil pokutu a spoločnosť sa s týmto problérnom musí vysporiadať.
Mestský úrad si teda v tejto veci splnil všetky zákonné povinnosti.

MUI)r. Alexander Slaíkoyský

a) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal primátora mesta. aby sa v rámci svojej právomoci obrátil na správcu cesy Č.
1/18 s požiadavkou. aby túto cestu riadne udržiaval aj na úseku medzi Rachrnaninovým
námestím a Okoličným — potreba pozametaťju aj v časti. ktoráje vvhradená pre cyklistov
a odstrániť burinu ze stredových ostrovčekov. vrátane doplnenia niektorých chbajúcich
dopravných značiek.

Oclpoveclan na zc,sc,cbzzí/íMvZ: IflĽ. Blcháč. PhD. — uvedená vec jev riešení — pracovníci
mesta komunikujú so správcem cesty aj na térnu údržby úseku od Rachmaninovho
námestia po Okoličné.

b) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o iníormáciu. kedy sa začne s rekonštrukciou cesty na Hodžovej ulici.
Pripomenul. že sa opravujú vedrajšie ulice a hlavná sa neopravuje, pričom práve láje vo
veľmi zlom stave.

OdpovĹdané na :asadnuií MvZ: Ina. Blcháč. PhD. — požiadal poslanca MUDr.
Slafkovského. aby venovai pozornosť zasadnutiam mestského zastupitefstva a štúdiu
materiálov, pretožc na MsZ boli už niekoľkokrát predkladané veci ohľadom rnestských
ulic — asi pred dvomi rokrni bol predložený pasport mestských komunikácií a takisto bol
predložený návrh postupnej rekonštrukcie u]íc, ktoráje rozplánovaná na obdobie 6 rokov
a právc v tomto roku sa začala. Hodžova ulica je v takom sĹave, že nemusí byť
zrekonštruovaná v tomto roku, ale boli uprednostnené tie ulice, které sú v najhoršom
stave, čo mal MUDr. Slafkovský možnosť vidieť v zozname, který bol na MsZ
prcrokovaný a o ktorom sa hlasovalo — vtedy mohol navrhnúť, že prioritne je potrebné
riešiť Hodžovu ulicu.

e) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal primátora mesta, aby sa vzdal často používaného výrazu „mimo misii“ —

odporučil považovať to za napomenutie k slušnosti.

Qdpovedané na zasadnuijMZ: Ini. Blcháč. PhD. — túto interpeláciu označil za zmátočnú.
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Ľuboš Trizna

Pozval všetkých poslancov a vedenie mesta na podujatie „Ondrašovská Fazuľa“, ktoré sa
uskutoční 25. 8. 2018 od 13.00 hod. Túto pozvánku odovzdal v mene organizátorov,
ktorými sú občiansky klub Liptovská Ondrašová, špodový klub Kriváň Liptovská
Ondrašová a dobrovol‘ní hasiči z Liptovskej Ondrašovej.

MUDr. Álžbeta Smiešna

a) Interpelovala primátora mesta:
TlmočiLa požiadavku obvvatet‘ov sídliska Nábrežie na opravu parkoviska pred bytovým
domom Vrbická 1883(K) —jamy, výtlky.

b) Interpelovala primátora mesta:
Tlmočila upozornenie obyvatel‘ov sídliska Nábrežie. že pri budovaní parkovacích miest
pre autá sa nevybudovali chodníky k zdravotnému stredisku. k materskcj škole.
k obchodu a k pošte — obyvatelia majú problém dostať sa k trnto objektom — žiadajú
o vybudovanie chodníkov.

Mur. Vincent Kultan

a) Interpeloval primátora mesta:
Odporučil v mesto aspoň na hlavnýcb uliciach (križovatkách) osadif iníormačné tabule
50 smwovaním jednotlivých ulíc.

b) Interpeloval primátora mesta:
Staré mesto — križovatka ulíc Kuzmányho a Hviezdoslavova — poukázal na svoju
interpeláciu z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, v ktorej požadoval zriadenie priechodu
pre ehodcov (Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽPaD bol situáciu na mieste preverif, žiaľ
nepodarilo sa zorganizovať, aby sa tejto obhliadky zúčastnili aj obyvatelia okolitých
domov). Ked‘že v tomto roku by sa už priechod nestihol zriadiť, odporučil osadiF na
križovatku z oboch strún aspoň dopravné značky „Pozor chodci!“.

c) Interpeloval primátora mesta:
Ulica Hviezdoslavova — zaujímal Sa, či sa niečo podniklo v tom, čo požadoval na
minulom MsZ. t. J. vyzvanie k orezaniu drevín — kríkov. ktoré si súkromné osoby vysadili
v pásoch medzi ich plotom a cestou. Vzhľadom na to. že tieto kriky už zasahujú do cesty
(cyklisti musia zachádzať viac ako I m do vozovky, ktorá nieje príliš široká), odporučil
upozorniÍ týchto občanov na potrebu orezania uvedených drevin.

d) Interpeloval primátora mesta:
Informoval, že od občana mesta dostal e-mail s otázkou. prečo je „Mikulúšske ucho“
nefunkčné. hoci v minulosti dobro Fungovalo, podobne aj rubrika „Otázky a odpovede“.
Občan v tomto príspevku uvádza: ‚.Súčasné vedenie mesta .‚Otázky a odpovede“ zrušilo.
‚ucho“ zostalo nefunkčné a teraz je už eelkom zrušené. Vedeniu mesta sa bud‘ nechce
odpovedať. alebo nemá záujem. hoci na Facebooku sa vvchvafuje tým, že mesto je
transparentné a bez cenzúry.“ Uviedol. že ked‘ túto pripornienku napisal na mestský
Facebook. asi o 30 minút hola vymazaná. V mene uvedeného občana sa zaujímal. kam
můžu občania posielať svoje pripomienky a prečo bola rubrika „N4ikulášske ucho“
ZľUŠeIlÚ.
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11/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. predložil poslancom aktuá]ne informácie:

L. Pripomenul, že v tomto inestskorn zastupitel‘stve sa väčšina poslancov prihlásila
k tornu, že mesto Liptovský Mikuláš sa stane členorn Stredoslovenskej iniciativy, ktorú
původne tvorili rnestá Ružomberok. Banská Bystrica. Zvolen. Brezno a Liptovský Mikuláš so
sídlom v Banskej Bystrici. kde sa už dva roky koná, podpisujú sa rözne žiadosti, komunikuje
alobuje sa. Právo včera, t. j. 26. 7. 2018 sa po trojročnej prestávke začala výstavba tunela
Cebrať. ktorý by mal prepojiť Ružomberok s Banskou Bystricou, t. zn. opäť pokračuje výstavba
diaľnice Ivachnová — Hubová. čo je veľmi dóležité aj pre mesto Liptovský Mikuláš. Dóležité
je, že do požiadaviek Stredoslovenskej iniciatívy sa o. I. vložila aj modernizácia železnice
formou prekládky, ktorá bola donedávna ohrozená. Mesto sa teší, že prvé výsledky tejto
iniciatívy, ktorej jeaj Liptovský Mikuláš súčasťou, sú už hmatateľné aj v diaľnici Ivachnová —

Hubová cez tunel Cebrať a od 26. 7. 2018 sú hmatateľné aj z toho hľadiska. že sa začal proces
posudzovania vplyvov na životné prostredie v súvislosti s modernizáciou železničnej trato,
ktorú už všetci pokladali za nereúlnu. Clenovia vedenia mesta sa spolu so štátnym tajomnikorn.
s Ing. arch. Pavlom Bobákom a d‘alšími odbornikmi v minulom roku zúčastnili niekoľkých
stretnutí s ministerstvom dopravy. s projektantmi modernizácie železnice, aj za účasti
zástupcov Európskej komisie. ktoráje zastúpcná spoločnosťou JASPERS. Zástupcovia mesta
Liptovský Mikuláš mali veľmi ťažkú pozíciu aj v súvislosti s tým, že Európska komisia
v decembri 2016 pozastavila celý proces modernizácie a v tom čase sa stratili aj flnančné
prostriedky vo výške takmcr 600 mil. eur. t. j. prerozdelili sa na ině účely. Mesto žiadalo. aby
sa tento projekt opät‘ uvoľnil, pretože Európska komisia ho nezastavila, ale odporúčala vykonat‘
posúdenie ETA od úseku Liptovský Mikuláš až do Lučivnej. čo by znamenalo, že celý proces
by sa predlžil o niekoľko rokov. Vyjadril potešenie, že po týchto rokovaniach sa začína už
fyzický proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ato podľa modelu, o ktorý žiadalo
mesto Liptovský Mikuláš. Na základe minulotýždňového rokovania na ministerstve dopravy
možno navyše vyj adrit‘ nádej, že pri prerozdel‘ovaní prostriedkov, ktoré nebudú použité pre toto
plánovacie obdobie 2014 —2020, sa peniaze na rnodernizáciu železničnej trate z Liptovského
Mikuláša do Liptovského Hrádku predsa nájdu, čo by znamenalo, že po výstavbe železnice
bude postavená aj nová cesta —južnú spojka z Demánovej až po Okoličné. čím by sa uľavilo
dopravo po cesto [/18 a póvodné teleso železnice by slúžilo ako ďalšia dopravná tepna. Oto
mestu od začiatku išlo a stále ide. Dúfa. že proces posudzovania prebehne bez určitých
obštrukcii, ktoré by mohli túto možnost‘. ktoráje pre Liptovský Mikuláš jedinečná. zastaviť.

2. Informoval, že mesto Liptovský Mikuláš bob opäť úspešné. nakol‘ko práve v dnešný
doň bob doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratné finančně prostriedky na d‘alšiu
časť cyklotrasy (cca od STOP—SNOP-u po baptistický kostol) — išlo o osobitne riešenú etapu,
pretože v rámci nej sa vyskytli problémy s majetkovo-právnym vysporiadaním. Považuje za
pozitívne, že od stanice až po baptistický kostolík je dobudovanie cyklotrasy pripravené,
vrátane flnančného krytia. O d‘alšie dve etapy, od Váhu po stanicu a od baptistického kostolíka
po Alexyho ulici, bude mesto žiadať vjeseni, pretože tieto zatiaľ neboli schválené. Vyjadril
potešenie, že zarnestnanei mesta robia takúto kvalitnú práeu a že je možné skonštatovat‘ to, že
mesto opäť bude mat‘ čo robiť a prinesie pre cyklistov d‘alšie uľabčenie.
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12/ ZÁVER

Ing. Ján BIcháč. PhD.. primátor mesta, na záver ocenil, že všetky uznesenia boli
schválené. čo považuje za rozhodujúce. Pripomenul. že ďalšie zasadnutie mestského
zas[upitefstva sa uskutoční dňa 13. 9. 2018. Poďakoval všetkm za ůčasť a zasadnutie
mestského zastupitcfstva ukončit.

Ing. Mata Gutraiová
prednostka MsU

Ing. Ján B cI áč, PhD.
primátor mesta

Zapisala: Anežka Drbiaková

V Liptovskom Mikuláši 23. 08. 2018

Overovatetia zápisnice:

pilMichal Paška

Karol Székcly
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