
ZÁPISNIC‘A Č. 3/2018

z XLII. zasadnutia mcstského zastupitcl‘stva V Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo
dňa 28. marea 20180 15.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOjIINÍ:

Ing. Ján Blchúč, 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. Sylviu Cukerová

9! Ing. Jaroslav Čefo

10/ MUDr. Oldřich Drahovzal

11/ Mgr. Anna Dvorščáková

12/ Ing. Štefan Ganoczy, PhD.

13/ Jaroslav Grcšo

14/ Mgr. Vincent Kultan

15/ Marek Nemec

16/ Mgr. Miroslav Neset

17/ Michal Paška

18/ MUDr. Alžbeta Smicšna

19/ MUDr. Alexander Slafkovský

20/ Mgr. Eubica Staroňová

21/ Karol Székely

22/ Ľuboš Trizna

23/ Ing. RudolfUrbanovič

OSPRAVEDLNENÍ:

1/ Ing. Matej Géci

2! MUDr. Marta Voštináková

PRIZVANÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ

2/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
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3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP

4! Ing. Alena Vlčková, vedúca Finančného odboru MsÚ

5! doc. Mgr. Ján I lučík. PhD., vedúci odboru školstva MsÚ

6/ Mgr. Juraj Kolesár, štatutár Občianskeho združenia FELIX

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Bkháč, Plil)., prirnárnr
mesta. Na úvod uviedol. že dvaja poslanci sa ospravedlnili z neúčasti na zastupiteřstve, ktoré
je zvolané ako neplánované z toho dövodu. ab mesto vyšlo v ústrety Občianskemu združeniu
FELIX. ktoré potrebuje do konca marca predložiť žiadosť o posúdenic projektu súkromnej
základnej školy na ministerstvo školstva. Skonštatovol. že zároveň bude v zmysle rokovacieho
podadku predložená aj správa hlavného kontrolóra.

Konštatoval. že na začiatku rokovania je pritomnýeh 22 poslancov a mestské
zastupiteľstvo je 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 zvoliť poslaneov Ing. Luciu Cukcrovú, Ing. Stefana Canoezvho, PhD.
a Mgr. Vincenta Kultana, Návdiová komisia v tomto zložení boIn schválená (22 poslancov
za).

Za zapisovatefku primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú a za overovateFov
zápisnice poslancov Ing. .Iozefa Bobáka a MUI)r. Oldřicha Drahovzala.

3/ SCIIVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. predložil návrh programu rokovania mestského
zastupitel‘stva tak, ako bol uvedený v pozvánke.

Otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

lntz. Lucia Cukerová. Dredsedníčka návrhovei koniisie — predložila na hlasovanie program
rokovania — bez zmeny.

Mestské zastupitefstvo program rokovania schválilo (20 za, 2 sa zdržaii).

PROGRAM:

1/ Otvorenic zasadnutia

2/ VoPba návrhovej komisie, určenic zapisovatel‘a a ovcrovatcl‘ov zápisnice

3/ Sclwálenic programu rokovania

1/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej škol Janka
Král‘a súp. Č. 679
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5/ Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb,
stavebných prác a súťažných návrhov“

6/ Interpcláeie poslancov

7/ lnformácie

8/ Záver

4/ NÁVRH NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRJESTOROV V BUI)OVE
ZÁKLADNE.J ŠKOLY JANKA KRÁĽA SÚP. Č. 679

Správu predložil doc. Mgr. Ján Hučík. PhD.. vedúci odboru školstva \isÚ. Uvicdol, že
na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 15. 2. 2018 bob schváleně zaradenie
Súkromnej základnej školy FELIX a školského klubu deU, ktorý je jej súčasťou, do siete škál
a školských zariadení a zároveň odporučené primátorovi mesta rokovaÉ‘ so súkrornným
zriad‘ovateľom, aby na činnosť školy boli využité priestory niektorej školy v zriaďovatel‘skej
pósobnosti mesta. Následne priblížil, že prebehlo viacero rokovaní (ZS s MS Okoličianska. ZS
Janka Kráľa), pričom kladne bol tento návrh prijatý vedením ZS Janka Kráľa. kdeje dostupných
aj viac voľných priestorov. Na základe toho sa priklonili k tejto alternatíve, Zriad‘ovateľom
súkromnej základnej školy bude Občianske združenie FELIX, s ktorým bude uzatvorená
zrnluva o budůcej zmluve. Tá bude na žiadosť občianskeho združenia pripravená na dva roky.
Pri jej tvorbe sa vychádzalo Zo smermce mesta na prenájom nebytových pricstowv schválenej
v roku 2017.

Mur. Anna Dvorščáková. poslankvňa mestského zastupitďstva — uviedla. že o problcmatike
využitia priestorov ZS Janka Kráfa rokovali aj na rade školy s riaditefkou PhDr. Evou
Vondrákovou, pričom sa rozprávali o plusoch a minusoch. ktoré by zriadenie súkromnej
základnej školy prinies]o. Jedn‘m z plusovje. že by bolí využité dotcraz nevyužívané priestor
a súkromná základná škota by sa flnančne podieFala na prevádzke školy. Výrazným minusom
je zase to. že súkromnú základná škola bude konkurenciou pre štámu základnú školu. Mysli si
však, že v prvom momente to bude škole pomáhať.

MUDr. Miroslav Bod‘a, poslanec mestského zastupiteľstva — otázkou možného zriadenia
súkromnej základnej školy v priestoroch ZŠ Janka Kráľa sa zaoberati ešW v čase, ked‘ sa
nevedelo o záujme Občianskeho združenia FELIX. Reakcia riaditeFky školy a školskej rady
bola pozitívna - boli by radí, že by sa využili priestory a zároveň by získali peniaze za prenájom.
Vnímal to tak, že riaditel‘ka ZS Janka Kráľa sa tejto konkurencie neobáva a dokonca by ju
vítala.

lnz. Jaroslav Čefo. poslanec mcstského zastupiteľstva — súhlasí s tým, čo povedal pán poslanec
Bod‘a. Víc o tom, že priestory v ZS Janka KrúFa sú dlhodobo nevyužívané n v minulosti bob
ťažké ich niekomu prenajat‘. Preto vita túto iniciativu s tým. že zdravá konkurencia by mohla
škole pomócť.

MUDr. Alexander Slaíkovský. poslanec mestského zastupiteľstva — nezdá sa mu ako
rnimoriadne dobrý nápad umiestniť súkromnú základnú školu na Podbrczinúeh.
Nespoehybňuje. že by mohla vzniknúť niekde v rncste. ale umiesniťju na Podhrezinách nieje
podľa nebo št‘asmé riešcnie. Poukázal na to. že jediné dve školy. kwré sú pIne využívané sú ZS
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M. Rázusovej-Martákovej a Zš s MŠ Demänovská ulica. Ak by teda niektoré školy potrebovali
pomócť s uvoľnenfm rniesta, tak sú to tieto dve školy. Uviedol. že ak zriadenie súkromnej
základnej školy bude prínosom, tak len krátkodobým, pretože sa nevie, čo súkromná základná
škola ponúka a čím chce byť i. Pri dnešnom stave flnancovania školstva neexistuje žiadna
garancia. pretože všetky školy v meste majú len toRo peňazí, aký prispevok dostanú za počet
žiakov a koľko peňazí vvbeľú na röznvch poplatkoch. Podľa jeho názoru sa stane to. že
súkromná základná škola stiahne žiakov zo štátncj zúkladnej školy a mestu potom zastane
základná škola. ktorá bude mať problém s %nancovanim. Súkromná základná škola bude
musieť okrem bežných nákladov (voda, teplo) zarobiť íinancie naviac na prenájom. Spýtal sa.
odkiaľ na to získa peniaze. ked‘že pre ňu budú prijmom len peniaze. ktoré dostane
prerozdelením zo štátneho rozpočtu - ked‘že podľa jeho vedomostí si nemčže vvpisovať
samostatné poplatky. Ak by teda mala súkromná základná škola vzniknúť. tak by ju smeroval
niekde do mesta. Poukázal na tri naplnené školy (ZS M. Rázusovej-Martákovej. ZS s MS
Demänovská ulica. ZS Ceskoslovenskej brigády), pri ktorých sa očakúva, že ani v budúcnosti
nebudú mať problém s naplnenosťou a úbytok žiakov by lni nespösobil ekonomický karambol.
Z uvedených dóvodov sa preto zdrží hlasovania.

lni.i. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — upozornil, že pán poslanec SlaHovský
nebol na predošlom zastupiteľstve, ked‘ sa zarad‘ovalu súkromná základná škola do slete škól
a o tejto téme sa debatovalo do detailov. Jej zaradenie do siek boto schválené. V prcdloženýeh
materiáloch bob zároveň uvedené, kde je najväčšia pravdepodobnosť umiestnenia
v nevyužitých priestoroch (rezervy v naplnenosti ZS s MS Okoličianska 45%. ZS Janka Kráľa
49%). Je členom rady školy ZS Janka Král‘a už desať rokov a dobre pozná prohlematikw Na
poslednej rade školy otvoril táto tému ešte v čase. ked‘ sa nevedelo o záujme Občianskeho
združenia FELIX. Nepočal pritom zo strany riaditerky školy. predsedníčka rady školy
alebo členov učiteFského zboru žiadny negatívny názor. PokiaI‘ by zaznel. bol by prvý, kto by
zvažoval, či vóbec niečo také robiť napriek vysokej nevyužiteľnosti. Poukázal na to, že pred
dvadsiatimi piatimi rokmi chodilo do ZS Janka KráVa 1000 žiakov, kým teraz leh je 380, čaje
to obrovský nepomer. Uviedol, že pán poslanec Slafkovský nemá v tejto problematike dostatok
vedomostí.

Ľuboš Trizna. poslanec mestského zastupiteľstva — chce! by reagovať na pána poslnnca
Slafkovskáho. ktorý začal rozobernť Fnančné toky súkromnej školy. Zdóraznil. že poslanci by
sa nemali zaujímať o to. odkiaľ škola získa peniaze - spočítané to musí mať zakladateV školy.
Co sa týka toho problému. že by zobrala žiakov zo štátnej základnej školy. podotkol. že rodičia
si za súkromnú školu zaplatia oveľa viac ako za štátnu a práve to predstavuje určitá selekciu.

Ina. Ján Bonko. zástupca primátora mesta — reaguje na pána poslanca Sin ikovskóho. ktorý
sporncnul. že si mesto určitým spósobom buduje konkurenciu v zák!adnom školstve. Pred
hlasovaním na predošlom zastupiteVstve túto problematiku konzultoval s riadite [mi škól, ktori
na porade povedali, že tento proces je nezastaviteFný a súkromná základná škola by mala
v tomto priestore byť. Na výhradu, že súkromná základná škola bene žiakov, reagoval tak, že
pčsobnosť školy bude aj mimo daného školského obvodu a žiaci teda budú prichúdzať z celého
okresu. Ked‘ sa zvažovalo, či bude vhodnejšie vybrať priestory na ZS s MS Oko!ičianska alebo
na ZS Janka Král‘a. bralo sado úvahy okrem mého aj to, ktorá z nich je dopravne prístupnejšia
(vlaková a autobusová doprava). a v prípade ZS Janka KráVa sa príchod detí do školy

autobusom až tak nekrižuje s ostatnou dopravou a neobrozuje bezpečnosť žiakov.

MUDr. Slalkovský — pripomenul, že z predošiého zastupiteFstva bol ospravedlnen a
v materiáloch. ktoré mal k dispozicii na toto zastupiteístvo nebolo spomenuté, že sa táto otázka
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rozoberala na predošlom zastupiteľstve. Skonštatoval. že na položené otázky mu stále neholo
odpovedané (čo a ako budú učit‘, kofko sa bude za to platiť). Ak dostane na tieto otázky
odpovede, možno za návrh zahlasuje. Doteraz bol len napádaný za to, že sa predošlého
zastupiteľstva nezúčastnil. Je podľa nebo důležité sa zaujímat‘ o to, odkial‘ bude mat‘ súkromná
základná škola peniaze. ked‘že potrebuje od každého žiaka 25 € mesačne leji na to, aby zaplatila
ročný nájom 8 000 €.

Ina. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — na predošlom zastupitel‘stve podporu
návrh na zriadenie súkromnej zúkladnej školy a tiež. aby boli na to využité pricstory na
niektorej z mestskýeh základných škói. Predpokladal však, že to bude na ZS s MS
Okoličiansku. keďže z pohl‘adu kapacitných možnosti by to v začiutočných štádiách
vyhovovalo viac. ZS Janka KráVa má trochu iný charakter a v minulosti sa clo nej investovali
í1nancie na rekonštrukciu (eurofondy). Aj z dopravného hľadiska by ZS s MS Okoličianska

viac vyhovovala žiakom z mých častí okresu. Mrzí ho preto, že súkromná základná škola bude
zriadená na ZS Janka Kráľa, avšak nic je to důvod na to. aby tento návrh nepodporil. Zároveň
poprosil o vyjadrenie štatutára Občianskeho združenia FELIX s otázkou, či vöbcc zvažovali
možnosť využivať priestory na ZS s MS Okoličianska.

lnu. Ganoczv. PhD.. noslanec mcstského zastupiteľstva — taktiež navrhol. aby si poslanci
vvpočuli vyjadrenie štatutára združenia. Zároveň ho prekvapila reakcia pána poslanca
Sla!kovského, ktorý svojimi vyjadreniami popiera význam konkurenčného pmstredia. koré je
motivačným činiteľom akéhokoľvek procesu vrátane školského. Je rád, že sa ostatní zhodujú
na tom. že vznik súkromnej základnej školy je dobrým krokom a prinesie so sebou rozvoj
školstva, Myslí si, že vznik tejto školy nespósobí to. že by začala vo veVkom brať žiakov

z ostatných škůl, pretože poplatky nebudú malé a nic každý si to bude můcť dovolit‘. Vyučovací
proces bude na súkromnej základnej škole iný. Keď sa v minulosti zavádzali bilingválne

gymnázia. vtedy tiež mali niektorí z toho veľké ohavy a toto může byť ten istý prípad. Aj
vrcholoví politici (Ivan Mikloš. Robert Fico) dávujú svoje deti do sťikromných škól. takže to
má niečo do seba. Kto na to má peniazc. je prc neho dobré, že může deťom poskvtnúť takého
vzdelanie.

MUDr. Slaflwvský — konkurencíu ncspochybňuje. ale vidí zásadný rozdiel v Lom „konkurovat‘

si vo vareni“ a „nechať si vyjedať z taniera“. ZatiaF nepočul nič o poplatkoch, náplni školy a
nikde nic je garantované, že súkromné školy sú kvalitaivne lepšie ako štátne. Napríklad vo
Francúzsku sú najlepšími školami štátne, pričom na súkromných školách vzniká niekedy
problém. že si školy chcú žiakov udržať za každú cenu a zakrývajú sa tým šikanovanie a vysoké

poplatky.

Inu. Ganoczv. PhD. — opäť navrhol. aby vystúpil štatuár Občianskeho združcnia FELIX

a problematiku vysvetlil. Zdůraznil, že nepovedal, že sůkromná základná škola bude lepšia. ale
že bude má. keďže má iný štandard. Naprík]ad vznikne trieda pre maximálne dvadsiatich žiakov
a už toje podstatný rozdiel oproti štátncj škole. To, že vo Francúzsku to funguje inak.je možno
len národné špeciÉkum, ked‘že v anglosaských spoločnosLiach sú súkromné školy
nujprcstížnejšie a do štáLnych chodia len ti najchudobnejší.

Inu. Blcháč. PhD.
—

preclpoklaclal, že zastupiteľstvo bude cliskutovať o pren\‘ priestorov. ale

namiesto toho sa rieši otázka. ktorá sa rozoberala a uzavrela už na predošlom zastupitcľstve.

Pán poslanec SlaIkovský odviedol diskusiu mimo témy a tcraz si nechce vypočuť informácie,

ked‘že odišiel z miestnosti. Všetci poslanci sa na predošlom zastupitcl‘stve zhodli. že vznik

súkromnej základnej školy‘ bude prínosom a privitoli, že žiaci a rodičia majú možnosť výberu:



základné školy. ktorý‘ch zriaďovatefom je mesto. základná školu. ktorej zriaďovatefom je
katolicka eirkcv. základná školu, ktorcj zriad‘ovateľom je evanjelická cirkev a teraz aj základnú
školu, ktorej zriad‘ovateľom je súkromné občianske združenie. Pripomenul, že boli k dispozicii

informácie o obsadenosti škůl, pričom najmenej obsadenou školou je ZŠ Janka KrúI‘a adruhou

najmenej obsadenou ZS s MS OkoliČianska. Aj mestu sa zdalo. že by to na ZS s MS

Okoličianska fungovalo lepšie. ale nechceli dávať vedeniu školy direktívy. Na nasledujúce dva

roky dosiahli. že sůkromná základná škola bude umiestnená v mestsk‘‘eh priestoroch. Táto

škola začne působíť od 1. septembra 2019 a každý rok sa bude otvárať vždy len jedna nová

trieda, Kým takto prejdú od prvého až do deviateho ročníka. bude to deväfročný dlhodobý
proces. Až vtedy bude mať škola naplnenú kapacitu 180 žiakov. Súkromná základná škola bude

umicstnená v mestských priestoroch. pričom inak by peniaze určené z normatívu skončili

v súkromnej alebo ncjakej inej budove. Takto mesto dosiahlo stav, že doteraz nevyužívané
priestory budú využité — čo lepšie by mesto mohlo pnať. Pripomenul, že zástupcovia

Občianskeho združenia FELIX ešte potrebujú doplniť žiadosť o vyjadrenie inšpektorátu Pre.
hygieny a ďalších inštitúcií. Na záver svojho vystúpenia pod‘akoval štatutúrovi Mgr. Jurajovi

Kolesárovi za ústretovosf pri rokovaniach u poprial št‘astie pri plnení ďalších náležitostí.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 za, sa zdržal). Uznesenie k tomuto

bodu boto prijaté pod číslom 21/2018. Obsah uzneseniaje prílohou (ejto zápisnice.

5/ S1RÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: „KONTROLA I)OI)RŽIAVANIA

ZÁKONJ\ Č. 333/2015 Z.Z. O VERE.JNOM OBSTARÁVANÍ ZÁKAZKY NA
1)O1)ANIE TOVAROV, SLUŽIEB, STAVEBNÝCh PRÁC A SÚtAŽNÝCII

NÁVRIIOV“

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že kontrola bola

vykonaná na základe _Plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 20 IS“ schváleného uznesenim

mestského zastupiteľstva č. 89/2017 zo dňa 16. 11. 2017. V období druhého polroka roku 2017

bob zrealizovaných 45 verejných obstarávaní s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, stavebných

pnc a poskvtnuie služieb. pričom v roku 2017 bob celkovo 97 takýchto obstarávaní. V roku

2017 bob zrealizovaných 5 podlimitnÝch zákaziek. 4 nadlimimé a elektronickým

kontraktačným systémom bob priamo mestom zrealizovaných a vvsůt‘ažených 12 obstarávaní.

Mesto má na svojom webovom sídle vytvorenú aplikáciu \‘ercjné obstarávanie. ccz ktorú je
zabezpečený prístup na stránku Uradu pre verejné obstarávanie. kde může verejnosť sledovať

priebehjednotlivých obstarávaní. Vykonanou kontrolou vybranej vzorky verejnch obstarávaní

neboli zistené nedostatky, kontrolný orgán však odporučil upraviť v smernici upravujúcej

postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou priebeh prieskumu trhu ato tak, že sa vylúči

sp6sob telefonickej a osobnej komunikúcie a prieskum trhu bude realizovaný len písomnou

formou, resp. elektronickou komunikúciou.

Ina Jozef Bobák — podotkoh. že si pozrel správu aj ked‘ mal málo času na to, aby sa ňou mohol

dokonale oboznámiť. Uviedol. že ak hlavný kontrolór konštawje. že kontrolou neboli zistené

nedostatky, tak má mať istotu, že sa naozaj žiadne nedostatky neohjavili. Následne poukázal na

to, že pri kontrole položky ‚.Dodanie OOPP a materiálno technického vybavenia pre hasičov

D1-IZ“ mala byť suma, ktorú ponúkol vybraný uchádzač 6 708 E, avšak po sčítaní jednotlivých

položiek, ktoré sú následne uvedené v správe, je ieh súčet 6 709.20 E. To nevrhá dobré svelo

na prácu hlavného kontrolóra a zároveň má dojem. že hlavný kontrolór nújde len to, čo sa mu
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povie, že má hfadať. Ďalej poukázal na položku Č. 19 „Výmena podlahovcj krytiny v
kanceláriách vedenia mesta a zasadačke Č. 305“ na sumu 7 851,15 € bez DPI-I (9 421,38 €
s DPh) od Fl LIP - kuchynské štúdio a položku č. 28 „Výmena podlahovej krytiny v
kanceláriách MsU“ na sumu 7 851,15 € bez DPH (9 421,38 s DPH) od FILIP — kuchynské
štúdio. Ide teda o presne rovnaké sunw. V nadvüznosti na to našiel na stránke mesta d‘alšie dve
faktúry týkajúce sa Firmy FiLIP - kuchvnské štúdio. Jedna faktúra je na 6 172,44 € a týka
sa výmeny koberca v zasadačke Č. 305. druhá faktúra je na 3 234 E a tak(iež ide o výmenu
koberca v zasadaČke Č. 305. Za viac ako deväťtisíc eur sa teda vymieňal koberec v tej istej
zasadačke a prcto ho zaujíma. ako je to s prácou hlavného kontrolóra. kcď skontroluje prácu,
ktorá nic je odvedená tak, ako má byť. Poslanci mestského zastupitefstva do neho vložili svoju
důveru a čakDjú preto. že bude mať dohFad nad tým. čo sa na meste dcje. Sptal Sa. aký dojem
z toho můžu mat‘ obČania, kecl‘ sa (akto hospodári s ich flnančnými prostriedkami.

Jmi. Čefo — podotkol, že to bob celkom zaujímavé čitanie, keď sa dozvedel, že na zákazku
v hodnote približne 55 000 € sa robí prieskum tak, že uchádzaČi sa oslovia telefonicky (zrejme
konkrétni traja), ústne sa im povie. aby poslali cenová ponuky a potom Sa ncjakým spůsobom
dopracuje k cene — zrejme najlacnejšej. Tiež sa dozvedel, že pri zákazke na psic toalety sa robí
prieskum tak, že sa osloví jediný uchádzač na trhu, prijmťi sa jeho podmienkv a potom sas ním
urobí zmluva. Aj prieskumy d‘alších zákaziek sú vykonávané telefonickou komunikáciou
a následným ústnvm požiadaním o zaslanie cenovej ponukv. Preto sa s(otožňuje s návrhom
hlavného kontľolóra. aby sa tieto pricskumv vykonávali len písomne a elektronicky. aby bola
smernica upravená o psp. akm spůsobom budc pľcbiehať prieskum a aby bola určená
zodpovedná osoba. Stotožňuje sa S názorom pána poslanca Jozefa Bobáka a prcto dal návrh na
stiahnutie materiálu z rokovania. Taktiež požiadal o úpravu štvlizácie. ktorá sa v správe
viackrát objavuje — ..na vykonanic prieskumu boli osloveni nasledovní uchádzači. ktorí do
stanoveného terminu doručili svoje ponuky“ — znamená to, že tito uchádzači boli oslovení tla
vykonanie prieskumu?

MUDr. Slafkovský — súhlasí So stanoviskom pána poslanca Čcfa stiahnuť materiál z rokovania.

lnu. Blcháč. PhD. — vůbec nevidí problém v štylizácii. že „na vykonanie prieskumu boli
oslovení nasledovní uchádzači, ktorí do stanoveného terminu doručili svoje ponuky“ — ako chce
niekto urobiť prieskum trhu, ked‘ neosloví potenciálnych uchádzačov o zákazku a ako inak by
sa dala ziskať ponuka? Je rád, že hlavný kontrolór predbožil túto správu, aby bob všetko jasné
a transparentné. Zdůraznil, že mesto nechce nič zakrývať a chápe. že niekto může mať traumu.
že sa toho na meste robí vefmi veľa a nic iba nejaké divadlo. Ľudia podfa neho vidia, že sa robí
množstvo aktivit. pričom tie sa musia robiť v zmvsle zákona. V správe pritom nevidí
konštatovanie. že by bol porušený zákon. Uviedol. že v poslednom čase sa dvakrát menil zákon
o verejnom obstarávaní a ak sa našli drobně administratívne nedostatky, tak prúvc na to je
kontrola, aby na tieto nedostatky poukázala. Nevidí preto důvod, aby uznesenie neholo prijaté.

Inu. Lucia Cukcrová — predhožila na hlasovanie návrh Ing. Čefa — stiahnutie materiálu
z rokovania.

Návrh nebol schválený (8 za, 9 proti. 6 sa zdržali).

]nu. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanic návrh uzncscnia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predbožený návrh schválilo (13 za. 3 proti. 6 sa zdržali, I nehlasoval).
Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 22/2018. Obsah uzneseniaje príbohou tcjto

zápisnice.
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6/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Michal Paška:

a) Interpeloval primátora mesta:
Poukázal na zlÝ technický stav dvoch mostov na území mesta. a to mosta \T mestskej

časti Liptovská Ondrašová (neďuleko Via Mary) a mosta nachúdzajúccho sa na sídlisku
Nábrežie (tzv. lľanovského mosta). ktoré si vyžadujů opravu. Podotkol. že táto interpelúciu
predkladá spo(u s pánorn poslancom za mestskú čast‘ Liptovská Ondrašová Lubošom Triznom.
Aj ked‘ póvodne bota zvercjnená informácia, že Zilinský samosprávnv kraj (ZSK) v tomto roku
pľipravuje rekonštrukciu oboch mostov, nedávno sa objavila informácia. že táto aktivita by sa
v tomto roku realizovať nemala, a to jednak z důvodu, že na .,Ploštínsky most“ sa pripravuje
veľká sút‘až s hodnotou zákazky vyše 300 000 €a jednak z důvodu, že na most v Liptovskej
Ondrašovej bol vypracovaný statický posudok s negatívnym výsledkom — zrcjme by bob
potrebné postaviľ nový most. V tujto súvislosti požiadal primátora mesta o zvolanie stretnutia
na tvare miesta s podpredsedom ZSK pre dopravu Be. Igorom Janckulíkom. aby vysvetlil. akó
sú ďalšie zámery ŽSK ohfadom tchto dvoeh mostov. ktorě sú skuročne v z(om stave a
ohrozujú plynulosť dopravy.

OC/porC‘tlCll2Ý lic, zcíscuhiiifí MvZ: lnu. Blcháč. PhD. — informoval. že zastupitefstvo ŽSK .

januári 2018 schválilo rozpočet na rok 2018, v ktorom sú obe tieto akcie zaradené. V súvislosti
s mostom na Nábreží odporučil ujasniť si jeho pomenovanic. pretože sa používajú rózne názvy
(lFanovskÝ. Ploštinsky. Vrhický) — podľa jeho názoru správne pomcnovanie by malo byť
„Vrbický most“. Čo sa týka rckonštrukcie mostovjc po(rcbnú, aby ZSK v tomto konal — už od
januúra bob potrebné rokovať so Zeleznicami Slovcnskej republiky (ZSR) ako investorom
modernizácie železničnej trate, ktorej súčasťou bol aj tento most. Keďže ani na ostatnom
rokovaní zastupiteľstva ŽSK dňa 19. 3. 2018 k tomu žiadne informácie nezazneli, mesto si
vyžiada príslušné stanoviská a bude zvotávať stretnutia k tejto veci a prizývať na ne všetkých.
ktorých sa to týka.

2. N1ir. Anna l)vorščákovii:

a) Požiadala o vysvetlenie riaditel‘a VPS:
Pripomenula. že pred dvomi mesiacmi interpelovala vo veci očistenia chodníka na

Senickej ulici. ktorýje po oprave potrubia značne znečistený zaschnutým hlatom a karnienkami
— štrkom. VzhFadom na to. že doteraz očista nebola vykonaná, žiada o vysvetlenie.

b) Interpelovala primátora mesta:
Požiadala o zabezpečenie očistenia chodníka na Seniekej ulici pracovníkmi VPS.

3. Ing. Jozef Bobák:

a) Interpeloval primátora mesÉa:
Upozornil na úsek v mestskej časti Palúdzka — prejazd oproti križovatke na

Demünovskej ulici, kde sa vchúdza na Glejársku ulicu a odbočuje sa doľava na Parková ulicu.
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Pövodnc bula Parková ulica vyznačená ako hlavná ulica, v súčasnosti však pľibudlo značenie,

ktoré robí Glejársku a Parkovú rovnocennými ulicami. Vzhľadom na to, že táto odbočka sa
nachádza vo svahovej časti (zjazd z Palúčanskej ulice na Parkovú ulicu je dolu kopcom) a
cyklista odbočujúci vľavo po Parkovej ulici musí dat‘ prednosť tým, ktorí vychádzajú z
Glejárskej ulice. möže tam dójsť ku kolíznym, respektive problematickým situáciám (najmä v
zininých mesiacoch). Na základe pripomienok ubčanov požindal o odstránenie
zrovnoprávnenia ulic na tejto križovatke a vrátenic do póvodného stavu, kde Parková ulica bude
označená ako hlavná a Glejárska ako vedľajšia ulica.

3. Ini. Štefan Ganoezv. PhD.:

a) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o úpravu vzrastlých stromov v mestskcj časti Bodice — líp okolo kostola a aleje

vo vstupe na cintorín, ktoré pádom vetiev ohrozujú bezpečnosť chodcov.

b) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o úpravu vzrastlých stromov nachádzujúcieh sa pri detskom ihrisku v mestskej

časti Demflnová — vedl‘a trafostanice pri moste cez potok DemUnovka — hrou pád poškodených
vet iev.

5. Mur. Vincent Kultan:

a) Interpeloval primátora mesta:
Pripomenul, že dňa 20. 2. 2018 žiadal prednostku mcstského úradu o doručenie listu z

Ministerstva íinancií SR, ktorý mu do dnešného dňa (28. 3. 2018) nebol doručený. V tcjto
súvislosti sa zaujímal, či ešte niekto d‘alší okrem ieh poslaneckého klubu si tento list
ministerstva lnancií vyžiadal (napr. novinári, občania mesta a podobne) a či mu ho meso
poskytlo.

Qclpovc‘c/a,w 1W ZCÍSWIII,II J A‘kZ:
.

Blcháč. PhD. — pánovi poslancovi Kultanovi bol poštou
dňa 20.3.2018. t.j. v riadncj úradnej tridsaťdňovej lehote zaslaný požadovaný list (stanovisko
MF SR). Vvjadril poluto\‘aliie. že si ho pán poslanec Kultan doteraz ncvyzdvihol. čo je jeho
problém. aj keď má na to lehoĹu osemnásť dní. Poznamenal, že v liste je daný problém širšie
rozobratý. Chápe. že pán poslanec Kultan má starosť o to, že by sa mali začať opravovať ulice
a malo by sa zlepšiť prostredie pre obyvatefov mesta aj v tomto roku, tak ako sa to robilo pred
rokom i pred dvomi rokmi. Pripomenul. že mesto našlo spösob a pokiaľ nedójde ku
komplikúciúm. bude aj realizovaný plán rekonštrukcií miestnycb komunikácií. a to na základe
spraeovaného paspor(u, na ktorom odbor životného prostredia a dopravy vykonal enormnú
prácu pri posúdení stavu ulic .Je všeobecne známe, v akom stave súčasné vedenie mesta
prevzalo ulice, komunikácie, chodníky, parkoviská — s modernizačným dlhom, ktorý. žiaF.
bývalé vedenie zanechalo. Myslí si. že táto vec by nemala byť politizovaná, pretože ide o niečo,
čo chce mesto robiť pre ľudí. Ak opozícia nemá spósoby a návrhy ako rohiť pre obyvatel‘ov
chodníky a cesty, znamená to, že to zrejme robiť nechce. Preto považuje žiadosť pána poslanca
Kultana. ktorú adresoval prednostke mestského úradu, za výlučne politiekú záležitost‘.
Argumentom. že mesto má seriózny zdajem zlepšovat podmienky na komunikáciách.
chodníkoch a parkoviskách. je stanovený šesťročný program na úpravu tchto ulic. CieFom
tohto vedenia je. aby sa v meste Liptovský Mikuláš dobre žilo — tak ako sa zlcpšujú \eci v

Liptovskom Mikuláši v posleclných štvroch rokoch, tak isto chce toto vedcnie postupovat aj
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nad‘alej. Má na to svoj plán. s ktorým pán poslanec Kultan zrejme nesúhlasí a chce iba
provokovať určitými úvahami o tom, či spósob, ktorý toto vedenie našlo bez toho, aby
zvyšovalo úverovú zadlženosť mesta Liptovský Mikuláš (pripomenul, že ku koncu minulého
roka bob 29 % čo je historicky najnižšia zadlženosť). je správny. ZdĎraznil, že zadlženosť
tohto mesta sa začala v roku 1992, keď si vtedajší primátor s vtedajším zastupiteľstvom zobrali
úver vo výške 900000000 Sk. Aj toto všetko je predmetom odpovede zaslanej pánu poslancovi
Kultanovi. pretožeje obava, že ak b mu mesto zaslalo len samotný list z MF SR. nemusel by
to pochopit‘ v týchto širších súvislostiach. preto si myslí, že ak bude komunikovať túto
záležitost‘ smerom k obyvateřom prostrednietvom róznvch mediúlnych kanálov. táto odpoveď
mu pomóže zorientovaľ sa vtom. ako to bude komunikovať. Ak však má pán poslanec Kultan
lepší návrh ako sa čo najskčr vysporiadať s týmto modernizačným dlhom, mesto ho s radostou
privíta. Co sa týka tejto interpelácie pána poslanca Kultana, mesto ju považuje za riadne úradne
vybavenú.

b) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s vvhlásením mesta LiptovskÝ Mikuláš za ..Nai mesto Slovenska“ za rok

20 7 pripomenul. že túW anketu organizovala súkromná Firma z Galanty. ktorá odmieta
komunikovať. Keďže podmienkou súťaže bob. že vít‘azom sa stane ten. kto bude mať najviae
hlasov na internete. pričom hlasovuť možno raz za hodinu po dobu siedmich mcsiacov a
zároveň bude mať najviac hlasovateľov. zaujímal sa. či primátor mesta vie. koľko holo
hlasuj úcich (t. j. nic počet hlasov), ktorí hlasovali za mesto Liptovský Mikuláš.

Oclpovedané na zasaclnuíí MvZ: lnz. Blcháč. PhD. — nerozumie tejto interpelúeii. ptože ako
primátor nemöže vediet‘. koľko bob hlasujúcich a koľko bob hlasov. Jednoznačné je iba to. že
mesto Liptovský Mikuláš získalo prvenstvo v tejto eeboštátnej ankete, ktorá bola anonymná a
ktorej výsledok mesto milo prekvnpil dňa 6. 11. 2017. po tom ako oslávilo úspech vo vol‘hách
do VL[C. kde má ako poslancov dvoch predstaviteľov vcdenia a jednu poslankvňu MsZ. Po
tomto úspechu teda prišta správa, že mesto LiptovskÝ Mikuláš zvíťazilo v anonvmnej ankete.
ktorú organizuje už deviatv rok firma z Galanty. pričom vedcnie mesta púvodnc ani nevedelo.

že táto spo]očnosť má sídlo v Galante. On osobne sa tohto hlasovania nezúčastňoval. čo móže
zodpovedne prehlásiť. Ak pána poslanea Kultana mrzí to. že mesto Liptovský Mikuláš sa móže
hrdiť titulom .‚Naj mesto 201 7“, ak to považuje za hanbu pre mesto atebo je proti takémuto
hodnoteniu mesta, tak naopak jeho ako primátora teší. že mesto Liptovský Mikuláš je _Naj
mestom“, čo mu d‘alšie mestá závidia. lebo sa nemóžu pochváliť takýnito titubom napriek tornu,
že sa o to usilovali. Mesto Liptovský Mikuláš však dosiahlo tento titul úplne prirodzene —

zrcjrne ľudia navštevujúci mesto Liptovský Mikuláš, ktoré v posledných š(vroch rokoch vel‘mi

žije, či už na námestí alebo róznymi kultúrnymi. spoločenskými či športovÝmi tidulosťami. si
toto mesto obFúbili a práve pretoje Liptovský Mikuláš .,Nuj mestom“. Jeho osohne mimoriadne
teší. že všetci. ktorí tomuto mestu prajů. sa tešia spolu s nim a že mnohí takéto hodnotenie mestu
pravdepodobne aj závidia. Z tohto hľadiska považuje otázku pána poslanca Kultana za
nepochopiteľnú. pretože aj jeho ako zástupcu obyvatel‘ov. ktorý je členom mestského
zastupitel‘stva. by toto hodnotenie malo tešiť. Ziaľ. zrejme ho to neteší a je mimoriadne
sklamaný z toho, že mesto Liptovský Mikuláš je .‚Naj mesto 2017“ na Slovensku.

e) interpeloval primátora mesta;
Požiadal. aby prostredníetvorn VPS zabezpečil údržbu (prerezanie) stromov na

Komenského ulici, ktoré sú v zlom stave.
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7/ INFORMÁCIE

1n2. Ján Bkháč, primátor mesta:
1. Informoval, že pán poslanec Kultan sana okresnú prokuratúru obrátil s tmmi podnetmi.
pričom jeden z nich sa týka znižovania nedoplatkov. Pripomenul, že Liptovský Mikuláš ako
prvá mesto na Slovensku zvolilo dobrovofnícku prúcu ako fomu znižovania nedoplatkov za

komunálnv odpad a viani mestská zastupiteľstvo pri jalo — podl‘a názoru mesta v súlade so
zákonom — doplnok VZN. aby si občania mesta takto mohli znižovať aj daňové nedoplatky.
A to s eiefom. aby sa nestávalo, že za 20 € dlh pošle mesto občanov na exekučn úrad, kde sa
ich poplatky výrazne -zvýšia (60 € na exekučnom úrade. 35 € odmena prc advokáta a súdnv
poplatok I 660 €). ale aby si radšej odrobili verejnoprospešné práce a skrášl‘ovali tak mesto.
2. Informoval, že v dohľadnej dobe bude zastupiteľsvo rozhodovať o tom, či má mesto
uvoľniť brzdu. ktorú zahaF drží nad budovou Bankováho inštitútu (areál bývalých Považských
kasární), ktorú predtým v roku 2008 previedlo na Bankový inštitút za I korunu. V súčasnosti
Sa v tejto budove už neučí. Pravdepodobne v júni tak bude musicť zastuphel‘stvo rozhodnút‘, či
uvoľní brzdu. aby mohli maj itelia nakladať s budovou ako chcú. Primákr uvicdol, že podl‘a
vyjadrení z nedávneho rokovania by majitelia privítali. keby mesto našlo určité využitie budovy
alebo odporučilo d‘alšieho záujemcu. ktorý byju odkúpil za výhodnejších podmienok ako je jej
trhová cena, respektíve znalecký posudok.
3. Všetkých pritomnch pozval na oslavy 73. výročia oslohodenia mesta Liptovský
Mikuláš. ktoré sa uskutočnia 4. apríla 2018.

8/ lÁvEk

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta. poďakoval všetkým pri(omným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteFstva ukončil.

j/q
r

Ing. Marta C u(raiová Ing. .Jún Blháč, Plil).
prednostka MsU primátor mesta

Zapísali: Mgr. Ján Karašinský
Anežka Drbiaková

V Liptovskom Mikuláši 05. 01. 2018

Overovatelia zápisnice:

Ing. ‚Jozef Bobák

MUI)r. Oldřich
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