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Záznam zo zasadnutia neplánovanej komisie finančnej a majetkov~-právnej
za dňa 16.5.20170 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Č. 305v budove MsU v Liptovskom

Mikuláši.

Prítomní Členovia: p. Miroslav Burgel, MUDr. Miroslav Boďa, p. Ľuboš Trizna

Pritomní členovia poradného zboru: Ing. Jaroslav Lehotský ‚ JUDr. Alena Oberučová, Ing.
Miroslav Uličný

Hlavný kontrolór mesta: PhDr. Jozef Fiedor

Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková
Zasadnutie viedol podpredseda komisie p. Ľuboš Trizna. Privital prítomných členov, uviedol
program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnutí.

Program:
1/Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie
s majetkovými právami mesta
2/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2017
3/ Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme prs zabezpečenie MAD na území
mesta LM v znení dodatkov č. 1 — 10
4/ Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so
spoločnosťou ENVI PAK, as.

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený program prerokovať.
Hiasovanie:
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O

Ii Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie
s majetkovými právami mesta
Predložený materiál prezentovala Mgr. lľanovská.

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremene spočívajúce v práve uloženia
inž/nierskych sletí (vodovodne] a kanal/začne] pripojky) v k. ú. Palúdzka — medzi budúcim
povinným z vecného bremena, mestom Liptovský Mikuláš ako vlastníkom pozemku KN-C 2008
(KN-E 2402/1 ‚ KN-E 2425/9 a KN-E 2403, LV č. 2990) a budúcim oprávneným z vecného
bremena, cirkevnou organizáciou Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku Liptovský Mikuláš - Palúdzka, so sídlom Palúčanská 36, 031 01 Liptovský Mikuláš,
ICO: 31897045, ako vlastníkom budúcej vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Predmetom zmluvy
bude zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí, a to vodovodnej prípojky cez
pozemok parc. č. KN-C 2008 (KN-E 2402/1, 2425/9 a 2403) a kanalizačnej prípojky cez pozemok
parc. č. KN-C 2008 (KN-E 2402/1 a 2425/9) a práva vstupu za účelom prevádzkovania týchto sietí
v prospech vlastníka nehnuteľnosti, a to stavby:,, Kostol‘ súp. č. 320, postavenej na parcele č. KN-
C 2010, zapísanej v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 4716, ako budúceho oprávneného z vecného
bremena.
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Riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvori Po realizácii vodovodnej a kanalizačnej
prípojky vybudovaných v rámci stavby•. ~Vodovodná a kanalizačná prípojka Evanjelický kostol
Palúdzka‘ v rozsahu vyznačenom na porealizačnom geometrickom pláne, a to najneskór do 90 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Strana
oprávnená z vecného bremena zaplatí strane povinnej z vecného bremena pri podpise riadnej
zmluvy o vecnom bremene za zriadenie a časovo neobmedzené využívanie práva uloženia
vodovodnej a kanalizačnej prípojky cez pozemok vo vlastníctve mesta jednorazovú odplatu
stanovenú znaleckým posudkom v čase uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena.
Ide o uzatvorenie zmluvy podľa ~ 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení.
Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený program prerokovať v MsR a MsZ.
Hiasovanie:
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O

2! Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2017
Predložený materiál prezentovala p. Okolicsányiová.
K bodu 1:

Po rokovaniach na Okresnom úrade v Žiline, odbore výstavby a bytovej politiky a MDV SR
v Bratislave boli zástupcami vlastníka uvedeného objektu dohodnuté požiadavky : uskutočniť
zmenu stavby pred dokončením na nájomný bytový dom, dodržať vybavenie bytov bežného
štandardu v zmysle STN 73 4301 prílohy C, dosiahnuť minimálnu požiadavku energetickej
hospodárnosti, ktorou je horná hranica energetickej triedy Al pre globálny ukazovateľ. Realizovať
výmenu všetkých rozvodov v objekte (dokladovať v technickej správe, revíziách a PD). V súčasnosti
prebieha kolaudačné konanie na apartmánový dom, na čo nie je možné z programov MDV SR na
rozvoj nájomného bývania získať finančné prostriedky a do budúcnosti sa to týka aj prestavby
objektu kožiarskej výroby na byty v Ondrašovej a možnej ponuky na kúpu.

K bodu 2:

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia bude mestu Liptovský Mikuláš poskytnutá
dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 200 000 eur na nákup vozidla na zber a odvoz
odpadu. V rozpočte je zabezpečená spoluúčasť 11 000,- eur Podľa verejného obstarávania cena
vozidla je 240 000 eur s DPH. Rozdiel 29 000,- eur je potrebné financovať z kapitálových výdavkov,
ktoré v rozpočte neboli naplánované.

K bodu 3:

Zmena rozpočtu je z dövodu úpravy rozpočtových položiek z rekonštrukcie bufetu MsU na
sobášnu sieň aj na interiérové vybavenia sobášnej siene, ktoré je súčasťou kompletných
stavebných úprav a z dóvodu interiérového vybavenia novovzniknutého tlačového centra v zmysle
Zmluvy o dlelo č. 327/2017NN.

K bodu 4:

Zmena rozpočtu je z dövodu rozšírenia realizácie stavebných prác na schválených
investičných akciách cintorína Okoličné a realizácie parkovacích plóch vnútrobloku na ul. Čsl.
Brigády. Krytie je zabezpečené z úspory dosiahnutej pri verejnom obstarávaní komunikácie na ul.
Pišútovej.
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Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený program prerokovať v MsR a MsZ.
1-Ilasovanie:
Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: O

3/ Dodatok Č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie MAD na území
mesta LM v znení dodatkov Č. 1 — 10
Predložený materiál prezentoval Ing. Lengyel.

Zmluva o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy
na území mesta Liptovský Mikuláš vznení dodatkov Č. 1 — 10., bude aktualizovaná navrhovaným
dodatkomč. 11.

Predmetom dodatku je predlženie platnosti Zmluvy o službách vo verejnom záujme pre
zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš zo dňa
23.01.2009 v znení dodatkov Č. 1 — 10 vedenej u dopravou pod číslom 8/RK/2009
a u objednávateľa pod čislom 33/2009/DKS (ďalej len „Zmluva o službách) na dobu určitú do
31.12.2017, nakoľko v súčasnosti je platnosť zmluvy ustanovená na dobu určitú do 31.05.2017 a
keďže proces verejného obstarávania na nového dopravcu, ktorý bude zabezpečovať služby vo
verejnom záujme pre zabezpeČenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský
Mikuláš stále prebieha a nie je ukončený a mesto Liptovský Mikuláš je povinné zabezpečiť
prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy do doby podpisu novej zmluvy o službách vo
verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský
Mikuláš snovým dopravcom, je potrebné platnosť zmluvy predlžiť ato do 31.12.2017, kedy je
predpoklad, že bude už uzavretá nová zmluva snovým dopravcom s platnosťou od 01 .01 .2018.

Predmetom dodatku je zároveň aj záväzok mesta ako objednávateľa mestskej autobusovej
dopravy uhradiť dopravcovi za obdobie od 01 .06.2017 do 31.12.2017 príspevok na predpokladanú
stratu z poskytovania výkonu vo verejnom záujme v celkovej výške 189 583 eur a to v 7-mich
mesačných príspevkoch. Obdobie je určené vzhľadom k platnosti zmluvy s dopravcom, ktorá je
platná do 31 .05.2017. Príspevky do 31.05.2017 boli stanovené dodatkom Č. 10 Zmluvy o službách,
ktorý bol schválený uznesením Č. 123/2016 zo dňa 15.12.2016.

Mestu Liptovský Mikuláš bola predložená kalkulácia predpokladanej výšky náhrady straty zo
dňa 14.10.2016 pre rok 2017 v MAD Liptovský Mikuláš, ktorá počita s predpokladanou náhradou
straty vo výške 325 000 €.

Medziročne by malo dčjsť k značnému poklesu kalkulovaných nákladov a to o 64 983 €čo je
v percentuálnom vyjadrení pokles o 9,25 %. Tento pokles je spósobený najmä znížením ceny
nafty, pri ktorej je možné predpokladať stagnáciu ceny, rovnako ani zniženim spotreby vozidiel.
Zniženie spotreby je spösobené do veľkej miery aj vyššou kontrolou zo strany mesta Po zavedení
GPS systému do všetkých vozidiel MAD, ktoré sme požadovali v dodatku č. 9 a ktoré bob
realizované na jar 2016. Zásadný vplyv na zníženie nákladov má zníženie odpisov o 70 920 € čo je
v percentuálnom vyjadreni zníženie o 48,85 %. Dóvodom je ukončenie doby odpisovania časti
majetku spobočnosti. Zásadný pokles je aj v prípade ostatných priamych mých nákladoch a to
medziročne o 14330 € čo jev percentuálnom vyjadrení o 31,61 %.

Čo sa týka zvýšenia nákladov v nákladových položkách, ten sa prejavuje najmä
v nákladoch na opravy a údržbu a to o 42,84 %. Toto radikálne zvýšenie, ktoré je v absolútnom
vyjadrení vo výške 23715€ dopravca odóvodnil zvyšovaním priemerného veku vozového parku
čo spösobuje zvýšenie priemerného nákladu na 0,15 €Jkm.

Zvýšené boli aj nákladové položky týkajúce sa priamych miezd o 5,35 % a odvodov z miezd
o 9,99 %. Zvýšenie je z dövodu predpokladaného nárastu minimálnej mzdy o 5%, od ktorej sa
odvíjajú aj tarifné triedy.
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Vzhľadom R predpokladanému zníženiu počtu prepravených osób o 4% pravdepodobne
dĎjde aj k poklesu tržieb a to o 25 000 € čo je v percentuálnom v~adrení pokles o 6,85 %.

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený program prerokovať v MsR a MsZ.
Ellasovarije:
Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: O

41 Zmluva a spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
so spoločnosťou ENVI PAK, a.s.
Predložený materiál prezentovala RNDr. Lošonská a Ing. Lengyel.

:Mesto Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
hiektorých zákonov zabezpečilo tinancovanie triedeného zberu odpadu z obalov a odpadu
z neobalových výrobkov (odpadu z papiera, plastov, skla, obalov kovov, viacvrstvových
materiálov) podpisom Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania
s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov s organizáciou zodpovednosti výrobcov
RECYKLOGROUP, a.s., so sídlom Záhradnícka 51, Bratislava. Zmluva bola schválená
Uznesením Č. 78/2016 Mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš dňa 23.06.2016. Prílohou
zmluvy sú aj celkové náklady na triedený zber mesta vo výške 496 372,00 eur.

Na základe tejto zmluvy bola podpísaná Zmluva o zabezpečení a realizácii triedeného zberu
v meste medzi spoločnosťou RECYKLOGROUR, as. a zberovou spoločnosťou Verejnoprospešné
služby Liptovský Mikuláš. Obe zmluvy boll podpísané na dobu určitú na jeden rok odo dňa ch
účin fl osti.

Spoločnost‘ou RECYKLOGROUP, as. listom zo dňa 24.03.2017 oznámila mestu Liptovský
Mikuláš ‚ že zmluvu na ďalšie obdobie nebude predlžovať. Podlžnosti voči Verejnoprospešným
službám Liptovský Mikuláš boli dóvodom nepredlženia zmluvy. Závšzky spoločnosti
~RECYKLOGROUp, a.s. kilOs. 2017 sú vo výške 118 812,29 eur. V tomto roku spoločnosť
uhradila časť faktúr až na základe súdnej výzvy. Jedná sa o pomerne vysokú čiastku, ktorej
výška do ukončenia zmluvného vzťahu möže narásť o cca 140 000 eur. Vysoký nárast
pohľadávok spósobuje problémy Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš pri
zabezpečovaní financovania svojich potrieb.

Mesto Liptovský Mikuláš následne oslovilo všetky organizácie zodpovednosti výrobcov pre
obaly s predložením poriuky na spoluprácu pri zabezpečovaní systému združeného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu z obalov a neobalových výrobkov.

Zo šiestich doručených ponúk najvýhodnejšiu pre mesto predložila spoločnosť ENVI -
PAK, a.s. ‚ so sídlom Galvaniho 7/B, Bratislava

. Sp~ločnost‘ RECYKLOGROUP, as:, hod
bola oslovená, ponuku nepredložila.
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Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.
Hiasovanie:
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: 0

P. Trizna ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Ľubica Kubovčíková v.r. Overil: Ľuboš Trizna v.r.
V Liptovskom Mikuláši 16.5.2017 podpredseda
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