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Stanovisko k nepodpísaniu uznesení schválených MsZ LM dňa 01.04.2019

1.
K bodu programu - Informatívna správa o postupoch Mestské športové zariadenia, s. r. o. pri 
rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania 
konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov

Na základe návrhu k prerokúvanému bodu oproti predloženému návrhu, aby bolo dofinancovanie 
riešené prijatím úveru obchodnou spoločnosťou Mestské športové zariadenia, s.r.o., bolo schválené 
dofinancovanie rekonštrukcie povoleným prekročením príjmových finančných operácií na transfer 
MŠZ, s.r.o., z rozpočtu mesta v sume 164 800 eur.

MsZ nerokovalo o použití prebytku rozpočtu roku 2018. Z tohto dôvodu nie je možné presunúť 
prebytok rozpočtu na účet rezervného fondu a čerpať tieto prostriedky. T.č. na účte rezervného fondu 
nie je dostatok finančných prostriedkov na krytie požadovaných investícií.
V zmysle konštatačnej časti uznesenia MsZ zo dňa 14.12.2017 č. 99/2017 - bod 1: Za účelom 
zabezpečenia modernizácie mestského futbalového štadióna pripraviť podklady pre založenie 
obchodnej spoločnosti (Mestské športové zariadenia, s.r.o.), prostredníctvom ktorej bude riešené 
financovanie modernizácie i budúce prevádzkovanie prislúchajúcej časti futbalového štadióna mesta 
Liptovský Mikuláš. V zmysle uznesenia č. 1/2018 zo dňa 15.02.2018 sa schválil vklad nehnuteľného 
majetku mesta do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. a čerpanie 
úveru spoločnosťou s tým, že spoločnosť bude banke ručiť vloženým majetkom. V zmysle takto 
schváleného postupu bol predložený aj návrh na dofinancovanie rekonštrukcie. V danom prípade by 
mesto navýšilo dotáciu pre MFK zo strany mesta ako garanta realizácie projektu vo výške 22 000 eur 
ročne.
Nakoľko sa domnievam, že takéto uznesenie je pre mesto zjavne nevýhodné využívam podľa § 13 
ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien právo pozastaviť výkon 
predmetného uznesenia mestského zastupiteľstva.

2.
K bodu programu - Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva 
sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov

V rámci prerokúvaného bodu Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a 
bytovej, voľba predsedu a členov predložil poslanec návrh na zmenu uznesenia, ktorého podstatou
bolo, že sa dopĺňa aj zriadenie komisie finančnej, dopravy....voľba ich predsedu a členov (teda nad
rámec schváleného bodu programu MsZ sa schválilo aj zriadenie ďalších komisií).
Podľa § 12 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ZoOZ ) platí, že návrh programu 
zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 
aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Podľa § 12 ods. 5 ZoOZ obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku 
zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu návrhu 
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov.
Predmetom pôvodného programu bolo zriadenie jednej konkrétnej komisie (sociálnej a bytovej) a 
voľba jej členov. Rozšírenie o ďalšie komisie nepochybne je zmenou programu. Zriadenie jednej 
komisie so špecifickým zameraním, je vecne i kvalitatívne podstatne odlišné od zriadenia iných 
komisií s iným zameraním.
(Analogicky by sa dala táto situácia prirovnať k hlasovaniu o predaji určitých nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta. Ak je predmetom rokovania odpredaj len niektorých pozemkov v prospech 
konkrétnych kupujúcich, nemožno bez ďalšieho navrhovať, aby sa v rámci toho istého bodu bez



ďalšieho rokovalo o predaji úplne iných pozemkov úplne iným osobám. Rovnako ako v prejednávanej 
veci by šlo o kvalitatívne a vecne úplne inú záležitosť.)
Taký postup by bol možný, ak by sa napríklad navrhovalo zriadiť sociálnu a bytovú komisiu v inom 
zložení, alebo by sa navrhovala iná voľba členov a pod. Ak sa však navrhuje voľba a zriadenie úplne 
iných komisií, ide o hlasovanie o úplne inej, novej otázke, ktorá mala byť zahrnutá v pôvodnom 
programe.
Ak pôvodný program obsahovo nerátal so zriadením iných komisií, malo sa s prihliadnutím na § 12 
ods. 4 a 5 ZoOZ hlasovať o zmene programu. Ak postup o zmene programu nebol dodržaný, potom 
podľa môjho názoru došlo k porušeniu zákona.
Porušenie tejto povinnosti, ako podstatného procesného predpokladu pre rokovanie zastupiteľstva a 
prijímanie jeho rozhodnutí, je dôvodom, pre ktorý by mohla byť príslušným orgánom skonštatovaná 
neplatnosť prijatých uznesení.
Z dôvodu, že toto uznesenie odporuje zákonu, rozhodol som sa ho nepodpísať.

K bodu programu - Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš - 
informácia

Na základe návrhu predloženého poslancom MsZ bolo prijaté uznesenie, ktorým MsZ „žiada" 
primátora mesta predložiť na najbližšie rokovanie MsZ materiály v zmysle písm. a) - f) uznesenia. 
Samotné znenie tohto bodu evokuje predloženie už vypracovanej analýzy právneho stavu verejného 
osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš.
V zmysle uznesenia mestské zastupiteľstvo žiada, teda ukladá - primátorovi predložiť na najbližšie 
rokovanie MsZ... .
Vzťah mestského zastupiteľstva a primátora je v štruktúre obecnej samosprávy rovnocenné. Nejde 
o navzájom podriadené orgány, a mestské zastupiteľstvo teda nemôže primátorovi mesta ukladať 
povinnosti.

Z dôvodu, že aj predmetné uznesenie odporuje zákonu, rozhodol som sa ho nepodpísať.


