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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

H

Kit

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 04. 06. 2020 číslo 12020

K bodu: Upozornenie prokurátora na nečinnost‘ mestského zastupitelstva mesta

Liptovský Mikuláš

M e s t s k é za s t u p i t e ľ s t v o:

konštatuje, že

1. mesto Liptovský Mikuláš požiadalo dňa 21.02.2020 Okresnú prokuratOru Liptovský Mikuláš

o preskúmanie zákonnosti VZN Č. 3/2018 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta

Liptovský Mikuláš určených na nájom,

2. Podľa 28 ods. 1 v spojeni $ 29 ods. 1 zákona č 153/2001 Z. Z. O prokuratúre v zneni

neskoršĺch predpisov podala prokurátorka Okresnej prokuratOry Liptovský Mikuláš upozornenie

prokurátora na nečinnosť mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš,

3. a) uznesením mestského zastupiteľstva v Lipovskom Mikuláši č. 77/2019 zo dňa 24. 10

2019 bola zriadená komisia sociálna a bytová:

b) primátor mesta Liptovský Mikuláš predkladá identické personálne obsadenie Komisie

sociálnej a bytovej mestskěho zastupiteťstva v Liptovskom Mikuláši, ako to bob už jedenásťkrát

pri predkladani Návrhu na zriadenie komisie sociálnej a bytovej v Liptovskom Mikuláši na

rokovaniach mestského zastupiteYstva v termínoch 20. 12.2018, 11.2. 2019, 21. 3. 2019, 28. 3.

2019, 1.4.2019, 18.4.2019,4.7.2019, 11.7.2019, 19.9.2019,24. 10. 2019,
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prerokovalo

Upozornenie prokurátora na nečinnost‘ mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš,

III. berle na vedomie

Upozornenie prokurátora na nečinnost mestského zastupiterstva mesta Liptovský Mikuláš,

IV. schvaFuje

personálne zloženie komisie mestskěho zastupiteístva v Liptovskom Mikuláši nasledovne:

Komisia sociálna a bytová:

1. MUDr. Marta Voštináková — predseda

2. SoňaČupková

3. Mgr. Miroslav Neset

4. MUDr. Alžbeta Smiešna

5. Mgr. Lubica Staroňová

Tajomnĺk: Mgr. Antónía Majerová

Ing. Ján Bicháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2020
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Dóvociová správa

Podnetom zo dňa 21. 02. 2020 požiadal primátor mesta Okresnú prokuratúru Liptovský Mikuláš

O preskúmanie zákonnosti Všeobecne závzného nariadenia Č. 3/20180 podmienkach prideíovania bytov vo

vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom (ďalej len »VZN Č. 3/2018“) z dóvodu, že mesto nie

je schopné prideliť 22 uvoľnených bytov bez súčinnosti sociálnej a bytovej komisie (ďalej len SaBK“)

vzmysle Čl. 3 ods. 1 predmetného nariadenia (,‚O prideleni bytu rozhoduje primátor mesta na základe

schváleného návrhu v SaBK“), nakoľko nemá schválených členov.

Podľa 5 28 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v zneni neskorších predpisov je prokurátor oprávnený

podať orgánu verejnej správy upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne

závzných právnych predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní opatrenia

alebo rozhodnutia alebo jeho nečinnosfou.

Podía 5 29 ods. 3 zákona o prokuratúre orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora

bezodkladne, najneskór však do 30 dní Od jeho doručenia.

Podľa 5 29 ods. 4 zákona o prokuratúre ak orgán verejnej správy zistĺ, že upozornenie prokurátora je

dóvodné, je povinný v lehote podľa odseku 3 odstrániť protiprávny stav a O prijatých opatreniach upovedomiť

prokurátora.

Po preskúmani podnetu prokurátorka Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš podala podľa 5 28 ods. 1

v spojení s 5 29 ods. 1 zákona Č. 153/2001 2. z. O prokuratúre v znení neskoršich predpisov upozornenie

prokurátora na nečinnosť mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš.

Prokurátorka v odövodnení upozornenia konštatuje, že nezistila rozpor VZN Č. 3/2018 So zákonom

o obecnom zriadení, ani so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Zistila však porušenie 515 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, spočivajúce v nečinnosti

mestského zastupitelstva mesta Liptovský Mikuláš, ktoré uznesenim Č. 77/2019 Zo dňa 24. 10. 2019 zriadilo

okrem dalších aj SaBK, avšak neurčilo jej zloženie.

V pripade zriadenia komisie má obecné zastupiteľstvo obce povinnosť určif jednak jej zloženie a súčasne

vymedziť náplň jej práce. Obsahovú náplň činnosti mÓže komisfl zakotviť priamo v štatúte obce alebo

v samostatnom organizačnom poriadku komisii obecného zastupiterstva. Mesto má prijatý rokovaci poriadok

komisií, zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši, ktorý v Čl. Vl. vymedzuje úlohy

komisií. Ďalej prokurátorka v upozorneni uvádza, že starosta obce nemá oprávnenie zasiahnuť do procesu

kreácie komisií obecným zastupiteístvom obce s výnimkou, že starosta obce mčže aj v pripade uznesenia

týkajúceho sa komisii využiť svoje sistačné oprávnenie za podmienok 5 13 ods. 6 zákona o obecnom

zriadení.

Vzhľadom na zistené skutočnosti podľa 5 28 ods. 1 zákona Č, 153/2001 Z. z. O prokuratúre v znení

neskoršich predpisov, v spojeni s 5 29 ods. 1 zákona o prokuratúre prokurátorka podala mestskému

zastupitelstvu mesta Liptovský Mikuláš upozornenie prokurátora na porušenie 5 15 ods. 1 zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadeni vo veci neurčenia zloženia komisie sociálnej a bytovej, zriadenej

mestským zastupitefstvom mesta Liptovský Mikuláš a navrhuje:

- prejednať toto upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnuti mestského zastupitelstva mesta

Liptovský Mikuláš,
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- bezodkladne určiť zloženie bytovej a sociálnej komisie zriadenej mestským zastupiteístvom mesta

Liptovský Mikuláš alebo rozhodnút o jej zrušení.

V zmysle odporučenia prokurátora a nevyhnutnosti zabezpečenia funkčnosti komisie sociálnej

a bytovej predkladám v bode IV návrhu na uznesenie zároveň návrh na personálne zloženie komisie

sociálnej a bytovej.

Mesto Liptovský Mikuláš vd‘aka tornu, že má vo vlastníctve nájornné byty, nemalou mierou napomáha pri

riešeni bytovej situácie občanov. Nakol‘ko však v súčasnosti nemá SaBK určené ztoženše nemůže, okrem

mých, plniť úlohu podľa či. 3 bod 1 Všeobecne závazného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č.

3/2O18NZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájorn,

v zmysle ktorého o prideleni bytu rozhoduje primátor mesta na základe schváleného návrhu v SaBK. Tento

postup pridelenia bytu podIa VZN č. 3/2018 nie je možné obísť a z tohto důvodu sa uvoľnené byty (vid‘

tabuľka nižšie) nemůžu prideíovať aj napriek tornu, že záujem O ne je.

SaBK spolupůsobi aj pri ďalšich činnostiach. Na základe návrhu sa v zmysle či. 2 bod 8 VZN č. 3/2018

vykonáva vyradenie žiadosti o pridelenie bytu z evidencie za podmiunok podľa Čl. 2 bod 8 písm. a) a b).

SaBK odporúča primátorovi mesta výber žiadateľov do žrebovania o mestské nájomné byty, dohliada na

priebeh žrebovania. navrhuje primátorovi mesta priame pridelenie bytu! navrhuje riešenia pri problémových

klientoch a mých nepredvídaných situáciách, vyplývajúcich z praxe na základe podnetov uživateľov bytov

(sťažnosti, vypratávanie bytov ). SaBK zároveň pomáha pri rieš€rii bytových problérnov rodin v zmysle

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately deti a dospelých, spolupÓsobi pri rozhodovanĺ o poskytnutí

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre organizácie a kluby zdravotne postihnutých, pósobiacich na

území mesta, na sociálnu a hurnanitárnu pomoc v zmysle grantovej výzvy. Spolupracuje pri vypracovaní

a prerokúva správy o sociálnej pomoci v meste Liptovský Mikul$š, inforrnácii o činnosti detských jaslĺ

Mikulášik a plnení komunitného plánu sociálnych služieb za predchádzajúci rok.

Zoznam vofných nájomných bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš

únik nájmu v €
číslo bytu ulica volný od mesačný nálom v € mesiace (k 30.4.2020)

21 Eduarda Penkalu 880/19 01.11.2018 147,00 18 2646,00

40 Hviezdoslavova 1871/2 01.11.2018 181,30 18 3263,40

6 Eduarda Penkalu 877/1 01.01 .2019 J8,34 16 1253,44

36 Hviezdoslavova 187112 01 .01 .2019 84,17 16 1346,72

15 Pavla Štraussa 876/11 01 .01 .2019 166,00 16 2656,00

304-li i Hlboké 3570/32 15.01.2019 23,83 15,5 369,37

8 Pavla Štraussa 762 01 .02.2019 84,61 15 1269,15

43 Hviezdoslavova 187112 01 .032019 83,87 14 1174,18

29 Pavla Štraussa 795/5 01 .03.2019 131 ‚75 14 1844,50

301-l H1bok63571/33 16.02.2019 37,94 14,5 550,13

9 Eduarda Penkalu 879/9 - 01.05.2019 - 85,94 12 1031 ‚28
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26 . Hviezdoslavova 1871/2 01.07.2019 8498 10 84980
F

10 Eduarda Penkalu 878/7 01.07.2019 13200 10 1320,00

27 Pavla Štraussa 795/5 01.08.2019 114,82 9 1033,38

28 Pavla Štraussa 876/7 01.08.2019 166,00 9 1494,00

19 Pavla Štraussa 876/7 01 .08.2019 171 ‚00 9 1539,00

18 Pavla Štraussa 762 01 .08.2019 119,30 9 1073,70

3 Pavla Štraussa 876/7 01.11.2019 115,00 6 690,00

5 Eduarda Penkalu 879/9 01.12.2019 126,67 5 633,35

5 Nábrežie4. aprila4O66/30 01.12.2019 51,82 5 259,10

26 Eduarda Penkalu 880/19 01 .01 .2020 — 147,00 4 588,00

25 Hviezdoslavova 1871/2 01 .01 .2020 93,77 4 375,08

20 Športová 1190/1 Úl .03.2020 13,74 2 27,48

Okružná 76 01 .04.2020 40,44 1 40,44

[ SPOLU 24 bytov 2481 ‚29 27327,50
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OKRESNÁ PROKURATÚRA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš I

Upozornenie prokurátora na nečinnost‘ mestského zastupitelstva Mesta
Liptovský Mikuláš

PodIa 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre vznení
predpisov (ďalej Jen ‚zákon o prokuratúre), v spojeni s 29 ods.
o prokuratůre, podávam týmto mestskému zastupitelstvu Mesta Liptovský

na porušenie 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo voci
neurčenia zloženia sociálnej a bytovej komisie, zriadenej mestským zastupitel‘stvom
Mesta Liptovský Mikuláš.

V prednietnej veci považujem upozornenie prokurátora za dóvodné
a navrhujem:

- prejednať toto upozornenie prokurátora naiiajbhžšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš,

- bezodkladne určiť zloženie bytovej a sociálnej komisie zriadenej mestským
zastupiteľstvom Mesta Liptovský Mikuláš alebo rozhodnúť o jej zrušení.

PodIa 29 ods, 3 zákona o prokuratúre orgán verejnej správy je povinný
vybaviť upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskór však do 30 dní od jeho
doručenia.

Podľa 29 ods. 4 zákona o prokuratúre ak orgán verejnej správy zistí, že
upozornenie prokurátora je dóvodné, je povinný v lehote podľa odseku 3 odstrániť
protiprávny stav a o pratých opatreniach upovedomiť prokurátora.

Odóvodnenie:

Na základe podnetu primátora Mesta Liptovský Mikuláš, som preskúmala
zákonnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Liptovský Mikuláš Č. 3/2018
o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených
na nájom (ďalej Ion „VZN Č. 3/2018‘). Z podaného podnetu vyplynulo, že na základe
platného VZN Č. 3/2018 Mesto Liptovský Mikuláš, nie je schopné prideliť 22

Pd 37/20/5505-3

Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
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uvoľnených nájomných bytov uchádzačom, nakol‘ko pre ich pridelenie sa vyžaduje
súČinnost sociálnej a bytovej komisie, ktorá je však toho času nefunkčná, nakol‘ko
nemá schválených svojich členov.

Vtejto súvislosti konštatujem, že som nezistila rozpor VZN Č. 3/2018 Z. Z. 50

zákonom o obecnom zriadení, ani so zákonom Č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Zistila som však porušenie 15 ods. 3 zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom
zriadení, spočívajúce v nečinnosti mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský
Mikuláš, ktoré uznesením Č. 77/2019 Zo dňa 24. 10. 2019 zriadilo okrem ďalších aj
sociálnu a bytovú komisiu, avšak neurčilo jej zloženie.

Podľa 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné
zastupitelstvo móže zriad‘ovat komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.

Podľa 15 ods. 2 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení komisie sú
zložené z poslancov a z dalších osób zvolených obecným zastupiteľstvom.

PodIa 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaclení zloženie a
úlohy komisiĺ vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Podľa 15 ods. 4 Zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnorn zriadenr členovi
komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac
jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podIa príslušnej platovej
skupiny;13) to sa vztahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

Obecné zastupitelstvo je oprávnené v zmysle 11 ods. 4 písm. n) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriad‘ovat a zrušovat orgány potrebné na
samosprávu obce a určovat náplň ich práce. Medzi tieto orgány patria aj komisie
obecného zastupitelstva.

Komisia je fakultatívny orgán obecného zastupiteľstva. Táto skutoČnost
znamená, že nejde o povinne zriaďovaný orgán obecného zastupitelstva v každej
obci, ale je na úvahe konkrétneho obecného zastupitelstva, či tento svoj orgán zriadi
alebo nie, bude to teda závisieť od potrieb konkrétnej obecnej samosprávy. Je
rovnako na rozhodnutí konkrétneho obecného zastupiteľstva, kolko komisií zriadi,
ako ich nazve a aké úlohy im určí. Nie je pritom vytúčená ani taká situácia v
konkrétnej obci, ked‘ počas rozličných funkčných období budú pri obecnom
zastupiteľstve existovat rozdielne počty a názvy komisií. Ako výnimku z uvedenej
fakultatívnosti treba uviest situáciu, kedy osobitný predpis výslovne predpokladá
zriadenie komisie obecného zastupitelstva. PodIa súčasnej právnej úpravy je to
zákon o ochrane verejného záujmu. Tento právny predpis ukladá obecnému
zastupiteľstvu zriadit komisiu na ochranu verejného záujmu.

Komisia je jedným z orgánov obecného zastupitelstva. Za svoju činnost sa
teda zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Tento orgán nemožno zamieňat s
orgánmi obce (ktorými sú len starosta a obecné zastupiteľstvo).
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Zákon o obecnom zhadení nemá presnú úpravu, akým spósobom má obecné

zastupitelstvo komisiu zriadiť. Je teda možné toto rozhodnutie vykonať jednoduchou

formou uznesenia obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteUstvo obce má v prípade zriadenia komisie povinnosť

určiť jednak jej zloženie a súčasne vymedziť náplň jej práce. Obsahovú náplň

činnosti möže komisii zakotviť priamo v štatúte obce alebo v samostatnom

organizačnom poriadku komisii obecného zastupitel‘stva.

Komisia obecného zastupiteľstva je kolektívnym orgánom, ktorý pozostáva

jednak z poslancov obecného zastupitelstva, súčasne však aj z mých osób. Na

rozdiel od obecnej rady teda jej členom může byť aj má osoba ako poslanec

obecného zastupiteľstva. Z dikcie zákona vyplýva, že v každej komisii musĺ byt

zastúpený aspoň jeden poslanec obecného zastupiteľstva. Okrem poslancov v

komisH majú mať zastúpenie aj mé osoby, ktoré zvolí obecné zastupitefstvo. Ve

vzťahu k ďalším členom komisii zákon nekladie žiadne bližšíe podmienky, jej členmi

teda můžu byť nielen obyvatelia obce, ale aj také osoby, ktoré v danej obci nemajú

trvalý pobyt. Bude sa jednat‘ typicky o osoby, ktoré sice nie sú obyvatel‘mi obce, ale

zastávajú napríklad významné pracovné pozície v obci, vykonávajú v obci

podnikateľskú činnosť alebo vykonávajú inú záujmovú činnosť v obci. Pri obsadení

komisii má ísť o také osoby, ktoré svojou odbornou kvalifikáciou alebo životnými

skúsenosYami můžu prispieť k aktívnemu plneniu tých úloh, ktoré bolí komisii

zverené,

Kreovanie tohto orgánu obecného zastupitelstva je vo výhradnej kompetencii

obecného zastupitefstva. Obecné zastupitelstvo spósob volby, ako aj podrobnosti

voľby členov komisií upraví v rokovacom poriadku obecného zastupitefstva, alebo

štatúte obce. Je pritom na rozhodnutí konkrétneho obecného zastupiteľstva, akým

spůsobom bude volit‘ členov komisií - verejným alebo tajným hlasovanim, ako bude

postupovať v pripade rovnosti hlasov (žreb, nové hlasovanie) a pod. V zásade platí,

že sa členovia komisií vofla bez časověho obmedzenia - teda na celé funkčné

obdobie. To však neznamená, že obecné zastupitelstvo nemůže zasiahnuť počas

plynutia funkčného obdobia do zloženia komisie, Zákon umožňuje obecnému

zastupiteľstvu, aby odvolalo kedykol‘vek jej jednotlivých členov alebo všetkých

členov, resp. rozhodlo kedykol‘vek o zrušení, zlúčeni či zmene úloh konkrétnej

komisie. V tomto procese můžu, ale nemusia byt‘ uvedené důvody pre takýto postup.

Zákon výslovné uvedenie důvodov pri odvolaní člena komísie nevyžaduje.

Starosta obce nemá oprávnenie zasiahnuť do procesu kreácie komisií

obecným zastupitel‘stvom obce. Ako výnimku z tohto pravidla možno uviesť, že

starosta obce může aj v pripade uznesenia týkajúceho sa komisií využiť svoje

sistačné oprávnenie za podmienok upravených v 13 ods. 6 zákona o obecnom

zriadení.

Komisia obecného zastupiteľstva obce nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc,

je vyslovene poradným orgánom. Me je teda možné na komisiu podľa platného

právneho stavu delegovať také právomoci, ktoré sú zákonom výhradne zverené

starostovi obce alebo obecnému zastupiteľstvu.
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V preskúmavanej veci som zistila, že mestské zastupitelstvo Mesta Liptovský
Mikuláš využilo svoje oprávnenie, vyplývajúce z ust. 5 zmysle 511 ods. 4 písm. n)
zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom a uznesením Č. 77/2019 zo dňa 24. 10. 2019
zriadilo Komisiu finančnú a mejetkovoprávnu, Komisiu sociálnu a bytovú, Komisiu
dopravy, verejného poriadku a životného prostredia, Komisiu územného rozvoja
a výstavby, Komisiu kultúry a Komisiu športu. Tým istým uznesením súčasne
‚odporučilo‘ primátorovi Mesta Liptovský Mikuláš navrhnúť na schválenie mestskému
zastupiteľstvu zloženie komisií tak, aby bob zachované pomerné zastúpenie členov
jednotlivých poslaneckých klubov v mestskom zastupitel‘stve v každej komisii, a to na
základe návrhov predložených predsedami poslaneckých klubov v termine do
nasledujúceho zasadnutia mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši.

Zo súčinnosti poskytnutej Mestom Liptovský Mikuláš je preukázané, že Mesto
Liptovský Mikuláš má prijatý rokovací poriadok komisii, zriadených mestským
zastupitel‘stvom v Liptovskom Mikuláši. V článku Vl. sú vymedzené úlohy komisií.

V preskúmavanej veci je ďalej preukázané, že mestské zastupitelstvo
doposial‘ neurčilo zloženie resp. členov sociálnej a bytovej komisie, čo možno
považovat za nečinnost, spočívajúcu v porušení 5 15 ods. 3 zákona o obecnom
zriadení, Ako už bob vyššie uvedené, mestské zastupiteľstvo v prípade, že zriadi
komisiu. aRo svoj poradný, iniciativny či kontrolný orgán má povinnosť určit aj jej
zloženie a vymedziť jej náplň činnosti. V zmysle 515 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadeni zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. V Čl.
II. Rokovacieho poriadku komisií Mesto Liptovský Mikuláš podmienilo voľbu a
odvolávanie členov komisií návrhom primátora. V tejto súvislosti dávam do
pozornosti, že prokuratúre neprináležĺ preskúmavat zákonnost interných aktov
mesta, ktorým je aj rokovací poriadok, či už mestského zastupitelstva alebo komisií,
nakoľko sa nejedná o predpis so všeobecnou záváznosťou.

Vzhľadom na zistené skutoČnosti je potrebné, aby mestské zastupitelstvo
Mesta Liptovský Mikuláš v súlade s 515 ods. 3 zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom
zriadeni bezodkladne určilo zboženie bytovej a sociálnej komisie, ktorú zriadilo
uznesením č. 77/2019 zo dňa 24. 10. 2019, tak áby aj aktívne plnila svoju úlohu
iniciatívneho, poradného a kontrolného orgánu alebo rozhodnút ojej zrušení
a v nadváznosti na jej zrušenie, novelizovat VZN Č. 3/2018.

Nakol‘ko toto uznesenie bude doručované Mestu Liptovský Mikuláš, nebude
Qkresná prokuratúra Liptovský Mikuláš dalším osobitným listom upovedomovat
podávateľa podnetu - Mesto Liptovský Mikuláš, zastúpené primátorom mesta
o spósobe vybavenia podnetu.

JUDr. Gabriela Švecová
prokurátorka

ř

C,
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Vec
Podnet na preskúmanie zákonnosti VZN Č. 3/018 o podmienkach pridefovania
mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom

_____

bytov vo vlastnictve

Dila 21. 06. 2018 sa mestské zastupiteístvo v Liptovský Mikuláši uznieslo na Všeobecne záváznom
nariadení mesta Liptovský Mikuláš Č. 312018NZN o podmienkach priderovania bytov vo vlastnictve
mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom (ďalej len „VZN Č. 3/2018“).

Mesto Liptovský Mikuláš Vás týrnto v súlade so zákononi Č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v platnom
znení žiada o preskúmanie zákonnosti VZN Č. 3/2018 z nasledovných dÓvodov:

) Mestské zastupiteľstvo v Liptovský Mikuláši uznesením Č. 77/2019 zo dňa 24. 10. 2019 zriadilo
komisiu sociálnu a bytovú (ďalej Jen „SaBK‘), ktorá je t.č. nefunkčná, nakoíko nemá schválených
svojich Členov (samotná eXistencia bez personálneho obsadenia nemá praktický význam).
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že SaBK nebola zriadená Od ustanovujúceho zasadnutia
mestskěho zastupiterstva v Liptovskom Mikuláši dňa 03. 12. 2018.

) Podía platného VZN Č. 3/2018 sav procese prideíovania bytov vyžaduje súČinnostzo strany SaBK.

V zmysle či. 3 ods. 1) VZN č. 3/2018 »oi pridelen/ bytu rozhoduje primátor mesta na základe
schváleného návrhu v SaBK.“ -

V zmysle Čl. 3 ods, 4) VZN Č. 3/2018 „Ak SaBK navrhne primátorovi mesta viac žiadostí ako je počet
bytov na pride/enie, móže primátor mesta rozhodnúř o výbere žiadateľov o byt uskutočnením
žrebovania za prítomnosti členov SaBk a navrhnutých žiadateľov.“

Nevyhnutným predpokladom pre rozhodnutie primátora je existencia schváleného návrhu v SaBK,
pričom nejde len o odporúčanie pre primátora, ale o záväzný podklad, Z ktorého primátor následne
pri rozhodnuti vychádza. Máme za to, že bez schváleného návrhu v SaBK, ktorý má záväznú

povahu1 nemóže primátor rozhodnút.

) Vzhľadom k tomu, že SaBK nemóže bez personálneho obsadenia fungovat, mesto nie je schopné
vybrat uchádzačov na účely nájmu, čím mu vzniká ušlý zisk v podobe nájomného, ktoré by sa inak

uhrádzalo pri nájme bytov.

Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikulá4; to!; ±421 445565111-12, fax; +421 44562 1396,
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) V pripade, ak by primátor rozhodoval o pridelení nájomných bytov a uzatváral nájomné zmiuvy bez
súčinnosti SaBK, mohlo by isť okrem možnej neplatnosti zmiúv, aj O pripadné zneužitie právomocí
verejného činiteľa.

) Tunajši odbor socÁálny niekoľkokrát predložil mestskému zastupitel‘stvu v Liptovskom Mikuláši (ďalej
ten „MsZ“) na schválenie zmenu, resp. doplnenie VZN Č. 312016, ktorým by sa vyriešila situácia so
zriadením a fungovaním SaBK. Z celkového počtu 6 predložených návrhov na úpravu VZN Č. 3/2016
v priebehu roku 2019, bol tento návrh poslancami MsZ päťkrát vyradený z programu rokovania MsZ
(dňa 21. 03. 2019, 20, 06. 2019, 19. 09. 2019, 24. 10. 2019, 12. 12. 2019) a raz nebol návrh prijatý
(dňa 01. 04. 2019).

Vzhíadom na vyššie uvedené skutočnosti sme toho názoru, že mesto Liptovský Mikuláš na základe
platného VZN Č. 3/2018 nie je schopné uvol‘nené nájomné byty v počte 22 prideliť uchádzačom, ktorých
jev súčasnosti 379, Čim mestu vzniká ušlý zisk v podobe nájomného vo výške 22 405,- eur.

V zmysle 3 ods. 2 zákona o prokuratůre „Prokuratúra je v rozsahu svojej pósobnosti povinná vo
verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie ponišeniu zákonnQsti, na zistenie a odstráneníe
porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za leh porušenie. Pil
výkone svoje] působnosti je prokuratúra povinná využívať zákonné prostrfedky tak, aby sa bez
akýchkcl‘vek vplyvov zabezpečila důsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonem chránených
záujmov fyzických osób, právnických osób a štátu.

Zároveň Vás žiadame o upovedomenie o spósobe vybavenia tohto podnetu

MESTO LiPTOVSKYS pozdravom
ř.1EST5K‘ťUU

4. r.rQ:.v MW.uLJ.3

Ing. J nlcháč, PhD.
primator mesta

Prilohy: 1XVZN Č. 3/2018
lx Uznesenie Č. 77/2019
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