
ZAPISNICA Č. 2/2021
XXXV. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši. ktoré sa uskutoČnilo

dňa 2. marca 2021 o 15.00 hod. online formou cez platformu Microsofl Teams

PRÍTOMNí:
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

POSLANCI MsZ:
1! MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3/ Peter Cibák
4/ Ing. Lucia Cukerová
5/ Ing. Jaroslav Cefo
6/ Mgr. Anna Dvorščáková
7/ Ing. Matej Géci
8/ Marta Jančušová
9/ Mgr. Vincent Kultan
10/ MUDr. Michal Luniček
11/ Mgr. Miroslav Neset
12/ \:lichal Paška
13/ Bc. Ľubomír Raši
4/ Ing. Jozef Repaský
15/ Mgr. Ján Sniieško
16/ MUDr. Alžbeta Smiešna
17/ Mgr. Ľubica Staroňová
18/ Mgr. Táňa Šufliarská
19/ Ľuboš Trizna
20/ Ing. Rudolf LIrbanovič

OSPR4VEDLNENÍ:
1/ MUDr. Mitoslav Boďa
2/ Soňa Cupková
3/ Bc. Marek Nemee
4/ NIUDr. Marta Voštináková
5/ MUDr. Andrea Zideková

PRIZVANÍ:
1/ PhDr. Michal Lavrík. prednosta MsÚ
2/ Mgr. Martin Alušic, hlavný kontro]ór mesta
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1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor
mesta. Informoval, že zasadnutie sa koná na základe žiadosti desiatich poslancov o zvolanie
mestského zastupiieľstva a v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Zasadnutie sa
uskutočňuje online formou cez platformu Microsoft Teams vzhľadom na vyhlásenie
núdzového stavu v súvislosti s pandérniou koronavírusu. Podotkol, že podřa inf‘ormácií. ktoré
má k dispozfcii. bol omylom zablokovaný youtuhe účet TV LipIov a nic je preto možné
online vysielanie. Obrazový záznam však bude zverejnený krátko po skončení zasadnutia.

Uviedol. že z účasti na zasadnuti sa ospravedlnili MUDr. Andrea Zideková. MUDr.
Marta Voštináková. 1UDr. Miroslav Boďa. p. Soňa Cupková a Bc. Marek Nemec.
Prítomných je 20 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovatel‘a primátor mesta urči] Mgr. Jána Karašinského a za overovateFov
zápisnice poslancov MUDr. Alžbetu Smiešnu a p. Euboša Triznu.

3/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie, do
ktorej odporučil zvolit‘ poslancov Mgr. Miroslava Neseta, MUDr. Michala Luníčka a p.
Michala Pašku.

Mpr. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva — vzhľadom na technické problémy
MUDr Luníčka požiadal, aby ho mohol v návrhovcj kontisii nahradit‘.

Návrhová komisia v zložení Mgr. Neset, M. Paška a Mgr. Kultan bola schválená (18 za).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupitel‘stva tak. ako bol uvedený v žiadosti poslancov s tým, že bod .‚Informatívna správa
o príprave rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 202 J a roky 2022 — 2023“ bude
prezentovaný ústne. Uviedol, že Ing. Cukerová požiadala prednostu mestského úradu o
predloženie ‚.Správy o výsledkoch personálneho auditu vykonaného v rámci optimalizácie
organizačnej štruktúry“. Poslanci budú o zrnenách v organizačnej štruktúre informovaní.
pričom podotkol. že v princípe ide o reakciu na potrebu krízového riadenia v meste Liptovský
Miku‘áš z dóvodu neschváknia záverečného účtu a rozpočtového provizória. Preto bude
napríkiad nutné urobit‘ určité kroky v riadení mestského úradu, predovšetkým na slrane
výdavkov, Otázkou je okrem mého aj prevádzkovanie zimného štadióna.

Inp. Lucia Cukerová, poslankyňa mestského zastupiteľstva — zaujíma ju, kedy bude táto
informácia poslancom poskytnutá, nakol‘ko od rea]izácie auditu už uplynul mesiac.
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Mgr. Ján Smieško, poslanec rnestského zastupiteľstva — podotkol. že záverečný účet je
schválený, avšak nic je primátorom mesta podpísaný.

Mgr. Kultan — navrhol, aby bol do programu rokovania doplnený bod „Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2021“ ato za
bod „Dodatok č. 4 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“.

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta — uviedol, že o výsledkoch auditu bude informovat‘
v zmysle zákona o obecnom zriadení, a to na najbližšom zasadnuti po jeho realizácii. Nic je
pravdou, že záverečný účet bol právoplatnc schválený, čo mesto preukázalo aj odborným
stanoviskom JUDr. Sotolářa. Bod „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2021“ möžu poslanci do programu rokovania zaradit‘,
avšak Mgr. Alušic ho nepožiadal o zaradenie návrhu plánu kontrolnej činnosti do programu
tohto rokovania. pričom Mgr. Alušic 23. decembra 2020 požiadal o zverejnenie tohto návrhu
na úradnej tabuli mesta do doby konania najbližšieho zasadnutia v roku 2021. Návrh bol
v zmysle registratúrneho poriadku z roku 2020 zverejnený 23. decembra 2020, pričom
najbližšieho zasadnutia v roku 2021 sa uskutočnilo 18. januára 2021. Na tomto zasadnutí
návrh predložený nebol. V prípade, ak by bol schválený na prebiehajúcom zasadnutí, nebude
schválený právoplatne.

Michal Paška, predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— návrh programu ako bol predložený v žiadosti o zvolanie mestského zastupitel‘stva — návrh
schválený (20 za);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana zaradit‘ do programu bod „Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2021“— návrh schválený (14 za, 5
proti, I zdržal sa).

PROGRAM:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice
3/ Voľba návrhovej komisie
4/ Schválenie programu rokovania
5/ Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách

s účasťou mesta Liptovský Mikuláš
6/ Dodatok Č. 4 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš
7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

na L polrok 2021
8/ Informatívna správa o príprave rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021

a roky 2022 —2023
9/ Interpelácie poslancov
10/ Informácie
11/ Záver
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5/ PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA ZMENU ZÁSTUPCOV MESTA
V PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH S ÚČAStOU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Mgr. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva. Uviedol, že
navrhuje odvolanie členov momentálne neŮrnkčnej dozornej rady Mestského hokejového
klubu 32 Liptovský Mikuláš, a. s., ato konkrétne Františka Čenku a Ing. Ľubomíra Balca.
Zároveň navrhuje do dozornej rady nominovat‘ Ing. Ľubomíra Švandu a Ing. Róberta
Kasanického, nakoľko je potrebné dozornú radu sfunkčnit‘.

MUDr. Jaroslav Barok, poslanec mestského zastupitel‘stva
— poukázal na to, že fanúšikovia

nic sú spokojní 50 smerovaním hokejového klubu a s rozhodovaním vedenia klubu. Uviedol,
že športové výsledky sú zlé a okrem mého je potrcbné, aby dozorná rada fungovala
a vykonávala nevylmutnú kontrolu.

Inp. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta — zacitoval z odpovedc vedenia mesta na
otvorený list od Hokejových talentov Liptova, n. o. a družstva Old Boys, v ktorom sa okrem
mého uvádza, že „s radost‘ou vítame každú snahu a iniciatívu pomóct‘ nášrnu hokeju, pretože
je našou prioritou udržat‘ túto špecifickú športovú tradíciu v našom meste a zachovat‘ hokej aj
pre d‘alšie generácie ako nástroj na rozvoj talentovaných a šikovných l‘udí. Mesto Liptovský
Mikuláš sa práve z týchto dóvodov aktívne angažuje v získaní strategického partnera so
zámerom zmiernenia celej ťarchy finančných nárokov tak, aby hokej nezávisel len od
financovania z mestského rozpočtu a aby sa v meste zachovala hokejová extraliga i pre
budúce obdobia. Za posledné dva roky sme preto urobili niekol‘ko krokov, ktorými sme sa
pokúšali o záchranu tohto športu v Liptovskom Mikuláši.

Od roku 20F1 komunikovalo vedenie mesta s dvomi subjektarni zaoberajúcimi sa
hokejom v Liptovskom Mikuláši: JL Aréna, s. r. o., ktorá prevádzkuje na základe koncesnej
zmluvy zimný štadión a tréningovú hokejovú halu a Hokejové talenty MHK 32, o. z., subjekt,
ktorý v roku 2015 prevzal žiacky a mládežnícky hokej v meste Liptovský Mikuláš po
zlikvidovanom MHK 32, o. z. Na rokovanie mestského zastupiteľstva 11. apríla 2019 bola na
základe mnohých rokovaní s vyššie uvedenými subj ektami predložená „Infonatívna správa o
postupoch pri riešení zachovania a rozvíjania tradície hokeja v meste Liptovský Mikuláš“,
ktorá obsahovala informácie o aktuálnej situácii v hokeji na území mesta Liptovský Mikuláš,
informácie z predchádzajúcich rokov (2014 — 2015) o zvyšovaní základného imania MHK 32
Liptovský Mikuláš, a. s. — pre finančnú záchranu akciovej spoločnosti, návrh „Memoranda o
spolupráci a spoločnom postupe pri reorganizácii seniorského hokeja v Liptovskom Mikuláši
medzi mestom Liptovský Mikuláš, ako jediným akcionárom Mestského hokejového klubu 32
Liptovský Mikuláš, a. s. a občianskym združením Hokejové talenty MHK 32 Liptovský
Mikuláš a spoločnost‘ou JL aréna s. r. oi‘, návrh modelu na kreovanie profesionálneho hokeja
v meste Liptovský Mikuláš v spolupráci so všetkými dotknutými subjektami a vzniku novej
akciovej spoločnosti s predmetom činnosti — seniorský hokej v meste. Napriek rozsiahlej
diskusii poslancov na zasadnutí nedošlo k podpore prvého pokusu o záchranu hokeja v našom
meste vo f‘orme schválenia príslušného uznesenia mestského zastupiteľstva.

V októbri 2019 predložflo vedenie mesta na rokovanie mestského zastupitel‘stva návrh
na predaj akcií v spoločnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s. obchodnou
verejnou sút‘ažou, čo bol druhý pokus o pomoc hokeju v Liptovskom Mikuláši. Poslanci z
klubov „Nový Mikuláš“ a „Skutočne nezávislí poslanci“ odmietli o uvedenom bode rokovat‘ a
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vyradili ho z rokovania mestskěho zastupiteľstva. Zmanu tým ďalšiu možnosť záchrany
hokeja v Liptovskom Mikuláši.

17. decembra 2019 po tom, ako mestskě zastupiteľstvo 12. decembra 2019 odmietlo
rokovať o predloženorn rozpočte mesta na rok 2020, od ktorěho závisí aj prerozdeľovanie
dotácií pre šport v nieste. a teda a ftnancovanie hokeja. sa rozhodol subjekt MHK 32
Liptovský Mikuláš. a. s. zverejnit‘ „Výzvu na odstúpenie súl‘ažnej licencie hokejového klubu
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s. v súťažnom období 2019/2020“. ktorej
súčasťou hola zmluva o odstúpení licencie, ktorá musí zostat‘ v meste Liptovský Mikuláš a
zrnluva o prevocle akcií. Víťazom sút‘aže sa stal subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš. Potrebná
dokumentácia na odstúpenie licencie hola v zmysle aktuálne zverejnenej licenčnej smernice
SZLH odosaná výkonnému výboru SZLI-I, ktorý mal potvrdit‘ prevzatie licencie novým
subjektorn, avšak výkonný výbor po atakoch zo strany niektorých poslancov nepotvrdil
prevzatie súiažnej licencie novým subjektom. Stalo sa to napniek tornu, že holi splnené všetky
podrnienky licenčnej srnernice. Tým hol zmarený ďalší. v poradí tretí pokus o záchranu
hokeja v našom meste.

ŠtvrtÝ pokus urobil \4HK 32 Liptovský Mikuláš. a. s. vo svo jej réžii v septembri 2020,
keď získal licenciu na sezónu 2020/2021. S víťazným klubom ŠK 32 Liptovský Mikuláš
podpisal právop)atne a zákonne zmluvu o predaji časti podniku, zaregistroval ju v obchodnom
registri a 16. septenihra 2020 požiadal SZĽH o súhlas s prevodom licencie. Hlavný kontrolór
mesta Liptovský Mikuláš však sabotoval túto snahu nepravdivým informovaním SZĽH a zväz
žiadost‘ klubu MHK 32, Liptovský Mikuláš opáť neodsúhlasil. Tento pokus sa s rovnakým
výsledkom zopakoval v novembri 2020. Z dóvodu, že mestské zastupitel‘stvo neschválilo
záverečný účet mesta a rokovanie o rnestskom rozpočte holo stiahnutě z programu mestského
zastupiteľstva. mesto Liptovský Mikuláš hospodári od I. januára 2021 opät‘ v rozpočtovom
provizóriu. čo má dopad na flnancovanie hokeja. V znwsle platnej legislativy totiž nic je
možné počas rozpočtového provizória poskytovať dotácie s výnimkou zákonných dotácií ako
napríklad školstvo. Mesto ako jediný akcionár MHK 32. a. s. Liptovský Mikuláš nemá
zákonně možnosti na finančnú podporu subjektu, ktorého je stopercentným vlastníkom a
budúcnosť profesionálneho hokeja v ineste je ohrozená.

Rozhodli sme sa uskutočniť aj d‘alšiu snahu pre zabezpečenie manažérskych a
flnančných istót v profesionálnom hokeji v Liptovskom Mikuláši. Keďže výkonný výbor
SZĽH nepodporil a neodsúhlasil výsledky verejnej sút‘aže na odstúpenie licencie z decembra
201 9, holo opiU‘ pripravené výberové konanie na predloženie ponuky na prevzatie
extraligovej licencie, ktorej držiteľom je stále MHK 32, a. s. Návrh „Výzvy na predloženie
ponuky na prevzatie licencie“ spolu s listom primátora mesta, v ktorom priamo oslovil
prezidenta SZĽI-I so žiadosťou o spoluprácu, bol odoslaný zväzu 14. januára 2021. V liste
požiadal primátor prezidenta SZĽH aj o pripomienkovanie návrhu výzvy na predloženie
ponuky na prevzatie licencie a rovnako aj o delegovanie zástupcov SZEH do výberovej
komisie. Prezident SZLH Miroslav Šatan vo svojom stanovisku odmieiol pripomienkovať
podmienky výzvy a tiež nedelegoval zástupcov SZĽH do výberovej komisie mesta.
Odóvodnil to tým, že .‚pre súťažnú sezónu 2020/202 1 bob možné licenciu odstúpif do 31.
decemhra 2020. Podľa Čl. 4 licenčnej smernice v súčasnosti nic je možné odstúpiť licenciu
vydanú pre aktuálnu sezónu 2020/2021.“ Článok 4. na ktorý sa SZĽH vo svojom lisie
odvoláva, znie: „výkonný výbor SZĽH móže rozhodnúf o odstúpení licencie kedykol‘vek po
jej udelení. ale najneskór do troch dní pred začiatkom príslušnej súťaže. SZĽH vydá licenciu
novému klubu najneskór do troch dní od rozhodnutia výkonného výboru o odstúpení
licencie.“ Termín, ktorý prezident SZĽH uviedob sa v zverejnenej sniernici nenachádza ani k
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dnešnému dňu. Na list prezidenta SZĽH poslal primátor mesta 2. februára 2021 reakciu, kde
vysvetlil dóvody vyhlásenia výberového konania na prevzatie súťažnej licencie na
nastávajúcu sút‘ažnú sezónu. Pre dostatočný časový fond je nevyhnutné začat‘ celý proces
odstúpenia sút‘ažnej licencie čo najskór, aby bob umožnené vít‘azovi sút‘aže a novému
držitel‘ovi licencie začat‘ prípravný proces na novú sút‘ažnú sezónu — technický, materiálny,
Finančný, marketingový. Opätovne. pre transparentnosť celého procesu, požiadal v liste
primátor prezidenta SZĽH o spoluprácu a pripomienkovanie návrhu „Výzvy na predloženie
ponuky na prevzatie licenci«‘. Reakcia prezidenta SZĽH z 11. februára 2021 bola totožná ako
v prvom liste.

Vyššie uvedené kroky deklarujú, že mesto ako stopercentný akcionár v klube, ktorý je
už jediným mestským v najvyššej sút‘aži na Slovensku, urobilo všetko pre bezproblémové
fungovanie hokeja v Liptovskom Mikuláši. K uvedeným krokom na záchranu hokeja navyše
vytvorilo mesto aj kvalitné podmienky pre rozvoj tohto športu rekonštrukciou zimného
štadióna a zabezpečenim d‘alších zdrojov na jeho dohudovanie, čím položilo pevné základy
pre udržanie a ďalšiu eXistenciu extraligového hokeja, Súčasne máme v rukách hospodárske
výsledky za uplynulý rok. ktoré preukazujú. že v klube došlo k ozdraveniu finančnej situácie,
takže nehude nič hrániť v pokračovaní extraligovej licencie pre d‘alšiu hokejovú sezónu.

Sme otvorení vášmu záujmu prispieť k zlepšeniu podmienok v mikulášskom hokeji.
zastávatne však názor, že práve zinenv v orgánoch MHK32 Liptovský Mikuláš. a. s.. nie sú
kľúčovým riešením. pretože obsadenie orgánov nic je póvodcom situácie v hokeji. Pokial‘ sa
váš záujem podat‘ pomocnú ruku pretaví do záujmu stať sa partnerom. ktorý zabezpečí
finančné istotv v profesionálnorn hokeji a vyvrcholí v rozhodnutí prevziať celkovú
zodpovednosť zaň, budeme otvorení takémuto návrhu a garantujeme vám, že vaša pomocná
ruka v podobe prevzatia zodpovednosti za hokej sa samozrejme prenesie aj do obsadenia
riadiacich orgánov a manažmentu klubu. Radi by sme 90. výročie vzniku organizovaného
hokeja v Liptovskom Mikuláši privítali s hrdosťou na jeho výsledky a s úľavou, že hokej v
našom meste robia Fudia. ktorí sa ním profesionálne zaoberajú. rozumejú mu, majú ho v krvi
a žijú ním:‘

Športové výsledky sa odvíjajú od financovania a nájdenia generálneho sponzora.
Poukázal na to, že v A-time 5guruje až sedemnást‘ odchovancov a hráči rnajú všetko
vyplatené.

Mgr, Smieško — podľa vyjadrenia Ing. Urbanoviča móžu za stav mikulášskeho hokeja
poslanci mestského zastupiteľstva. hlavný kontro]ór a prezident SZEH. Ľudia však dobre
vedia. aká je súčasná situácia a kto je za stav v hokejovom klube zodpovedn‘. Poukázal tiež
na to. že vedenie MHK32 zakázalo tímu v sezóne 2020/2021 nastúpiť na dva zápasy.

íng. Jaroslav Čefo, noslanec mestského zastupiteľstva — vyjadrenie Ing. Urbanoviča považuje
za zbavovanie sa zodpovednosti a hádzanie špiny na mých ľudí. Poukázal na to, že návrh
rozpočtu, ktorý poslanci neschválili a mesto tak vstúpilo do rozpočtového provizória, bol
pripravený fušersky.

Ing. Urbanovič — nebude reagovat‘ na invektívy voči svojej osobe a zopakoval, že ho n1rzia
športové výsledky A-tírnu. Mesto nic je podľa zákona o obecnom zriadení zodpovedné za
výsledky športového tímu. ale je zodpovedné za vytváranie podmienok pre športovanie —

v prípade hokeja sú tieto podmienky ideálne, dókazom čoho je okrem mého rekonštrukcia
zimného štadióna. Verí, že v prípade vstupu nového sponzora sa zlepší aj športová stránka.
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Ľuhoš Trizna. zástupca primátora mesta — predložil pozmeňujúci návrh, aby bob z návrhu na
uznesenie vvpustené jeho súčasné znenie a nahradené novým znením: „I. schval‘uje
kandidátov do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osób s účast‘ou mesta za
Mesto Liptovský Mikuláš: a) Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s. Dozorná
rada: Mgr. Branislav Tréger. PhD., Martina Rázusa 1546/26A 033 01 Liptovský Hrádok; Ján
Michalík, Hradná 53 1/17 033 01 Liptovský Hrádok; Ing. Rudolf Urbanovič, Pod Slivkou
520/11 031 04 Liptovský Mikuláš — Podbreziny; Mgr. Ján Smieško, Garbiarska 23 15/20 031
01 Liptovský Mikuláš“

Zároveň navrhol pozmenenie dóvodovej správy k predkladanému materiálu ato
v znení ..MHK 32. a. s. dosiahol v roku 2020 výborné ekonomické výsledky: hospodársky
výsledok 177 964 €‚ vlastné irnanie 274 €. Očakávame, že k 30. júnu 2021, keď bude MHK
32, a. s. žiadal‘ SZĽH o udelenie licencie pre sezónu 202 1/2022, bude spĺňat‘ všetky
podrnienky licenčného poriadku SZLH. Frc zlepšenie športovej výkonnosti v nasledujúcej
sezóne treba posilnit‘ dozornú radu MHK 32. a. s. o navrhovaných zásiupcov. ktorí budú
zárukou pre dobré športové a Finančné zázemie klubu v roku devat‘desiateho výročia
založenia klubu (1932).‘

Svoj návrh zdóvodnil tým, že Mgr. Trégera dávajú mnohí poslanci vedeniu mesta za
vzor a bude ĽC hokejo\ klub veľkým prínosom. rovnako ako p. Michalík. Noiuinácic Ing.
Urhanoviča a Mgr. Smieška zdóvodnil tým. aby boli v dozornej rade zastúpené ohe strany
mestského zastupiteľstva. Následne prezentoval hospodárske výsledky hokejového klubu za
predošlé roky: 2015: vlastné imanie 3 248 €. hospodársky vÝsledok 912 €; 2016: vlastně
irnanie -16 000 €. hospodársky výsledok -19 000 €; 2017: vlastné imanie -187 000 €.
hospodársk výsledok -170 000 €; 2018: vlastné imanie 206 000€. hospodársky výsledok
-202 000€: 2019: vlastně imanie -177690€. hospodársky výsledok -384439€; 2020: vlastné
imanie 274 €‚ hospodársky výsledok 177 964 €.

Poukázal na to, že Ing. Švanda už mal možnosť ukázať, ako dokáže pomócť
hokejovému klubu. Svoju činnost‘ ukončil v roku 2019. keď bol hospodársky výsledok
-384 439 € a vlastné imanie -177 690 €. Aj keď nebol súčasťou dozornej rady, mohol
hokejovému klubu pomócť. L. Trizna sám v roku 2019. ako fanúšik, ktorý chce hokeju
pomócť. získal od sponzora pre klub 17000€. Ing. Kasanického osobne nepozná, jeho meno
mu nič nehovorí.

Ing. Matej Géci, poslanec mestského zastupiteľstva požiadal o paťminútovú prestávku pred
hlasovanírn.

Mgr. Kultan — uviedol, že hokejový kLub v žiadnom prípade nedosiahol výborné ekonomické
výsledky a kladný hospodársky výsledok je iba dösledkom toho, že v lej to sezóne má klub
výrazne nižšie náklady a zároveň získal ako mé športové kluby mimoriadnu dotáciu kvóti
pandémii koronavírusu. Llviedol. že Ľ. Trizna predložil mená zástupcov do dozornej rady,
ktoré neboli poslancami prediskutované, pričom v súčasnej situácii je potrebné, aby holi do
klubu menovaní krízoví manažéri.

Ing. Ček — vedenie mesta nic je schopné komunikovať a uzurpátorsky presadzuje svoje
návrhy. Vedenie mesta funguje pri hokeji sedem rokov a hospodárske výsledky prezentované
v takej forme. ako to urobil L. Trizna, nepovažuje za relevantnú informáciu.
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Mur. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta — pripomenul, že pozmeňujúci návrh Ľ. Triznu
nic je v súlade so zákonom a ani s rokovacím poriadkom a poukázat na to. že v minulosti
primátor mesta vetoval návrhy na členov mestských komisií, nakoľko nebol k dispozícii ich
písomný súhlas.

In. BIcháč. PhD. — uviedol. že Mgr. Tréger ap. Michalík súhlasiti so svojou noniináciou, a to
v písoinnej ťorme.

Ing. Urhanovič — uviedol. že so svojou noinináciou súhlasí, keďže chce hokejovému klubu
pomócť a myslí si. že návrh Ľ. Triznu splňa všetky predmetné kritéria. Hokej je regionátnym
tnoménom a preto je rád, že Mgr. Tréger ap. Michalík majú záujem o vstup do štruktťtr
klubu. pnčom p. Michalík by mal byt‘ generálnym sponzoroni klubu, ktorý je ochotný mu
Ieraz pomůci.

Mur. Smieško — je prekvapený tm, že by mal byť menovaný do dozornej rady. Cíli sa byť
poclený. ale nemyslí si, že by to holo dobré. nakofko je už predsedom komisie športu a chcel
by pomáhal‘ práve z tejto pozicie.

lnu. Blcháč. PhD. — súhlas zo strany Mgr. Smieška teda získaný nebol.

1n2. Lucia Cukerová. poslankvňa mestského zastupiteľstva — podFa jej názoru Ľ. Trizna nemá
predstavu o tom. ako hokejový klub funguje. netuší. aké kompetencie má zástupca
ekonomickej jednotky a akciovej spoločnosti. Nesúhlasí s tým. že za vývoj hospodárskeho
výsledku a vlastného imania je zodpovedný Ing. Švanda. \edenie mesta by zrejme nechcelo.
aby sa na verejnosti prezentovalo za akých okolností musel Ing. Švanda z klubu odísť.

Ľ. Trizna
— zaujíma ho. kto z dvojice navrhovanej Mgr. Kultanom je krízovm manažérom

a podľa jeho názoru je ich nominácia politicky motivovaná. Ing. Čefo má niožnosť ako
zástupca jednej z najväčších Finem na Liplove získať od nej Ftnančný príspevok pre hokejový
klub. Ing. Švanda mohol tieŽ na základe svojich skúseností získať nejaké sponzorské. ktoré by
dokázalo zlepšiť hospodársky výsledok.

ln. Blcháč. PhD. — zopakoval, že každému z poslancov je ocholný vyhradiť dve hodiny
svojho pracovného času aje pnipravený a ochotný s nimi komunikovať. Vedenie mesta si
dobre uvedomuje situáciu v hokejovom klube. pričom všelci vrátane neho by si mohli
nasypal‘ popol na hlavu za súčasné športové výsledky a výkonnosl‘ timu. Keby sa však
podarilo dotiahnuť zámery vedenia mesta, ako zlepšil‘ siluáciu v hokeji, mohol byt‘ súčasný
slav diametrálne odlišný. Zdóraznil, že mestské zastupiteľstvo má rnožnosť podporit‘
hokejový klub, nakol‘ko záujem zo strany potenciálnych sponzorov je silný a budúca
hokejová sezóna by mohla byť úspešná. Je potrebné hfadal riešenia a práve riešenie
navrhnuté Ľ. Triznom by mohlo byt‘ začiatkom niečoho lepšieho. Požiadal poslancov o jeho
podporu. Ing. Švandu pozná osobne aje mu ľúto, že sa v poslednej dobe správal tak, ako sa
správal. S Ing. Kasanickým niekoľko rokov spolupracoval a nemyslí si, že by bol výrazne
motivovaný k tornu, aby pomohol seniorskému, juniorskému a dorasteneckému hokeju.
Zdóraznil, že želaním p. Michalíka ako potenciálneho sponzora je, aby bol členom dozornej
rady aj Mgr. Tréger, ktorý ma tiež prísľub nejakých finančných zdrojov. Požiadal Mgr.
Smieška, aby si svoje rozhodnutie ešte premyslel. Vedenie mesta nemá v prípade hokejového

8



kLubu najmenší dóvod niečo tajiť, keďže je Ftnančne stabilizovaný a ekonomicky pripravený
na ďalšiu sezónu.

Mgr. Smieško — uviedol. že nesúhlasí so svojím menovaním do dozornej rady, nakorko to
s ním nebolo prerokované. Poprosil. aby sa o jeho menovaní teda nehlasovalo.

M. Paška. predsedanávrhovej komisie—predložil nahlasovanie jednotlivé návrhy:
pozmeňujúci návrh E. Triznu o zmene textu póvodného uznesenia návrh neschválený (5

za. 4 proti. 10 zdržali sa);
-- schválenie Mgr. Trégera do dozornej rady návrh neschválený 6 za, 5 proti, 9 zdržali sa);

schválenie p. Michalíka do dozornej rady návrh neschválený (6 za. 2 proti, 12 zdržali sa);
— schválenie Ing. Urbanoviča do dozornej rady — návrh neschválený (5 za, S proti, 7 zdržali
sa);
— odvolanie p. Čenku a Ing. Balca z dozornej rady — návrh schválený (14 za, 2 proti, 4 zdržali
sa);
— schválenie Ing. Švandu a Ing. Kasanického do dozornej rady — návrh schválený (14 za. 3
proti, 3 zdržali sa).

Iiznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 1/2021. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

6/ DODATOK Č. 4 PRAVIDIEL ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu pred]ožil Mgr. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva. Uviedo]. že
táto agenda hola na mestskom zastupiterstve prerokovaná už viackrát. Na nedávnom
zasadnutí komisie finančnej a majetkovo-právnej sa vedúca finančného odboru vyjadrila, že
v prípade schválenia dodatku bude potrebné, aby sa mestské zastupiteľstvo konalo každý
mesiac. Poslanci uviedli, že s tým problém nemajú a považujú to za prirodzenú vec. Uviedol.
že schval‘ovat‘ rozpočet a jeho zmeny je podľa zákona výlučnou kompetenciou obecného
alebo mestského zastupitel‘stva. Pravidlá rozpočtového hospodárenia dávajú primátorovi
mesta určitú právonloc rozpočtových zmien. V súčasnosti sa ale toto ustanovenie zneužíva na
ničím neobmedzené a opakované navyšovanie položiek. Predkladá preto dodatok k smernici
..Pravidiá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“ v nasledovnom znení: ..v 5
bod 5.2 písmeno a) sa dopÍňa na koniec text nasledovného znenia .‚Takéto zmeny rozpočtu
móže primátor v jednej rozpočtovej položke vykonat‘ iba tak, aby celková výška všetkých
zmien vykonaných na danej pobožke nepresiahla v jednom rozpočtovoin roku sumu 20 000

Uviedol. že prednostu mestského úradu PhDr. Lavríka požiadal o zaslanie prehľadu
položiek. ktorých sa zmeny v právomoci primátora mesta týkali, avšak takÝto prehľad
poslancom zaslaný doposial‘ nebol.

Ing. Čefo — v mene klubu „Skutočne nezávislí poslanci•“ vyjadril súhlas s predkladaným
materiálom a jeho prijatie považuje za nutnost‘, ked‘že súčasný stav je neúnosný. O rozpočte
majú podľa zákona rozhodovať poslanci, nic primátor mesta. V minulosti sa takáto dóvera
v dohrej vóli vložila do rúk primátorov, avšak súčasný primátor svoju kompetenciu poníma
tak, že rozpočet upravuje podl‘a vlastnej svojvóle. Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta sú
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rovnocennými orgánmi. V súčasnosti to však vyzerá tak, ako keby mal primátor pri narábaní
s rozpočtom neobmedzené kompetencie. Požiadal primátora, aby toto uznesenie podpísal do

0. marca 202 ‚ teda najneskór deň pred konaním d‘alšieho zastupiteľstva, aby nemusel byt‘
„Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019“ schválený s výhradou, ktorá
je predmetom aj tohto bodu programu.

Mgr. Kultan — deklaroval, že v prípade podpísania dodatku je klub „Nový Mikuláš“ ochotný
podporiť „Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019“.

g. Čefo - rovnaký prístup platí aj v prípade klubu „Skutočne nezávislí poslanci“.

Ing. Urbanovič — poukázal na to, že od decembra 2018 sa mestské zastupiteľstvo zišlo už 35-
krát. čo je v prepočte častejšie ako raz za mesiac. Poslanecká väčšina sa pritom až 2-krát
odmietla rokovania zúčastnit‘. Súčasné pravidlá boli schválené v roku 2011 a vtedy Mgr.
Kultanovi neprekážali. nakol‘ko primátorom bol MUDr. Slafkovský. Preto návrh Mgr.
Kultana nepovažuje za odborný, ale politicky motivovaný a v určitom zmysle aj za vydieranie
občanov mesta. nakoľko do rozpočtu nie je možné zahrnúť ťinancie vo výške 1 200 000 €.
Vedenie mesta bude naprick brzdeniu zo strany poslancov ďalej pracovať na rozvoji mesta.

Ing. Čefo — poukázal na to, že spomínaní poslanci sa nezúčastnili tých rokovaní, ktoré neboli
vopred plánované. Nechce sa vracat‘ do minulosti, ked‘že súčasná situácia je odlišná ako bola
v minulosti.

Ľ. Trizna — poukázal na to, že poslanecká väčšina v mestskom zastupiteľstve jc obrazom
súčasného stavu vrcholovej slovenskej politiky, v ktorej vládne panika a chaos.

Ing. Urbanovič — súčasné pravidlá považuje za prijateľné vzhl‘adom na potrebu zabezpečenia
chodu mesta a mestského úradu. Myslí si, že účast‘ poslancov na zasadnutí by nemala byt‘
podmienená tým. kto a kedy zvoláva zasadnutie. Nakol‘ko sa predmetných zasadnutí
zakaždým nezúčastnili všetci poslanci z poslaneckej väčšiny, považuje to z ich strany za
obštrukciu.

Ing. Blcháč, PhD. zo strany poslancov ide o nátlak a vydieranie, nakoľko Ing. Čefo uviedol.
že uznesenie musí primátor podpísať do 10. marca 2021, teda deň pred konaním d‘alšieho
zastupitel‘stva, Poslanci móžu záverečný účet schválit‘ aj s výhradou, pokiaľ je táto výhrada
zákonná. Pripomenul Ing. Čel‘ovi, že eXistujú aj mé zákony ako zákon o obecnom zriadení,
ktorá sa týkajú príprav rozpočtu samospráv a poukázal na to, že v susednom Ružomberku má
tamojší primátor dvakrát väčšie kompetencie ako on. Danú kompetenciu nezneužíva a využil
ju len v dvoch nevyhnutných prípadoch — pri hokejovom klube a rekonštrukcii miestnych
komunikácií.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (13 za, 5 proti, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 2/2021. Obsah uznesenia je príbohou tejto zápisnice.
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7/ NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA I. POLROK 2021

Správu predložil Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že vo svojorn
pláne navrhuje dve kontroly, a to na základe konzultácií s poslaneckými klubu „Nový
Mikuláš“ a .Skutočne nezávislí poslanci“. Zvyšné dva poslanecké kluby ho o vykonanie
kontrol nepožiadati. je však k takýmto žiadostiam otvorený. Pripomenul, že kontroly móže
vykonávat‘ aj bez schváleného plánu, pokial‘ ich považuje za potrebné.

E. Trizna — čakal by, že Mgr. Alušic osloví zástupcov všetkých poslaneckých klubov
a poprosil ho, aby vykonal kontrolu týkajúcu sa jeho vlastnej dochádzky do zamestnania, a to
na základe dochádzkového systému mestského úradu — od jeho nástupu do funkcie až po
súčasnost‘.

Mgr. Alušic — uznesenie vlády nariaďuje od 1. januára 2021 home ofťice a napriek jeho
žiadosti nedostal na rozdiel od všetkých ostatných zamestnancov mesta potvrdenie o tom, že
musí dochádzat‘ na pracovisko.

E. Trizna — hlavný kontrolór sa v niektorých situáciách správa ako zamestnanec mesta,
napríklad ked‘ potrebuje parkovaciu kartu, inokedy je to práve naopak. Okrem mého nemá
s mestom podpísanú pracovnú zmluvu. Požiadal ho, aby vykonal kontrolu týkajúcu sa jeho
vlastnej dochádzky do zamestnania, a to od jeho nástupu do funkcie a nic od 1. januára 2021.

Ing. Iirbanovič — pozícia hlavného kontrolóra je počas pósobenia Mgr. Alušica sprofanovaná
a nedóveryhodná, nakoľko jeho činnosť nemá nič spoločné s funkciou a úlohami, ktoré má
hlavný kontrolór vykonávat‘. Je politicky dosadenou osobou, podal už šest‘ trestných
oznámení a od svojho menovania nepredložil na zasadnutie mestského zastupitel‘stva žiadnu
správu o kontrole. Nakol‘ko sám nedodržiava zákonné normy, nemá ani morálne právo
kontrolovat‘ mé osoby a subjekty. Podl‘a zákona o obecnom zriadení predkladá hlavný
kontrolór mestskému zastupiteľstvu raz za šest‘ mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
ktorý musí byt‘ najneskór 15 dní pred jeho konaním zverejnený spósobom v obci obvyklým.
Prvýkrát predkladal plán kontrolnej činnosti v júni 2020, pričom nevykonal žiadnu kontrolu
schválenú mestským zastupiteľstvom a do šiestich mesiacov mal predložiť d‘alší plán
kontrolnej činnosti. Nerešpektuje tak zákon ani interné smernice.

Mgr. Alušic -- Ing. Urbanovič obviňuje mých ľudí bez toho, aby mal nejaké dókazy. Návrh
plánu kontrolnej činnosti by predložil, avšak vedenie mesta tornu zabránilo, keď mu čas
konania zastupitel‘stva oznámilo len pár hodín pred tým, ako sa reálne uskutočnilo.
Vystúpenie Ing. Urbanoviča je prej avom strachu.

Mgr. Smieško — on by sa skór hanbil za to, ak by si ako človek s príjmom niekoľko tisíc eur
mesačne nechal z mestských peňazí zaplatit‘ značkovú lyžiarsku bundu.

Marta Jančušová. poslankyňa rnestského zastuDitel‘stva — súhlasí s názorom Ing. Urbanoviča a
s tým, že práca Mgr. Alušica je nekompetentná a nezakladá sa na potrebách mesta. Jeho
činnost‘ je zameraná proti mestu podávaním trestných oznámení. Predložený návrh plánu
považuje za nedostatočný a nekompetentný a preto zaň nemóže hlasovat‘.

11



Ľ. Trizna — doplnil, že aj jeden celoštátny denník napísal, že hlavný kontrolór mesta je
..opozičn. K téme zimných búnd uviedol, že ide o smiešny argument a poukázat na to. že
Mgr. Atušic dostal v priebehu jedného poíroka odmeny vo výške vine ako 20 000 E. pričom
do práce takmer vóbec nechodí.

Ing. Urbunovič — 17. decembra 2020 bob plánované zasadnutie a 30. decemhra 2020
neplánované a vtedy mohol hlavný kontrolór zákonným spósobom predložit‘ plán svojej
činnosti a splniť si všetky povinnosti vrátane jeho včasného zverejnenia. Nákup zimných
búnd považuje vzhFadom na činnosť krizového štábu za normálny a využívaný aj mými
samosprávami.

Mgr. Atušic — nervózne vvstupovanie zástupcov mesta je dókazom toho. že si svoju prácu
robí dobre a nebráni sa tomu, aby aj zástupcovia ďatších dvoch poslaneckých klubov navrhli
vykonanie nejakých kontrol do plánu kontrol.

Jng. Blcháč, PhD. — Mgr. Alušicje hlavným kontrolórom od júna 2020, stále nemá podpísanú
pracovnú zmluvu. nevedie si dochádzku, nevykonal kontroly, ktoré mal v pláne kontrol na II.
polrok 2020, o ktoré ho primátor požiadal a ani tle. ktoré začal sám od seba. Hlavný kontrolór
nechodí do zamestnania a porušuje mnohé nariadenia a pravidlá. V prípade prijatia toMo
uznesenia ho nebude rnóct‘ podpísat‘, nakoľko je v rozpore so zákonom a nic je v záu jme
mesta. Zvolenie súčasného hlavného kontrolóra považuje za zlomysel‘nosť zo strany 13-tich
poslancov, ktorí vtedy hlasovali za Mgr. Alušica.

M. Paška predtožil na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupiteFstvo predložený návrh schválilo (JÁ za, 5 proti, 1 zdržal sa). Uznesenie
boto prijaté pod čístom 3/2021. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

8/ INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022—2023

Správu ústne predložil Ing Ján Blcháč. PhD., primátor mesta. Uviedol. že návrh
rozpočtu. ktor bol predložený v pozvánke na 30. decembra 2020. navrhot stiahnuť
z programu zasadnutia. nakoľko finančná kornisia ho neodporučila predložit‘ na rokovanie
mestského zastupitel‘stva. Skonštatoval. že návrh rozpočtu je pripraven. riadne zverejnený
a prebieha pripomienkové konanie. Verí. že na zasadnutí 11. marca 2021 bude návrh
schválený. Rozpočet počíta s bežnÝmi prUmain vo výške 27 037 552€ a výdavkami vo výške
26 747 261 €. Celkový rozpočet po zapojení flnančných operácií mesta je o niečo vyšší ako
v predošbom roku a to 34 853 383 E. Návrh hude predbožený na rokovanie Finančnej komisie,
ostatné kornisie, ktoré sa už uskutočnili. k nemu nevyjadrili žiadne výhrady.

Mgr. Kultan — nic je pravdou, že Ing. Blcháč, PhD. rešpektoval rozhodnutie flnančnej
komisie, ale návrh rozpočtu stiahol z programu preto, že bol pripravený narýchbo
a s množstvom chýb a nedostatkov. Primátor navrhol jeho stiahnutie, aby sa nemusel zaň pred
verejnost‘ou hanbit‘.
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Ing. Blcháč, PhD. — výčitky sú aroganciou slabých a Mgr. Kultan to práve predviedol.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (9 za, 2 zdržali sa). Uznesenie bob prijaté
pod čísbom 4/2021. Obsah uzneseniaje prflohou tejto zápisnice.

9/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

MGR. VINCENT KULTAN
Interpeloval zástupcu primátora mesta Ľ. Triznn:
Poprosil o inforniáciu o tom. v akom stave je príprava parkovacej politiky mesta a kedy
bude prezentovaná mestskému zastupitel‘stvu.

Qdpovedané na zavadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta — poukázal na to,
že zástupcu primátora mesta nie je možné interpelovat‘.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ľuboš Trizna. zástupca primátora mesta — v roku 2013
si vtedajšie vedenie mesta nechalo vypracovat‘ parkovaciu politiku súkromnou firmou,
čo trvalo niekoľko mesiacov. Na zastupitel‘stve už viackrát uviedol, že mesto si bene
príklad z Trenčf na, kde vypracovanie parkovacej politiky trvalo takmer štyri roky.
V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie údajov zjednotlivých mestských častí. Mohol
by predložit‘ parkovaciu politiku vypracovaná súkromnou firmou z roku 20 3, za ktorú
mesto zaplatilo, ale zastupitel‘stvo ju vtedy neodsúhlasilo. Pokiaľ však poslanci chcú.
aby bola parkovacia politika pripravená dósledne, je potrebné ešte určitý čas počkať.

Interpeloval primátora mesta:
Požiadal primátora mesta, aby vysvetlil, čo je pravdy na tom. že si nechal mestom
preplatit‘ vstupenku na charitatívnu akciu Komunitnej nadácie Liptov.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta — uviedol, že je
zakladatel‘om Komunitnej nadácie Liptov a spomína si, že rovnako ako naprí klad
MUDr. Slafkovský, Mgr. Kultan, Ing. Repaský a d‘alšf l‘udia bol pozvaný na akciu pri
príležitosti 15. výročia jej založenia. Za vstupenky sa na tejto akcii neplatilo. Mgr.
Kultanovi zrejme prekáža, že na danej akcii viackrát vyzdvihli prínos súčasného
primátora pre nadáciu a že za jeho prácouje vidiet‘ reálne výsledky.

ING. JAROSLAV ČEFO
Interpeloval primátora mesta:
Na predošlom zasadnutí požiadal o vysvetlenie niektorých pobožiek týkajúcich sa
rekonštrukcie hrobových miest na pamatníku Háj-Nicovó. Vysvetlenie v prípade
niektorých položiek dostal, v prípade ďabších, ktoré by odhalili podstatu veci, však nic.
V nadväznosti na to poprosil o podrobnejšie vysvetlenie, k čomu však nedošlo. Preto.
ako už avizoval aj na predošlom zastupitel‘stve, bude požadovat‘ vykonanie kontroly zo
strany hlavného kontrolóra.
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Odpovec/ané na zasadnuÝ MsZ: 1n2. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta — Ing. Čefovi
bob v interpetácii z predošlého zastupiteľstva primerane vyhovené. Až dodatočne si
všimol. že jednýrn z neúspešných uchádzačov bola spotočnosť, ktorá Ing. Čefa spája
s MUDr. Slatkovským. Prípadná kontrola zo strany htavného kontrolára by mata byt‘
predmetom plánu kontrolnej činnosti. ktorý však bol na tomto zasadnutí oclsúhlasený
neprávoplatne a s viacerými nedostatkami.

Interpeloval primátora mesta:
Poprosit, či by nehobo možné prostredníctvorn odboru dopravy a VPS postarať sa o
vizuálne označenie najvačšich výttkov (napr. červenou (arbou) na miestnych
komunikáciách.

Odpovecřcmé nc; zasadnutí MsZ: Inu. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — poukázal na to.
že niektorí poslanci už tretí rok bbokujú dlhodobý plán rekonštrukcie mestských
komunikácií. Na najbližšorn zasadnutí však budíi maf poslanci možnost‘ podporiť návrh
rozpočtu. do ktorého je zahrnuté pokračovanie v tomto pláne rekonštrukcií.

MIJDR. JAROSLAV BAROK
Interpeloval primátora mesta:
Poprosil. aby bola interpelácia posunutá na vyriešenie zástupcovi primátora E. Triznovi.
Všetci poslanci dostali list od OZ Tatry o situácii na konci Smrečianskej ul., kde vodiči
parkujú autá v tzv. .‚Zelenej oáze pri vodc. Poukázal však na to. že ak by ncparkovali
na zeleni. zostal by na ceste taký úzky priechod. že by bol znemožnený prípadný výjazd
záchrannej služby abebo hasičov. Zaujfma ho. ako je možné túto situáciu vyriešiť.

Interpeloval primátora mesta:
Pri vstupe na sídlisko Podbreziny v smere od železničného mosta sa objavilo nové
dopravné značenie k priechodu pre chodcov. avšak vodorovné značenie chýha
a priechod nic je os\:etlený. Sám bol svedkom viacerých nebezpečných situácií.

Odyovedané na zasadrnuí MsZ: lnu. Ján Bicháč, PhD.. primátor mesta — uviedol, že
daná cestná komunikácia je v správe Zilinského samosprávneho kraja a preto by ako
poslanec VUC mal interpelovat‘ predsedníčku Zilinského sainosprávneho kraja.

ING. JOZEF BOBÁK
Interpeloval primátora mesta:
Počas zasadnutia sa ani raz nezapojil do diskusie. hoci viackrát tak chcel urobit‘.
Podotkot, že primátor neprejavuje žiadnu vóľu smerom k poslancom a vždy presadzuje
len svoje riešenia.
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10/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, informoval, že dostal oznámenie od Mgr.
Neseta o vzdaní sa funkcie člena komisie životného prostredia a dopravy a to z osobných
dóvodov.

iii ZÁVER

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. poďakoval všetkýtn prítomným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteYstva ukončil.

ĺ1

(\JN
PhDr. Michal 4žvrík Ing. J4d Blc,háč, PhD.

prednosta ívlsú pritokrnesta

Overovatelia zápisnice:

ľ‘
MUDr. Alžbeta Smiešna

Euhoš Trizna

Y

Zapísal: Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši, 9. 3. 2021
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