
ZÁPISNICA Č. 1/2022
z XLII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo dňa
3. marca 2022 o 10.00 hod. online formou cez platformu Microsoft Teams.

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

POSLANCI MsZ:
1/ MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3/ MUDr. Miroslav Bod‘a
4/ Peter Cibák
5/ Ing. Lucia Cukerová
6/ Ing. Jaroslav Čefo
7/ Soňa Čupková
8/ Mgr. Amia Dvorščáková
9/ Ing. Matej Géci
10/ Marta Jančušová
11 / Mgr. Vincent Kultan
12/ MUDr. Michal Luníček
13/ Bc. Marek Nemec
14/ Mgr. Miroslav Neset
15/ Michal Paška
16/ Bc. Ľubomír Raši
17/ Ing. Jozef Repaský
18/ Mgr. Ján Smieško
19/ MUDr. Alžbeta Smiešna
20/ Mgr. Ľubica Staroňová
21/ Mgr. Táňa Šufliarská
22/ Ľuboš Trizna
23/ Ing. Rudolf Urbanovič
24/ MUDr. Marta Voštináková
25/ MUDr. Andrea Zideková

PRIZVANÍ:
I / PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ
2/ Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
3/ Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsU ‚

4/ JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsU
5/ Ing. Renáta Todáková, vedúca oddelenia majetkovo-právneho MsU
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1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupitel‘stva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Uviedol, že 1. marca 2022 sa na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo
rokovanie krizového štábu, na ktorom boli zástupcovia samosprávy okrem mého informovaní,
že v mesiaci február bola miera pozitívnych prípadov v okrese nad‘alej vysoká, čo je aj dóvod
toho, že zasadnutie sa uskutočňuje onhine formou. Priblížil, že krizový štáb mesta aktívne
komunikuje s príslušnými inštitúciami a podnikatel‘mi v cestovnorn ruchu, a to v súvislosti
s príchodom vojnových utečencov z Ukrajiny. V rámci kompetencií primátora mesta mohol na
vecné dary pre Spišskú katolícku charitu a Slovenský červený kríž vyčlenit‘ po 1000 €.
Následne požiadal o minútu ticha za obete prebiehajúceho konfliktu.

Uviedol, že z účasti na zasadnutí sa neospravedlnil žiadny poslanec, prítomných je 25
poslancov a mestské zastupitel‘stvo je uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovatel‘a primátor mesta určil Mgr. Jána Karašinského a za overovatel‘ov
zápisnice MUDr. Martu Voštinákovú a MUDr. Michala Luníčka.

3/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na vol‘bu návrhovej komisie, do
ktorej odporučil zvolit‘ Mgr. Miroslava Neseta, Ing. Jozefa Bobáka a Mgr. Vincenta Kultana.
Uviedol, že vedenie mesta bude rešpektovat‘ návrh klubu „Nový Mikuláš“, ktorý požaduje
pravidelné zastúpenie v návrhovej komisii s tým, že zástupcovia ostatných poslaneckých
klubov sa v návrhovej komisii budú striedat‘. Na tomto zasadnutí v nej mali byt‘ zastúpené
kluby „Nový Mikuláš‘, „SMER-SD, SNS, Národná koalícia“ a klub nezávislých poslancov.
Vzhl‘adom na potrebu prerokovania jednotlivých bodov je ochotný pristúpit‘ na návrh, aby
návrhová komisia pracovala v zložení Mgr. Neset, Ing. Bobák a Mgr. Kultan.

Návrhová komisia v zložení Mgr. Neset, Ing. Bobák a Mgr. Kultan bola schválená (23 za).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupitel‘stva tak, ako bol predložený v pozvánke. Zároveň predložil pozmeňujúci návrh, aby
bol do programu ako bod č. 23 zaradený bod „Návrh na schválenie flnančnej pomoci v
súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Šufliarská, Mgr. Kultan a Ing. Čefo.

Mgr. Táňa Šufliarská, oslankyňa mestského zastupitel‘stva — vyjadrila rozhorčenie nad tým,
že mestskému zastupitel‘stvu nebol predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2022 a skutočnost‘,
že mesto je v rozpočtovom provizóriu nepovažuje za relevantný dóvod na to, aby návrh
rozpočtu nebol predložený. Predložila pozmeňujúci návrh vyradit‘ z programu bod „Návrh na
odvolanie Mgr. Martina Alušica z funkcie hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš“
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s tým, že v návrhu na uznesenie sa nachádza citácia „sme obdobného názoru, ktorý
prezentovala Okresná prokuratúra v Liptovskom Mikuláš listom z 1 9.augusta 2021. Konanie
hlavného kontrolóra vykazuje prvky nečinnosti a porušovania zákormých povinností“, avšak už
nie informácia o tom, že upozornenie prokurátora na nečinnost‘ hlavného kontrolóra vzala
okresná prokuratúra 26. novembra 2021 spát‘. Táto informácia nebola poskytnutá poslancom
a nie je o nej zmienka ani v liste Najvyššieho kontrolného úradu z 16. januára 2022, ktorý je
prílohou dóvodovej správy. Pozastavila sa nad tým, že predložením materiálu bola poverená
vedúca právneho odboru, pričom hlavný kontrolór podlieha výlučne poslancorn.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Šufliarskej sa prihlásili Ing. Bobák, Ing. Urbanovič
a Ľ. Trizria.

Ing. Jozef Bobák, poslanec mestského zastupitet‘stva — poukázal na to, že v predloženom pláne
zasmpitel‘stiev na rok 2022 bol pre marcové zastupiteľstvo navrhovaný aj bod „Správa
o činnosti mestskej policie za rok 2021“. Táto správa bola prerokovaná na komisie dopravy,
verejného poriadku a životného prostredia, ktorá ju odporučila predložit‘ na zasadnutie
mestského zastupitel‘stva. Avšak nestalo sa tak.

Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta — poukázal na to, že Mgr. Alušic porušuje
všetky právne normy a usmernenia pre prácu hlavného kontrolóra. Napríklad aj v tom, že
nepredložil správy o kontrolnej činnosti a počas dvoch rokov nevykonal žiadnu kontrolu.

Ľ. Trizna, zástupca primátora mesta — poukázal na uznesenie č. 3 8/2020, na základe ktorého
mal Mgr. Alušic vykonat‘ štyri kontroly. Nevykonal ani jednu, čo niektorých poslancov zrejme
vóbec nezaujíma.

Mgr. Šufliarská — nepovažuje za vhodné, aby Ing. Urbanovič komentoval prácu niekoho mého.
Poukázala na to, že na mestskom úrade sú zamknuté dvere nielen pred poslancami mestského
zastupitel‘stva, ale aj pred občanmi.

Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupitel‘stva — poukázal na to, že medzi
dodatočnými materiálmi, ktoré boli zaslané poslancom, je aj „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o
budúcej zrnluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete —

VN podzemné vedenie, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Majerská a lokalita Areálu vodného
slalomu, v prospech Kanoe Tatra Klub Lipt. Mikuláš, Nábr. J. Král‘a 8, 031 01 Lipt. Mikuláš“.

Ing. Blcháč, PhD. — uviedol, že „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej slete — VN podzemné vedenie, v k.
ú. Liptovský Mikuláš, ul. Majerská a lokalita Areálu vodného slalomu, v prospech Kanoe
Tatra Klub Lipt. Mikuláš, Nábr. J. Kráľa 8, 03 1 01 Lipt. Mikuláš“ sa zarad‘uje ako podbod v
rámci bodu programu „Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta“, ktorý bol súčast‘ou pozvánky.

Mgr. Kultan — predložil pozmeňujúci návrh, aby bol do programu za bod Č. 6 zaradený bod
„Správa o kontrolnej Činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za roky 2020 a
2021“ a d‘alší pozmeňujúci návrh, aby bol bod „Situácia na Ukrajine po 23. 2. 2022 a možnosti
mesta Liptovský Mikuláš pri pomoci obyvatel‘om Ukrajiny po zločine proti mieru zo strany
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Ruska“ presunutý za bod „Schválenie programu“. Poukázal na to, že v správe „Návrh na
schválenie finančnej pomoci v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“ sa uvádza, že
financie majú byt‘ vyčlenené z rozpočtu mesta, ktorý nieje a nové rozpočtové položky nemóže
vytvárat‘ primátor mesta. Následne navrhol do programu zaradit‘ za návrhy záverečných účtov
nový bod „Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2022 a roky 2023 a 2024“. Myslí
si, že o návrhu rozpočtu je možné rokovat‘, nakot‘ko poslanci boli opakovane uistení, že návrh
je pripravený a zverejnený.

Ing. Jaroslav Čefo, ioslanec mestského zastupitel‘stva — požiadal, aby bol z programu stiahnutý
bod „Návrh na schválenie fínančnej pomoci v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“,
nakol‘ko svoju správu „Situácia na Ukrajine po 23. 2. 2022 a možnosti mesta Liptovský Mikuláš
pri pomoci obyvatel‘om Ukrajiny po zločine proti mieru zo strany Ruska“ doplnil o
schval‘ovaciu čast‘ z bodu „Návrh na schválenie finančnej pomoci v súvislosti s vojnovým
konfliktom na Ukrajine“. Bob by vhodné, aby bol predložený iba jeden spoločný materiál.

Ing. Blcháč, PhD. — poukázal na to, že poslanci mali možnost‘ schválit‘ návrh rozpočtu na rok
2022 na zasadnutí, ktoré bob zvolané na 30. decembra 2021. Ked‘ budú právoplatne schválené
záverečné účty mesta za roky 2019 a 2020, bude možné póvodne pripravený návrh rozpočtu
modifikovat‘ o skutočnosti, ktoré sa udiali na začiatku kalendárneho roka ako napríklad
zvýšenie nákladov na energie a predložit‘ na zasadnutie. Póvodný návrh rozpočtu bol preto
stiahiutý a zverejnený len do konca februára 2022. Preto ani nemóže byt‘ predmetom tohto
rokovania, ked‘že v súčasnosti nieje zverejnený. Zdóraznil, že Mgr. Alušic počas dvoch rokov
nevykonal, respektíve neukončil žiadnu kontrolu. Mestu chýba seriózny odborník na pozícii
hlavného kontrolóra. Poukázal na to, že Mgr. Alušic nepredložil správu o kontrolnej čiimosti
v súlade 50 smernicami, ked‘ mal o jej zaradenie do programu požiadat‘ primátora mesta, ktorý
zvoláva zasadnutia. Daný materiál zároveň nepovažuje za správu hlavného kontrolóra, ale za
akúsi obžalobu od advokáta.

Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta — overí informáciu, či je zverejnený návrh rozpočtu
na rok 2022. Ešte dnes ráno bol zverejnený na úradnej tabuli pred mestským úradom, preverí
však, či je zverejnený aj na webovom sídle.

Ing. Blcháč, PhD. následne vyhlásil prestávku.

Ing. Blcháč, PhD. — overil si informáciu, že zverejnenie návrhu rozpočtu na rok 2022 bob
ukončené 28. februára 2022 a preto o ňom nie je v súčasnosti možné rokovat‘. Ak by bol návrh
rozpočtu súčast‘ou rokovania, bob by to proti legislatíve.

Mgr. Vincent Kultan, predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— návrh programu ako bol zverejnený v pozvánke — návrh schválený (24 za);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana zaradit‘ bod „Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na
rok 2022 a roky 2023 a 2024“ — návrh neschválený (9 za, 6 proti, 7 zdržali sa);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana zaradit‘ bod „Správa o kontrolnej čimiosti hlavného
kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za roky 2020 a 2021“— návrh schválený (13 za, 7 proti, 3
zdržali sa);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana presunút‘ bod „Situácia na Ukrajine po 23. 2. 2022 a
možnosti mesta Liptovský Mikuláš pri pomoci obyvatel‘om Ukrajiny po zločine proti mieru zo
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strany Ruska“ za bod „Schválenie programu rokovania“ — návrh schválený (15 za, 2 proti, 4
zdržali sa);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Šufliarskej vyradit‘ bod „Návrh na odvolanie Mgr. Martina Alušica
z funkcie hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš“ — návrh schválený (13 za, 7 proti, 2
zdržali sa);
— pozmeňujúci návrh Ing. Blcháča, PhD. zaradit‘ do bodu „Návrh na predaj prebytočného
majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta“ správu
„Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v
práve uloženia inžinierskej siete — VN podzemné vedenie, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Majerská a lokalita Areálu vodného slalomu, v prospech Kanoe Tatra Klub Lipt. Mikuláš,
Nábr. J. Král‘a 8, 031 01 Lipt. Mikuláš“ — návrh schválený (24 za);
— pozmeňujúci návrh Ing. Blcháča, PhD. zaradit‘ do programu bod „Návrh na schválenie
f‘inančnej pomoci v súvislosti s vojnovým konfhktom na Ukrajine“ — návrh schválený (14 za, 2
proti, 8 zdržali sa).

PROGRAM:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice
3/ Vol‘ba návrhovej komisie
4/ Schválenie programu rokovania
5/ Situácia na Ukrajine po 23. 2. 2022 a možnosti mesta Liptovský Mikuláš pri pomoci

obyvatel‘om Ukrajiny po zločine proti mieru zo strany Ruska
6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za

roky 2020 a 2021
7/ Personálne otázky:

A) Delegovanie zástupcu zriad‘ovatel‘a do rady školy
B) Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Šimonovi

Nemcovi, bronzovému medailistovi zo ZOH 2022
8/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a

nakladanie s majetkovými právami mesta

Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Garbiarska v prospech: spoločnosti Liptovský
Mikuláš Property Development, a.s., Mostová 34, 034 01 Ružomberok

Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Kpt. Nálepku v prospech: spoloČnosti LUKAS
LM, spol. Sr. O., Kpt. Nálepku 1386, 031 01 Liptovský Mikuláš

Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Benice, ul. Pod Hájikom v prospech: MUDr. Michal Kouřil, Brezová
487/l, 031 04 Liptovský Mikuláš, Ing. arch. Eva Kouřilová, Pod Hájikom 125/18, 031
01 Liptovský Mikuláš - Benice, Vladimír Benický, Pod Hájikom 125/18, 031 01
Liptovský Mikuláš — Benice
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Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Demánová, ul. Mládeže, v prospech: Ing. Peter Šulc, ul. Mládeže 115/13,
031 01 Liptovský Mikuláš — Demánová a Simona Šulcová, Bernolákov Rad 36 1/14, 908
41 Šaštín — Stráže — Stráže nad Myjavou

Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Demänová, v prospech: Martin Perončík s manž., Michalovská 3 50/5, 031
01 Liptovský Mikuláš — Demánová

Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a

‘
9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Partizánov, v prospech: Marta Rúčková, Senická
626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš — Podbreziny

Návrh na zámenu nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. OkoliČné, ul. Pobrežná, s Pol‘nohospodárskym družstvom so sídlom v
SmreČanoch, 032 05 SmreČany

Návrh na zámenu nehnutel‘ného majetku mesta z dövodu hodného osobitného zretel‘a

spósoborn podľa 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k.ú. Palúdzka, ul. Nábrežie K. PetroviČa a v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Jánošíkovo nábrežie — medzi mestom Liptovský Mikuláš a Žilinským samosprávnym
krajom, so sídlom Komenského 48, 011 09 Žilina

Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech: spoloČnosti Savencia Fromage 8 Dairy
SK, a. s., ul. 1. mája 124, 031 80 Liptovský Mikuláš

Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný majetok mesta z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. J. Janošku, v prospech: Ing. Anna Pivková,
Vavrišovo 388, 032 42 Vavrišovo

Návrh na zmenu nájomcu služobného bytu na Základnej škole Miloša Janošku (z Mgr.
Eleny Gallovej a Vladimíra Galla na Mgr. Miroslava Matejku)

Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Podtatranského, v prospech spoloČnosti KOS —

Kysucká obchodná spoloČnost‘, s.r.o., Hviezdoslavova 1699, 022 01 Čadca
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Návrh na zámenu nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k.ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Vrlíkovej a Pod Stráňami — medzi mestom a Ing.
Ivicou Hlavnovou, Nábrežie 4. apríla 1040/l, 031 01 Liptovský Mikuláš

Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný majetok mesta z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Kollárova v prospech: Matej Kováč s
manž., Nábrežie Dr. Aurela Stodolu t567/l, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica —

Nábrežie

Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný majetok mesta z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/t991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Palúdzka, ul. Palugyayho, v prospech: Pavel Pompa s manželkou,
Palugyayho 1095/21, 031 01 Liptovský Mikuláš

Návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú.
Liptovský Mikuláš, v prospech; REGION LIPTOV — Oblastná organizácia CR, so
sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Majeríkova, v prospech: Vladimír Koreň, Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský
Mikuláš

Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
13811991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Majeríkova, v prospech: Branislav Baze[a, Žiarska 603/5, 03104 Liptovský Mikuláš —

Podbreziny

Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Majeríkova, v prospech: Ing. Danica Jančíková, J. Dudu 1980/2, 031 01 Liptovský
Mikuláš

Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta podľa 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Majeríkova, v prospech: 1. Ing. Daniel MichaloviČ, Žiarska 604/6, 031 04 Liptovský
Mikuláš - Podbreziny, 2. Erika Martvoňová, Majeríkova 1215/l, 031 01 Liptovský
Mikuláš-Staré Mesto

Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Majeríkova, v prospech: Anna Križková, Majeríkova 1397/7 03 t 01 Liptovský Mikuláš
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Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Majeríkova, v prospech: Mária Priechodská, Majeríkova 1397/5, 031 01 Liptovský
Mikuláš

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného brernena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí - rozšírenie NNK zernnej siete, v k. ú.
Palúdzka, ul. Eduarda Penkalu, v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri

Rajčianke 2927/8, Oto 47 Žilina

Návrh na uzatvorenie Zrnluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí - rozšírenie NNK zemnej siete, v k. ú.
I[‘anovo, ul. Za Vodou, v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina

Návrh na uzatvorenie Zrnluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí — elektrických NN a VN káblových
rozvodov vrátane príslušenstva elektroenergetického zariadenia v k. ú. Palúdzka, ul.
Dušana Pálku, v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí — VN a MN káblové vedenie, v k. ú.
Liptovský Mikuláš, ul. Kuzmányho a ul. Tranovského, v prospech Stredoslovenská
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú.
Liptovská Ondrašová, v prospech: ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová, so sídlom
Ružičková 97/14, 031 05 Liptovský Mikuláš

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí - vodovod, kanalizácia, v k. Ú.
Demänová (Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský
Mikuláš)

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby:
Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš,
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí - vodovod, kanalizácia, v k. ú.
Palúdzka. Investor stavebných objektov: Sureality, s.r.o., Bytčianska — Považský
Chlmec 885, 010 03 Žilina

Návrh zámeru zamenit‘ nehnutel‘ný majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. Ú. Liptovská Ondrašová - CYRO, S.r.O., so sídlom Priemyselná zóna 527,
031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 375 829
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Návrh zárneru odpredat‘ nehnutel‘ný rnajetok mesta z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Chalúpkova v prospech: Vladimír Nemec
s manž., Podtatranského 164 1/2, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré mesto

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zrušení predkupného práva —

IPATEX, s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Za Havlovci 1814, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 45633 118

Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupitcl‘stva Liptovský Mikuláš zo dňa
16.12.2021 číslo 82/2021

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete — VN podzemné vedenie, v k. ú.
Liptovský Mikuláš, ul. Majerská a lokalita Areálu vodného slalomu, v prospech Kanoe
Tatra Klub Lipt. Mikuláš, Nábr. J. Král‘a 8, 031 01 Lipt. Mikuláš

9/ Informatívna správa o stave Okresného súdu Liptovský Mikuláš v nadväznosti na
návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami
a obvodmi okresných súdov

10/ Návrh VZN Č. .../20221VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č. 3/2021/VZN o
podmienkach pridel‘ovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš
určených na nájom

11/ Návrh VlN Č. .../2022/VZN o miestnych daniach, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č.
9/2O19JVZN o miestnych daniach

12/ Návrh VZN Č. ...12022/VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, diet‘a materskej školy alebo diet‘a
a žiaka školského zariadenia v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta Liptovský
Mikuláš

13/ Návrh VZN Č. .../2022/VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN Č. 15/2020/VZN o
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákiadov v školách a v školských
zariadeniach a o určení miesta a času zápisu diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v znení VZN Č. 9/2021/VZN a 5/2021/VZN

14/ Návrh na zaraclenie Centra vol‘ného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš
do siete škól a školských zariadení SR od 1. 9. 2022

15/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútrobloku
Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 — 2020

16/ Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektu „Zhodnocovanie
biologicky rozložitel‘ných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši“

17/ Zmeny a dopinky č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka — návrh
18/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na

I. polrok 2022
19/ Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zniluve o zriadení Spoločného obecného úradu

územného rozhodovania a stavebného poriadku

9



20/ Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupitel‘stva ku dňu
18. 2. 2022

21/ Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019
22/ Návrh závcrečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020
23/ Návrh na schválenie finančnej pomoci v súvislosti s vojnovým konfliktom na

U kraj inc
24/ Interpelácie poslancov
25/ Informácie
26/ Záver

5/ SITUÁCIA NA UKRAJINE PO 23.2.2022 A MOŽNOSTI MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ PRI POMOCI OBYVATEĽOM UKRAJINY PO ZLOČINE PROTI
MIERU ZO STRANY RUSKA

Správu predložil Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupitet‘stva. Skonštatoval,
že 24. februára 2022 zahájila Ruská federácia inváziu na Ukrajinu. V dósledku ozbrojeného
konfliktu vyhaslo od roku 2014 viac ako 13 000 životov a viac ako 1,5 mil. obyvatel‘ov Donbasu
bob vysídlených zo svojich domov. Tisíce l‘udí na frontovej linií nad‘alej žijú v núdzi bez
prístupu k základným potrebám. Život v neustálom ohrození a napátí sa podpisuje na
psychickom, ale aj fyzickom zdraví l‘udí. Vojenská invázia prináša d‘alších mftvych, zranených
a I‘udí na úteku. Vyjadruje morálnu povinnost‘ občianskej spoločnosti a územnej samosprávy
jednoznačne odsúdit‘ kroky Ruskej federácie, ktoré vyústili do vojenskej invázie na
ukrajinskom území a ktoré budú mat‘ dopad aj na civilistov. Poslanci stoja za Ukrajinou
a vyjadrujú solidaritu ukrajinským občanom, ktorí konfliktom najviac trpia. Pre matky s det‘mi,
ktoré utekajú je potrebné otvorit‘ humanitárne koridory a treba ich prijat‘. Je rád, že sa tak už
deje. Sociálne siete sú už teraz plné róznych výziev, avšak je potrebné, aby táto pomoc bola
koordinovaná, ked‘že už teraz sa objavujú správy o tom, čoho je nadbytok a čo už netreba
posielat‘. V Liptovskom Mikuláši zasadal krizový štáb okresného úradu so starostami obcí
a primátormi miest. Ako predstavitelia samosprávy sa počas uplynulých dní len zo sociálnych
sjetí dozvedeli o niektorých konkrétnych krokoch primátora mesta, ktoré boli v jeho
kompetencii. Do programu mestského zasmpitel‘stva je teraz zaradený bod týkajúci sa
odsúdenia vojenskej invázie Ruska a schválenie postupov, ktoré sú v kompetencii mestského
zastupitel‘stva.

Následne prečítal návrh na uznesenie v znení: „Mestské zastupitel‘stvo: I. odsudzuje
nevyprovokovanú, neodóvodnenú a neoprávnenú voj enskú agresiu Ruskej federácie proti
Ukrajine, tragické straty na životoch a l‘udské utrpenie spósobené agresiou, za ktorú nesie
Ruská federácia plnú zodpovednost‘. Zdórazňuje, že ruská vojenská agresia proti Ukrajine,
nezávislému a suverénnemu štátu, je hrubým pošliapaním medzinárodného práva a princípov
Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda, Parížskej Charty
a Základnej zmluvy NATO — Rusko; II. zdórazňuje, že samospráva Liptovského Mikuláša ako
aj všetci občariia mesta Liptovského Mikuláša sú solidárni so susedným ukrajinským národom
a pIne podporujú jeho právo slobodne si vybrat‘ svet, v akom chcú pokoj ne žit‘ a prosperovat‘;
III. vyjadruje plnú podporu Ukrajine ajej občanom, ktorí bojujú za hodnoty slobody,
demokracie, politickej nezávislosti, štátnej Suverenity a územnej celistvosti, d‘alej vyjadruje
sústrast‘ všetkým obetiam tejto agresie a úprimné pod‘akovanie všetkým organizáciám, ale aj
jedincom, ktorí sa rozhodli a reálne pomáhajú akýmkol‘vek spósobom t‘ažko skúšanému l‘udu
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Ukrajiny; IV. odporúča primátorovi mesta, Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD. poskytnút‘ maximálnu
súčiiinost‘ krizovému štábu Okresného úradu v Liptovskorn Mikuláši, charitatívnym
organizáciárn a dobrovol‘níkom pri nezištnej pomoci a zrnierňovaní dopadu voj enskej agresie
voči Ukrajine a obyvatel‘om Ukrajiny; V. schval‘uje zmluvu o spolupráci medzi mestom
Liptovský Mikuláš a Slovenským červeným krížom, územným spolkorn v Liptovskorn
Mikuláši a rnedzi mestom Liptovský Mikuláš a Spišskou katolíckou charitou, na základe
ktorých budú uvedeným organizáciám poskytnuté f‘inančné prostriedky v objeme 5 000 €
každej, t. j. spolu 10 000 € z rozpočtu mesta a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia
humanitárnej krízy, súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä
v súvislosti so zabezpečovaním základných životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú
pred vojnovým konfliktom, alebo im bol priznaný status dočasného útočiska na území
Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a splnomocňuje
primátora na uzavretie tejto zrnluvy v súlade s ustanoveniami zákonov Č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom Č. 3 69/1990 o obecnom zriadení.“

Následne prečítal dóvodovú správu, v ktorej sa uvádza: „Vo štvrtok 24. februára 2022
zahájila Ruská federácia inváziu na Ukrajinu, napriek tomu, že sa EÚ aj NATO dlhodobo
snažili o mierové riešenie. Ukrajina čelí vojne. Priama vojenská invázia znamená pre Ukrajinu
deštrukciu, množstvo mftvych, zranených a akmálne už aj teraz množstvo l‘udí na úteku. V tejto
situácii chceme prejavit‘ solidaritu a poskytnút‘ svoju pomoc. S Ukrajinou zdiei‘ame hodnoty
postavené na princípoch mieru, l‘udských práv, dodržiavania medzinárodného práva a
teritoriálnej suverenity a nezávislosti Ukrajiny. Hrubé pošliapanie medzinárodného práva
a princípov Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda,
Parížskej Charty a Základnej zmluvy NATO — Rusko zo strany Ruska, by mal a musí odsúdit‘
každý triezvo a l‘udsky zmýšl‘ajúci človek. V podobnom duchu to cítia aj poslanci Mestského
zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, zamestnanci Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši,
ktorí si želajú čo najskoršie ukončenie vojenského konfliktu a hi‘adanie dohody jedine
mierovou cestou. Sme zároveň presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vól‘u váčšiny
ruského národa. Ruský národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do
medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy. Dňa 1. marca 2022 sa konalo koordinačné
stretnutie krizového štábu Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši.“

Podotkol, že schval‘ovaciu čast‘ sformuloval prakticky identicky tak, ako bola navrhnutá
v materiáli predkladaným mestom.

Do rozpravy sa prihlásili Ľ. Trizna, Mgr. Šufliarská, Ing. Urbanovič, Mgr. Kultan.

Ľ. Trizna — ked‘ nastala táto situácia, išla prvá pomoc od primátora vo výške 1 000 € určená
Slovenskému červenému krížu a tiež Spišskej katolíckej charite. Poslanci neovládajú, aké
právomoci má primátor. Súhlasí s teXtom Ing. Čefa, ale fínančná pomoc sa v ňom nespomínala
až do chvíle, kým s d‘alším návrhom neprišlo mesto, pričom text o flnančnej pomoci bol
skopírovaný do materiálu, ktorý predložil Ing. Cefo.

Mur. Šufliarská — Ing. Čefo e-mailom oslovil vedenie mesta, aby bol takýto bod zaradený na
zasadnutie, pričom v odpovedi bol automaticky uvedený ako predkladatel‘ tohto bodu, čo
považuje za absurdné. Má za to, že sa toho malo ujat‘ vedenie mesta a táto agenda nemala byt‘
na pleciach poslanca. S teXtom Ing. Čefa poslanci súhlasia a pine sa s ním stotožňujú. Na margo
flnančnej pomoci podotkla, že si nie je istá, čije v kompetencii poslanca akýmkoi‘vek
spósobom vyčleňovat‘ nejaké flnančné prostriedky, na ktorých krytie nemajú poslanci dosah.
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Ing. Urbanovič — stotožňuje sa s predloženým teXtom. Podobný materiál podporu aj na
zasadnutí Žilinského samosprávneho kraja. Na otázky, prečo primátor neposkytol vyššiu sumu,
dodal, že aj v zmysle schváleného VZN o dotáciách z roku 2020 nemóže poskytnút‘ vyššiu
sumu aje prekvapený, že poslanci takéto veci neovládajú. Mesto sa k situácii stavia vel‘mi
zodpovedne, úlohou samosprávy je aj postarat‘ sa o utečencov. Už trikrát sa uskutočnilo
zasadnutie krizového štábu, pričom prvé boto hned‘ na druhý deň po vstupe ruských vojsk na
územie Ukrajiny. Odborníci z mestského úradu dostávajú od krízového štábu usmernenia, úrad
je tiež v úzkej komunikácii s úradom hraničnej a cudzineckej policie, odkial‘ prichádzajú
informácie o tom, kol‘ko l‘udí z Ukrajiny sa pohybuje v okrese, respektíve v rneste. Mesto
promptne zabezpečuje veci pre l‘udí, ktorí utekajú z Ukrajiny a bude reagovat‘ na d‘alší vývoj
udalostí. Bude sa tiež podiel‘at‘ na technickom zabezpečení, materiálnej a finančnej pomoci.
Ihned‘ bota oslovená aj riaditel‘ka miestnej organizácie Slovenského červeného kríža. Nakol‘ko
sa vyjadrila, že už majú v skladoch dostatok potravín a odevov, skór by im pomohla finančná
pomoc. Aj preto sa primátor v rámci svojich kompetencii, ktoré mu umožňujú darovat‘ len 1 000
€‚ rozhodol takúto pomoc ihned‘ realizovat‘.

Ing. Čefo — z úcty k obetiam a situácii, ktorá sa deje na Ukrajine, radšej nezverejní odpoved‘
primátora na jeho požiadavku, ktorá bola myslená tak, aby sa na zastupitel‘stve objavila
informácia o možnostiach pomoci. Vo svojom vystúpení viackrát spomenul, že kroky
v kompetencii primátora už boli podniknuté, čím v podstate pochválil primátora, že reagoval
naozaj promptne. Schválenie vyššej finančnej pomoci je však v kompetencii mestského
zastupitel‘stva.

S faktickou poznámkou sa prihlásil Ľ. Trizna.

Ľ. Trizna — poslanci sa rozhodli zaradit‘ do programu aj bod „Návrh na schválenie finančnej
pomoci v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“. Text z tohto návrhu bol skopírovaný
do správy predloženej Ing. Čefom. Pripravený text Ing. Čefa pochválil, no pozabudlo sa v ňom
na finančnú pomoc, či už Ukrajine alebo spolkom na území Slovenskej republiky.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Ing. Bobák, Mgr. Smieško,
Mgr. Alušic.

Ing. Bobák — památá si na besnenie súčasného vedenia mesta v roku 2014 pri oslavách, ked‘ sa
spolu s ukrajinskou delegáciou pokladali vence k památníku na námestí. Už vtedy potrebovala
Ukrajina vyjadrenie podpory a odmietnutie obsadenia Krymu Ruskom.

Mgr. Ján Smieško, poslanec mestského zastupitel‘stva — Ing. Urbanovič je predsedom
poslaneckého klubu „Smer-SD, SNS, Národná koalícia“, preto ho zaujíma, či čítal vyjadrenia
predsedov týchto strán k situácii na Ukrajine a spýtal sa ho, či sa nehanbí mat‘ tieto strany ešte
stále v názve poslaneckého klubu.

Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta — požiadal, aby mestské zastupitel‘stvo k tomuto
bodu zaujalo jednotné stanovisko, poslanci by sa nemali navzájom obviňovat‘.

Ing. Urbanovič — hanbit‘ by sa mali tj, ktorí túto situáciu zneužívajú na svoje politické ciele.
Vysvetlil, že keby mal primátor kompetenciu poskytnút‘ viac finančných prostriedkov, tak by
to nepochybne využil. Na poznámku Ing. Bobáka reagoval, že v roku 2014 nebol súčast‘ou
vedenia mesta, ale bolí nimi MUDr. Slafkovský, Ing. Repaský a p. Kružliak.
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Mgr. Kultan — požiadal o zaradenie Ing. Repaského do rozpravy, nakol‘ko sa prihlásil v
stanovenom čase. Mnohí si památajú, ako Ing. Blcháč, PhD. a Ing. Urbanovič v minulosti
oslavovali „všetky putinovské akcie‘. Svoj názor zrejme zmenili pod vplyvom verejnej mienky.
Bob povinnosťou mestského úradu urobit‘ všetko pre to, aby pomohlo s vypracovaním tohto
materiálu. Následne odporučil oddeleniu kultúry prehodnotit‘ vhodnost‘ pomenovania ulíc po
l‘ud‘och ako bol napríklad Antonín Zápotocký. Myslí si, že takéto symboly nic sú v meste po
ruskej agresii vítané.

S faktickou poznámkou sa prihlásili Ing. Repaský, Ing. Urbanovič, Ľ. Trizna, Mgr. Alušic.

Ing. Jozef Repaský, poslanec mestského zastupitel‘stva — včas sa prihlásil do rozpravy, pričom
zároveň ho predošlý rečník vyzval, aby ako prednosta okresného úradu zaujal stanovisko.

Ing. Urbanovič — Mgr. Kultan nechce počúvat‘, že zamestnanci úradu sa vel‘mi zodpovedne
stavajú k problematike vojnového konfliktu a zvlášt‘ k práci s utečencami. Na úrade sa
odborníci zaoberajú napríklad výchovno-vzdelávacím procesom ukrajinských detí. Tiež
možnost‘ami ubytovacích kapacit.

Ľ. Trizna — vystúpenie Mgr. Kultana nebolo vhodné poslanca mestského zastupitel‘stva.

Mgr. Alušic — veril, že aspoň pri tejto téme sa dokážu poslanci spojit‘, ale to zdá sa nieje možné.

Ing. Repaský — záujmom okresného úradu a celej samosprávy je koordinácia pomoci zo strany
obyvatel‘stva, inštitúcií a tretieho sektora, ktorá je naozaj významná. Od mestského úradu však
nezaregistroval vel‘kú iniciatívu. Je potrebné vediet‘, kol‘kí z utečencov zostanú v okrese
Liptovský Mikuláš, pričom ide hlavne o matky s det‘mi, ktoré sa nevyznajú v tomto prostredí.
Treba im podat‘ pomocnú ruku. Je hanbou, že mestský úrad nepomohol Ing. Cefovi s prípravou
takéhoto dóležitého materiálu. Je potrebné sa spojit‘ pri vytvorení čo naj lepších podmienok pre
utečencov.

S faktickou poznámkou sa prihlásili Ing. Urbanovič, Ľ. Trizna, Ing. Čefo, Mgr. Alušic.

Ing. Urbanovič — požiadal, aby bol prednosta okresného úradu o čosi iniciatívnejší pri zvolávaní
okresného krízového štábu. Krizový štáb mesta sa uskutočnil trikrát a prvýkrát prakticky
okamžite, kým okresný krízový štáb bol zvolaný až s odstupom času. Okresný krizový štáb mal
byt‘ zvolaný ihned‘ po zasadnutí ústredného krízového štábu. Poukázal na to, že vedenie mesta
vykonalo konkrétne kroky týkajúce sa pomoci, napríklad v podobe poskytnutia ubytovania. Je
toho názoru, že Ing. Repaský ako prednosta okresného úradu netuší, čo sa v meste a okrese
dej e.

Ľ. Trizna — Ing. Repaský by nemal obviňovat‘ vedenie mesta z nečinnosti, ked‘že skutočnost‘je
opačná. Práve okresný úrad nekoná.

Ing. Čefo — požiadal Ing. Repaského, aby v záujme vyššieho dobra už nereagoval na Ing.
Urbanoviča a Ľ. Triznu.

Mgr. Alušic — správanie vedenia mesta považuje za súčast‘ predvolebného boja.
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Ing. Blcháč, PhD. — s pol‘utovaním si vypočul rozpravu, poslanci požadujú jednotu a
spoluprácu, no na druhej strane očierňujú prácu vedenia mesta aj mestského úradu. Podotkol,
že názov poslaneckého klubu nieje možné len tak zmenit‘. Nevidí problém v tom, ak sa podporí
tento návrh a následne aj „Návrh na schválenie finančnej pomoci v súvislosti s vojnovým
konfliktom na Ukrajine“. V praxi to bude znamenat‘ len to, že sa schváli pomoc v celkovej
výške 20 000 E.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— čast‘ I. — návrh schválený (23 za);
— čast‘ II., III., IV. — návrh schválený (23 za);
— čast‘ V. — návrh schválený (22 za).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 1/2022.

6/ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROKY 2020 A 2021

Správu predložil Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta. Podotkol, že správu za
roky 2020 a 2021 predkladá takýmto spósobom z toho dóvodu, že nie je pravdou, že by bol
informovaný o tom, kedy sa uskutoční zasadnutie mestského zastupitel‘stva. Dozvedel sa to len
týždeň pred jeho konaním s tým, že sa zároveň dozvedel, že táto správa do programu zaradená
nebola. Následne prečítal správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský
Mikuláš za roky 2020 a 2021.

Do rozpravy sa prihlásili Ľ. Trizna, Ing. Urbanovič, Mgr. Kultan a Ing. Bobák.

Ľ. Trizna — poukázal na to, že predložená správa nespÍňa základné náležitosti správ
predkladanýcb mestskému zastupitel‘stvu. Mgr. Alušic by mal byt‘ nestranný, avšak správa sa
ako opozičný politik bojujúci proti primátorovi. Zdóraznil, že Mgr. Alušic ani v prvom mesiaci
po nástupe do funkcie nepoužíval dochádzkový systém a z tohto dóvodu mu nic je možné ani
poskytnút‘ stravné lístky. Kamery na mestskom úrade sú umiestnené tak, aby monitorovali
okolie mestského úradu a na prístupovej chodbe, nenachádzajú sa pri výt‘ahu a ani na
jednotlivých poschodiach. Poukázal na uznesenie Č. 3 8/2020, na základe ktorého mal Mgr.
Alušic vykonat‘ štyri kontroly. Nevykonal ani jednu, čo niektorých poslancov zrejme vóbec
nezaujíma. Počas pandémie si nemohlo mesto zobrat‘ bezúročnú póžiČku od štátu vo výške
700 000 E, a to aj kvóli stanovisku hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór dobre vedel
o termínoch mestských zastupitel‘stiev. Ak tvrdí opak, tak zavádza.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ľ. Triznu sa prihlásili Mgr. Šufliarská, Mgr. Smieško,
Mgr. Alušic.

Mgr. Šufharská — dóležitejší ako forma je obsah a správa Mgr. Alušica obsahuje fakty, ktoréje
možné si overit‘.

Mgr. Smieško — poslanci neodmietli výpomoc od štátu, ale póžičku, ktorú by bob potrebné
vrátit‘.

14ń



Mgr. Alušic — dórazne nesúhlasí s praktikami Ing. Blcháča, PhD., pričorn jednou z úloh
zástupcov primátora mestaje osočovat‘ opozičných poslancov.

Ľ. Trizna — citoval Mgr. Alušica, ktorý vo svojej správe použil slovo výpomoc. Poslanci by
nemali kryt‘ politickú činnost‘ Mgr. Alušica.

Ing. Urbanovič — poukázal na to, že Mgr. Alušic predložil správu za dva kalendárne roky, hoci
podl‘a zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór „predkladá obecnému zastupitel‘stvu
najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.“
Vadí mu tiež, že si Mgr. Alušic neplní povinnosti, ktoré mu uložilo mestské zastupitel‘stvo
a nevykonal žiadne kontroly, ktoré poslanci stanovili uznesením ešte v roku 2020. Mgr. Alušic
sa jednoznačne správa ako opozičný poslanec, je súčast‘ou politického boja, hoci bene plat
hlavného kontrolóra a má byt‘ nestranný. Svojou činnost‘ou škodí mestu.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Ľ. Trizna a Mgr. Alušic.

Ľ. Trizna — zopakoval, že Mgr. Alušic ani v prvom mesiaci po nástupe do funkcie nepoužíval
dochádzkový systém.

Mgr. Alušic — zdóraznil, že dochádzku si značil vjúni 2020, nie vjúli 2020, ako uvádza Ľ.
Trizna. Hádky a spory na mestskom zastupiteľstve sú dósledkom správania Ing. Blcháča, PhD.

Ing. Urbanovič — správanie Mgr. Alušica nemá nič spoločné s prácou hlavného kontrolóra
mesta, ktorý má byt‘ odborným zamestnancom.

Mgr. Kultan — teší ho, že je spustená kontrola v prípade týkajúcom sa spoločnosti Apera, ked‘že
má vážne podozrenie, že je personálne naviazaná na primátora mesta a že minimálne nájom
spoločnosti v budove Župného domu vyvoláva otázky, prípadne je až na hrane zákona.
Podozrenie má aj v prípade rekonštrukcie zimného štadióna, ked‘že spoločnost‘ si narýchlo
a účelovo zapísala do svojej živnosti stavebnú čiiinost‘. Stalo sa tak krátko pred vyhlásením
sút‘aže, ktorú vyhrala a práce realizovala. Je presvedčený, že Ing. Blcháč, PhD. ako vrcholný
predstavitel‘ strany SMER-SD v regióne využíval väzby na súdoch a prokuratúre. Spomenul
príklad hokejového klubu a pozemkov v Okoličnom. Poukázal na to, že predošlému hlavnému
kontrolórovi PhDr. Jozefovi Fiedorovi uniklo, že mestské zastupitel‘stvo neschválilo uznesenie
o póžičke vo výške 2 000 000 €‚ vykonával len formálne kontroly a rezignoval na svoju prácu.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásili Ľ. Trizna, Ing. Urbanovič,
Mgr. Alušic, Mgr. Neset.

Ľ. Trizna — vyj adrenie Mgr. Kultana bob čisto politické a poukázal na to, že kontrola v prípade
spoločnosti Apera bola začatá už 30. 6. 2020 a stále nic je ukončená.

jg. Urbanovič — štrnásti poslanci kryjú konanie Mgr. Alušica, ktorý v mnohých smeroch
postupuje nezákonne a flagrantne porušuje interné smernice.

Mgr. Alušic —poukázal nato, že daná kontrola nieje skončená pre to, že nemá vyčlencné žiadne
fnancie, ktoré by mohol použit‘ na vypracovanie znaleckého posudku. Podotkol, že súčasné
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vedenie mesta skončí vo svojich funkciách po voľbách v novembri 2022, o čomje presvedčený
na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý si pred časorn objednal.

Mgr. Miroslav Neset, poslanec mestského zastupitel‘stva — Mgr. Kultan svojím vystupovaním
kopíruje správanie poslancov strany „OĽaNO“ z Národnej rady Slovenskej republiky a hrubým
spósobom očiernil primátora mesta.

Ing. Bobák — Mgr. Alušic je prenasledovaný vedením mesta a vyslovil mu obdiv za to, že to
všetko dokáže znášat‘. V tejto súvislosti poukázal na to, že jeho manželka dostala výpoved‘
s dátumom 30. február 2015, ktorá bola teda neplatná, že predošlý hlavný kontrolór nevykonal
kontrolu na Základnej škole na Demänovskej ceste, keď poslanci upozornili na to, že kvóli
konaniu riaditel‘ky odišlo 39 pracovníkov, že v mestských médiách nemá možnost‘ vystúpit‘
nik, kto nesúhlasí s prácou vedenia mesta, že na referáte manažmentu, vnútorného auditu
a kontroly pracuje sestra Ing. Blcháča, PhD. a že každoročný audit mesta pravidelne vykonáva
spoločnost‘ Lex audit, s. r. o., ktorej konatel‘kou je bývalá spoločníčka primátora mesta zo
spoločnosti Podholka, s. r. o.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Bobáka sa prihlásil Ľ. Trizna.

Ľ. Trizna — Mgr. Alušic sa priznal, že platí politické prieskumy pre opozičných poslancov.

Mgr. Alušic — postup zo strany vedenia mesta považuje za diktátorský. Ing. Blcháč, PhD. podl‘a
jeho názoru uprednostňuje prácu poslanca NR SR pred prácou primátora. Mocje koncentrovaná
v jeho rukách. Správu o kontrolnej činnosti nemohol na začiatku roka 2021 predložit‘, ked‘že
uznesenie vlády mu zakazovalo íst‘ do práce a od primátora mesta nedostal potvrdenie
o výnimke, aké dostali všetci ostatní zarnestnanci. Spomínaný prieskum neplatil pre opozičných
poslancov, ale sám pre seba. Jeho snahou bob nešit‘ veci týkajúce sa základného fungovania
mesta zmierom, avšak táto ponuka bola odmietnutá a začal sa konflikt zdóvodnený tým, že sa
dohodol s opozičnými poslaricami, že záverečný účet za rok 2019 príjmu s výhradou. Čím váčší
tlak na neho bude vyvij aný, tým väčšia bude jeho motivácia pokračovat‘ v práci.

Ing. Blcháč, PhD. — poukázal na to, že Mgr. Alušic v správe, ktorú nepovažuje za odborne
vypracovaný materiál, opakovane používal jeho meno. Výsledky dosiahnuté v meste sú
dókazorn toho, že jeho vedenie dokáže pracovat‘ aj v období, ked‘ poslanecká väčšina blokuje
jeho rozvoj. Napríklad tým, že právoplatne neschválilo záverečné účty za roky 2019 a 2020.
Mgr. Alušic nie je odborne spósobilý na pozíciu, na ktorú ho mestské zastupitel‘stvo zvolilo.
Predložený materiál je prejavom jeho neodbornosti, ked‘že nejde o správu o kontrolnej činnosti,
ale je to obžaloba advokáta. Nie je pravdou, že Mgr. Alušic nemal informácie o dátume
zasadnutia mestského zastupitel‘stva. Nevykonal kontrolu týkajúcu sa postupu mestského
zastupitel‘stva pri znovuuzatvorenh skládky odpadu, o ktorej vypracovanie ho požiadal a nie je
známy ani výsledok kontroly týkajúcej sa komisie sociálnej a bytovej a podmienok
pridel‘ovania bytov vo víastníctve mesta. Ukončené nie sú ani kontroly týkajúce sa mestskej
polície, spoločnosti Apera, Mestských športových zariadení, s. r. o. a Mgr. Alušic odmietol
diskutovat‘ s vedením mesta o zistených nedostatkoch pri kontrole mesačníka „Mikuláš“.
Existuje vážne podozrenie, že Mgr. Alušic porušuje zákon o advokácii, čo móže mat‘ aj trestné
dósledky. Spomínané potvrdenie o výnimke podpísal všetkým zamestnancom, ktorí majú
podpísanú pracovnú zmluvu s mestom. Osobe, ktorá nie je v zamestnaneckom pomere, takéto
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potvrdenie vydat‘ nemóže. K téme heliportu uviedol, že ide o vymyslenú kauzu a v novembri
2021 rozhodol krajský súd tak, že potvrdil rozhodnutie okresného súdu a zamietol žalobu o to,
aby mesto spoločnosti zaplatilo 2 ‘700 000 €. Mgr. Alušic svojou prácou škodí mestu, ktoré by
si zaslťižilo kornpetentného hlavného kontrolóra. Upozornil, že „Správa o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za roky 2020 a 2021“ neobsahuje návrh na
uznesenie.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „bene na vedornie Správu o kontrolnej
činnosti hlavriého koritrolóra mesta Liptovský Mikuláš za roky 2020 a 2021“— bez zrneny.

Mestské zastupitet‘stvo predložený návrh schválilo (13 za, 1 proti). Uznesenie bob prijaté pod
čísbom 2/2022.

7/ PERSONÁLNE OTÁZKY:
A) DELEGOVANIE ZÁSTUPCU ZRIAĎOVATEĽA DO RADY ŠKOLY

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Vzhl‘adom na to, že členka rady
školy na Materskej škole Palúčanská PaedDr. Marta Gerbocová ukončila svoje pósobenie na
mestskom úrade je namiesto nej delegovaná ako zástupkyňa zriad‘ovatel‘a PhDr. Oľga
Magerčiaková, zamestnankyňa odboru školstva MsÚ.

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Bobák a Ing. Cukerová.

Ing. Bobák — uviedol, že poslanecký klub „Skutočne nezávislí poslanci“ doručil 24. februára
2022 návrh na nomináciu na člena komisie finančnej a majetkovo-právnej, pričom ako
zástupkyňu klubu odporučil Ing. Cukerovú. Tento návrh vychádzal z vyj adrenia Ing. Blcháča,
PhD. z decembrového zasadnutia, že pokial‘ by Ing. Cukerová mala záujem o prácu v komisii,
takju do nej nominuje. Ing. Blcháč, PhD. sa vyhýba tejto nepríjemnej agende a vyhovuje mu,
že komisie nemóžu fungovat‘.

Ing. Blcháč, PhD. — poukázal na to, že bod programu má názov „Delegovanie zástupcu
zriad‘ovatel‘a do rady školy“.

Ing. Bobák — uviedol, že k tejto téme v rozprave vystupuje na základe toho, že ide o personálne
otázky. Požiadal, aby Ing. Blcháč, PhD. dodatočne zaradil do bodu programu „Personálne
otázky“ návrh, ktorý predložil klub „Skutočne nezávislí poslanci“.

Ing. Blcháč, PhD. — Ing. Bobák mal s touto požiadavkou vystúpit‘ v rámci bodu „Schválenie
programu rokovania“.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Bobáka sa prihlásili Ing. Géci a Mgr. Alušic.

Ing. Matej Géci, poslanec mestského zastupitel‘stva — návrh klubu „Skutočne nezávislí
poslanci“ je možné zaradit‘ do programu iba ako nový bod. Má vól‘u podporit‘ návrh.
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Mgr. Alušic —je to rovnaká situácia, ako ked‘ Ing. Blcháč, PhD. navrhol zaradit‘ do bodu „Návrh
na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými
právarni mesta“ správu „Návrh na uzatvorenie Zrnluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete — VN podzemné vedenie, v k. ú.
Liptovský Mikuláš, ul. Majerská a lokalita Areálu vodného slalomu, v prospech Kanoe Tatra
Klub Lipt. Mikuláš, Nábr. J. Kráľa 8, 031 01 Lipt. Mikuláš“. Zároveň mestské zastupitet‘stvo
móže zaradit‘ bod do programu aj v priebehu rokovania, pokial‘ to odsúhlasi trojpátinová
váčšina prítomných poslancov.

Ing. Bobák — poslanci sa snažia o to, aby boli komisie funkčné. Preto požiadal primátora, aby
návrh klubu „Skutočne nezávislí poslanci“ zaradil do programu, pokial‘ na to pozabudol pri

bode „Schválenie programu rokovania“.

Ing. Lucia Cukerová, poslankyňa mestského zastupitel‘stva — na decembrovom zasadnutí Ing.
Blcháč, PhD. uviedol, že by nemal problém s tým, keby vo finančnej komisii pracovala Ing.
Cukerová narniesto navrhovaného Ing. Bobáka. Klub „Skutočne nezávislí poslanci“ preto podal
takýto písornný návrh, ked‘že mu záleží na sfunkčnení komisie finančnej a majetkovo-právnej.
Napriek tornu, Ing. Blcháč, PhD., ktorý si podl‘a rokovacieho poriadku vyhradil právo
predkladat‘ personálne otázky, tento návrh do programu nezaradil.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Cukerovej sa prihlásil Mgr. Kultan.

Mgr. Kultan — zákon neupravuje to, či personálne otázky móže predkladat‘ len primátor mesta.

Inn. Cukerová — klub „Skutočne nezávislí poslanci“ urobil všetko pre to, aby bola zabezpečená
funkčnost‘ komisie finančnej a majetkovo-právnej v nádeji, že daný návrh bude pre vedenie
mesta priechodným riešením. Zaujimaju dóvod, prečo Ing. Blcháč, PhD. tento návrh nezaradil
do programu.

Ing. Blcháč, PhD. — skutočnost‘, že personálne otázky predkladá primátor mesta vyplýva zo
štatútu mesta. Ing. Bobák by mal iniciovat‘ stretnutie poslaneckého grémia, na ktorom by sa
stretli zástupcovia všetkých poslaneckých klubov. Doplnenie členov komisií je možné len po
konsenze všetkých klubov.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (23 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
3/2022.

B) NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA „CENA MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ“ ŠIMONOVI NEMCOVI, BRONZOVÉMU MEDAILISTOVI ZO
ZOH 2022

Správu predbožil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Uviedol, že v zmysle štatútu
mesta je možné cenu mesta udelit‘ obyvatet‘om mesta s trvalým pobytom na území mesta
Liptovský Mikuláš za mimoriadne výsledky pri zvel‘ad‘ovaní a rozvoji mesta, šírení dobrého
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rnena doma i vo svete, za vynikajúce výsledky v oblasti vedy, kultúry a športu, vzdelávania,
spoločenského a duchovného života, v hospodárstve, zdravotníctve, ochrane životného
prostredia a publicistike. 24. februára 2022 mu bol od Mikulášskeho okrášl‘ovacieho spolku
doručený návrh na udelenie ceny pre občana mesta Liptovský Mikuláš Šimona Nemca.
Menovaný bol členom slovenskej hokej ovej reprezentácie, ktorá dosiahla na zimných
olympijských hrách 2022 v Pekingu historický úspech a získala bronzovú medailu.

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Kultan.

Mgr. Kultan — pozastavil sa nad tým, že návrh na udelenie ceny bol doručený od Mikulášskeho
okrášl‘ovacieho spolku. Pripomenul, že v návrhu na uznesenie sa nenachádza miesto trvalého
pobytu oceneného, pričom v minulosti Ing. Blcháč, PhD. pri schval‘ovaní zmien v dozornej rade
hokejového klubu dané uznesenie nepodpísal s tým, že nevie, koho má z dozornej rady odvolat‘
a koho do nej menovať, ked‘že pri menách chýbali presné adresy. Namiesto udel‘ovania ocenení
by reálnou pomocou pre všetkých športovcov bob, keby Ing. Blcháč, PhD. podpísal schválené
záverečné účty a mesto by už nebolo v rozpočtovom provizóriu.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásili Ing. Urbanovič a Ing.
Repaský.

Ing. Urbanovič — ak by boli mestským zastupitel‘stvom schválené záverečné účty mesta
legitímne, mohol by sa rozvíjat‘ aj šport v meste. Okrem mého by bob možné podporit‘
fungovanie profesionábneho hokejového a futbabového klubu.

Ing. Repaský — primátor mesta prisl‘úbil osobné stretnutie s komunitou hokej istov, avšak
následne sa z neho ospravedlnil zo zdravotných dóvodov.

Mgr. Kultan — záverečné účty aj návrh rozpočtu boli schválené zákomým spósobom. Ak by
mal Ing. Blcháč, PhD. úprimný záujem schválit‘ návrh rozpočtu, je tak možné dokonca urobit‘
aj bez schválenia záverečných účtov a to vtedy, ked‘ z neho budú vyňaté položky, ktoré sú kryté
fnanciami zo záverečných účtov. Vedenie mesta však rozpočet zjavne nechce, a to z toho
dóvodu, aby mohlo naďalej zval‘ovat‘ vinu za jeho neschválenie na poslancov.

Ing. Blcháč, PhD. — požiadal o doplnenie adresy „Vranov 530!5A, 031 01 Liptovský Mikuláš“
za menom oceneného. Návrhy záverečných účtov za roky 2019 a 2020 boli riadne pripravené,
avšak mestské zastupitel‘stvo ich neschválilo právoplatným spósobom. To isté platí aj o návrhu
rozpočtu na roky 2021 a 2022. Návrh rozpočtu na rok 2022 nic je možné v súčasnej situácii
s eXtrémnym nárastom cien energií pripravit‘ bez financií zo záverečných účtov. Je pravdou, že
zo stretnutia s komunitou hokej istov sa musel náhle ospravedlnit‘ zo zdravotných dóvodov,
určite sa ho však zúčastní v neskoršom termíne.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanic návrh uznesenia ako cebok — s doplnením predkladatel‘a.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (23 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
4/2022.
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8/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI
MESTA

Správu predložila JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ. Zároveň
predložila zmenu, aby sa o „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta podl‘a ‘ 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Majeríkova, v prospech: Mária Priechodská, Majeríkova 1397/5, 031 01 Liptovský Mikuláš“
nehlasovalo, riakol‘ko už ide o nebohú nadobúdateľku. V prípade „Návrh na zárnenu
nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zrete[‘a spósobom podl‘a 9a ods.
8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k.ú. Liptovský Mikuláš, na
ul. Vrlíkovej a Pod Stráňami — medzi mestom a Ing. Ivicou Hlavnovou, Nábrežie 4. apríla
1040/l, 031 01 Liptovský Mikuláš“ navrhla do časti I. konštatuje doplnit‘ bod 5. v znení „v
rámci schval‘ovania odpredaja pozemku parc. č. KN.C 7151/7 v k. ú. Liptovský Mikuláš v
prospech Petry Vlhovej za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarov, bude
súčast‘ou kúpnej zmluvy závázok mesta vybudovat‘ prístupovú komunikáciu k predmetnému
pozemku ako odmena za získanie zlatej olympijskej medaily.“

Mgr. Kultan — priblížil, že pozemky, ktoré chce mesto predat‘ spoločnosti Property
Development, a. s. sa nachádzajú pri bývalej budove Hypernovy. Myslí si, že navrhovaná cena
66 €/m2 je vzhl‘adom na lokalitu nízka a preto predkladá pozmeňujúci návrh zmenit‘ cenu na
100 €/m2.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy k uzneseniu „Návrh na odpredaj
nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods.
8 písm. e) zák. č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, na
ul. Garbiarska v prospech: spoločnosti Liptovský Mikuláš Property Development, a.s.,
Mostová 34, 034 01 Ružomberok“:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana zmenit‘ cenu na 100 E/m2 — návrh schválený (23 za);
— uznesenie ako celok aj s pozmeňujúcim návrhom — návrh schválený (23 za).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 5/2022.

Mgr. Kultan predložil pozmeňujúci návrh, aby cena pozemku predávaného v prospech
spoločnosti LUKAS LM, spol. s r. o. bola znížená na 25 E/m2.

Ing. Géci — zaujíma ho presné umiestnenie pozemku, nakol‘ko v lokalite sa počíta
s perspektívou vybudovania cyklochodníka. Myslí si, že do kúpnej zmluvy by mala byt‘
zahrnutá garancia toho, že nedójde ku výrubu stromov.

Ing. Renáta Todáková, vedúca oddelenia majetkovo-právneho MsÚ — cyklochodník je
plánovaný na opačnej strane cestnej komunikácie. Cena sa určila aj na základe toho, že približne
pred polrokom sa pozemok v blízkosti predával za cenu 33 E/m2. V kúpnej zmluve bude
stanovená podmienka, že kupujúci sa zaviaže k povillnosti zachovat‘ stromy na pozemku.
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Mgr. Kultan — cenu navrhol znížit‘ na základe informácie, že kupujúci si opakovane platil
súdnoznalecké posudky. Avšak, ked‘že tento posudok platil iba raz, svoj pozmeňujúci návrh
stiahol.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Kpt. Nálepku
v prospech: spoločnosti LUKAS LM, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 1386, 031 01 Liptovský
Mikuláš“ ako celok — bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (23 za). Uznesenie bob prijaté pod Čísbom
6/2022.

Mgr. Kultan — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretet‘a spósobom podt‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Benice, ul. Pod Hájikom v prospech:
MUDr. Michal Kouřil, Brezová 48‘7/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, Ing. arch. Eva Kouřilová,
Pod Hájikom 125/18, 031 01 Liptovský Mikuláš - Benice, Vladimír Benický, Pod Hájikom
125/18, 031 01 Liptovský Mikuláš — Benice“ ako cebok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (23 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
7/2022.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretet‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Demänová, ul. Mládeže, v prospech:
Ing. Peter Šulc, ul. Mládeže 115/13, 031 01 Liptovský Mikuláš — Demánová a Simona Šulcová,
Bernolákov Rad 361/14, 908 41 Šaštín — Stráže — Stráže nad Myjavou“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (23 za). Uznesenie bob prijaté pod Čísbom
8/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteb‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v pbatnom znení, v k. ú. Demänová, v prospech: Martin Perončík
s manž., Michalovská 350/5, 031 01 Liptovský Mikuláš - Demánová“ ako cebok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod Čísbom
9/2022.

Mgr. Kubtan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Partizánov, v
prospech: Marta RúČková, Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš — Podbreziny“ ako cebok
— bez zmeny.
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Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
10/2022.

Mr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na zámenu nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Okoličné, ul. Pobrežná, s
Pol‘nohospodárskym družstvom 50 sídlom v Srnrečanoch, 032 05 Smrečany“ ako celok — bez
zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (24 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
11/2022.

Mgr. Kultan — predložib na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na zámenu nehnuteľného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k.ú. Pabúdzka, ul. Nábrežie K. Petroviča a v
k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Jánošíkovo nábrežie — medzi mestom Liptovský Mikuláš a
Žilinským samosprávnym krajom, so sídlom Komenského 48, 011 09 Žilina“ ako celok — bez
zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (24 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
12/2022.

Mgr. Kultan v prípade návrhu na odpredaj nehnutel‘ného majetku v prospech spobočnosti
Savencia Fromage 8 Dairy SK, a. s. sa zdrží hlasovania a nemyslí si, žeje vhodné predat‘ tento
pozemok. Komisia územného plánovania vo veci váhala a je potrebné to opätovne prehodnotit‘.

Ing. Géci — komisia nebola vyslovene proti a ani za, nakoľko jej nebol jasne ozrejmený dóvod
tohto predaja. Osobne sa však domnieva, že v prípade, ak nie je možné pozemok využit‘ pri
budovaní cyklochodriíka či odpočívadla, tak je pre mesto vzhl‘adom na svoju polohu
nevyužitel‘ný. Pozemok je podl‘a zásad hospodárenia zaradený do cenového rozpätia 18 — 33
E/m2 a predložil pozmeňujúci návrh zmenit‘ cenu na IX E/m2.

Mgr. Kultan — vzhl‘adom na to, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti trasy cyklochodníka,
tak v budúcnosti sa preň móže nájst‘ nejaké využitie.

Ing. Géci — myslí si, že spobočnost‘ má záujem odkúpit‘ pozemok kvóli majetkovo-právnemu
sceleniu a zachovaniu koeficientu zastavanosti celého areálu. Návrh na odpredaj podporí.

Ing. Todáková — pozemok nie je v zmysbe územného plánu stavebným pozemkom, čo je aj
dóvodom navrhovanej ceny ‘7 E/rn2. Zostal jediným, ktorý mesto vlastní v blízkosti
cykbochodníka.

Ing. Blcháč, PhD. — spoločnost‘, ktorá robí mestu dobré meno v zahraničí, má záujem o scelenie
pozemkov. Okrem mého mestu vd‘aka tornu odpadne povinnost‘ udržiavania a starostlivosti
o pozemok.
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Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy k uzneseniu „Návrh na odpredaj
nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósoborn podl‘a 9a ods.
8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v
prospech: spoločnosti Savencia Fromage 8 Dairy SK, a. s., ul. 1. rnája 124, 031 80 Liptovský
Mikuláš“:
— pozmeňujúci návrh Ing. Géciho zmenit‘ cenu na 18 €/m2 — návrh schválený (12 za, 11 zdržali
sa);
— uznesenie ako celok aj s pozmeňujúcim návrhom — návrh neschválený (14 za, 6 proti, 3 zdržali
sa).

Uznesenie nebolo prijaté.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný
majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósoborn podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. J. Janošku, v
prospech: Ing. Anna Pivková, Vavrišovo 388, 032 42 Vavrišovo“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (23 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
13/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na zmenu nájomcu služobného
bytu na Základnej škole Miboša Janošku (z Mgr. Eleny Gallovej a Vladimíra Galia na Mgr.
Miroslava Matejku)“ ako ceiok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod Číslom
14/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretet‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul.
Podtatranského, v prospech spoločnosti KOS — Kysucká obchodná spoločnost‘, s.r.o.,
Hviezdoslavova 1699, 022 01 Čadca“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (23 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
15/2022.

Ing. Géci — k návrhu na zámenu nehnutel‘ného majetku medzi mestom a Ing. Ivicou Hlavnovou
uviedol, že ide o ohodnotenie športových úspechov p. Vlhovej a zároveň aj o vyriešenie
určitého záväzku voČi rodine Hlavnovej. V tejto súvislosti predložil pozmeňujúci návrh, aby
bola formulácia „Nakol‘ko všeobecná hodnota vzájomne zamieňaných nehnutel‘ností podl‘a
znaleckých posudkov nic je rovnaká, zmluvné strany sa pri podpise zrnluvy dohodnú, že Ing.
Hlavnová doplatí mestu rozdiel, čo predstavuje 1 400,00 €“ zmenená na „Nehnutel‘nosti sa
zamieňajú bez nároku na doplatok.“

Mgr. Kultan — predložil pozmeňujúci návrh, aby sa znenie bodu 5. v časti I. konštatuje, ktoré
navrhla doplnit‘ predkladatel‘ka, zmenilo z „v rámci schval‘ovania odpredaja pozemku parc. č.
KN-C 7151/7 v k. ú. Liptovský Mikuláš v prospech Petry Vlhovej za celkové prvenstvo vo
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Svetovom pohári alpských lyžiarov, bude súčast‘ou kúpnej zmluvy záväzok mesta vybudovat‘
prístupovú komunikáciu k predmetnému pozemku ako odmena za získanie zlatej olympijskej
medaily“ na znenie „vypracovat‘ projektovú dokumentáciu a v čo najrýchlejšom čase realizovat‘
na ul. Pod Stráňami chodník pre peších v maximálnej možnej dÍžke“.

JUDr. Javornická — záväzok mesta vybudovat‘ prístupovú komunikáciu ako určitú formu
odmeny za športový úspech bude upravený až pri odpredaji pozemku v prospech p. Vlhovej,
ktoré teraz mesto nadobudne od Ing. Hlavnovej.

Mgr. Kultan lokalitu pozná, ked‘že býva v jej blízkosti. Danú formuláciu navrhnutú
predkladatel‘kou považuje za vel‘mi neurčitú a preto by bob podt‘a neho vhodnejšie vybudovat‘
chodník, nakol‘ko na ul. Pod Stráňami chýba a chodci musia využívat‘ cestnú komunikáciu, na
ktorej panuje do vel‘kej miery neprehľadná situácia.

Ing. Géci — súhlasí s Mgr. Kultanom v tom, že neurčitý závázok je problematické preniest‘ do
akejkol‘vek zmluvy. Liptovská vodárenská spoločnost‘, a. s. už štvrtý rok pracuje na získaní
povolenia na rozšírenie verejného vodovodu v danej lokalite, čo bude zrejme viest‘
k markantnému nárastu počtu obyvatel‘ov.

Mgr. Smieško — zákruta na ul. Pod Stráňami je eXtrémne nebezpečná a preto podporí
vybudovanie chodníka.

Ing. Bobák — podporí návrh Mgr. Kultana, pričom poukázal nato, že napriek eXistencii projektu
nie je v mestskej časti Palúdzka smerom k prevádzke Fruktalu vybudovaný chodník ani
cyklochodník. Nechce, aby sa takáto situácia zopakovala aj niekde inde v meste.

Ing. Urbanovič — mrzí ho, že športový úspech p. Vlhovej sa prekrýva takýmto spósobom.
Snahou mesta bob určitým spósobom ocenit‘ p. Vlhovú za jedinečné výsledky.

Mgr. Kultan — poslanci chcú pomóct‘ p. Vlhovej darovaním pozemku a tiež vybudovaním
chodníka, ktorý však zároveň pomóže všetkým obyvateľom v mestskej časti.

Ing. Blcháč, PhD.
—

p. Vlhová získala pred dvomi rokmi za titul majsterky sveta cenu mesta
a menšiu finančnú odmenu, v predošlej sezóne dostala za celkové vít‘azstvo vo Svetovom
pohári čestné občianstvo a stavebný pozemok. Teraz ju chce mesto za zisk zlatej medaily
z olympijských hier odmenit‘ vybudovaním prístupovej komunikácie k pozemku.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy k uzneseniu „Návrh na zámenu
nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods.
8 písm. e) zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k.ú. Liptovský Mikuláš, na
ul. Vrlíkovej a Pod Stráňami — medzi mestom a Ing. Ivicou Hlavnovou, Nábrežie 4. apríla
1040/1, 031 01 Liptovský Mikuláš“:

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana zmenit‘ znenie 1./S — návrh schválený (17 za, 3 proti, 4
zdržali sa);
— pozmeňujúci návrh Ing. Géciho nahradit‘ znenie textu v časti II. schval‘uje — návrh schválený
(20 za, 2 zdržali sa);
— uznesenie ako cebok aj s pozmeňujúcimi návrhmi — návrh schválený (20 za, 2 zdržali sa).

24



Uznesenie bob prijaté pod číslom 16/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný
majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Kollárova v
prospech: Matej Kováč s manž., Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1567/1, 031 01 Liptovský
Mikuláš — Vrbica — Nábrežie“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
17/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný
majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/199t Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Palúdzka, ul. Palugyayho, v prospech:
Pavel Pompa s manželkou, Palugyayho 1095/2 1, 031 01 Liptovský Mikuláš“ ako celok — bez
zrneny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
18/2022.

Mgr. Šufharská — zaujímaju, prečo súčast‘ou dóvodovej správy k bodu týkajúceho sa oblastnej
organizácie cestovného ruchu nie je aj zmluva medzi mestom a oblastnou organizáciou. Na
zasadnutí komisie jej bob vysvetlené, že ide o pokračovanie už eXistujúcej zmluvy, teraz sa to
však jayi tak, ako keby išlo o novÚ zmluvu.

Ing. Todáková — v návrhu na uznesenie v časti týkajúcej sa dóvodu hodného osobitného zretel‘a
je uvedené, že „ide o pokračovanie nájornného vzt‘ahu k pozemku, na ktorý bola uzatvorená
Nájomná zmluva Č. 895/2016 zo dňa 30.09.2016 medzi mestom Liptovský Mikuláš ako
prenajímatel‘om a REGION LIPTOV — Oblastná organizácia cestovného ruchu ako nájomcom,
pričom nájomný vzt‘ah k pozemku skončil uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý.“ Bude
sa uzatvárat‘ nová zmluva.

Ing. Géci — ide podl‘a neho o nedorozumenie, pričom Mgr. Šufliarská mala požiadat‘
o sprístupnenie zmluvy pred konaním zasadnutia.

Mgr. Šufliarská — nad vecou sa pozastavila hlavne kvóli tornu, že v dóvodovej správe nebola
uvedená zásadná informácia, že ide o pokračovanie zmluvného vzt‘ahu.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na prenájorn nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/199 1
Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech: REGION LIPTOV
— Oblastná organizácia CR, 50 sídbom Štúrova 1989/4 1, 031 42 Liptovský Mikuláš“ ako celok
— bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (23 za). Uznesenie bob prijaté pod číslorn
19/2022.
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Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutet‘ného
majetku mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Majeríkova, v prospech: Vladimír Koreň, Hurbanova
1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (23 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
20/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zákona č. t38/t99l Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Majeríkova, v prospech: Branislav Bazela, Žiarska 603/5,
03 104 Liptovský Mikuláš — Podbreziny“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitet‘stvo predložený návrh schválilo (18 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
21/2022.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Majeríkova, v prospech: Ing. Danica Jančíková, J. Dudu
1980/2, 031 01 Liptovský Mikuláš“ ako cebok—bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (20 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
22/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Majeríkova, v prospech: 1. Ing. Daniel Michalovič, Žiarska
604/6, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny, 2. Erika Martvoňová, Majeríkova 12 15/1, 031
01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
23/2022.

Mgr. Kultan — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Majeríkova, v prospech: Anna Križková, Majeríkova
139‘7/7 031 01 Liptovský Mikuláš“ ako cebok—bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
24/2022.

Mgr. Kultan — predložil na blasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zrnluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uboženia inžiriierskych sjetí -

rozšírenie NNK zemnej siete, v k. ú. Palúdzka, ul. Eduarda Penkalu, v prospech
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina“ ako cebok — bez zmeny.
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Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
25/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zrnluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí -

rozšírenie NNK zemnej siete, v k. ú. Il‘anovo, ul. Za Vodou, v prospech Stredoslovenská
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina« ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
26/2022.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí —

elektrických NN a VN káblových rozvodov vrátane príslušenstva elektroenergetického
zariadenia v k. ú. Palúdzka, ul. Dušana Pálku, v prospech spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
27/2022.

Mgr. Kultan — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uboženia inžinierskych sjetí —

VN a NN káblové vedenie, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Kuzmányho a ul. Tranovského, v
prospech Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčiarke 2927/8, 010 47 Žilina“ ako celok —

bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
28/2022.

Ľ. Trizna — požiadal o podporu návrhu na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta v prospech
ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová, nakol‘ko športový klub sa vo vel‘kej miere začal sústredit‘ na
prácu s det‘mi a mládežou a na predmetných pozernkoch je plánovaná výstavba pomocného
ihriska a oddychovej zóny. Ak bude návrh schválený, tak urbár prisl‘úbil, že svoju susednú
parcelu poskytne ŠK Kriváň za 1 €.

Mgr. Kultan — predložil na hbasovanie návrh uznesenia „Návrh na prenájom nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. Č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovská Ondrašová, v prospech: ŠK Kriváň
Liptovská Ondrašová, so sídlom RužiČková 97/14, 031 05 Liptovský Mikuláš“ ako celok — bez
zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
29/2022.

Mgr. Kultan — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenic Zmluvy o
zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby spočívajúce v práve uloženia inžinierskych
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sjetí - vodovod, kanalizácia, v k. ú. Demánová (Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s.,
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš)“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
30/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o
zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby: Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s.,
Revolučná 595, 03 1 05 Liptovský Mikuláš, spočívajúce v práve uloženia inžiriierskych sjetí -

vodovod, kanalizácia, v k. ú. Palúdzka. Investor stavebných objektov: Sureality, s.r.o.,
Bytčianska - Považský Chlmec 885, 010 03 Žilina“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitet‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie boto prijaté pod číslom
3 1/2022.

Ľ. Trizna — k návrhu zámeru zamenit‘ nehnutel‘ný majetok mesta so spoločnost‘ou CYRO, s.r.o.
povedal, že problém s bytovým domom v mestskej časti Liptovská Ondrašová sa rieši už
približne dva roky aje rád, že napokon došlo k dohode medzi obyvatel‘mi bytového domu a p.
Fogašom ako investorom.

Ing. Repaský — návrh podporí, nakot‘ko problém je poslancom známy aje rád, že sa ho napokon
podarilo vyriešit‘.

Ing. Bobák — súhlasí s Ľ. Triznom. Problému však bob možné predíst‘ v prípade, pokiat‘ by holi
obyvatelia bytového domu v minulosti ochotní odkúpit‘ pozemky okolo bytovky, ako im to boto
ponúkané.

Ľ. Trizna — obyvatelia si zrejme mohli odkúpit‘ pozemky pod bytovkou, nie vjej okolí, kvóli
čomu chýba prístupová cesta a možnosti parkovania.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh zámeru zamenit‘ nehnutel‘ný
majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovská Ondrašová - CYRO, s.r.o.,
so sídlom Priemyselná zóna 527, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 375 829“ ako celok — bez
zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie holo prijaté pod Číslom
32/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanic návrh uznesenia „Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný
majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a ‘ 9a ods. 8 písm. e) zák.

Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Chalúpkova v
prospech: Vladimír Nemec s manž., Podtatranského 164 1/2, 031 Ot Liptovský Mikuláš — Staré
mesto“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie boto prijaté pod číslom
33/2022.

28



Mgr. Kultan — v prípade návrhu na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zrušení
predkupného práva so spoločnost‘ou IpateX, s.r.o. bude hlasovat‘ proti návrhu, a to z toho
dóvodu, že už pred približne šiestimi rokmi nesúhlasil ani s priamym predajom tohto majetku.
Spoločnosť na mieste vybudovala cbránenú dielňu, teraz má v pláne stavat‘ apartmány. Jeho
predpoklad, že z projektu napokon vzniknú byty v lukratívnej mestskej časti sa začína napÍňat‘.

Ing. Géci — priblížil, že pri prerokovávaní tohto projektu na mestskom zastupitel‘stve v roku
2018 predložil pozmeňujúci návrh, aby bota stanovená lehota desiatich rokov ako garancia
toho, že spoločnost‘ bude prevádzkovat‘ chránenú dielňu. Aj vd‘aka tomuto pozmeňujúcemu
návrhu bol návrh odsúhlasený. Teraz by sa spoločnosti nezrušilo vecné bremeno, ktoré je na
nehnute[‘nosti zapísané, len sa jej uvol‘ňujú možnosti pre dostavbu nehnutel‘nosti. Mesto na
tento novovybudovaný majetok nemá žiadny nárok. V prípade zamietavého postoja k návrhu
by tak mesto mohlo narušit‘ vlastnícke práva spoločnosti, keďže by si predkupným právom
nárokovalo niečo, čo póvodne ani nebolo vjeho majetku. Prijatím tohto návrhu sa spoločnosti
len umožní vybudovanie nadstavby na eXistujúcej stavby, pre ktorú ale nad‘alej platí vecné
bremeno.

JUDr. Javornická — predkupné právo bude zachované na objekt, ktorý sa spoločnosti predal.
Týmto návrhom sa len umožní, že na novovybudované priestory nebude zriadené predkupné
právo. Chránená dielňa zostáva.

Mgr. Kultan — nepáči sa mu samotný princíp, ked‘že predkupné právo sa o pát‘ či šest‘ rokov
skončí aje presvedčený o tom, že následne budú vybudované ďalšie byty a objekt sa zmení na
obyčajný bytový dom. Nepáči sa mu, že mesto v minulosti predalo nehnutel‘nost‘ osobitným
zretel‘om z dóvodu, že sa vybuduje chránená dielňa, ktorá však po desiatich rokoch
pravdepodobne prestane fungovat‘.

Ľ. Trizna — súhlasí s názorom Ing. Géciho a názor Mgr. Kultana považuje za fabuláciu. Po
rozhovoroch s majitel‘om chránenej dielne vie, že ten chránenú dielňu neplánuje zrušit‘.

Mgr. Alušic — teoreticky móže nastat‘ situácia, že sa nebytový objekt na základe stavebného
povolenia stane bytovým. Dané priestory móžu zostat‘ nebytovými priestormi, alebo móžu byt‘
aj spoločnými priestormi, na základe čoho by došlo k zmene právneho režimu. Takýmto
spósobom by zrejme mohlo nastat‘ to, že predkupné právo mesta zanikne skór.

Ing. Bobák — nepáči sa mu smerovanie projektu, nakol‘ko móže dójst‘ k nevyžiadaným zmenám

na majetku, ktorý v podstate akoby stále patril mestu. Nieje navyše známe, kto bude investorom
stavby.

Ing. Géci — myslí si, že ak by sa póvodný priestor zmenil na nebytový, mesto by naň stále malo
predkupné právo. Nie je mu však jasné, či mesto móže predkupné právo rozšírit‘ aj na
novovybudovanú nehnutel‘nost‘, ktorá nebola predmetom predaja v roku 2018.

JUDr. Javornická — mesto nemóže zakázat‘ stavat‘ apartmány a obmedzit‘ vlastnícke práva.
Jedinou podmienkou mesta bob zachovat‘ chránenú dielňu po dobu desiatich rokov.
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Mgr. Alušic — domnieva sa, že v prípade nového právneho režimu by mohlo toto predkupné
právo zaniknút‘.

Mur. Kultan — zaujíma ho, z akého dóvodu bol vlastne materiál predložený, ked‘že spoločnost‘
móže začat‘ stavat‘ bez ohl‘adu na to, či mestské zastupitel‘stvo návrh na uzatvorenie zmluvy
schváli alebo nic.

JUDr. Javornická — predkupné právo je zriadené aj na pozemky. Aj prípadné vybudované
apartmány tak budú mat‘ zát‘až na pozemku.

Mur. Kultan — myslí si, že od samého začiatku bol zárner taký, že po uplynutí desiatich rokoch
na chránenú dielňu vzniknú na danom mieste apartmány.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zrnluvy o
budúcej zmluve o zrušení predkupného práva — IPATEX, s.r.o., registrovaný sociálny podnik,
Za Havlovci 1814, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 633 118“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh neschválilo (8 za, 6 proti, 8 zdržali sa). Uznesenie
nebolo prijaté.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na zrušenie uznesenia
mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš zo dňa 16.12.2021 číslo 82/202 1“ ako celok — bez
zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (20 za, 1 proti). Uznesenie bob prijaté pod
číslom 34/2022.

Mgr. Kultan — predložil na blasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete —

VN podzemné vedenie, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Majerská a lokalita Areálu vodného
slalomu, v prospech Kanoe Tatra Klub Lipt. Mikuláš, Nábr. J. Král‘a 8, 031 01 Lipt. Mikuláš“
ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (23 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
35/2022.

Ing. Todáková — mesto doteraz pri predajoch svojho majetku na osobitný zretel‘ postupovalo
tak, že schval‘ovalo takýto predaj len raz, teda cez tzv. jednokolové schval‘ovanie. NKÚ
odporúča, ale neprikazuje, obciam a mestám takýto predaj schval‘ovat‘ na dvakrát a zároveň
uznáva, že postup schval‘ovania na dvakrát nic je v zákone jednoznačný a zrozumitel‘ný.
Samotné obce a mestá na Slovensku sa delia na dve skupiny, pričom jedna schval‘uje
jednokolovo a druhá skupina dvojkobovo, nakot‘ko zákon to jednoznačne neupravuje. To, čo
nerieši zákon, si mesto upravilo vo svojich zásadách, a to konštatovaním, ktoré upravuje
kompetencie primátora mesta ohl‘adom zverejňovania zámerov predaja pri jednokolovom
schvaľovaní. Ohradila sa voči obvineniam, že mesto postupuje v rozpore so zákonom a že
schval‘ovat‘ treba dvojkolovo. V prípadoch ako napríklad prístup k rodinnému domu alebo
užívanie pozemku, ktorý je 50 rokov oplotený k rodinnému domu, je dvojkolové schval‘ovanie
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úplne zbytočné. Aj na videokonferenciu s tzv. „isamosprávou‘, čo je spoločnost‘, ktorá sa na
Slovensku zaoberá problematikou samospráv, bol vyslovený názor, že je až na určité výnimky
zbytočné schval‘ovat‘ predaje dvojkolovo, nakol‘ko je to administratívne neúnosné.

Mgr. Kultan vzhl‘adom na to, že je 20.00 hod a zostáva prerokovat‘ ešte pátnást‘ bodov
programu predložil v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ či. 6 ods. 7 návrh na uznesenie,
ktorým sa preruší rokovanie XLII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši.
Pokračovanie rokovania bude 10. marca 2022 o 15.00 hod online formou cez platformu
Microsoft Teams.

Ing. Urbanovič — Mgr. Kultan predložil návrh bez dohody s predsedami ostatných
poslaneckých klubov, čo považuje za diktatúru.

Mgr. Kultan — dóvod na prerušenieje taký, že poslanci idú ráno do práce.

Ing. Urbanovič — poslanci nechcú pracovat‘ pre mesto a mali by sa vzdat‘ svojich mandátov.

Mgr. Kultan — ak by sa zasadnutia konali raz mesačne, netrvali by do neskorých večerných až
nočných hodin.

Ing. Blcháč, PhD. vyhlásil polhodinovú prestávku. Po jej skončení informoval, že
v zostávajúcom programe sa nachádza viacero bodov s prizvanými host‘ami a návrhy, ktoré je
potrebné schválit‘ v určitom termíne.

Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu MsÚ —

v prípade bodu „Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektu „Zhodnocovanie biologicky
rozložitel‘ných kuchynských odpadov v Liptovskom Miku1áši‘ by jeho odsunutím o týždeň
neskór mohol vzniknút‘ vážny problém, ked‘že verejné obstarávanie by sa malo spustit‘ v piatok
5. marca 2022 hned‘ po schválení uznesenia a zároveň je do konca marca potrebné na
envirofond zaslat‘ ukončené verejné obstarávanie vrátane platnej a účinnej kúpnej zmluvy.

Ing. Blcháč, PhD. — upozornil, že žiadost‘ o poskytnutie dotácie na nákup drviča kuchynského
odpadu už bola schválená a dotácia vo výške 150 000 € už bota poskytnutá na účet mesta. V
prípade, že nebude možné naplnit‘ podmienky dotačnej zmluvy, hrozí riziko, že mesto bude
musiet‘ vrátit‘ poskytnutú dotáciu a toto zariadenie si zabezpečit‘ v plnej výške z vlastných
zdrojov, aby bola naplnená zákonom stanovená požiadavka potreby zhodnocovania
kuchynského odpadu.

Mgr. Kultan — je to výsledok toho, že zasadnutia sa konajú v termínoch stanovených
primátororn mesta a len raz za tri mesiace.

Mgr. Alušic — podl‘a jeho názoru mestské zastupitel‘stvo a ani primátor mesta nemóžu počas
rozpočtového provizória doplňat‘ nové položky do rozpočtu.

Ing. Blcháč, PhD. — tvrdenie Mgr. Alušicaje nepravdivé a zavádzajúce.

Mestské zastupitel‘stvo návrh Mgr. Kultana o prerušení zasadriutia schválilo (12 za, 11 proti).
Uznesenie bob prijaté pod čísbom 36/2022.
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Na základe toho Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta vyhlásil XLII. zasadnutie rnestského
zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši za prerušené.

PhDr. cavrík Ing. án LhČ, PhD.

prednosta MsÚ primátor mesta

Overovatelia zápisnice:
‚ ĺ,‘

MUDr. Michal Luníček

MUDr. Marta Voštináková ‚ĺ) / ‚7
A

Zapísali: Mgr. Ján Karašinský

\

Mgr. Alena Chebeňová ĺ)

V Liptovskom Mikuláši, 21. 4. 2022
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