
ZÁPISNICÁ Č. 1 0/2018
z I., ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitel‘sh‘a v Liptovskom Mikuláši. které sa
uskutečnilo dňa 3. dccembra 2018 o 15.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

IOSL.ANC1 MsZ:

1/ MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3/ MUDr. Miroslav Boďa
4/ Peter Cibák
5/ Ing. Lucia Cukerová
6/ Ing. Jaroslav Cefo
7/ Soňa Cupková
8/ Mgr. Anna Dvorščáková
9/ ing. Matej Géci

10/ Marta Jančušová
11/ Mgr. Vincent Kultan
12/ MUDr. Michal Luníček
13/ Bc. Marek Nemec
11/ Mgr. Miroslav Neset
15/ Michal Paška
16/ Bc. Ľubomír Raši

7/ Ing. Jozef Repaský
18/ Mgr. Ján Smieško
19/ MUDr. Alžbeta Smiešna
20/ Mgr. Ľubica Staroňová
21/ Ľuboš Trizna
22/ Ing. Rudolf Urbanovič
23/ MUDr. Marta Voštináková
24/ MUDr. Andrea Zideková

PRIZVANÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka Mstí
2/ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

4/ Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsU ‚

5/ PhDr. Miroslava Alrnanová, vedúca odboru vnútornej správy MsU

6/ Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsU

7/ Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsU
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8/ Ing. Katarína Šuveriková. vedúca odboru (JR a SP MsÚ
9/ Ing. Gabriel Lcngyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ

10/ doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsU
11/ Mgr. Erika Sabaková. vedúca sociálneho odboru MW
12/ Ing. Jana Kormaniková. vedúca oddclenia projektového manažmentu MsU
13! Ing. Soňa Višňovská. vedúca oddelenia marketingu a podnikaniaMsU

14/ Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelenia daní a poplatkov MsU
15/ Ing. Dušan Močarnik. vedúci oddelenia informatiky MsU ‚

16/ Bc. Ľubomír Kandera, vedúci oddelenia správy bylov a nebytoých priestorov MW

17/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta MW

18/ PhDr. Dana Guráňová. vedúca oddelenia mládeže. športu a kultúry MsU

19/ RNDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia ZP a pornohospodárstva MsU

20/ Ing. Dana Chromeková, vedúca kancelúrie vedenia mesta MsU
21/ Mgr. Jozef Filip, referent kancelárie vedenia mesta MsU ‚

22/ Ing. Eva Hudecová. komunálna manažérka a vnútorná audítorka NIsU ‚

23/ Ing. Lenka Debnárová. PhD.. vedúca oddelenia rozpočtu. účtovníctva a majetku MsU
24/ Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš

25/ Ing. Miroslav Uličný, ekonomický námestník riaditcľa VPS Liptovský Mikuláš

26/ Bc. Jana Piatková, riaditeFka InFormačného centra Liptovský Mikuláš

27/ Mgr. Zuzana Slauková, riaditeľka Zariadenia pre seniorova Domovu sociálnych služieb

28/ Mgr. Alena Ridzoňová, riadieFka Základnej školy M. Rázusovej-Martákovej

29/ Magda Reissová. riaditeľka Materskej školy Nábrežie 4. apríla

30/ Mgr. Róbert Jánošík, zástupca riaditeľa školy Základná škola Miloša Janošku

31/ Mgr. René Devečka, riaditel‘ Domu kultúry Liptovský Mikuláš

32/ Bc. Zdenka Tarageľová, riadiLeľka Materskej školy Kláštorná

33/ Mgr. Jaroslav Hric, riaditeF Múzea Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
34/ Mgr. Dana Gajdošová, riaditeľka Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu

35/ Bc. Juna Hladká. riaditeľka Materskej školy Nábrežie 4. apríla

36/ Mgr. Miroslava Erhardtová. riaditeFka Materskej školy Ut. Čs. brigády

37/ Mgr. Beáta Grešová, riaditeľka Maierskej školy, Komenského ul.

38/ Mgr. Mária Strbková.. riaditeľka Matersk školy Vranovská

39/ Lívia Krajčušková, riaditel‘ka Materskej škoty Ondrašovská
40/ Mgr. Miroslava Jurčová, riaditeľka Materská škola Palúčanská

41 / Mgr. Renáta Máliková, zástupkyňa riuditeľa školy ZS s MS Okoličianska

42/ PhDr. Ľubomír Raši, PhD riaditeľ Základnej umeleckej školy J. L. Bellu

43/ Erik Gcmzický, poslanec Zilžnského samosprávneho kraja

44/ Mgr. Lenka Mitrengová, prednostka Okresného úradu Liptovský Mikuláš

45/ Ing. Ľubomír Klobušiak, predseda mestskej volebnej komisie

46/ PhDr., Bc. Roman Janči, podpredseda rnestskej volebnej komisie

47/ Mgr. Milan Mertiš, člen mestskej volebnej kornisie
48/ Mgr. Miriam Tuturová, členka mestskej volebnej komisie

M É I)IÁ:

1/ Mgr. Silvia Pekarová. TV Liptov
2/ Milan Velecký, RTVS
3/ Miros]ava Mlynárová, TASR
4/ Tomáš Batiz
5/ Ladislav Hámor
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1W OTVORENIE ZASADNUTIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. otvoru ustanovujúce zasadnutie mestského

zastupiteľstva. Privital na ňom všetkých pritomných a pod‘akoval sa speváckemu zboru

Súkrornnej základnej umeleckej školy Dotyk za vystúpenie v úvode zasadnutia. Núsiedne

zazneIa štátna hymna Slovenskej republiky. Po nej sa poďakoval všetkým. ktorí sa podieFali na

priprave a priebehu komunálnych volieb. Uviedol. že žiadny z poslancov. ktorí si prevzali

osvedčenie o zvolení. sa z účasti na ustanovujúcom zíisadnutí mestského zastupiteľstva

neospravedlnil.

ib/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Bleháč. PhD.. primátor mesta. určil za zapisovateľku pani Anežku Drbiakovú

a za overovaĹel ov zápisnice poslancov Ľuboša Triznu a MUDr. Andreu Zidckovú.

1cl OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. požiadal predsedu mestskej volebnej komisie

Ing. Ľubomíra Klobušiaka. aby oznámil výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta

Liptovský Mikuláš.

Ing. Ľubomír Klobušiak, predseda mcstskcj volebncj koniisie na úvod uvicdol, že

v zúkonom stanovenej lehote odovzdalo kandidátne listiny 8 politických subjektov a II

nezávislých kandidátov. Spolu sa tako priazeň voličov uchádzalo 62 kandidátov na poslancov

mestského zastupiteľstvn a 4 kandidáti na post primátora, z ktorých jeden stiahol svoju

kandidatúru. takže o hlasy voličov sa vo voFbách primátora nakoniec uchádzali traja kandidáti.

Vznesením mestského zastupiteľstva Č. 58/2018 Zo dňa 27. júla 2018 bob pre volebné obdobie

rokov 2018 až 2022 schválených 8 volebných obvodov. do ktorých sa malo zvouť 25 poslnncov

mestského zastupitel‘stva. V zmysle * 8 Zákona NR SR Č. 180/2014 Z. z. o podmienkach

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíeh

predpisov boto na území mesta Liptovský Mikuláš vytvorených 32 volebných okrskov. Do

zoznamu voliČov bob celkovo zapísaných 26 310 oprávnených voličov. Počas volieb bob

voličom odovzdaných 11 554 obábok s hlasovacími lístkami. Počet platných hlasovacích listkov

odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva bol celkom 11 300. Počet platných

hlasovacích lístkov. odovzdaných pre voľby primátora mesta bol celkom 11 311. Skonštatoval,

že jednotliví kandidáti na primátora získali nasledujúci počet hlasov:

Ing. Ján Blcháč. PhD. 5 756 hlasov
Ing. Martin Chrapčiak 796 hlasov
Mgr. Vincent Kultan 4 759 hlasov

Za primátora mesta Liptovský Mikuláš pre nové volebné obdobie bol teda priamou

voFbou zvolený Ing. Ján Blcháč, PhD.

Skonštatoval. že do mestského zastupiteľstva boto zvolených 25 posLncov

v jednotlivých volebných obvodoch.

Vo volehnom obvode č. I (Staré mesto) boli zvolení štyria poslanci:
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Mgr. Vincent Kultan 962 hlasov
Bc. Ľubomír Rašj 901 hlasov
MUDr. Oldřich Drahovzal 787 hlasov
Ing. Matej Géci 750 hlasov

Ing. K(obušiak vzápätf informoval, že MVDr. Oldřich Drahovzal sa v deň konania

ustanovuj úceho zasadnutia zaslaním písomného oznámenia vzdal postu poslanca a jeho ni iesto

zaujme náhradník.

Vo volebnorn obvode č. 2 (Vrbica-Nábrežie) holo zvolených sedem poslancov:

Ing. Lucia Cukerová 1167 blasov
Ing. Ján BIcháč PhD. 1163 hlasov
MUDr. Alžbeta Smiešna 1024 hlDsov
Peter Cibák 1005 hlasov
MU Dr. Andrea Žideková 964 hlasov
MUDr. Marta Voštináková 930 hlasov
Mgr. Ján Smieško 922 hlasov
Mgr. Miroslav Neset 882 hlasov

Ing. Klobušiak vzápätí uviedol. že Ing. Blcháč. PhD. prenechal poradie prvému

náhradníkovi vo volcbnom obvode z dóvodu prUatia postu primátora mesta.

Vo volebnom obvode č. 3 (Podbreziny. Vhúlišovce. Svätý Štefan) bob zvolených

sedem poslancov:
Michal Paška 1841 hlasov
Ing. Rudolf Urbanovič 1219 hlasov
Ing. Jaroslav Cefo 1218 hlasov
MUDr. Jaroslav Barok 1063 hlnsov
Mgr. Eubica Staroňová 1050 hlasov
Mgr. Anna Dvorščáková 1015 hlasov
MUDr. Miroslav Boďa 956 hlasov

Vo volebnom obvode č. 4 (Okoličné, Stošice) bol zvolený jeden poslanec:

Ing. Jozef Repaský 237 hlasov

Vo volebnom obvode č. 5 (Il‘anovo. Ploštín) bola zvolená jedna poslankyňa:

Soňa Cupková 343 hlasov

Vo volcbnom obvode č. 6 (Dcmünová, Bodice) boba zvolená jedna posIankňa:

Marta Jančušová 189 hlasov

Vo volebnom obvode č. 7 (Palúdzka, Andice, Benice) boji zvolení traja poslanci:

Ing. Jozef Bobák 805 hlasov
Bc. Marek Nemec 734 hlasov
MUDr. Michal Luniček 690 hlasov

Vo volebnom obvode č. 8 (Liptovská Ondrašová. Ráztoky) bol zvolený jeden poslanec:

Luboš Trizna 567 hlasov

Podotkol, že zostavu novozvolených poslancov v mestskom zastupiteľstve tvorí celkovo
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X žien a 17 mužov (pred vzdaním sa MUDr. Drahovzula mandátu poslanca), priemernÝ vek

poslancovje 48,48 rokov. Mestská volebná komisia začata svoju činnosť 18. septembra 20t8

zložením sľubu a ukončila oĹkiálnu činnosť odovzdanim výsledkov hlasovania na Okresnú

volebnú komisiu dňa 11. novembra 2018 o 3 hodine, 35 minúte. Voľby mali všeobecne pokojný

priebeh, bez vážnejších rušivých a mimoriadnych udatostí. Uviedol, že mestská volebná

komisia mala pre svoju činnost‘ vytvorené dobré podmienky, za čo d‘akuje zodpovedným

pracovníkom mesského úradu a všctkým ďalším zainteresovaným osobám. Dalej zažetal

novozvolenému primátorovi mesta a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva dobré

zdravic. vcl‘a št‘astia a najmä vefa energie pri plnení nefahkých úloh volebného programu

v novoni funkčnom období.

ld/ Po predneseni správy predsedu mcstskej volebnej komisie zaznela znelka mesta Liptovský

Mikuláš.

1cl ZLOŽENIE SĽUBU NOVOZVOLENÉIIO PRIMÁTORA MESTA

A PREVZATI E VEI)ENIA USTANOVUJÚCEI JO ZASADNUTIA

YOVOZVOLENÝM PRIMkrOROM MESTA

Ing. Ľubomír Ktobušiak, predseda mestskcj volebnej kornisie, uviedot, že v súlade

s článkom 3, odsek 4, písm. b) rokovacieho poriadku mestského zastupiteFstva je potrebné

ztožiť sľub novozvoteného primátora. Prečítal jeho znenie:

..SFubujem na svoju česť a svedomie. že hudem riadne plnit‘ svoje povinnosti.

ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ustavu Slovenskej republiky, ústavné

zákony, zákony a ostatně všeobecne závUzné právne prcdpisv budem prš výkone svojej funkcic

primúLora uplatňovať podľa svojho najlcpšieho vedomia u svedomia:‘

Následne vyzvat novozvoleného primátora mesta k zloženiu a podpísaniu sľubu. Ing.

Blcháč, PhD. zložil sFub do rúk predsedu mestskej volebnej komisic a potvrdil ho svojírn

podpisom. Následne sa ujat vedenia ustanovuj úceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.

if/ ZLOŽENIE SĽUI3U POSLANCOV NOVOZVOLENÉHO MESTSKÉHO
ZASTUPITEESTVA

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta, prcčital znenie sl‘ubu poslanca mestského

zastupitet‘stva:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti.

ochraňovať záujmy mesta. dodržiavať Ustavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony

a ostatně všeobecne závázné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského

zastupitefstva ich budem uplatňovať podFa svojho najlepšieho vcdomia a svedomia.“

Potom vedúca odboru vnútornej správy mcstského úradu PhDr. Miroslava Almanová

vyzývala menovite novozvolených postancov k ztožcniu sľubu. Poslanci zložili sfub do rúk

primátora mesta a potvrdili ho svojím podpisom.

Ing. Blcháč, PhD. po zložení sľubu postancov ukončil slávnostnú časť a otvoril

pracovnú čas!‘ zasadnutia mestského zastupiteľstva.
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lg/ VYSTÚPENIE NOVOZVOLENÉIIO PRIMÁTORA MESTA

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, na úvod poďakoval všetkým voličom za

prejavenú dóveľu. Vyjaclril želanie, aby novozložené mestské zastupiteľstvo nadviazalo na
úspešné roky 2014 — 2018. v ktorých mesto dosiahlo výrazné výsledky a stalo sa centrom

obchodu. Wrizmu a ďalších oblasti.
Xásledne V pripravenej prezentácii pripomenul najvýraznejšie výsledky a aktivity

z predošNch štyroch rokov. Spomenul. že mestu sa podarilo získať 10 000 000 E z eurofondov

a mých externých zdrojov. zadlženosť mesta klesla o 28,2% a v súčasnosti je na úrovni 28%.

boto vybudovaných 17 km ciest. chodníkov a cyklochodníkov a bola zrealizovaná

pasportizácia všetkých ciest. Dalej uviedot, že bob vybudovaných, respektíve obnovených 435
miest na parkovanie, viac ako 5 km cykloehodníkov a cyklotrás. Mesto investovalo do 17-tich

základných a materských škól. vybudovalo 10 detských a workoutových ihrisk a pracuje na
modernjzáci zimného a letného štadióna. Povcdal, žena zimnorn štadióne bude čoskoro možné
odohrať prvé zápasy, pričom predpokladá, že v budúcom roku by mohla bvťjeho rekonštrukcia

ukončená. Letný štadión by mal byť dobudovaný na jar 2019. Ďatcj podotkol, že mesto
pripravilo 440 kultúrnvch a športových podujatí a na ďalších sa podieľabo. Taktiež boli
obnovené kultúrne stánky vrátane Domu kultúry, kiorý v roku 2015 prešiel najvýraznejšou

obnovou vo svojej histórii. Problematika odpadu bola vyriešená vybudovaním prekládkovej

stanice, odkiaľ sa odpad vozí do Martina. Počet prcnocovani v meste v roku 2018 stúpol

o 22.7% v porovnaní s rokom 2014 ato na 227 000 prenocovaní. Uviedol, že Liptovský

Mikuláš je lídrom v bezbariérovosti, separáe odpadu, získavaní externÝch zdrojov.

parucipativnom rozpočte. ponuke infonnačného centra a múzeí. pestrosti mestských podujati.

tempe výstavby cyklochodnikov a tiež. že budova mestského úradu je po rckonštrukcii

energeticky najúspornejšou budovou v samospráve a štátnej správe na Slovensku. Taktiež

skonštatoval. žeje potrebné z]epšiť cestnú a rnestskú autobusovú dopravu. parkovaciu politiku,

starostlivosť o dctské ihriská a lokálne športoviská. infosystém mesta (rozhlas a SMS) a tiež,

že v centre mesta by mala pribudnúť nová atrakcia, Z budúcich významných invesícií

spomenul dohudovanie zimného štadióna, práce na lesoparku I-láj-Nicovö, vybudovanie

moderného atletického centra. budovanie ďalšíeh cyklotrás, zavedenie dispečingu pre seniorov

a vúžne chorých, dokončenie depozitára Múzea Janka Kráľa. zavedenie konta obyvateľa mesta

a pokiaf dójde k avizovanej prekládke železničnej trate, aj vybudovanic mestskej pláže

a prirodného kúpaliska.
Uviedol. že chce priniesť naplnenie programu Dobre spravované mesto II, ktoré

prezentoval v predvolebnej kampani ako pokračovanie plnenia doterajšieho rozvoja mesta,
Ven, že zvoleni poslanci budú súhlasiť s naplňaním jeho programu a od zastupiteFstva očakáva

podporu dobrých nápadov a projektov, ktoré mesto posunú dopredu. Zdöraznil, že rozbroje

a antipatie neprinášajú žiadny prospech a nechce riešiť politiku, ktorá kvóli nezhodám častokrát

brzdí dobré nápady.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta, na úvod informoval, že vzhľadom k tomu. že ide

o usianovujúee zasadnutie mestského zastupiteľstva, htasovanie k jednotlivým návrhom bude

prebiehať aklamačne. Následne predložil návrh na vorbu návrhovej komisie, do ktorej

odporučil zvoliť poslancov MUDľ, Jaroslava Baroka, Ing. Jozefa Bobáka a MUDr. Miroslava

Boďu. Mestské zastupiteľstvo návrhovú komisiu v tomto zložení jednomyseľne schválilo (24

za). Následne uviedol. že v uplynulom týždni vznikli In poslanecké kluby, ktoré xedů Mgr.
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Vincent Kuhan (10 členov). Ing. Rudolf Urbanovič (7 členov) a Ing. Matej Gáci (4 členovia).

Zvyšni traja poslanci nic sú zatiaF zaradeni do žiadnych klubov. Z dóvodu. že zástupcovia

jednotlivých klubov ešte nemali v takom krátkom čase možnosť navzájom sa stretnúť, nebolo
ani možná zaradiť do programu body týkajúee sa založenia mestskej rady, komisií mestského

zastupiteľstva a voľby ich členov.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU USTANOVUJ ÚCEI 10 ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Jún Dlcháč, PhD.. primátor mesta. prcdložil návrh programu ustanovujúccho
zasadnutia mestského zastupiteľstva tak, ako bol uvedený v pozvánke.

Mestské zastupitel‘stvo program rokovania jednomyscľne schválilo (24 za).

PROGR11\1:

L lvodné náležitosti:
ti) Stútna hymna SR, otvorcnie zasadnutia
b) Určcnie zapisovatel‘a a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Liptovský

Mikuláš
d) Znelka mesta — ob‘orenie slávnostnej časti zasadnu(ia

e) Zh?ženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzalie vedenia

ustanovujúceho zasadnutia novozvokným primátorom mesta

1) Zloženie sl‘ubu poslaneov novozvoleného mestského zastupitel‘stva

g) Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

2. V o l‘h ti n Úv i—Ii ovej koni is ie

3. Scliválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitel‘stva

4. Poverenie poslanea mestského zastupitel‘stva, ktorý bude oprávnený zvolávať

ti viest‘ zasadnutia mestského zastupitel‘stva

5. Schválenie sobášiacieli

6. Schválenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitel‘sh‘a

7. Záver

4/ POVERCNIE POSLANCA MESTSKÉIJO ZASTUPITEĽSTVA,
KTORÝ BUDE OPRÁVNENÝ ZVOLÁVAt A VIESt ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. navrhol. aby poslancom. ktorý bude oprávnený

zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. sa stal MUDr. Miroslav Boďa, ktorý túto

funkciu vykonával aj v predošlom volebnom období.

Mur. Vincent Kultan. poslanec mcstskáho zastupitel‘stva — uviedol, že s výnimkou predošlého

volebného obdobia bývalo zvykom, že danú funkeiu vykonával vekovo najstarší poslance.

Z lolito dóvodu predložil pozmeňujúci návrh, aby sa poslancom, ktorý bude oprávnený

zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva, stala MUDr. Alžbeta Smiešna.
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Inu. Bkháč. PhD. — uviedol. že danému argumentu nerozumie a prikláňa sa k tornu. aby vo
funkcii ďalej pokračoval MUDr. Bod‘a. ktorýju vykonával aj v predošlom volebnom období.

Pripomenul, že mestské zastupitcľstvo sa počas predošlých štyroch rokov nedostalo do situúcie,

že by musel svoju právomoc využiť.

MUDr. Miroslav Bod‘a. poslanec rnestského zastupiteľstva— povedal, že aj on sám pred štyrmi

rokmi navrhol na Wto funkciu MUDr. Smiešnu. ale postavila sa k tornu odrnietavo. Bude však

veFmi rád. ak ju tcntoraz prijrne a on sám za ňu V takom pripade aj zahlasuje.

MUDr. Alžbeta Smiešna. poslankyňa rnestského zaswpitefstvn — zdörazni]a, že v tom čase

ncbola najstaršou poslankyňou.

MUDr. BoSa — uviedol, že pred štyrmi rokmi ju navrhoval, protože bola Funkčne najstaršou

poslankyňou mestského zastupiteľstva.

MUDr. Jaroslav Barok — predložil na hlasovanie pozmeůujúci návrh Mgr. Kultana.

\lestské zuswpiteFstvo návrh jednornvseľne schválilo (24 za).

MUDr. Jaroslav Barok — predložil na hlasovanie návrh ako celok.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomysel‘ne schválilo (24 za).

5/ SCIIVÁLENÍE SOBÁŠIACICII

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. navrhol. aby funkeiu sobášiacieh pro nasledujúce

volebné obdobie vykonávati (rig. Lucia Cukerová. Ing . Jaroslav Ccfo, Soňa Cupková, Mgr.

Anna Dvorščáková. Ing. Matej Géci, Marta JanČušová, Mgr. Miroslav Neset a Ing. Jozef

Repaský. keďže sami o tůto Funkciu prejavili zdajem.

MUDr. Jaroslav Barok — predložil návrh hlasovať o návrhu ako o celku.

Mestské zastupitcľstvo návrh jednomvsefne schválilo (24 za).

MUDr. Jaroslav Barok — predložil na hlasovanie návrh na schválenie sobášiacich nko celok.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo (24 za).

6/ SCHVÁLENIE UZNESENIA Z USTANOVUJÚCEIIO ZASAI)NU‘ľIA

MESTSI{ÉI1O ZASTUPITEĽSTVA

MUDr. Jaroslav Barok. predseda návrhovej komisie. predložil návrh na uznesenie

z ustanovujúceho zasadnutia rnestského zastupiteľstva, pričom pročítal jeho kompletně znenie.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseFne schválilo (24 za). Uznesenie bob prijaté pod

čísbom 81/2014.
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7/ ZÁ\‘ER

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. poďakoval všetkým prítomným za účasť na

ustanovuúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Uvicdol, že nasledujúce zasadnutia

mestskčho zastupiteVstva sa uskutočnta 10. decembra 2018 o 15:00 hod a 20. decembra 2018

o 10:00 hod. Na záver pozval pritomných na sériu ndvcntných koncertov, ktoľé sa uskutočnia

počas každej z troch zostávajúcich advernných nedlel‘. Zasadnuiie mestského zastupiteľstva

núsledne ukončil.

Zapísali:

—

Ing. M2rta Cutraiová
prednostka MsU

Overovatelia zápisnice:

Ľuboš Trizna

MUDr. Andrea Žkleková

Anežka Drbiaková

In“. .Ja n BIh Ph».
Ö

primátor meta

Mgr. Ján Knrašinský

V Liptovskom Mikuláši 05. 12. 2018
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