
ZÁPISNICA Č. 4/2020
z XXIV. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo
dňa 4. júna 2020 o 10.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskoni Mikuláši

PRITOMNÍ;

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta

POSLANCI MsZ:
1 MUDr. Jaroslav Barok

2! Ing. Jozef Bobák
3! MUDr. Miroslav Boďa
4! Peter Cibák
5! Ing. Lucia Cukerová
6! Ing. Jaroslav Čefo
7! Soňa Čupková
8! Mgr. Anna Dvorščáková
9! Ing. Matej Géci

10! Marta Jančušová
1! 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 Sufliarská
22! Ľuboš Trizna
23! Ing. Rudolf Urbanovič
24! MUDr. Maila Voštináková
25! MUDr. Andrea Zideková

PRIZVANÍ:
1! Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2! JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

3! PhDr. Marcela Jašková. vedúca f1nančného odboru MsU
4! Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsU
5! Ing. Jana Kormaniková. vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
6! Ing. Miroslav Kováčik, kandidát na hlavného kontrolóra
7! Mgr. Martin Alušic. kandidát na hlavného kontrolóra
8! Mgr. Miroslav Todák, kandidát na hlavného kontro]óra
9! Ing. Milada Antalová, kandidátka na hlavného kontrolóra
10! Ing. Vladimir Siarnik, kandidát na htavného kontrolóra
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MÉDIÁ:
1/ Miroslava Mlynárová, TASR
2/ Milan Velecký, RTVS
3/ Marián Bistiak, RTVS
4/ p. Varga. SITA

1/ OTVORENIE ZASADN1JTIA

Zasadnutie mestskěho zastupitel‘stva otvoru Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta.
Uviedol, že prítomných je 25 poslancova mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAPJSOVATEDA A OVEROVATEL‘OV ZÁPISNICE

Za zapisovatel‘ov primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a Mgr. Jána Karašinského
a za overovatel‘ov zápisnice poslancov Mgr. Annu Dvorščákovú a Bc. Mareka Nemca,

3/ VOĽBA NÁVRHOVEJ A VOLEBNEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. predložil návrh na voľbu návrhovej komisie. do
ktorej odporučil zvouť poslancov MUDr. Jaroslava Baroka. Igr. Miroslava Neseta a Michala
Pašku. Návrhová koniisia v tomto zložení bola schválená (19 za. 1 sa zdržal). Následne na
základe návrhov jednotlivých poslaneckých klubov predložil návrh na vol‘bu volebnej komisie.
do ktorej odporučil zvolit‘ MUDr. Martu Voštinákovú. Ing. Mateja Géciho. Mgr. Vincenta
Kultana. Ing. Jaroslava Cefa a Mgr. Jána Smieška. Volebná kornisia v tomto zložení bola
schválená (23 za, I nehlasoval). Volebná komisia si následne zvolila svojho predsedu. ktorým
sa stal Mgr. Vincent Kultan.

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupiteľstva iak. ako bol uvedený v pozvánke. Navrhol, aby bol v bode .‚Upozornenie
prokurátora na nečinnost‘ mestského zastupitefstva mesta LiptovskÝ Mikuláš a návrh na
personá]ne zloženie komisie sociálnej a bytovej“ zmenený predkladatel‘ z Mgr. Anny
ll‘anovskej na Ing. Jána Blcháča. PhD.. ato z dbvodu. že súčast‘ou bodu je aj návrh na
personálne zloženie komise. ktoré möže podať iba primátor mesta,

Inp. Jozef Repaský, poslanec mestského zastupiteľstva — navrhol do programu zaradiť nový
bod „Personálne otázky: Návrh na personálne zloženie komisií mestského zastupiteľsrva“.
Uviedol, že postupoval podľa rokovacieho poriadku a materiál pred zasadnutínt mestského
zastupitel‘stva e-mailovou formou poslal Ing. Gutraiovej a v písomnej forme bol doručený
jednotlivým poslancom. Bod navrhol zaradit‘ do programu za bod „Vol‘ba hlavného kontrolóra
mesta Liptovský Mikuláš“.
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Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta — skonštatoval, že jemu materiál doručený
nebol. Opakuje sa to už po niekol‘kýkrát a nepovažuje to za vhodný spósob. nakol‘ko nernal
žiadny čas na oboznámenie sa s daným materiálom.

Ing. Repaský — zopakoval, že postupoval podl‘a rokovacieho poriadku. Problematika mestských
komisif sa rieši od roku 2018 a nejde teda o žiadnu novú záležitosť. Poukázal nato, že už je na
čase túto traumu ukončit‘. Svoj návrh považuje za legitímny a prijatel‘ný pre všetky strany.

Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupiteľstva — navrhol z programu vyradit‘ bod
„Návrh VZN č ..J2O2OĺVZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta
Liptovský Mikuláš určených na nájom“ a to z toho dóvodu, že ho považuje za zbytočný, prctože
v rámci programu sa predkladajú dva body o komisiách. Ven, že komisie sa schvália, čo sa už
aj niekoľkokrát stalo a že uznesenie bude podpísané, tak, aby komisie riadne fungovali.

Ing. Ján Bleháč, PhD.. primátor mesta— zdöraznil. že prokurátor vo svojom upozornení uvádza,
že mestské zastupiteľstvo by malo ukončit‘ svoju nečinnost‘ ato tak, že buď schváli komisiu
sociálnu a bytovú, alebo upraví VZN tak, aby mohli byť prideľované byty určené na nájom.
Upozornil preto. že návrh Mgr. Kultanaje v rozpore s upozornením prokurátora. Upozornit tiež
na to. že Ing. Repaský zaslal predtožený materiál e-maitom o 09:37 hod a pnipomenut, že
v sútade s rokovacím poriadkom personátne otázky predktadá iba primátor mesta. Vzhľadom
nato. že nedostat spoločný návrh od predsedov všetkých poslaneckÝch klubov, takýto materiál
nemóže predložiť. Návrh Ing. Repaskéhoje teda v rozpore s rokovacím poriadkom.

Michal Paška. predseda návrhovei kornisie — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— póvodný návrh programu rokovania zverejnený na úradnej tabuli so zmenou predkladateľa
v bode 7 — schválený (24 poslancov za. I nehlasovat);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — vyradiť z programu bod „Návrh VZN č. ...!2020!VZN
o podmienkach prideVovania bytov vo vtastníctve mesta Liptovský Mikutáš určených na
nájom“ — schválený (14 poslancov za. 10 proti, I nehlasoval);

— pozmeňujúci návrh Ing. Repaského — zaradif do programu hod ..Personálne otázky: Návrh
na personálne zloženie komisií mestského zastupitel‘stva

— schválený (14 poslancov za. 7
proti. 3 zdržali sa, t nehlasoval,).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovatel‘a a overovateľov zápisnice
3/ VoI‘ba návrhovej a volebnej komisie
4/ Sehválenie programu rokovania
5/ VoI‘ba hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
6/ Personálne otázky; Návrh na personálne zriadenie koinisií mestského

zas tu i itel‘s tva
7/ Inforniatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2020
8/ Upozornenie prokurátora na nečinnosť mestského zastupitel‘stva mesta Liptovský

Mikuláš a návrh na personálne zložcnie komisie sociálnej a bytovej
9/ Návrh na schválenic zmeny uznesenia MsZ číslo 38/2019 zo dňa 20. júna 2019
10/ Intcrpelácie poslancov
11/ Informácie
12/ Záver
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5/ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložila Ing. Marta Gutraiová, prednostka mestského úradu. Uviedla. že
mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23. apríla 2020 uznesením 24/2020 vyhlásilo voľbu
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na volebné obdobie rokov 2020 - 2026 na 4. júna
2020. Týmto uznesením zároveň zriadilo dočasnú komisiu na preverenie splnenia podmienok
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a d‘alšie s vol‘bou kontrolóra súvisiace podrnienky.
Mestské zastupiteľstvo uvedeným uznesením už určilo 80%-ný pracovný úväzok hlavného
kontrolóra, dalo súhlas, aby hlavný kontrolór podnikal, vykonával inú zárobkovú činnost‘ a
mohol byt‘ členom riadiacich. kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osöb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnost‘. Zároveň mu bola schválená každomesačná odmena vo
výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktororn bol zrušený núdzový stav. ktorý vyhlásila vláda a boli určené náležitosti
prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra. Zároveň holi ustanovené podrobnosti
o spósobe a vykonaní voľby blavného kontrolóra tajným hlasovaním.

Podotkla, že postup volieh a tajného hlasovania je upravený zákonom Č. 369,1 990 Z. z.
o obecnom zriadení a v i‘okovacom poriadku mesta. V súlade s týrnito pravidlami dostali
poslanci vvpracovan volebný poriadok s návrhom formulárov potrebných pre volehnú
kontisiu k priebehu volieb. Následne podala informáciu o prevereni splnení podmienok
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra dočasnou komisiou. Dočasná komisia
z preverovania podmienok vyhotovila dva zápisy. PrvÝ zápis bol vyhotovený 21. mája 2020
v deň. kedy holi otvorené doručené obálky s písomnými prihláškami kandidátov. Doľučench

holo šest‘ žiadostí a všetky splňali požadované náležitosti. Výpisy z registra neboli súčasťou
podmienok prihláškv a tajomníčka dočasnej komisie ešte v ten deň požiadala o ich vvhotovenie.
Následne sa dočasná komisia stretla 26. mája 2020. skontrolovala aj túrn náležitosť
a skonštatovala. že podmienky na výher hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
s požadovanými náležitosťami splnili nasledujúci šiesti kandidáti: Ing. Miroslav Kováčik. Mgr.
Martin Alušic. Mgr. Miroslav Todák. Ing. Milada Antalová, PhDr. Oľga Magerčiaková a Ing.
Vladimír Siarnik. Skonštatovala. že PhDr. Magerčiaková svoju prihlášku stiahla 2. júna 2020.

Následne Ing. Blcháč. PhD. vyzval na predstavenie jednotlivých kandidátov. ato v poradí.
v akont holi doručené ich prihlášky.

Ina. Miroslav Kováčik, kandidát na hlavného kontrolóra — uviedol. že pochádza z Brezna. je
ženatý, má tri deti. Podotkol. že navštevova] Stredné odborné učilište v Podbrezovej a je
absolventom Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Následne nastúpil k vojenskej
polícii. kde prešiel róznvmi pozíciarni od radového policajta až po pozíciu veliteľa Utvaru
centra výcviku a kynológie Vojenskej polície. V roku 2013 odišiel do zálohy a v súčasnosli
pracuje ako ohchodno-prevádzkový manažér vo flrrne Fruktal, s. r. o. Počas svojej kariéry sa
stretol s róznymi prípadmi. napríklad porušovanim práv a povinností pri správe cudzieho
majetku, riešením škód, krádežami materiálu a tovaru a ako veliteľ útvaru musel tiež riešiť
výberové konania a eťektívne využívanie zverených finančných prostriedkov. Považuje sa za
cieľavedontého, prísneho. no spravodlivého človeka. Poukázal na to, že keďže pochádza
z mého mesta a nic je rodinne viazaný na Liptovský Mikuláš, vníma sa ako nezávislý kandidát.

Mgr. Martin Alušic, kandidát na hlavného kontrolóra — svoje vystúpenie začal pripomenutím

slov pápeža Jána Pavla II., ktorý v októbri 1978 poukázal na to, aby sa l‘udia nebáli strastí pri
hľadaní pravdy. Svojimi slovami vtedy pápež vzbudil nádej, že existuje cesta k slohode a vieru,
že pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou. Následne poukázal na paralelu medzi
ohčianskymi protestami z novembra 1989 a nedávnymi protestami, ktoré nasledovali po kauze
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Gorila a zavraždení novinára Jána Kuciaka. Uviedol, že neexistuje trvalé vít‘azstvo slobody bez
každodennej snahy o slušnejšie Slovensko, respektíve slušnejší Liptovský Mikuláš.
Poznamenal, že mesto nefunguje tak, ako by mohlo a malo. Pokial‘ sa niekto obáva, že jeho
zvolením eskaluje politický konflikt, tak mu odkazuje: „Nebojte sa“. Príkladov
jeho schopnosti postaviť Sa prejavom neslobody a znášať v tomto súboji nepohodlie je plný
internet. Za svoj najváčší úspech bude považovať. ak sa podati nájst‘ konsenzus a mesto bude
mócť začat‘ fungovaf naplno. Jeho anihíciou nie je nájsť vinníka, ale hFadaf riešenie.
Skutočnosť. že bva v Ružomberku a len vefmi málo je prítomn na politickej debate
v Liptovskom Mikuláši. je podľa jeho názoru obrovskou výhodou. V komunátnej politike je
prítomný viac ako dvadsať rokov. Poukázal na to, že hlavnou úlohou kontrolóra je pösobiť
preventívne a predchádzať chybám. Má byť k dispozícii nielen poslancom. ale aj občanom.
zarnestnancom mesta a primátorovi. Ulohou kontrolóra je prispieť k dobrému fungovaniu
mesta a až v druhorn rade má hľadať chyby. ktoré sa už stali. Samozrejme. na druhej srrane
musí byť vöFa a ochota počúvať.

Mgr. Miroslav Todák, kandidát na hlavného kontrolóra — uviedol, že mesto potrebuje. aby veci
verejné boli spravované odborne a slušne a aby sa s finančnými prostriedkami nakladalo
hospodárne. Ven, že hlavný kontrolér má nezastupitel‘nú ajedinečnú úlohu pri takomto
spravovaní mesta. Podl‘a jeho názoru musí hlavný kontrolór okrem mého splňat‘ tri hlavně
atribúty: rozumiet‘ ekonomickým pravidlám a Fungovaniu hospodárenia s finančnými
prostriedkami mesta, rozumiet‘ platným právnym predpisom, byť nestranný a apolitický. Je
presvedčený o tom, že tieto tri atribúty naplňa a möže mestu z pozície hlavného kontrolóra
pomĎcť. Uviedol. že v roku 202 ukončil štúdiurn na právnickej fakulte Univerzity Pavla
Jozefa Safánika v Košiciach. Následne približne iii roky pracoval na pozícii advokátskeho
koncipienta v Bratislave, keď zastupoval klientov v obchodných. občianskych. trestných.
správnych a daňových veciach. Neskór získal skúsenosti s hospodárskm a finančným
fungovaním obchodných spoločností ako firemný právnik vo viacerých stavebných firmách
a realitných kanceláriách, kde zabezpečoval kompletný právny servis. V súčasnosti působí na
pozícii vedúceho právnej kancelánie Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Zdůraznil, že nic
je členom ani podporovatel‘om žiadnej politickej strany či nezávislého kandidáta.

Ing.. Milada Antalová. kandidátka na hlavného kontrolóra — uviedla. že vyštudovala
ekonomická vysoká škoLu a neskór pracovala na okresnej prokuratúre v Dolnom Kubíne.
V rokoch 2006 až 2018 pösobila ako starostka obce Párnica. To bol aj hlavný důvod. prečo sa
prihlásila na toto výberové konanie. V roku 2018 odišla zo samosprávy aj kvůLi pocitu, že
spravodlivosť sa v našom štáte fažko vydobýva. To však zároveň nepovažuje za důvod, prečo
by mala na samosprávu zanevniet‘. Popri práci starostky působila ako generálna riaditel‘ka
rozvojovej Agentúry Sever, kde pracuje dodnes. Svoje vzdelanie si doplnila o vzdelanie vo
verejnom obstarávaní a absolvovala certifikované vzdelanie na funkciu hlavného kontrolóra.
Nemá len teoretické, ale najmá praktické skúsenosti. ktoré by rada uplatnila v prospech
Liptovského Mikuláša, Podľa jej názoru je kontrolór trojjedinou súčasťou mesta spolu
s mestským zastupiteľstvom a primátorom. Kontroluje. no zároveň aj podáva pomocnú ruku.
Nielen trestá, ale hľadá a navruje riešenia. Mal by sa rozumieť komunálnej politike a mať
potrebné ekonomické vzdelanie.

Ing. Vladimír Šiarnik. kandidát na hlavného kontrolóra — uviedol. žeje rodákom z Liptovského
Mikuláša a žije v obci Smrečany. Je ženatý. má dvoch synov a dve dcéry. Je absolventom
športového gymnázia a ekonomickej vysokej školy v Banskej Bystrici. V minulosti pracoval
na pozíciách podnikového ekonóma a ekonomického námestníka. Neskór sa stal živnostníkorn
v odbore zhotovovania účtovníctva a ekonomického poradenstva. Od roku 1990 je činný
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v miestnej sarnospráve ako poslanec obecného zastupitel‘stva v Smrečanoch. kde v rokoch
2002 až 2018 aj zastával pozíciu starostu obce. Rolo by mu ct‘ou pracovať pre mesto Liptovský
Mikuláš.

Mur. Ku]tan — požiadal, aby bola po rozprave vyhlásená 20-minútová prestávka a po nej došlo
ku krátkenai stretnutiu volebnej komisie.

Ing. Matej Géci. poslanec mestského zastupite]‘stva — poukázal nato, že poslanci volia hlavného
kontrolóra. čo považuje za dóležitú a dlhodobo trvajúcu funkciu, no nemali k dispozicii ani len
životopisy kandidátov a dostali priestor iha na vypočutie prezentácií kandidátov bez možnosti
klásť im otázky, Zo všetkch kandidátov pozná podl‘a mena troch. proťcsijne čiastočne dvoch
a osobne jedného. To rozhodne nepovažuje za správnv spósob vol‘by hlavného kontrolóra.
Nechce tým povedať. že by poslanci či vedcnie mesta v tomto smere procesne zlvhali. dóvodom
je v súčasnosti platná právna úprava. Aby zachoval korektnost‘ voči kandidátom. chcel ich
požiadať o odpovcde na vcľa dóležitých otázok. ktoré by mali nie len jemu. ale aj oslatným
poslancorn pomócť sa rozhodnúť. komu dajú svoju dó\eru a hlas. Ziaľ. aktuálna platná úprava
zákonov to nedovol‘uje. Dovolí si preto pár vetami zhrnút‘. ako to vidí zo svojho pohl‘adu a kde
očakáva slabé miesta a trecie plochy do budúcnosti. V médiách. sociálnych siefach a medzi
občanmi panuje názor. že horúcimi kandidátmi sú dve rnená. Aby zachoval spomínanú
korektnosť. nebude nikoho menovat‘. pretože druhej strane nic je vytvorený priestor na
odpovede. či na reakciu. Rolo by preto maximálne neprofesionálne sa tváriť. že sa vedie dialóg
a pritom tornu tak nic je. Hlavný kontrolér nic že by mal byť, ale musí byť nestranný,
profesionálny. fundovaný odborník a musí mať vysoký morálny kredit. Nechce tvrdiť, že
niektorý z kandidátov tieto atribúty nesplňa. ale rozhodne otvorene a nahlas hovorí. že nic

u všetkých kandidátov je presvedčený, že by túto funkciu mali zastávať. Mesto sa nachádza
v časoch. keď v zastupiteľstve panuje akýsi otvorený boj medzi vedením mesta a opozíciou.
V zdravej demokratickej spoločnosti je to správne, ale rozhodne nic je stotožnený s tým. aby
jedným z hlavných predpokladov na hlavného kontrolóra bola nevraživost‘ voči vedeniu mesta
či akási pomsta. Kontrolór musí byť nestranný. Musí byť primerane tvrdý a nekompromisný
voči akérnukoľvek politickému tlaku. Len vtedy to móže byt‘ dobrý kontrolór. U jedného
z kandidátov má však objektívne dóvody, prečo je stále presvedčený. že objektívnyrn nebude.
Bude súčasťou politického boja a v koncčnom dósledku bude aj prostriedkom na tento hoj. Je
to kandidát. ktorý verejne prezentuje svoj nesúhlas s vedením mesta. svoj osobný postoj
prezentuje ako právnu dogmu a akúkoľvek snahu o diskusiu obráti na útok. Zároveň je to
človek. ktorý prezentuje, že v minulosti zastupoval mesto v právnych veciach. S týmto tvrdením
však rozhodne nesúhlasí. Pod pojmom zastupovanie mesta v právnycb veciach si totiž
predstavuje niečo mé. ako žen to. že si z mesta urobí zdroj príjmov a pritom nedodržava
zmluvné podmienky, účtuje si desaťtisíce eur na právnom zastupovaní vo veciach. ktoré si
mesto dokáže hravo zabezpečiť samo a takmer zadarmo. Dokonca pred niekol‘kými rokmi sa
tejto téme vel‘mi pedantne vo svojej správe venovala bývalá hlavná kontrolórka a hola to jedna
z prvých térn. ktorou sa poslanci v prcdošlom volebnom období zaoberali. Bola to
traumatizujúca téma. ktorú museli vyriešiť. Rozhodne nesúhlasí s tým. aby človek v jednom
období vymáhal od 148 ĺzických a právnických osób nedoplatky. pričom v niekoľkch
desiatkach prfpadov išlo o neoprávnené vvrnáhanie. Nesúhlasí s tým. že sa do exekučného
konania dostali osoby so záväzkom menším ako päť eura pritom im vedome spósobil škodu na
trovách právneho zastúpenia a exekučnom konani vo výške niekoľko stoviek eur. Tejto téme
venoval veFa času. keďže v danom období bol mediátorom zapísaný v zozname príslušného
ministerstva a zastupoval niekoYko sociálnych prípadov so záujrnom dójsť ku vyrieščniu sporu
korektnou cestou. Týmto spomfnaným človekom bol však vypoklonkovaný z kancelárie so
slovami. že dlžníci musia niest‘ zodpovednosť za svoje závazky a on nemá o čoni diskutovať.
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Iba vjednom prípade bol zhovievavý a odpustil občanovi mesta, zdravotne postihnutej osobe.
pár eur zjeho odmeny. Verejne sa hovorí o zneužívaní postavenia v komunálnej politike.jcho
meno sa spája s niekoľkými kauzami a takto by rnohol pokračovaf ešte dlho. Trochu mu
absentuje spommnaná morálnost‘, ktorá by mala byt‘ základným pilierom kandidáta na takúto
pozíciu. Zdóraznil, že zjeho strany to nic je hon na čarodejnice, ale nevie si predslaviť, že
vzmvsle povedaného by minimálne jeden z kandidátov mat byť tou osobou. ktorá získa
podporu v mestskom zastupitel‘stve a mal by byť zvolený za hlavného kontrolóra. Tento
kandidát v tejto chvíli nesplňa predpoklady. na ktorých treba zakladať výkon funkcie hlavného
kontrolóra a tým je morálnost‘. Tento názor prezentuje aj na základe toho, že ho rovnako
znepokojuje fakt. že osoba s rovnakýrn menom ako je meno tohto kandidáta sa
v predcháclzajůcich dňoch objavila v komunikácii cez dlhodobo spominanú aplikáciu Threema
v telefáne Mariána K.. ktorÝ čaká na výsledok súdnych konaní. pričom v jednom z nich už
rozsudok zaznel a čaká na právoplatnosť. Preto otvorene hovorí. že sa nebojí. lenje ostražitý.

Ing. Jaroslav Čefo. poslanec mestského zastupitel‘stva — poukázal na to. že rovnakú výhradu
mal on pri voľbe hlavného kontrolóra v roku 2016. avšak vedenie mesta vted uviedlo. že mal
možnosť získať si infonriácie o daných kandidátoch v materiáloch. ktoré boli fyzicky dostupné
na mestskom úrade. Poukázal na to. že Ing. Géci zrejme alibisticky nikoho nemeno al.

Inu, Géci — zopakoval, že sa mu nepáči. že poslanci nemali k dispozícii potrehné materiály.
K druhej poznámke ing. Cefa sa vyjadrovať nebude.

Luboš Trizna, zástupca primátora mesta — takisto vyjadril poľutovanie, že kandidáti nernóžu
odpovedat‘ na otázky poslancov. Poukázal na to, že na zasadnutí mestského zastupiteFstva 23.
apríla 2020 predložil Mgľ. Kultan návrh, ktorý sa týkal voľby hlavného kontrolóľa a upravoval
napríklad aj možnosf kontrolóra popri práci podnikať. Hlasovali zaň všetci poslanci. Vnímal to
vtedy ako návrh, vd‘aka ktorému bude možné nájsť schopného človeka. O tri dni neskór bol
však upozornený na záznam zo zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Ružomberku, počas
ktorého tamojší primátor mesta zablahoželal Martinovi Alušicovi, ktorý robí externé právne
služby pre mesto Ružomberok, k tomu, že bude rnestským zastupitel‘stvom v Liptovskom
Mikuláši zvolený za hlavného kontrolóra. Poukázal na to, že dané zasadnutie mestského
zastupitel‘stva v Ružomberku sa konalo deň pred samotným vyhlásením voľby hlavného
kontrolóra. Dal si preto otázku, či nebola voľba hlavného kontrolóra náhodou zmanipulovaná
a či sa už dopredu nevedelo, kto vyhrá. Očakával od všetkých kandidátov. že sa huclů
prezeniovať svojou odbornosťou. nic vecami. ktoré ovplyvňujú verejnú mienku. Na internetc
si vyhl‘adal informácie ojednotlivých kandidátoch. pričom len ojednom z nich si našie]
kontroverzně informácie. Mgr. Alušie sa v roku 2014 zaujímal o post hlavného kontrolóra
v Ružomberku. ale obvvatelia mesta proti nemu spísali petíciu.

M2r. Kultan — v súvislosti s vvstúpením p. Triznu ohľadom vyjadrenia ružomberského
primátora poukázal na to. že čelný predsravitel‘ mesta Liptovský Mikuláš sa vulgárne vyjadruje
nielen na adresu poslancov MsZ, ale aj v Národnej rade SR.

Ľ, Triznu — k vystúpeniu Mgr. Kuhana sa odmietol vyjadrovať.

Mgr. Miroslav Neset, poslanec mestského zastupitel‘stva — napriek tornu, že sa o voľhu
hlavného kontrolóra dósledne zaujímal. až do ich predstavenia nepoznal žiadneho z kandidátov.
Snažil sa vvhfadat‘ si nejaké informácie na internete, kde naškel šokujúce informácie ojednom
z kandidátov. Poukázal na článok z týždenníka MY Liptov, v ktorom belo nepriamo naznačené.
že vol‘ba hlavného kontrolóra by mohla byť zmanipulovaná, keďže primátor Ružoniberka deň
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pred vyhlásenírn voľby gratuloval Mgr. Alušicovi k tornu, že bude zastávat‘ táto pozíciu. Mgr.
Alušic zároveň dostal ponuku robíť prednostu mestského úradu v Ružomberku, ktorú odmietol.
Zamyslel sa na tým, km by menil istý post prednostu mestského úradu za možnosť zapojit‘ sa
do výberového konania na post hlavného kontrolóra. pokiar by mu nebol vopred prisFúbený.
Poukázal na šokujúce informácie, ktoré sú o tomto kandidátovi verejne dostupné. Takýto
človek by nemal dostať kfúče od žiadnej kancelárie na mestskom úrade.

MUDr. Jaroslav Barok, joslanec mestského zastupiteľstva — súhlasí s názorom Ing. Géciho. že
hlavný kontrolór by mal spájElť. nic rozdeľovať. Preto aj bude voliť človeka. ktorý je schopný
spojiť koalíciu s opozíciou. Poukázal na to, že poslancom bola doručená verejná výzva. pod
ktorou sú podpísaní JUDr. Martaus a Ing ‚Jurčo a ktorá obsahuje jedenásť otázok. Každému
z kandidátov plánoval položil‘ aspoň po jednej otázke, avšak nic je to možné.

Ing. Géci — stotožňuje sa s názorom MUDr. Baroka a tiež mu je ľúto. že nernóže kandidátom
položil‘ otázky. ktoré by mu pomohli vytvoriť si názor a rozhodnúť sa. Pripomenul. že vo
svojom vystúpení hovoril o vlastnej osobnej skúsenosti s daným kandidálom. ktorá nebola
príjemná a ľudia s päl‘eurovými pohľadávkami museli napokon zaplatiť aj viac ako 350 €.
napríklad preto. že počas konania zmenu exekútorov a občania museti ptatiť trovv dvom
exekútorom.

E. Trizna — poukázal na to. že sa zaujímal o všetkých kandidátov. ale len o jednom si našiel
informácie podobného typu. Osobne tiež kontaktoval viacerých poslancov nwstskčho
zastupitet‘stva v Ružomberku a pýtal sa na ich názor.

Mgr. Neset — poukázal na to. že informácie. ku ktorým sa pri svojom hľadani na internete dostal.
pochádzajú z hodnoverných zdrojov a médii ako napríklad agentúra SITA. Televízia Markíza.
MY Liptov či Ružomberský htas

Ing. Urbanovič — mystí si, že všetci kandidáti prejavili určitú odbornost‘ a schopnosť vykonávať
prácu htavného kontrolóra. Vyjadrenie Mgr. Alušica ho však vyrušilo. pretože boto
o poučovaní ľudi v meste. Zdöraznil. že vo vereinei správe pracuje už 37 rokov. nebojí sa a pred
každým má čisté svedomie. Mgr. Alušic sa vyjadril o meste ako o nefungujúcom. Pri svojej
práci sa slreláva s viacerými zástupcami mesta Ružomberka. má o ňom dostatok informácií. no
nedovolil by si verejne hodnotit‘, aRo tolo mesto funguje. Mgr. Alušic však hodnotí dianie
v meste na záktade jednoslrannch informácií. To len evokuje, že ak sa stane hlavným
kontrolórorn Mgi‘. AIušic. tak vofhy holi zmanipulované, nečestné. nemorálne a neslušné.
Podmienky holi zrejme stavané priamo na neho. keďže podniká

— má advokáisku kanceláľiu.

L. Trizna — súhlasí s názoroni Ing. Urbanoviča, Vvjadrenia zo zasadnLltia mestského
zastupiteľstva v Ružomberku ho šokovati a preto si kladie otázku, či nic je voFba htavného
kontrolóra dopredu zmanipulovaná.

Mgr. Kuttan — nechce hodnotit‘ vyjadrenia poslancov a zástupcov mesta kjednotlivým
kandidátom, nakol‘ko pójde o tajná vot‘bu. Jej podrnienky však odsúhlasili všetci prítomní
poslanci. On sám muset predtožiť pozrneňujúci návrh, pretože mestský úrad predtožit
nekornpetentný, protizákonný a divný návrh voľby. Všetci poslanci uznati, že podrnienky
zjeho poztneňujúceho návrhu sú dobré.

Ing. Čefo — poukázat na to, že Ing. Urbanovič má zrejme niečo proti jednému z kandidátov,
pretože povedal, že voľba bude nečestná iha vtedy, ak bude zvotený Mgr. Alušic. Poukázal na
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to. že v roku 2016 vtedajšia poslanecká väčšina pätnástimi hlasmi odsúhlasila svojho kandidáta,
Je prirodzené, že poslanci sa v rámci svojich klubov rozprávajú ojednotlivých kandidátoch.
Podmienky schválili všetci prítomní poslanci a kandidáti sado voľby prihlásili na základe nich.

Ing. Urbanovič — uviedol, že za dané podmienky voľby zahlasoval aj on. avšak v tej dobe ešte
netušil, čo sa zo záznamu zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Ružomberku dozvie
nasledujúci deň. Podmienky boli teda J ednoznačne stanovené v prospech j edného kandidáta.

Ing. Blcháč. PhD. — pripomenu]. že počas voľby hlavného kontrolóra v roku 2011 sa
neuskutočnila žiadna rozprava poslancov. Kandidáti mali možnosť vystúpiť pred poslancami
a následne došlo k vol‘be. Hlavný kontrolór. ktorého vol‘ba sa uskutočnila v roku 2016.
pokračoval v kvalitnej práci svojej predchodkyne. Myslí si, že mesto malo doteraz šťastie na
hlavných kontrolórov. Urazilo ho však. keď sa jeden z kandidátov vyjadril, že Liptovský
Mikuláš nefunguje tak. ako by mohol a mal, Poukázal na to, že pokles v počte obyvateľov
v meste je jeden z najnižších v kraji a výrazne nižší ako napríklad v prípade Ružomberka. Tento
výsledok móže byť aj pričinením jedného z kandidátov, ktorý hovoril o svojej dvadsaťročnej
prítomnosti v kornunálnej politike v Ružomberku. Nepok]adá za dobré, aby bol taký dóležitý
post obsaden takýmto človekom. Je mu to osobne jedno. ale privítal by. aby bol kontrolór
odborne zdatný, pracovitý a neexistovali dövocly na jeho spochybňovanie — pritom jeden
z kandidátov je v konflikte záujmov. ked‘že má s mestom podpísanú mandátnu ztnluvu na
vymáhanie exekťtcií, čo má rózne konzekvencie.

MEr. Vincent Kultan. predseda volebnej komisie — priblížil. ako bude prebiehať voľba hlavného
kontrolóra. Uviedol. že voľba je tajná. Jednotliví poslanci najskór od volebnej komisie preberú
podklady k voľhe. Následne sa po jednom odoberú do priestoru za paravánom. kde na
hlasovacont lístku zakrúžkovaním rnena. respektíve poradového čísla pri mene vvbcrújedného
spomedzi kandidátov. vložia hlasovací lístok do obálky a tú vhodia do hlasovacej urny. Na
zvolenie hlavnélio kontrolóra v prvom kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšinv všetkých
poslancov. teda aspoň trinástich poslancov. V prípade. že ani jeden z kandidátov nezíska takýto
počet hlasov. pristúpi sa k voFhe v druhom kole. do ktorého postúpia dvaja kandidáti
s najvvšším počtorn hlasov. Ak na druhom mieste budú viacerí kandidáti s rovnakým počtom

hlasov. postúpia do druhého kola všetci takíto kandidáti. V druhom kole vyhráva kandidát
S najvyššírn počtom hlasov. Ak by takýto počet dosiahli viacerí kandidáti, rozhodne o hlavnom
kontrolórovi žrebovanie. V rokovacorn poriadku sa uvádza. že hlasovacie lístky musia byť
očíslované, avšak kvóli zachovaniu tajnosti vo]‘by si móžu poslanci náhodne vybrat‘ svoj
hlasovací lístok. V návrhu. ktorý pripravil mestský úrad, je uvedené, že poslanci vstupujú do
priestoru určeného na voľbu bez mohilného telefónu. Jde však len o odporúčanie. nic záväzok.
keďže to neprešlo schvaľovunírn v mestskom zastupite]‘stve.

Následne prebehlo prvé kolo vot‘by hlavného kontrolóra.

Mr. Kultan — ohoznámil prítomných s výsledkami hlasovania. Volebná komisia po vykonaní
hlasovania a sčítania hlasov zstila, že vydaných bob 25 hlasovacích lístkov, odovzdaných boío
25 hlasovacích lístkov, neodovzdaných O hlasovacích lístkov. Z odovzdaných hlasovacích
lístkov bob 25 platných. 0 nepLatných. Počet platných hlasov pre jednotlivých kandídátov je
nasledovný: Mgr. Alušic 13 hlasov, Ing. Antalová 1 hlas, Ing. Kováčik O hlasov, Ing. Siarnik O
hlasov. Mgr. Todák II hlasov. 1-Ilavnýrn kontrolórom mesta Liptovský Mikuláš na voLebné
obdobie rokov 2020 —2026 sa stal Mgr. Alušic.
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M. Paška predložil na hlasovanie návrh na uznesenie s doplnením mena zvoleného hlavného
kontrolóra.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (14 poslancov za, 8 pioti. 2 sa zdržali)
a prijalo k nemu uznesenie pod číslom 25/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

6/ PERSONÁLI4E OTÁZKY: NÁVRH NA PERSONÁLNE ZRIADENIE KOMISIÍ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Blcháč. PhD. na úvod sa sptal Ing. Repaského, či nechce bod „Personálne
otázky: Návrh na personálne zriadenie komisíí mestského zastupiteľstva“ stiahnut‘ z programu
rokovania, nakoľko jev rozpore so štatútom mesta. uznesenie nebude rnóct‘ podpísaf a zároveň
nerieši upozornenie prokuratúry. Tomu sa venuje až bod .‚Upozornenie prokurátora na
nečinnosť mestského zasiupitel‘stva mesta Liptovský Mikuláš a návrh na personálne zloženie
komisie sociálnej a bytovej“. ktorý obsahuje aj návrh no zloženie koniisie sociálnej a hytovej
a ktorý mĎžu poslanci v rámci rozpravy pozmenif.

Ing. Jozef Reaský. jostanec rnestského zastupiteFstva — uviedol. že jeho návrh má názov
.Personátnc otázky: Návt-h na personálne zloženie komisii mestského zastupiteľstva“.

Ing. Blcháč. PhD. — uviedol. že materiál predložený Ing. RepaskÝm má názov ..Personálne
otázky: Návrh na personálne zriadenie komisií mestského zastupiteřstva.

Následne opakovane prebiehala výmena názorov medzi primátorom mesta a poslancom Ing.
Repaským oht‘adom názvu tohto bodu programu.

Ing. Repask — nakoniec požiadal o opravu názvu na titulnej strane materiálu. Potom predložil
samotný návrh. lJviedol, že 24. októbra 2019 bol na zasadnutí mestského zastupiteFstva
uznesením Č. 77/2019 schválený návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteFstva. pričom
v odporúčacej časti uznesenia holo Ing. Jánovi Blcháčovi. PhD.. primátorovi mesta odporučené
navrhnúf zloženie komisií tak. aby holo zachované pomerné zasrúpenie členov jednotlivých
poslaneckých klubov v každej komisii. Skonštatoval. že mestské zastupiteFstvo móže podľa
zákona o obecnorn zriadeni zriaďovaf komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné.
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osób zvolených
obecným zastupiteľstvom. Clenov komisií móžu podľa zákona navrhovaf aj poslanci. aj
primátor. Uviedol. že navrhuje počet piatich členov jednotlivÝch komisií. pričorn na základe
návrhov z jednoilivcb poslaneckých klubov je možné v predloženom návrhu urohif zrneny.
Poprosil ostatných poslancov o doplnenie dvoch členov do komisie šponu.

Ing. Blcháč, PhD. — uvicdol. že na danú zmenu názvu tohto bodu je už neskoro, nakoFko
program rokovania už bol schválený.

Ing. Lucia Cukerová, poslankyňa mestského zastupiteľstva — pripomenula, že v štatúte mesta
sa uvádza, že komisie sťt orgánmi mesLského zastupiteľstva. Poslanci majú podľa potreby
možnosť zriadiť orgány, koré pre výkon svojej činnosti potrebujú. Návrh na voľbu za člena
príslušnej komisie predkladá podľa čI. 23 štatútu mesta primátor. V rovnakom článku sa tiež
uvádza, že mestské zastupitel‘stvo möže podľa potreby komisie zlučovať. rozčleňovat‘, rušíť.
resp. vytvárať nové. Požiadala preto, aby holo poslancom umožnené uplatnif si ich právo
zriadiť svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktorých stanoviská móžu prispief
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k zlepšeniu kvality vykonávanej práce. Skonštatovala. že mesto si svojimi internými predpismi
móže doplnit‘ príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení. ale nesmú byť s ním v rozpore.
Požiadala preto vedťicu právneho odboru aj hlavného kontrolóra o stanovisko k tejto
problematike a požiadala ojeho predloženie na nasledujúcom zasadnutí mestského
zastupitel‘stva.

E. Trizna — poukázal na to. že Ing. Cukerová sav minulosti vyjadrila. že podfa jej názoru sú
mestské komisie zbytočné, Zároveň sa sp‘ial. prečo nie je navrhnutá za členku ani vjednej
komisii. hoci za jek zriadenie tvrdo bojuje.

Ing. Cukerová — uviedla. že kandidovať do mestských komisií nemóže Z časových dóvodov.
Okrem mých povinností je napríklad aj sobášiacou poslankvňou.

Ing. Urhanovič — zopakoval, že takáto forma predloženia materiálu je nevhodná a nedóstojná.
PokiaF sa jednotlivé poslanecké kluby nedohodnú na počtoch, kvórach ajednotlivých menách
v mestských komisiáeh, považuje tento návrh za diktát väčšiny.

ing. Cukerová — poukázala na to. že v minulosti bob kritizované. keď bolí navrhnuté
sedemčlenné komisie. Teraz je kritizované, že sú navrhované päťčlenné koinisie. Hľadá sa
dóvod. prečo sa to nedá, ale nehľadá sa riešenie. Poukázala na to, že v minulosti bola ako
ekonómka v komisii tinančnej a majetkovo-právnej iba jediný raz, no bola napríklad členkou
komisie životného prostredia a zdravia, či komisie územného plánovania a výstavby.

Ing. lirhanovič — zopakoval, že pokiaľ sana kľúčoch rozdelenia a obsadení komisií nedohodnú
všetky poslanecké kluby. nemóže takýto návrh akceptovat‘.

Bc. Ľubomír Raši. noslanec mestského zastupiel‘stva uviedol. že váčšina poslancov žiada
zriadenie mestských komisií aje presvedčen, že napríklad komisia kultúry bude fungovat‘
a nebude sa v nej robit‘ politika. Predložil pozmeňujúci návrh. aby bol do komisie šporui
zaľadenv Ing. Urbanovič. ktorý by bol pre ňu prínosom.

Ing. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — zriad‘ovanie kornisií sa už stalo traumou
pre mesto. Poukázal na to, že keď mala v minulosti poslaneckú väčšinu skupina okolo Ing.
Blcháča. PhD., museli poslanci pracovať v komisiách. do akých ich pridelili — on napríklad
v komisii kultúry. aj ked‘ o prácu v tejto oblasti nemal záujern. Podl‘a zákona je kreovanic
komisií mestského zastupiteľstva výlučnou kompetenciou mestského zastupiteľstva a podľa
vyjadrenia prokuratúry nemá primátor mesta oprávnenie zasiahnuť do procesu ich kreovania.

Ing. Géci — poukázal nato, že do mestských komisif sú okrem poslancov navrhované aj ‘zické
osoby. Spýtal sa preto, či poslanci majú ich súhlas stým. že v nich chcú pracovať.

Mgr. Kultan — zacitoval zo stanoviska ministerstva vnútra. v ktorom sa okrem mého uvádza. že
„obecné zastupitefstvo möže zriad‘ovať komisie ako svoje stále a]ebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Obecné zastuptteľstvo povinne zriad‘uje komisiu podl‘a
ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejnc‘h funkcionárov.
Zriadenie mých komisií je na úvahe obecného zastupiteľstva. Komisie sú zložené z poslancov
a ďalších osób zvolených obecným zasiupiteľstvom. Clenov komisií móžu navrhovať aj
poslanci. aj starostaJprimátor:‘ Podľa zákona o obecnom zriadení „móže starosta pozastavit‘
výkon uznesenia obecného zastupitel‘stva. ak sa domnieva. že odporuje zákonu alebo je pre
obec zjavne nevýhodné tak. že ho nepodpíše v zákonnej Idiote:‘ Argumentácia o toni. že návrh
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uznesenia odporuje štatútu abbo rokovaciemu poriadku je scestná, ked‘že neodporuje zákonu.
Poukázal na to, že keď mala v predošlom volebnom období poslaneckú väčšinu skupina okolo
Ing. Blcháča, PhD., nikto sa vtedajších opozičných poslancov nespýtal. v ktorej komisii by mali
záujem pracovat‘, ale museli pracovať v komisiách, do ktorých bolí pridelení. Noci požadovali
Svoju výmenu v komisiách, napriek prísl‘ubu k tomu nedošlo. On osobne bol napriek svojmu
nesúhlasu schválený za člena komisie územného plánovania a výstavby, kde sa stretával s tým.
že členovia za politické strany SMER a SNS sa vulgárne vyjadrovali napr. na adresu niektorých
zamestnancov mestského úradu.

lnz. Urbanovič — poukázal na to, že čistky vjednotlivých komisiách začal robiť MUDr.
Slaíkovský ajeho spriaznenf poslanci. keď jeho a Ing. Blcháča. PhD, nezaraditi do
ekonomickej komisie.

[.Trizna —poukázal nato, že Mgr. Kulran navrhuje dojednej z komisií menovať človeka. ktorý
sa vulgárne vvjadruje na sociálnych sieťach.

Mar. Kultan — už dávnejšie navrhoval. aby bob zastúpenie členov jednotli ch klubov
demokratické a verejne deklaroval, že bude akceptovať akýkoľvek návrh súčasnej opozície.

Mar. Táňa Šufliarská. yoslankyňa mestského zastupiteľstva — podotkla. že mestské komisie
nemajú rozhodovaciu právomoc a sú výslovne poradným orgánom mestského zastupitefstva —

\vpracúvajú stanoviská k prerokovaným mateviálom. predkladajú iniciatívne návrhy,

kontrolujú spúsob realizácie uznesení, ako sa vybavujú pripomienky občanov mesta. dozcrajú
na hospodárenie s majetkom a ochranu životného prostredia. Komisie sú veFmi účinným
nástrojom na fungovanie samosprávy. Ciel‘om poslancov, ktorí opakovane hlasovali za ich
zriadenie, je tento nástroj plne využívať v prospech mesta ajeho občanov. Skutočným
dóvodom, prečo doposial‘ nezačali aktívne pracovat‘, je zamedzenie prístupu poslancov
k informáciám, ktoré sú nevyhnutné na kvalifikované a zodpovedné rozhodovanie pred
hlasovaním. Nefunkčnosť komisií je vylúčením poslancov z rozhodovacej, iniciatívnej
a kontrolnej činnosti, ktorá je základom zdravej a funkčnej samosprávy. Apeluje na poslancov
klubu Smer-SD. SNS, Národná koalícia a Klubu nezávislých poslancov. aby schválili
navrhované uznesenie a aby boli poslanci svojou aktívnou prácou prínosom pre občanov mesta.

E. Trizna — myslí si. že by bob vhodné, aby sa stretli všetci štyria predsedovia poslaneckých
klubov a dohodli sa spobočne na personá]nom ohsadení komisií, Poukázal na to. že
v predloženom návrhu sa v niektoľých komisiách nachádzajú ľudia. ktorí si nedokážu spolu
sadnút‘ zajeden stél. Diktát poslaneckej väčšinv nepovažuje za demokratický.

In,. Čefo — poukázal na to, že mestské zastupitefstvo u opakovane schválilo zriadenie
mestských komisií. dokonca aj s ich personálnvm obsadením. Na jednom z prvých zasadnutí
boli dokonca schválené 1 7-timi hlasmi. Primátor však tieto návrhy nepodpísal. Poukázal ria to.
že diskusia o tom, či majú byť komisie päť- alebo sedemčlenné, je hl‘adaním výhovoriek. Bob
by dobré urobiť hrubú čiaru a nepozerat‘ sa spätne do histórie. V prípade paťčlenných komisií
by mal byť pomer zastúpenia jednotlivých klubov 2:1:1:1 s tým, že dvoch členov by mal klub
Mgr. Kultana. Poukázal na to, že za súčasného zastupiteřstva sa hľadajú rĎzne malicherné
dóvody. aby primátor nemusel podpísať nejaké uznesenie. V minulosti. pokial‘ niekto pri
predkladaní materiálu urobil formálnu chybu, tak sa všeobecnou dohodou táto chyba opravila
a uznesenie sa schválilo. Minimálne 14-ti poslanci požadujú, aby fungovali všetky kornisie, nic
len komisia sociálna a bytová. Myslí si, že tým človekom, ktorý bráni prideFovaniu nájomných
bytovje ten, kto bráni tomu, aby mohli byť materiály prediskutované v mestských komisiách.
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Mur. Kultan — uviedol, že trval na zachovaní kľúča pri počtoch členov mestských komisií,
pričorn nenamietal proti žiadnym personálnym nomináciám z ostatných poslaneckých klubov.
E. Tiizna však navrhoval. aby jedným z členov komisie bol vždy odborník z rnestského úradu.
Súhlasil s tým za predpokladu. že by ho nominoval niektorý z ostatných poslaneckých klubov,
pričom podotkol, že si myslí, že pracovníka mestského úradu je možné na komisiu prizvať
kedykoYvek, Je toho názoru, že Ing. Urbanovič a E. Trizna budú vždy a pľiori proti zriadeniu
komisií.

E. Trizna — považuje za nedemokratické, ked‘ sa na personálnom zložení niektorých komisií
nedohodnú šetci štyria predsedovia poslaneckých klubov. Poukázal na to. že napríklad za
členův kornisie kultúry sú navrhovaní Mgr. Dvorščáková. Bc. Raši a MUDr. Barok. leda traja
čtenovia toho istého poslaneckého klubu.

ln. Urhanovič — poukázal na to. že po vofbách bola realita pri počte poslancov v jednotlivých
poslaneckých kluboch odlišná od súčasného stavu, keď jeho klub mal osem. nic sedem členov.

1n. Čefo — poukázal na to, že jeden zo spomínaných kandidáwv v komisii kuhúrv niohol byť
pokojne nominovaný aj mým poslaneckým klubom. Opätovne poukázal na to. že na jednom
z úvodných zasadnutí 17 poslancov vvjadrilo názor. že chcú zriadiť mestské komisie. Cestou
by napríktad mohlo byť to. že by poslanecké kluby nemohli vetovat‘ kandidátov osatných
k lubo‘.

ln. Reyaský — predložil návrh. aby sa o predloženom návrhu hlasovalo ako o celku, a nic
o jednotlivých menách samostatne. A to vzhl‘adom na úsporu času. keďže primátor mesta sa už
vvjadril. že daný návrh nepodpíše.

1n2. Blcháč, PhD. — Ing. Čeí‘o povedal. že za to. že nic sú personálne zložené rnestské komisie.
ľudia nemóžu využívat‘ nájomné byty a dochádza k strate na nájomnom. móže primátor mesta.
Vníma to ako obvinenie a zároveň aj ako rozsudok. Poukázal na to, že rozsudky nevynáša
primátor a ani žiadny poslanec a že jedným z d‘alších bodov programu je práve upozornenie
prokurátoľa na nečinnosť mestského zastupitel‘stva. Uviedol, že mesto a jeho občania sú závislí
od toho. aby bola zložená jedna z komisií, a to komisia sociálna a bytová

— jej zloženie niöžu
poslanci upravovať počas rozpravy. Podotkol. že orgánmi mesta sú primátor a niestské
zastupitel‘stvo ako celok. ktorý by mal v tomto prípade priniesť konsenzuálny návrh. aby ho
mohol následne ako primátor predložiť. Uviedol. že „vojnová sekera“ hola vykopaná 20.
decemhra 2018. ked‘ niekto narýchlo predložiť päť materiálov s cieFom riadiť mesto po svojom.
PodFa jeho názoru by bob dobré. kehy poslanci začali premýšľať o tom. či by teraz táto
..vojnová sekera“ nemala byť opať zakopaná.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňujúci návrh Ing. Repaského — hlasovať o materiáli ako o celku — schválený (16
poslancov za. proti. 1 zdržal sa. 3 nehlasovali);

— pozmeňujúci návrh Bc. Rašiho—doplniť za člena komisie športu Ing. Urbanoviča — schválený
(19 poslancov za. 1 zdržal sa. 4 nehlasovali);

— návrh uznesenía aRo celok — schválený (14 poslancov za. 5 proti, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 26/2020. Obsah uzneseniaje prilohou tejto
zápisnice.
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7/ INFORMATÍVNA SPRÁVA O ROZPOČTOVOM PROVIZÓRIU V ROKU 2020

Správu predložila PhDr. Marcela Jašková. vedúca Finančného odboru MsÚ. Informovala,
že v období od 1.1.2020 do 29. 4. 2020 mesto Liptovský Mikuláš hospodárilo podľa
rozpočtového provizória. Mesto v súlade s I zákona o rozpočtových pravidlách Územnej

samosprávy hospodárilo podl‘a schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového
ľoka 2019. pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom
mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta
predchádz úceho rozpočtového roka. Dňa 4. 4. 2020 vstúpit do platnosti a nadobudol účinnosť
zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých ntimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvistosti
so šírenim nebezpečnej nákazlivej choroby COVDi9. V 1 sa uvádza. že tento zákon
upravuje opatrenia v oblastiach. ktoré sú v pósobnosti Ministerstva ťinancií SR a ktorých
ciet‘om je zmiernenie negatívnych následkov pandémie. V 4. časti uvedeného zákona sú
opatrenia pre územnú samosprávu, kde v 36 ods. 1 sa uvádza. že ak obec alebo VUC
hospodári v rozpočtovom provizóriu počas obdohia pandémie rnóže prekľočit‘ výdavky
obmedzené mesačným lirnitom daných výdavkov. Napriek teito možnosti mesto stanovený
limit neprekročilo a hospodárilo v súlade 50 zákonom č .583:‘2004 Z. z., * 11. Výdavky mesta
Liptovský Mikuláš spolu s rozpočtovými organizáciami v predchádzajúcom rozpočtovom roku
2019 boji v celkovej výške 32697856€. z toho 1ĺ12 činí 2 724 821 €. Výdavky mesta spolu
s rozpočtovými organizáciami holi za obdobie január 2020 v sume cca I 562 tis. €. za február
v stirne cca 2400 tis. €, za marec v sume cca 2 326 Lis. € a za obdobie od 1. 4. do 20. 4. 2020
v sumc cca 2 292 tis. €. Mesačné výdavky mesta Liptovský Mikuláš v období rozpočtového
provizória ani vjednom rnesiaci neprekročili zákonom stanovená hranicu a po schválení
rozpočtu na rok 2020 boli tieto výdavky zaúčtované so schváleným rozpočtom mesta. Podrobný
prehFad výdavkov aj v percentuálnom vyjadrení je uvedený v predloženej dóvodovej správe.

Mr. Kultan — upozornil, že percentuálne najväčšie výdavky sa vynaložili na stratégiu.
manažment a kontrolu. V súčasnej situácii by očakával. že mesto bude šetrit‘, preto sa zaujímal.
z akého dóvodu je práve táto kapitola najvyššia. Dalej pripomenul. že už pred časom žiadal
informáciu. aké rozpočtové zmeny boli vykonané —. zaujímal sa, či už boll spracované.

PhDr. Jašková — čo sa týka stratégie. manažmentu a kontroly, po preverení, o aké výdavky sa
jednalo. odpovie poslancovi písomne. Rozpočtové zmeny sú v štádiu spracovania a poslanec
takisto dostane odpoved‘ v zákonom stanovenej lehote.

In‘. Blcháč, PhD. — zaujímal sa, či ku dňu podania žiadosti bolí vykonané určité rozpočtové
zmenv.

PhDr. Jašková — ku dňu podania žiadosti holi vykonané zmeny
— sú zverejnené a poslancovi

hude zaslaný zoznam s linkom. kde sú tieto zmeny zverejnené.

p. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteřstvo predložený návrh schválilo (17 poslancov za. 3 sa zdržali hlasovania.
3 nehlasovali). Uznesenie holo prijaté pod číslom 27/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.
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S/ UPOZORNENIE PROKURÁTORA NA NEČINNOSt MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A NÁVRH NA
PERSONÁLNE ZLOŽENIE KOMISIE SOCIÁLNU A BYTOVEJ

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta. Informoval, že mesto
analyzovalo. aký postup z pohľadu mestského zastupiteľstva možno v súčasnej situácii zvolil‘
na to. aby sa mesto Liptovský Mikuláš vysporiadalo predovšetkým s pridelovaním bytov. čoje

závislé od existencie kornisie sociálnej a bvtovej. resp. od vypustenia tejto komisie z VZN.
ktoré o tom pojednáva. Keďže mesto nemalo inú možnost‘, pretože rozhodovanie mestského
zastupiteFstva je autonómne. jednoznačné a MsZ dovtedy neprijalo personátne zloženie
komisie sociálnej a bvtovej. primátor mesta sa 21. 2. 2020 obrátil na Okresnú prokuratúru
tistorn s podnetom na preskúmanie zákonnosti postupu pri prideľovaní bytov. Na tento podnet
mesto dostato dňa 7. 5. 2020 upozornenie prokurátora na nečinnosť mestského zastupitel‘stva
mesta Liptovský Mikuláš. ktoré osobne považuje za závňzné na to. aby sa o ňom rokovalo a aby
holo prijaté uznesenie tak ako je pripravené. kde Okresná prokuratúra upozorňuje na porušenie

15 ods. 3 zákona Č. 369/1 990 zb. o obecnom zriadení vo veci neurČenia zloženia sociá]nej
a btovej komisie zriadenej mestským zastupiteľstvom mesta Liptovský Mikuláš.
V predmetnej veci považuje upozornenie prokurátora za dóvodné a navrhuje prerokovat‘ loto
upozornenie na najhližšom zasaclnutí mestského zastupitefstva mesta Liptovský Mikuláš. čo je
dnes a hczodkladne určiť zloženie sociálnej a bvtovej komisie zriadcnej mcstskýni
zastupiret‘stvom. atebo rozhodnúť o jej zrušení. t. zn. prijať VZN. ()dóvodnenie je uvedené na
4 stranách, kde sa okrem mého uvádza, že „obecné zastupitel‘stvo obce má v prípade zriadenia
komisie povinnost‘ určif jednak jej ztoženie a súčasne vymedziť náplň jej práce“. Okresná
prokurátorka vo svojom upozornení taktiež uvádza. že „vzhl‘adom na zistené skutočnosti je
potrebné, aby mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš v súlade s 15 zákona
o obecnorn zriadení bezodkladne určilo ztožcnie sociálnej a bytovej komisie, ktorú zriadilo
uznesením Č. 77/2019 zo dňa 24. 10. 2019 tak. aby aj aktívne plnila svoju úlohu iniciatívneho.
poradného akontrolného orgánu, alebo rozhodlo ojej zrušení av nadväznosti na jej zrušenie
novelizovalo VZN Č. 3/20 18“. Podotkol, že toto VZN bob riadne spracované a zverejnené na
úradnej tabuli, žiaľ, dnes na návrh jedného z poslancov bob hlasovaním pri schval‘ovaní
programu rokovania z programu vylúčené, čo je v rozpore s upozornením prokurátora.
Prokurátorka d‘alej dáva do pozornosti, že ‚%prokuratúre neprináleží preskúmavat‘ zákonnosť
interných aktov mesta, ktorým je aj rokovací poriadok mestského zastupitel‘stva alebo kornisií,
nakoľko sa nejedná o predpis so všeobecnou závňznost‘ou“. Predkladá tento návrh na
uznesenie. kde sa konštatuje, že mesto podalo podnet: že prokuratúra podala upozornenie
prokurátora na nečinnost‘ mestského zastupitel‘stva mesta Liptovský Mikuláš a že dňa 24. 10.
2019 hola zriadená komisia sociálna a bytová. Zároveň predkladá identické personá[ne
ohsadenie komisie sociálnej a bvtovej mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši aRo to
boto už lIx pri predkladani návrhu na zriadenie komisie sociálnej a bytovej na rokovaniach
mestského zastupiteľstva v termínoch počnúc 20. 12. 2018. končiac 24. 10. 2019. V ďatších
bodoch sa uvádza. že mcstské zastupiteľstvo prerokovalo a následne bene na vedomie
upozornenie prokurátora na nečinnost‘ mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš
a schvaľuie personálne zloženie komisie sociálnej a bytovej mestského zastupiteľstva
nasledovne: MUDr. Marta Voštináková. Soňa Cupková, MUDr. Alžbeta Smiešna. Mgr. Lubica
Staroňová, Mgr. Miroslav Neset stým. že v rámci rozpravy je možné navrhnút‘ čiastcčné
úpravy. resp. zmeny v zložení komisie. Požiadal poslancov, aby pristúpili zodpovedne k tomuto
upozorneniu prokurátora a aby pripravené uznesenie schválili v plnom rozsahu.

Mur. Šufbiarská — zdóraznila, že Okresná prokuratúra v Liptovskom Mikuláši podala
upozornenie prokurátora na porušenie 15 ods. 3 zákona Č. 369/1 990 Zb., v ktorom sa uvádza,
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že ‚.zloženie a úlohy kornisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo“. Pripomenula, že mestské
zastupiteľstvo schválilo komisie vrátane personálneho obsadenia v dňoch 20. 12. 2018. 1. 4.
2019 a 20. 6. 2019, avšak ani jedno z týchto uznesení nebolo primátorom podpísané. V dňoch
19. 9. 2019 a 24. 10. 2019 mestské zastupiteľstvo schválilo komisie bez personálneho
obsadenia, kedy postupovalo podl‘a rokovacieho poriadku komisií. Podľa či. 2 ods. 2
rokovacieho poriadku komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši
členov komisií volí a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo. Tento bod je
v rozpore s vyššie uvedeným * 15 ods. 3 zákona č. 369/1 990 Zb., ktorého porušcnie podľa
vyjadrenia prokurátorky JUDr. Svecovej spočíva v nečinnosti rnestského zastupiteľstva.
K údajnej nečinnosti mestského zastupiteľstva podotkla. že na zasadnutí MsZ 20. 12. 2018 holo
uznesenie o kon,isiáeh schválené 17-timi hlasmi poslancov. pričom v priehehu rokovania. tesne
pred hlasovaním primátor mesta vyhlásil: ..Zbytočne sa teraz namáhate. pretože. ešte raz
opakujem. zbytočne sic sa namáhali dve alebo in hodiny dneska, pretože tieto prekáračky. ktoré
sa tu dejú dneska, čo ste si vymysleli túto noc dlhých nožov. ja budem zvažovat‘. Aj komisie
budem zvažovať,ja predkladám tento návrh. Toje mój návrh. keď mi ho zmeníte, tak ja musím
zvažovat‘ tú zmenu. ktorú schváiite vy ako zastupiteľstvo. ja ju rešpektujem. ale ja ju
pravdepodobne neodobrím podpisom uznesenia. Takže sa ešte k tornu vrátime niekedy
vjanuáni. v marci. atebo ja neviem. Takže zbytočne sa teraz trápite. namáhate. Choďte do
kFudu. idú Vianoce, proste vykaštite sana to“. Poznamenata. že záznam je možné si pozrieť na
wvwtvliptov. v záložke ..rokovania MsZ‘. Pnipomenula. že predstavou primátora mesta bob.
aby najpočetnejši klub doplnil 5-členné kornisie 2 členmi. V skutočnosti jeho predstavou je.
aby mestské zastupiteFstvo v pozícii štatistu odhlasovalo všetk jeho návrhy. najlepšie bez
diskusie, bez poskytnutia informácií. bez pozmeňujúcich návrhov. bez otázok. bez ohľadu na
kompetencie. bez ohFadu na dodržiavanie zákonov. bez ohľadu na morálku, slušnost‘, či
svedomie. Ak sa tak nedeje. primátor mesta uplatní sistačné prá\o a nepodpíše akékol‘vek
uznesenie. ktoré sa mu nepáči. ktoré mu nevyhovuje a ktoré si poslanci dovolili pozmeňujúcimi
návrhmi modiflkovať. Citovala vyjadrenie prokurátorky: ..Kreovanie tohio orgánu obecného
zastupiteľstva (komisií) je vo výhradnej kompetencii obecného zastupiteľstva. Dalej
prokurátorka dáva do pozornosti, že „prokuratúre neprináleží preskúmavať zákonnosť
interných aktov mesta. ktorým je aj rokovaci poriadok či už mestského zastupiteľstva alebo
komisií. nakorko sa nejedná o predpis so všeobecnou záväznosťow. Svojvóľa. s akou primátor
tohto mesta pristupuje k podpisovaniu uznesení. je dókazom toho. že mu vöbec nezáleží na
fungovaní mesta a na ohčanoch. VyrnýšFanie si právnických kFučiek, čoho výsledkomje aj toto
upozornenie prokurátora. nemá nič spoločné s úprimnou snahou, aby sa prideľovali byty.
Poukázala na prezentáciu doc JUDr. Tekeliho. ktorý je vysoko hodnotený lektor v oblasti
zákona o obecnom zriadení. kde oh]‘adom kompetencií obecného zastupiteľstva uvádza. že
obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Zároveň hovorí. že žiadna
právomoc nemóže byť súčasne zverená aj obecnému zastupiteľstvu. aj starostovi. Pritom zákon
dáva výslovnú odpoved‘ na otázku, do právomoci ktorého orgánu je rozhodovanie o určitej
otázke zverené. Vzťahy primátora a mestského zastupitel‘stva sťt vzťahmi horizontá[nvmi.
keďže ideo rovnocenné vzťahy. Doc. Tekeli uvádza. rovnako ako krajský prokurátoľ. ktorého
citovala v septembri minutého roka. že ak má byť obecná správa vykonávaná v záujme
obyvatel‘ov, musia byť vzťahy orgánov obce založené na vzájomnej spolupráci a nic na boji
orgánov obce o moc a získaní prevahy pri správe obecných záležitostí. Zdóraznila. že
v Liptovskom Mikuláši nic je nečinné mestské zastupiteľstvo, ale primátor mesta si uzurpuje
právo rozhodovať o všetkom, bez ohľadu na kompetencie mestského zastupitel‘stva. Keďže
upozornenie prokurátora sa týka nečinnosti mestského zastupiteľstva, vyjadrila sa k činnosti,
ktorú mestské zastupiteľstvo vyvinulo v záujme kreovania koinisií, vrátane komisic sociálnej
a bytovej. Mestské zastupiteľstvo riadne schválilo komisie aj s personálnym obsadením trikrát,
preto pokladá za nepochopitet‘né, o akej nečinnosti mestského zastupitel‘stva sa hovorí. Co sa
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týka predloženého návrhu na uznesenie, poukázala na čast‘ I., bod 3, kdeje uvedené, že primátor
predkiadá identické personálne obsadenie lix, pričom sa uvádza 10 dátumov. Toto je možné
vnímať ako administratívnu chybu, ale čo sa ako administratívna chyba vnímat‘ nedá, je fakt.
že mesto neprideľuje byty. Prichádza o nájomné tým, že si primátor bezdóvodným
uplatňovaním sistačného práva dokazuje svoje ego, pričom priamym následkom takéhoto
konania je htokovanie mesta a proeesov nutných na jeho fungovanie v prospech ohčanov.
Riešením tejto situácie zo strany mestského zastupitel‘stva je aj podľa vyjadrenia prokurátorky
schváliť uznesenie o personálnom obsadení konusu. čo sa na tomto zasadnutí udialo. preto
navrhla časí‘ IV. ..schval‘uje“ z návrhu na uznesenie vypustit.

MUDr. Barok vyjadril súhlas s Mgr. Šufliarskou a pripomenul. že zloženie sociátnej a bvtovej
komisie už bulo schválené.

L. Trizna — požiadal Mgr. Šufliarsku. aby svoj pozmeňujúci návrh vzala spáť. pretože mesto
opáť nebude móct‘ občanom prideľovať byty. Jej vvstupcnie považuje za potitické a Lirážaúce.

Kjej vyjadreniu. že 3x bob schválené zriadenie komisií s personálnm ohsadením.
pripomenul. že vedenie mesta opakovane predkbadalo návrh na personálne obsadenie sociálnej
a bytovej komisie. čo opoziční poslanci vždy zmarili. Odporučil im zvážit‘, či nešlo
o procedurálnu chybu a či by si ncnuali svoje chyby priznat‘ pred verejnoslou.

gobák —vrátil sa do roku 2015, kedy bol 15-timi hlasmi poslancov vtedajšieho primátora
Ing. Blcháča schválený Rokovací poriadok komisií mestského zastupitcFstva. ktorý je
evtdentne v rozpore so zákonom, čo konštatuje aj prokurátorka vo svojoni vyjadrení. On ako
poslanec vtedy na tento rozpor upozorňoval. napriek tomu však poslanecká vňčšina schválila
to. čo požadoval primátor. Jedine v komisii pre ochranu verejných záujmov bota pripustená
zákonná zmena. pretože podb‘a vyjadrenia vtedajšieho poradcu primátora Mgr. Jurčiho. ktorý
zodpovedal za prípravu dokumentov, by celý rokovací poriadok napadol prokurátor. Naprick
jeho riadnemu návrhu na zasadnutí MsZ, aby bulo znenie rokovacieho poriadku upravené
v súlade So zákonom. to primátor odmietol.

ln, BIcháč. PhD. — podotkol. že poslanec Ing. Bobák diskutoval úplne mimo témy.

Mgr, Šufliarská — zástupcovi primátora p. Triznovi odpovedala, že nevezme svoj návrh spát‘.
Navvše poznamenala, že má vážnu pochybnost‘. čije p. Trizna úplne zorientovaný v tom. o čum
hovorí.

M2r. Kultan — poukázal na rozpor v posudzovaní jednotlivých vvadrení prokurátora
primátorom mesta. Kým v tomto prípade prezentoval, ako veľmi mu záleží na tom ako sa
prokwátor v)jadril. v mých prípadoch. napr. pri vkladoch pozemkov do futhalu ado hokeja. to
považoval za nepodstatné a tváril sa, že vedenie mesta postupovalo správne. Zial‘. musí
konštatovať. že práca meslského úradu v minulom aj v tomto období je vel‘rni nekvalitná.
Svedčí o toni množstvo protestov prokurátora Co sa týka tohto protestu. domnieva sa. že
prokurátorka nic celkoni preskúmala celú vec tak ako jev skutočnosti. Podl‘a neho bula zneužitá
zo strany mesta. keď jej boli poskytnuté len čiastočné inf‘ormácie a neboli jej poskytnuté tie
inf‘ormácie. ktoré by celú vec objasnili. V tejto súvisbosti citoval zo žiadosti o opátovné
preverenie vjadrenia. ktorú napísal a doručí prokurátorke JUDr. Gabriele Svecovej:

Oh/ac/an? scs na Vás spoclnetom na opd/ovné preverenie Vášho vyjaclrEm/a —

Lppozornenic prokuráíora na neč,nnosl nzesrs/cého :astupžieLvíva mes/a Líplo vs/ď ifikulc?š.
za to, že daný podnet nebol Zo s/tam (Jki‘esne/prokuraiúry r/ac/ne vyhai‘eni a jeho závery

neoclpot‘edajú sku/očnos/i. Skutočnosíi, k/o,‘é vo Vašom vyjaclrení neboli zohľac/nené,sú
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nasledovné: 1. Správne uvác/zale, že primátorĺstarosla nzáže využil‘ sis!ačné opa/ren/e za
podmienok upravených v 5 13 ods. 6 zákona o ohecnom zriadení. Tolo svoje oprávnenie
primátor mesta Liptovský Mikuláš zneuži/ na opakované pozastaven/e platnosti uznesenia,
ktoiým poslanci mesta riadne schválili personá/ne obsadenie komisif 2. Poslanci mesiči
Liptovský Mikuláš už m/nimálne 3x riadne schválili personálne obsac/enie kom/siř, o čum s/e
zrejme ticho/i informovaná, resp. s/e nepokladu/i za potrebné Sc! tým zaoberač napr zc;zcsenia

poslancov z 20. 12. 2018 ako aj ďaRie v roku 2019. 3. Viaceré nepodpLané „:ncsenia sa
nenachác/za/ú na ojiciá/nej web ovej stránke mesta. Dávam Vám taktiež do po: ornosti, že
]2rinlátorsfčirostí je povinný zverejniť zdávodnen/e, prečo pozastavil uznesenie —. sá na to
viroki‘ sát/ov SR. Také/o zdá vodnenie v innohichprípadoch absentuje. Týmto zároveň podásani
poc/I1et na preverenie. či primátor mesta zs‘erejnil zdávoc/nenie nepodpívan/u sc/zválených
uznesen! v rokoch 2018. 2019, 2020. 4. Primátor mes/a Liptovslď Mikuláš sa prccI poslancam/
mes/a opako vane vsjadril. že právo navrhnút‘personálne ohsadenie komisi! má pod/a š/at átu
mesta jed/ne primátor. To bol ádajne aj t/Óvoc/ ;iepodpisania viacei«‘ch uznesení Kreovanie
kom/sil zo sírany pos/anem‘ nzesíského zastupitelstva nebo/o teda možné. Závei‘om svojej
ž/ac/osli c‘lzceni poukázat‘ učí zneužívcmnie sistačného op;ávnenia primátorom mesta, ktori takto
zub/oko va//imgovanie hvrovej a sociálnej kom/sic ti spásobil tak situáciu, kecl‘ mesto prřchádza
o przjem z nájmov. Takéio zneužlvcmie sistučnélzo práva takíiež posrrác/a akůko/‘vek logiku.
kedže kom/s/e mestského zastupiteľvtva, oko sprchne uvádzate vo svojom ivuuh‘cm.sá
poradm“m orgunoin mesíského zasrupiteľvtvu u nic primátora mesta

Pripomenul. že protestov prokurátora už holo viacero, pričom o niektorých sa primátor
vyjadrit. že sú nepodstatné, ale práve na tomto mu veľmi záleží. Nic je jasné, či proktLrátorka
JUDr. Švecová data takéto vyjadrenie úmyselne atebo neúmyselne, s istotou však možno tvrdiť.
že nepreskúmata veci podľa skutočného stavu. Zdóraznil. že mestské zastupiteľstvo pracuje
riadne, aj napriek prekážkam. ktoré mu ktadie primátor mesta. Mystí si, že tento bod je pre
primátora důležitý preto, aby sa ľud‘om. ktorí sa často neorientujú v danej situácii. mohlo
klamať a poukazovať na to, že je tu protest prokurátora proti nečinnosti MsZ a primátor musel
zakročit‘, aby sa tým MsZ vůbec začalo zaoberaf. Skutočnosť je však taká. že mestské
zastupitel‘stvo sa tým zaoberá. Tento materiál bude podl‘a neho zneužitý v neobjektívnych
médiách ako je facebook mesta Liptovský Mikuláš, mesačník Mikuláš, TV Liptov, Rádio
Liptov a mnohých mých „severokórejských“ médiách. Poznamenal, že nemá zmysel opátovne
schvaľovaf kornisiu. Malo by byť v záujme mesta. aby nebola funkčná len sociálna a bytová
komisia. ale aby fungovali všetky komisie: rovnako důležitá je napr. finančná koniisia.
Podotkol. že poslanci sa iha z mestských médií dozvedajú. že existuje určitý flnančný krízový
štáb mesta. pričom nepoznajú jeho zloženie. jeho výstupy, atď. Je za to. aby sa zriadila riadna
I5nančná komisia MsZ. ktorá by mala svoje opodstatnenie najmä v čase finančnej krízy. Takisto
by maži fungovat‘ aj ostatně kornisie. pretože materiály. ktoré vedenie mesta predk]adá
mestskému zastupitelstvu. sú často zte pripravené. Keby fungovali komisie a mestská rada.
mnohé veci by sa pripravili tak. aby nedochádzalo k množstvu chšb. Na záver podotkol. že sa
nejedná ten o sociálnu a byiovú komisiu. ktorá je důtežitá. ale jedná sa aj o to. aby poslanci
mati prístup k informáciánt Nenamieta proti samotnému protestu prokurátora. ale podl‘a neho
prokurátorka nevvšetrila cetú vec dostatočne. pretože mestské zastupiteľstvo už schválilo
obsadenie všetkých komisií, vrátane sociálne] a bytovej. Neexistuje teda žiadna prekážka. aby
primátor mesta uznesenie nepodpísal a oct budúceho týždňa může mesto prideľovať byty.

Mr. Šufliarská — doplnila vvjadrenie Mgr. Kultana informáciou. že včera zaslala prednostke
NIsU e-mailovou poštou otázku. z akého důvodu nic sú na stránke mesta zverejnené uznesenia
MsZČ. 88. 89. 90. 91. 92, 93, 98. 99a 1022 roku2OlS. Narnargoprerokovávaniaproblematik)
komisií pripotnenuta, že komisie sil rovnocenné — je to uvedeně aj vo vyjadrení okresncj
prokurátorky.
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E. Trizna -- poukázal na arogantné vystúpenie Mgr. Kultana (prirovnávanie mestských médii k
‚.severokórejským“ médiám, atď.). Dúf‘a. že záznam z tohto vystúpenia si pozľie čo najviac ľudí
a pochopia, kto tomuto mestu škodí. pretože takéto vyjadrovanie sa nic je hodné bývalého
a neúspešného kandidáta na primátora mesta. Mgr. Kultan sa stavia do pozície najlepšieho
a ostatných kritizuje. čoho dĎkazom je aj to. že vo svojom vystúpení znehodnotil aj prácu
okresnej prokurátorky. Pripomenul. že Mgr. Kultan osohne podal množstvo podnetov na
prokuratúru. chválil sa tÝm na sociálnych sieťach. ale o záverečných stanoviskách prokuratúrv
už neinformoval. Odporučil všetkým spomenúf si. ako dopadli róznc ohviňovania. ktoré Mgr.
Kultan dával a s ktovými sa obrátil aj na prokuratúru. Z jeho strany ide leno osočovanie vedcnia
mesta a poslancov. ktori sú v klube SMER-SD. SNS. NK a v klube nezávislých, ale
ospravedlnenia sa od neho nedočkajú.

Ing. Čefo — v súvislosti s vyjadrením p. Triznu k tornu. ako dopadli na prokuratúre rózne
podania. položil otázku, čije to obsahovou chybou uvedených podaní. čije to nepravdivými
informáciami, alebo mými dóvodmi. Aj v tomto pripade. keďže nemá vedomosť. aké materiály
poskytol prokurátorke primátor mesta, je zjeho sflany dövodné podozrenie, že prokurátorka
mohla byt‘ či už zavedená, alebo mohla dostat‘ nepvesné, neúplné informácie, na základe
ktorých napísala upozornenie pre poslancov. V predošlých vystúpeniach holo prezentované, že
prokurátorka navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo schválilo sociálnu a bytovú komisiu.
Pripomenul, že mestské zastupitel‘stvo to na tomto zasadnutí aj urobilo. Nemožno tiež tvrdit‘.
že neprerokovanie VZN o pridel‘ovaní bytov z dóvodu jeho vyradenia z programu by mohlo
byť v rozpore s upozornenírn prokurátorky, pretože mestské zastupiteľstvo už schválilo
komisie, medzi mými aj komisiu sociálnu a bytovú. vrátane ich personálneho ohsadenia. Fo
znamená, že ak poslanci úplne nesúhlasia s týmto upozornením prokurátorky. aj keď si jej prácu
vážia. nekonajú v rozpore s týmto upozornenírn. Naopak. rešpektujú ho, o čorn svedčí aj
zaradenie hodu ..personálne ohsadcnie zriadených komisií“ na rokovanie ajeho schválenie. čím
vyhoveli požiadavke prokurátorky. V súvislosti s ohvinením mestského zastupiteľstva
z nečinnosti pripomenul. že toto je už 24. zasadnutie rnestského zastupitel‘stva od volieb
a z toho lix. t. j. takmer na polovici z celkového počtu zasadnutí osIanci nešili otázku
zriadenia komisií. aj ich personálneho obsadenia. Z tohto hľadiska možno vyčítat‘ nečinnosť
nie rnestskému zastupiteľstvu. ale v tomto pripade primátorovi mesta.

Ing. Cukerová — doplnila vyjadrenie poslanca Ing. Čefa ohl‘adom počtu zastupítel‘stiev, na
ktorých bob schval‘ované zriadenie a zloženie komisií. Pripomenula. že z uvedených lix holo
viac takých prípadov, ked‘ mestské zastupitel‘stvo v podstate umožnilo primátorovi mesta
nepodpísat‘ uznesenie, pretože sa v ňom vyskytla určitá chyba. Svedčí to o tom. že pokiaľ sa aj
počas rokovania zistia určité procedurálne resp. formálne chyby, má byť na zasadnutí niekto
kompetentný, kto upozorní na prípadné chyby, rozpor so zákonom a pod. Toto považuje za
d‘alší problém, pretože za súčasnej situácie poslanec musí ovládať všetky zákony. predpisy.
atd‘. Pokiaľ sa schváli chybné uznesenie, primátor ho nepodpíše a v konečnom dósledku na to
doplatia občania.

Ing. Blcháč. PhD. — z niektorých vyhlásení poslancov pochopil, že nerešpektujú stanoviská
prokuratúrv — vzbudzuje to dojem. ako by si mesto niečo objednávalo od prokuratúry. Na druhej
strane poslanec Mgr. Kultan podal 10— 15 podnewv. z toho mu prokuratúra vyhovela len v 2
prípadoch. Mesto podalo jeden podnet. ktorý bol zrozumiteľný. jasný, presný a plný inforrnácií
a osobne sa potešil, keď holo upozornenie doručené. čo znamená, že prokuratúra zodpovedne
koná. On prokuratúru nespochybňuje a už vóbec si nedovolí pochybovať. či má alebo nemá
pravdu. pretože je to orgán. ktorÝ treba rešpektovať. MsZ ho však nerešpektova]o už pri
schvaľovaní programu rokovania. ked‘ vyradilo VZN o prideľovaní bytov. kioré by platilo
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v prípade. že z tohto uznesenia bude vypustená sociálna a bytová komisia. Upozornil, že ak
poslanci odhlasujú uznesenie bez zloženia sociálnej a bytovej komisie. tým opäť príde k d‘alšírn
škodám. Opoziční poslanci navrhli nielen vyradiť z programu všeobecne závázné nariadenie.
ale aj z uznesenia vypustiť sociálnu a bytovú komisiu, teda nerešpektujú upozornenie
prokuratúry, ktorá žiada mesto do mesiaca o tom rokovat‘ a navrhnút‘ komisiu. schválit‘ ju.
alebo zmenif uznesenie. Títo poslanci si dovoľujú obviňovat‘ primátora mesta z nečinnosti. čo
si vyprosí a navyše ak niekto ešte používa arogantně výrazy, či už voči osobe primátora. voči
jeho zástupcovi aleho voči ďalším poslancom. Požiada] ich. aby sa takýchto vvjadrení do
budúcnosti vystríhali a aby rešpektovali upozornenie prokurátora. Pripomenul. že vedenie
mesta vo všctkých prípadoch predložilo doručené upozornenie aleho protest prokurátora
a ntestské zastupiteľstvo ho prerokovato. Ĺ j. konalo sa v zmvsle zákona. K pripomienke
ohl‘adom nepodpísanch uznesení podotkot. že poslanci móžu takéto uznesenie predložiť do 3
mesiacov opáť a MsZ opäť móže o tom rokovať. Toto sa nestalo ani v jednom prípade. preto
sa pýta. ak sú poslanci presvedčení o svojej pravde. z akého dóvodu nepredtožia do 3 mesiacov
ten istý materiál — v tom prípade by už uznescnie platilo aj bez podpisu primátora. V súvislosti
5 vvstúpením poslankne Mgr. Sufliarskej sa vrátil k MsZ 20. 12.2018. kedy opoziční poslanci
začali spor. Vtedv rokovanie mestského zastupiteľstva doviedla do konca poslankňa MUDr.
Smiešna. pretože primátor a dva poslanecké kluby odmietli tento spčsoh komunikácie. mali
pochybnosti o priebehu rokovania. kde sa nenvážene vynímali body rokovania z programu. atd‘.
Mesto dalo právoplatnost‘ tohto rokovania preskúmať Okresnej prokuratúre ato bol dbvod.
prečo neboli uvedené uznesenia podpísané. Následne nepodpísanie niektorých ďalšĺch uznesení
boto riadne zdóvodnené a zverejnené. Pokiaľ je určitá výnimka. kedy nepodpísanie uznesenia
nchoto zdóvodnené, ospravedlní sa a chýbajúce zdövodnenie sa dopracuje. K priponiienke
súvisiacej s rokom 2015 poznamenat. že vtedajšie vedenie nemalo 15-poslaneckú včšinu. Tú
malo predchádzajúce vcdenie v rokoch 2011 2014. čo aj bob patrične využité. Na závcr
požiadat poslancov, aby zodpovednc pristúpiti k hlasovaniu o tomto uznesení.

y. Paška — predložil na hlasovanic jednotlivé návrhy:

— pozmeňujúci návrh Mgr. Šufliarskej — vypustiť z návrhu uznesenia časť. IV. ..schvaruje“ —

schválený (14 poslancov za, 10 proti);
— časťl. .,konštatuje“—bez zmeny —návrh schválený (15 poslancov za, 8 sa zdržali hlasovania.

nehlasoval);
— čast‘ JI. ..prerokovalo“ a časť III . „bene na vedomie“ — bez zmeny — návrh schválcný (13

poslancov za. 7 sa zdržali hlasovania, 3 nehlasovali):.

Uznesenic bob pri jaté pod číslom 28/2020. Obsah uzneseniaje prulohou tejto zápisnice.

9/ NÁVRh NA SCHVÁLENIE ZMENY UZNESENIA MsZ ČĺSLO 38/2019 ZO DŇA
20. JCNA 2019

‚ Návrh predbožila Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Pripomenula. že v bode 6 schvaľovacej časti sa navrhuje zmena sumy — ide o navýšenie
výšky spolufnancovania o rozdiel medzi výškou požadovanej a schválenej dotácie. Tento
rozdiel predstavuje sumu 18735.94 €. nakofko zpožadovanej dotácie 30000 € boIn mestu
schválená dotácia vo výške I 264,06 €. Celkové rozpočtové náklady projektu sú 104 556 €
a ideo doáciu Ministerstva vnútra SR na stavebné úpravy požiarnej zbrojnice II. etapa. v rámci
t<torej má byť postavená nová garáž pri objekte póvodnej požiarnej zbrojnice v Ptoštíne. vrátane
prístupu ku garáži premostenírn potoka Ploštínka.
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Mgr. Anna Dvorščáková, yoslankyňa mestského zastupitel‘stva — zaujímala sa. prečo bola
mestu krátená táto dotácia a či sa týkala aj určitých konkrétnych ved.

p. Paška — poďakovai mestu a všetkým, ktorí sa na tom podieľajú, že mesto venuje pozornost‘
aj tejto prohlematike a podporuje dobrovofnýc]i hasičov vjednotlivých mestských častiach.
liviedol. že zachytil informáciu. že sa pripravuje aj prístavba zbrojnice v Lipt, Ondrašovej. kde
DHZ doslal hasičské auto.

p,irizna — doplniL že v minulosti hola upravená aj hasičská zbrojnica v Bodiciach. t j. aj na
tCito niestskú časť sa myslelo.

Mar. Kultan — keďže sa jedná o výdavok mesta. v súvisiosti s informáciou o finančnej krize sa
spýtal predkladatefky. ako na navÝšenie tohto výdavku reagoval finančn krízový štáb mesta.

ing. Kormaníková — k otázke posiankyne Mgr. Dvorščákovej uviedla. že nebol žiadnv
konkrétny dóvod na krátenie dotácie v tom zmvsle. že by niektoré z požadovaných výdavkov
boh uznané za neoprávnené. Podľa informácií jediným dóvodom bob nedostatočné množstvo
finančných prostriedkov na objem požadovaných dotácií. Navyše v roku 2018 už mestu
Liptovský Mikuláš hola schválená dotácia v plnej vvške 30 000 E na požiarne íhrojnice
v Ploštíne a v Lipt. Ondrašovej. Predpokladá. že teraz holi pci hodnotení uprednostnené mé
mestá a obce a mesto Liptovský Mikuláš dostalo nižšiu čiastku. K otázke poslanca Mgr.
Kultana ohFadom navýšenia výdavkov mesta poznamenala. že nakoľko celkové výdavky sú
podstatne vyššie oproti ponúkanej dotácii, aLe existuje potreba a požiadavka zagarážovať auto.
které dostal DHZ v Ploštíne, aj dotácia vo výške 11tis. € mestu pomóže vzhl‘adom na to, že
garáž je potrehné v každom prípade zrealizovať. Finančný krízový štáb sa touto otázkou
nezaobcral. ale zvažovalo sa to v poradnom zbore vedenia mesta.

Ing. Blcháč, PhD. — pripomenul, že mesto Liptovský Mikuláš už dostalo na požiarne zbrojnice
dotácie vo výške 71 tis. E a bob jedno z najúspešnejších. kým mnohé samosprávy nedostali
žiadne prostriedky. Spomínané tri dobrovoľné hasičské zbory — Bodice. Lipt. Ondrašová
a Ploštín sú vzorové aj v rámci okresu a myslí, že aj poslanci uznajú, že takúto podporu si
zasl úži a.

n. Paška predložíl na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupneFstvo pred1ožem návrh schvá?ilo (21 poslancov za. I sa zdržai hlasovania.
I nehlasoval). Uznesenie bobe pri jaté pod číslom 29/2020. Obsah uznesenia je prí[ohou tejto
zápisnice.

10/ ÍNTERPELÁCIE POSLANCOV

1. MICHAL PAŠKA

a) Interpeloval primátora mesta:
Poukázal na výz\:U zverejnenú na enviroportáli k zámeru činnosti Malá vodná elekiráreň
na potoku Smrečianka na sídlisku Podbreziny.“ Rozhorčiba ho jednak informácia. ktorá
je zverejnená v zámere ajednak stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva
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k tejto navrhovanej činnosti, kde sa o. i. uvádza: ‚.Po realizácii navrhovanej činnosti
stavby možno očakávať, že vplyv bude významný do takej micry. že móže spósobiť
postupné zhoršovanie ekologického stavu ricky“. Uvedená správa obsahuje aj
informáciu, že „prínos výroby etektrickej energie vzhľadom na zásahy do vodných tokov
a životného prostredia bude minimálny aje ho možné považovať za neefektívny.“
Informoval, že ako občan aj ako poslanec MsZ v dnešný deň zasiela svoje nesúhlasné
stanovisko na Okresný úrad. odbor životného prostredia a v kápli ho doručuje aj mestu
Liptovský Mikutáš. Ocenit bv, kebv aj mesto zaujalo k tomu stanovisku. pretcže
v letných mesiacoch býva pokles hladiny Smrečiankv pomerne veFký.

b) Interpeloval primátora mesta:
Poukázal na zlý stav zábradlia na cesle na Garhiarskej utici v Liptovskorn Mikuláši.
v úseku od križovatky s Hollého ulicou po priechod pre chodcov pri križovatke
s Belopotockého ulicou zábradlie je veľmi zhrdzavené a na niektorých miesrach už
nedrží. Navrhot v rámci bežnej údržby toto zábradlie odstrániť a uvažovať nad
možnost‘ou vysadenia vhodného typu dreviny. napu. nízkych kríkov v záujme bezpečnosti
cestnej premávky. ktoré by toto zábradtie mohli nahradit‘.

c) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o vyčlenenie plochy na vyvesovanie smútočných oznámení (parte) na sídtisku
Podbreziny možnost‘ využiť napr. informačné tabule mesta. ktoré má v správe Dom
kultúry.

ti) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s budúcim zimnm obdobím odporučil zvóžiť možnosť umiestnenia
ptastových nádob na posypovÝ materiát pred niektoré bytové domy. ktoré o to prejavia
záujem. Obyvatelia bytových domov by si tak rnohti sami posvpať chodníky. keď
kapacity VPS nebudú na to postačovaf.

e) Vyslovil poďakovanie elektrikárom z VPS za výbornú prácu pri projekte rozšírenia
verejného osvetlenia vo Vitálišovciach. kde prihudli 4 svetelné body a rovnako
poďakoval Mestskému úradu za podporu tejto aktivity.

2. INC. JAROSLAV ČEFO

Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s inforrnáciou zverejnenou na stránke mesta, že mesto Liptovský Mikuláš
zvažuje odloženie rekonštrukčných prác na chodníkoch a cestách, sa zaujímal. či existuje
určitý krízový plán (zoznam). na základe ktorého sa bude posttipovať. pretože
komunikácie na niektorých uliciach sú vo veľmi zlom stave — možnost‘ takúto informáciu
zverej nit‘.

Oclpovedané na zasadnuff M.vZ: Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — takýto zoznam
existuje. avšak prostriedky. ktoré sú na to vyčtenené v rozpočte. musia byť predbežne
krátené. pretože sa javí. že prijmy budú nižšie oproti očakávaniu. Je škoda, že mesw
nemůže robíť viac a že sa museli odsunúť veľké opravy. pretože potom by takýchto
pripomienok bob čo najmenej. Po prerokovaní a definitívnom potvrdení plánu opráv
může mesto tento zoznam zverejnif. čo bude pravdepodobne v priebehu mesiacajúna.
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3. ING. JOZEF BOBÁK

Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s otvorením detských ihrísk po uvol‘není opatrení súvisiacich s koronakrizou
pripornenul. že mesto Liptovský Mikuláš je stým o cca 1 mesiac pozadu oproti mým
mestám (napr. v Bratislave a Handlovej bok ihriská otvorené už 8. 5. 2020). Zároveň
požiadal o pokosenie trávy na detských ihriskách.

Qcipovedanc na zasadnzí(í !LísZ: Luboš Trizna. zástupca Drimátora mesta — pripomenul.
že nic je reálne. aby mesto Liptovský Mikuláš pokrylo 71 dciských ihrísk. čo sa týka
každodennej dezinfekcie. V takom prípade by thriská museli byť otvorené od 8.°° hod. do
l4.° hod.. následne by boli v dezintkované a ráno opäť otvorené. Takáto činnost‘ by si
vyžiadala týždenné náklady vo výške S 000 € bez DPH. Hlavnému hygienikovi SR bola
zaslaná nielen od mesta Liptovský Mikuláš. ale aj od mých miest žiadosť o zmenu
rozhodnutia. pretože nic je v možnostiach miest pokryf takýio rozsah dezinfekcie.

4. MARTA JANČUŠOVÁ

a) Interpelovala primátora mesta:
Opakovane predložila podnet. ktorý dávala cca pred rokom, na opravu chodníka
z Dentánovej do Liptovského Mikuláša. Pripomenula. že mestská časť Demanová je
spojená s mestom ponad diaľnicu ajediná možnosť pre peších a cyklistov je využit‘
chodník popod kruhový objazd a v rámci priestoru popri hlavnej ceste ponad diaľnicu sa
dostať do Liptovského Mikuláša. V rninulom roku jej na nito požiadavku bob
odpovedané. že táto vec sa dorieši v rámci komplcxnch opráv, žiaľ. po roku sa situácia
nezmenila. ale naopak. zhoršila. Chodník slúži puc cestu v oboch smeroch. L. J. do Jasnej.
aj smerom z Jasnej. Keď sa v minulom roku vcrejné osvetlenie na dial‘ničnom okruhu
zrušilo, táto časť sa vöbec neriešila. V podjazde je tma, chodníky SťL rozbité. schodišteje
v úplne dezolátnoni stave. Chápe. že v meste je veľa problémov. ktoré je potrebné riešif.
v tomto prípade však ide o havarijn stav. Chodci. cyklisti i rodičia s kočíkrni nemajú
možnosť dostať sa do mesta. pričom sú od nebo len niekoľko sto metrov. Okrem toho je
aj veľa návštevníkov tejto mestskej časti a nic každý z nich príde na osohnom aute. t. j.
chýha l‘ spojenie centra mesta s prímestskou časťou. Pripomenuta. že na minulom
zasadnutí MsZ požiada[a aj o opravu miestnych koLnunikácií. ale dodnes sa tak nestalo.

b) Interpelovala primátora mesta:
Požiadala o pokosenie detských ihrísk, parkov a cintorínov v mcstských častiach
Demänová a Bodice.

5. ING. LUCIA CUKEROVA

a) Interpelovala primátora mesta:
Poukázala na mailom doručenú informáciu poslancom MsZ od jedného zo športových
klubov. v ktorej sa uvádza. že napriek tornu, že klub má v rozpočte mesta schválené
finančné prostriedky na prevádzku a činnost‘. doteraz mu nebola prcdtožená zmluva
o poskytnutí účelových finančných prostriedkov. Keďže zatiaľ ten dvom šponovým
klubom bola poskytnutá takáto pomoc. zaujímala sa. či pre športové kluby budú tieio
prostriedky z rozpočtu mesta uvoľňované postupne. resp. akým kFúčom sa bude
pristupovaf k ich prideľovaniu.
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Qdpovea‘ané na zasc,dnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta — pripomenul, že
dňa 23.4. 2020 bol schválený rozpočet mesta Liptovský Mikuláš, v ktorom sú aj finančné
prostriedky na dotácie pre športové kluby, na jednotlivé výzvy pre šport. kultúru a d‘alšie
oblasti — tieto boli zatiaľ pozastavené. Mesto musí veľmi zodpovedne pristupovaf
k svojim financiám. aj ked‘ leh má dostatok, ale hrozí to, že tak ako už\‘ máji bolí výpadky
značné, vjúni a ďalších mesiacoch bude situácia zrejme ešte horšia. Podotkol. že
v rokoch 2009 a 2010 vláda dala mestám a obciam transfery za vypadnuté dane atak
pomohla prekonať vtedaj šle krízové ohdohie; je otázne. čito bude platiť aj v súčasnosti.

V každom prípade mesto Liptovský Mikuláš má jedinečnú zodpovednosť za dva
športové kluby. Voči MHK má tú zodpovednosť, žeje v rámci extraligy už jediným 100
%-ným majiteFom hokejového klubu, po tom. čo sa z róznych dóvodov nepodarilo
previesť licenciu na iný subjekt. ktorý by bol zaplatil peniaze Mestskému hokejovému
klubu atak mu pomohol vyrovnar záväzky voči hráčom. na dopravu. atď. Za toto má
zodpovednosť mesto. preto považovalo za potrehné tento klub sanovať v určitej výške
v rámci rozpočtovaných prostriedkov. čo aj urobilo. V súčasnosti je zjavné. že MI-fK 32
Liptovský Mikuláš je jeden zmála klubov, ktorý vstúpi do začiatku hokejovej sezóny
s vyrovnaným výsledkoLn ‚ t. zn. nebude mať viac závázkov ako pohl‘adávok. foto chce
zvýrazniť, pretože na táto tému sa šína rózne fámy. Mesto móže byť na tento klub hrdé.
ale žial‘, za cenu toho, že muselo do neho v rámci svojho rozpočtu vložit‘ prostriedky.
ktoré mohlo ušetriť, keby bola vóľa previesť licenciu na niekoho mého.

Druhú zodpovednost‘ má mesto v tom, že musí splácat‘ nekonštrukciu futbalového
štadióna, čo sa deje prostredníctvom MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Toto bol druhý
prípad, ktorý muselo mesto vyriešiť — finančně prostnicdky boli poskytnuté a takisto pre
mládež boli uvoľnené určité čiastky. Od 13. 3. 2020. odkedy boli športoviská uzatvorené.
šponové kluby nefungovali. tj, nemali ani náklady na dopravu, na trenerov apod.

Poukázal na ďalšiu kategóriu. ktonou sá Hokejové talenty. o. z., koným mesto zverilo
s vefkou dóvenou v roku 20 5 celá mládež od pripravkv až po kadekv. iámerom mesta
bob spolupracovať s nimi aj vo „veľkom“ hokeji, ale nakoniec zámcr v apríli 2019 nebol
mestským zastupitel‘stvom schválený. Súčasná situácia je taká, že MHK 32 Liptovský
Mikuláš je v podstate jediný. ktorý sa výrazne domáha celej čiastky prostriedkov. ktoré
sú rozpočtované. čo logicky nic je možné, pretože tak ako koronakríza postihla ďalších.
postihla aj mesto. ktoré musí znášať zvýšené náklady. to znamená. že aj l-bokejovm
talenitom bude krátená dotácia. Na druhej strane je pozittvne. že o mládež sa zaujima aj
SZĽH, ktorý poskytol pomerne značnú čiastku mládežníckym klubom. čo znamená. že
o to menej prostriedkov budú potnebovať od mesta. Zvlášť. keď sa pomer peňazí od mesta
a od mých subjektov mení v prospech mesta. Ak v roku 2015 malo združenie rozpočet
80tis. € a z toho 60tis. € dostalo od mesta, tak v 75 % bob závislé na meste. V noku 2018
malo rozpočet 250 tis. €‚ z toho 60tis. € dostalo od mesta, t. j. podiel mesta na rozpočte
zdnuženia je už iba 20 %. PokiaF sa teda Hokejové talenty dostávajú do určitých
problémov, nic je to kvóli mestu, ale zrejme stnatili ďalších sponzorov. Prebehla aj určitá
propagácia. že najváčšia spoločnosť v cestovnom ruchu v tomto regióne je tiež
sponzonom Hokejových lalentov, čo pre „veľký hokej nebolo možné. Mesto v súčasnosti
zbiera dáta, získava dostupné infonmácie o možnom vývoji, komunikuje s Uniou rniest
Slovenska. so Združeuim miest a obci Slovenska a na základe toho sa bude do koncajúna
rozhodovať. akým spósobom a koľko peňazi jednotlivým klubom ešte poskytne. Určite
však nedostanú všetky pnostniedky — bude to závisieť od vývoja. Pokial‘ by sa bob ušetnilo
na ‚.veľkom“ hokeji, do ktorého bob potrebné vložiť 130 tis. E. keby sa licencia previedla
inde, mesto by mohlo dat‘ Hokejovým talentom 63 tis. € a ešte by 67 tis. E ušetribo. Hokej
však v súčasnosti začína byť zaujímavý a ľutuje všetkých. ktorí hokeju nepnajú. verí však,
že kým nicktoré mestá rnajú v hokejových kluhoch deficit (napr. Banská Bystrica 300 tis.
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E Košice 450 tis. €‚ Bratislava — Slovan takmer I mil. €). tak Liptovský Mikuláš bude
vyrovnaný.

b) Interpelovala primátora mesta:
V súvislosti s diskusíou o predkladaní rnateriálov o personálnom zložení orgánov MsZ
požiadala primátora mesta, aby na nasledujúce zasadnutie MsZ predložil právnu analýzu.
či v prípade. že MsZ schváli interným predpisom prísnejšie podmienky. než stanovuje
zákon. sú poslanci povinní nadit‘ sa týmto interným predpisom. alebo platí zákon
o ohecnom zniadení, ktorý je nadriadený interným právnyni predpisom.

c) Poďakovala všetkým zamestnancom Mestského úradu. príspevkovch a rozpočtových
organizácií mesta za ich prácu. ktorú vvkonávajú zodpovedne v tejto neľahkej situácii.

6. MGR. VINCENT KULTAN

a) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s výstavbou nového bytového domu v priestore medzi Jesenského ulicou
a Hurbanovou ulicou poukázal na sfažnosti ohčanov bývajúcích v okolí. že nákladné autá
preehádzú eez súkromné pozemky. ktoré móžu byť poškodcné. Ziada. aby mesto
preverilo, odkiaf má daný stavebník povolenie príjazdu na stavbu a aby sa urobil
poriadok. pretože občanov nikto nežiadal o súhlas na prejazd cez ich pozemky.

b) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s MFK Tatran poukázal na vyjadrenia primátora mesta v zmysle ..mesto sa
rozhodne“, „mesto bude krátíť príspevky“ apod. Pripomenul, že krátenie príspevkov
schválených v rozpočte je v kompetencii poslancov MsZ a nie v kompetencii pľimátora
mesta — ten móže rozhodovat‘ len do sumy 20 tis. €. Myslí si, že nic je dobré držať
športové kluby v neistote — nevedia, na čom sú. Pokiaľ chce mesto šetriť (aj ked‘
prednostka MsU ešte nedávno predkladala správu o predpokladanom príjme 4.6 mil. €)‚
poslanci by mali dostať určitý komplexný materiál, z ktorého bude zrejrné. kde sa
navrhujú úspory. Nemožno im len oznámiť. že mesto bude krátit‘ príspevky —je potrebné
z niečoho vychádzať. Takisto športovcov nemožno nechať čakať do konca roka, či sa
mesto rozhodne poslať im peniaze. Požiadal o odpoved‘. či napr. MFK Tatran dostal
peniaze, kcďže má schválenO takú sumu. ktorú neniöže krátiť primátor.

(klpovcdcmě ;iu zasadnutz MsZ: 1n. Blcháč. PhD. — čo sa týka obáv Mgr. Ku]tana
o MFK Tatran a všetko. čo sa deje na mestskom majetku. pripomenut. že mesto sa o tento
majetok dobre postaralo — v roku 2007 vybudovalo umeN trávník. zrekonštruoval sa
štadión aje povinnosťou mesta. aby dotáciu tomuto klubu prednostne dalo. Nav še MEK
dostal určitý príspevok na mládež. Aj pre hráčov MFK platí. že od 13. marca 2020
necestujú. nehrajú. nestravujú sa. netrénujú, t. j. ušetrili pomerne velké peniaze.
Prispevok mesta Tatranu je cca 30% zich rozpočtu a pokial‘ ieh aj všetci ostatní partncri
budú podporovat‘, nevidí dövod. aby mesto malo byť tÝm, kto bude za neúspechom
flnancovania tohto klubu. Tak ako voči Hokejovým talentom. aj voči MFK platí že do
30. 6. 2020 hude mesto zvažovaf. koľko finančných prostriedkov sa pre tieto kluby. ktoré
sú zahrnuté v rozpočte mesta, uvoľní. Informoval, že na mesto sa pred časom na základe
informácií od zástupcov MFK obrátil prezident SEZ p. Kováčik listom. v ktorom sa
uvádza. že majú obavu o budúcnosť investície. na čo mu z pozície primáora odpovedal.
že mesto si je vedomé tohto závázku a bude investíeiu splácať. Predtým ako mesto
napísalo túto odpoveď, vyžiadalo si od miest. kde sú druholigové kluby, informáciu
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o tom, ako podporujú futbal. Na zákLade porovnania možno konštatovat‘, že čo sa lýka
druhej ligy. mesto Liptovský Mikuláš je najlepšie. V posledných rokoch Banská Bystrica.
ktorá má nábeh na postup do prvej ligy. tomu venuje viac peňazí a z prvej ligy len dve
mestá dávajú svojim prvoligovým tímom väčšiu podporu ako mesto Liptovský Mikuláš
Tatranu. Z toho vyplýva, že MFK Tatran Liptovský Mikuláš je nadpriemerne dolovaný
meslom, ato od roku 2009. keď bol prezidentom MFK Ing. Urbanovič. Mesto sa v rámci
tohlo prieskumu pýtalo týchto miest, aké majú rozpočty na rok 2020 a kol‘ko z toho
poskytnú do futbalu — odpoveďouje. že všetky mestá v súčasnosti pozastavujú vyplácanie
dotácií. Je možné, že napr. v septembri sa predložia do MsZ určité zmeny rozpočtu. podľa
toho ako sa bude situácia vyvíjať a či vóbec bude mesto sanované zo strany vZádv SR.

c) Interpeloval primátora mesta:
Upozornil na ulicu Za traťou (Staré mesto — v smere od hasičskej stanice). Na základe
rozhovoru so zborovým farárom Mgr. Bochničkom informoval, že ECAV má záujem
zarneniť pozemky s mestom tak, aby v danej lokalite bob možné vybudovať chodník. Po
tomto úseku chodi množstvo bežcov. ľudia chodia na prechádzky, pohyb je tam \-šak
nebezpečný. Pripomenul. že v minulosti už tento chodník navrhovat, ale jeho projektová
dokumenlácia bola vyradená z rozpočtu. Požiadal o urýchlené vyriešenie tohio problému
— zaradenie do rozpočtu. pretože uvedená štvrf sa rozrastá a prernávka ľudi je lam
pomerne veľká.

d) Interpeloval primátora mesta:
Zaujímat sa, v akom stave je parkovacia politika mesta a kedy k tlej poslanci dostanú
materiáty, keďže zástupcom primátora p. Triznom bob prisľúbené. že materiál bude
v krátkej dobe predložený.

Oclyovedané na zasac/nnfí MsZ: jugjfháč.PllD. — pripomenul, že predchádzajúce
vedenie pripravovalo parkovaciu politiku v roku 2013 odporučit opozičnýnl poslancom
ju zaktualizovat‘, predložit‘, schválit‘ a mesto bude podl‘a nej postupovať. V súčasnosti

mesto dáva poslancom pravidelne informácie o veciach, ktoré v tejto súvislosti koná, to
znamená, že sa touto problematikou zaoberá.

e) Interpeloval primátora mesta:
Vnútrohlok bytových domov na ulici Ester Sinierovej-Martinčekovej — vzhľadom nu to,
že sa lam st‘ahuje pomerne veľa mladých rodín a nic je možné zriadif delské ihrisko.
odporučil minimálne osadil‘ lavičky a vykonať úpravu prostredia pre deti. Požiadal
primálora mesta zabezpečit‘. aby sa novovzniknutá koniisia dopravy. verejnébo poriadku
a životného prostredia touto požiadavkou zaoberata.

o Interpeloval primátora mesta:
Poukázal na to, že primátor mesta sa za posledné obdohie viackrát vet‘mi vulgárne
vyjadril tak na adresu poslancov mestského zastupitel‘stva. ako aj na adresu poslancov
Národnej rady SR. Považuje to za hanbu pre mesto, preto sa ho sptal. či nezvažuje, že
by sa za tieto vyjadrema verejne ospravedlnil tak poslancorn NR SR ako aj poslancom
M sZ.

Odporeckmc na zasadnzití MvZ: Ing. Blcháč, PhD. — uviedol. že na túlo inlcrpeláciu
nebude odpovedať, pretože niekioré veci. kloré poslanec Mgr. Kullan naznačuje. sú muk
ako ich on vníma. Požiadal ho, aby stanovisko k tejto veci ponechat na neho pokiaľ
hude ria to čas. priestor a uzná za potrebné sa ospravedlniť. sám tak urobí.
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iii ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta, poďakoval všetkýrn prítomnýrn za účast‘
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. N1a Gutraiová
precinostka NIsU

Zapfsali: Anežka Drbiaková

Overovatetia zápisnice:

Ing. Ján jIchác, hD.
prirnát\n mesy

V Li skom Mikuláši 19. 06, 2020

Mgr. Anna Dvorščáková

Bc. Marek Nemec

Mgr. Ján Karašinský

27


