
ZÁPISNICA Č. 1/2020
XXI. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo dňa

6. februára 20200 15.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

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! Soňa Cupková
7/ Marta Jančušová
8! Mgr. Vincent Kuttan
9! MUDr. Michal hrníček

10! Bc, Marek Nemec
11/ Mgr. Miioslav Neset
12! Michal Paška
13! Bc. Ľubomír Raši
14! Ing. Jozef Repaský
15! Mgr. Ján Smieško
16! MUDr. Alžbeta Smiešna
17! Mgr. Luhica Staroňová
18! Mgr. Táňa Sufliarská
19! L‘uboš Trizna
20! MUDr. Marta Voštináková
21! MUDr. Andrea Zideková

O SP RA VE DLNEN 1:
II Ing. Jaroslav Čefo
2! Mgr. Anna Dvorščákdvá
3! Ing. Matej Géci
4! Ing. Rudolf Urbanovič

PRIZVANĺ:

1! Ing. Marta Gutraiová, poverená prednostka MsU

2! PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta

3! JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

4! Ing. Jana Korrnaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
5! PhDr. Dana Guráňová. vedúca oddelenia mládeže, šponu a kultúry MsU

6“ Ing. Ivan Košík, útvar manažmentu a vnútornej kontroly MsU

7/ Ing. Martin Kdgel, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

8! Ivan Cibák, taj omník Kanoe Tatra Klubu Liptovský Mikuláš
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MÉDIA:

1! Miroslava Mlynárová, TASR

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor

mesta. Uviedol, že hlavným dövodom zvolania tohto zasadnutia bob predložit‘ MsZ na

schválenie Hostiteľskú dohodu pre organizáciu Svetového pohára vo vodnom slalome ICF 2020

v meste Liptovský Mikuláš. V tejto súvisbosti privítal na zasadnutí tajomníka Kanoe Tatra

klubu a prezidenta S‘ovenského zväzu kanoistiky na divokej vode p. Ivana Cibáka.

Primátor mesta informoval, že z účasti na zasadnuií sa ospravedlnili šlyria poslanci (Ing.

Cefo, Mgr. Dvorščáková, Ing. Géci, Ing. Urbanovič). Prítomnýchje 21 poslancova mestské

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovatel‘ku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovatefov

zápisnice poslancov Soňu Cupkovú a Ing. Jozefa Bobáka.

3/ VOĽBÁ NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie, do

ktorej odporučil zvolit‘ poslancov Petra Cibáka, Mgr. Miroslava Neseta a Michala Pašku.

Návrhová komisia v tomto zložení bola jednomysel‘ne schválená (19 poslancov za).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predbožil návrh programu rokovania mestského

zastupitel‘stva tak, ako bol uvedený v pozvánke. Keďže do rozpravy sa nikto neprihlásil, dal

o návrhu programu hlasovat‘.
Mestské zastupiteľstvo program rokovania J ednomyseľne schválilo (20 poslancov za).

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice

3/ Vol‘ba návrhovej komisie

4/ Schválenie programu rokovania

5/ Schválenie Hostitel‘skej dohody pre organizáciu Svetového pohára vo vodnom

slalome ICF 2020v meste Liptovský Mikuláš

6/ Návrh na schválenic spolufinancovania projektu „Zvyšovanie micry

zhodnocovania BRKO ‘ Liptovskom Mikuláši“ v rámci Operačného programu

Kvalita životného prostredia 2014—2020
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7/ Správa o výsledku kontroly: Kontrola dotácií poskytnutých mestom Liptovský

Mikuláš podl‘a * 7 ods. 4 Zákona Č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.

8/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok

2019

9/ Interpelácie poslancov

10/ Informácie

11/ Záver

51 SCHVÁLENIE HOSTITEĽSKEJ DOHODY PRE ORGÁNIZÁCIU

SVETOVÉHO POHÁRA VO VODNOM SLALOME ICF 2020 V MESTE

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložila PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kLlltúry

Msti. Informovala, že jde o medzinárodnú hostiteľskú dohodu medzi Medzinárodnou

kanoistickou federáciou vo Svajčiarsku a Slovenskou kanoistikou a mestom Liptovský

Mikuláš. Mesto je partnerom dohody vzhľadom k tornu, že preteky a celé podujatie sa bude

konaf na území mesta Liptovský Mikuláš. Jediá sa o Svetový pohár vo vodnom slalome JCF

2020. ktorý sa organizuje v termíne 21. — 23. 8. 2020. Prílohu tvorí dohoda preložená do

slovenského jazyka.

Ivan Cibák, tajornník KTK - pripomenul, že Kanoe Tatra klub usporadúva významné športové

podujatia už dlhodoho. Každý rok ide o určité podujatie európskej alebo svetovej úrovne;

v tomto rokuje o Svetový pohár ICF —3. kolo. Keďže toto podujatie sa bude organizovať dva

týždne po olympijských hrách, je predpoklad. že by na ňorn mohli privítat‘ aj niektorých

čerstvých olympijských medailistov. Takisto plánujú ďalšie akcie aj v nasledujúcich rokoch —

KTK opät‘ kandiduje na usporiadanie takéhoto podujatia. Myslí si, že tieto podujatia sú veľkým

prínosorn pre mesto. či už z hľadiska jeho zviditeľnenia alebo z ekonomického hľadiska, preto

požiadal mesto o spoluprácu a v rámci možností aj o finančný príspevok ria toto ýznarnné

šponové podujatie. ktoré má rozpočet 200 tis. € a zúčastní sa ho 45 — 50 krajin.

Ing. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — ocenil, že takéto podujatie sa uskutoční

v rneste Liptovský Mikuláš, čo prispeje k lepšiemu spoznaniu mesta aj vo svetovorn meradle.

Považuje za dóležité. aby mesto bob na všetky okolnosti. ktoré sa udejú počas tohto podujatia.

pripravené a náležite sa odprezentovalo. Poukázal však na to, že mesiac august je mnohokrát

problematický z pohradu zrážok. preto odporučil, aby mesto vstúpilo do rokovaní

s organizáciami, ktoré móžu ovplyvnit‘ prietok vody vo Váhu, aby bob dostatočné množstvo

vody v korytách kanála. Zároveň sa spýtal, aké kroky sa už v súčasnosti plánujú a čo bude

predchádzaf tomu, aby sa toto podujatie mohlo uskutočniť na patričnej úrovni.

PhDr. Guráňová — uvedené záležitosti pri akýchkoľvek pretekoch rieši KTK. preto odporučila,

aby sa k tomu vyjadril tajomník KTK.

Ivan Cibák. tajomnik KTK — poznamenal, že toto podujatie je naplánované v neobvyklom

termíne. t. j. v auguste. kýtu v minulosti sa Svetové poháre ICF konali v mesiaci jún. resp. na

prelome júna a júla, kedy rieka Váh má dostatočný prietok. Po dohode s ICF neodvolali preteky

a kandidqjú aj v tom prípade, že bude menší prietok. Na druhej strane robia všetko pre to, aby

3



bol zabezpečený dostatok vody. s tým. že majú naplánovanú modernizáciu areálu a v čo

najkratšom čase chcú začať s výstavbou prečerpávania. VzhFadom na predlženie celého

procesu má však obavy, či Sa prečerpávanie vrátane kolaudácie stihne zrealizovat‘ do augusta.

KTK teda počíta aj s takýmto rizikom a v konečnom dósledku v prípade extrémneho sucha

a]ebo mých živelných udalostí je možné preteky zrušif. Za to je zodpovedný zväz kanoistiky

a usporiadatef. myslí si však, že obavy v takoni rozrnere, že by vyschlo koryto Váhu, nehrozia,

Takisto pri takýchto pretekoch vždy rokujú aj s rybárskym zväzom s ciel‘om usrnernit‘ Váh tak,

aby prietok v rieke bol minimálny.

Ing. Blcháč, PhD. — podotkol, že mesto pred časom dostalo tento materiál v angLičtine a nechalo

ho preložiť do slovenského jazyka. Vzhľadom na to, že ide o medzinárodnú zmluvu, obsahom

ktorej sú aj určité záväzky pre mesto, je nutné. aby ju prerokovalo mestské zastupiteľstvo.

O predloženom návrhu dal hlasovat‘.

Mestské zastupitel‘szvo predložený návrh jednomyseľne schválilo (20 poslancov za). Prijalo

k nemu uznesenie Č. 1/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

6/ NÁVRH NA SCIIVÁLENIE SPOLUFÍNANCOVANIA PROJEKTU

„ZVYŠOVANIE MIERY ZHODNOCOVANIA BRKO V LIPTOVSKOM

MIKULÁŠI“ V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2014 -2020

‚ Správu predložila Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu

MsLT. Informovala, že uvedený projekt bol doručený formou žiadosti o NFP na Ministerstvo

životného prostredia SR v rámci prvého hodnotiaceho kola výzvy. Ciel‘om projektuje zvýšenie

niiery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste. Realizáciou

projektu sa zvýši kapacita kompostárne, zmodernizuje sa formou využitia uzavretého

kontajnera pre aeróbne kompostovanie a novej obslužnej techniky. Súčast‘ou projektu je aj

zabezpečenie zberovej techniky a nádob na zber kuchynského odpadu z pripravy jedál

z bytových domov. Spósob realizácie projektu a proces kompostovania sú pomerne ohšírne

popisané v dóvodovej správe. V rámci projektu bude obstarané: aerábny fermentovací

kontajner, čelný nakladač. miešací voz, preosievač, zberové vozidlo na zher kuchynského

odpadu a 200 kusov plastových nádob o objeme 240 litrov na zber kuchynského odpadu.

Celkový rozpočet projektu je 997 520 6, z toho 95 % predstavuje nenávratný ťinančný

prispevok z kohézneho fondu EU a štátneho rozpočtu, povinné 5 %-né spolufinancovanie

z vlastných zdrojov mesta predstavuje sumu 49 876 6. Realizácia projektu je plánovaná

v rokoch 2020 — 2021. Za spoluprácu na príprave projektu patrf poďakovanie zástupconi VPS.

predovšetkým riaditefovi Ing. Urešovi a tiež Ing. Kögelovi a vedúcej oddelenia ZPaP MsU

RNDr. Lošonskej.

Mgr. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupitel‘stva — požiadal predkíadateľku

o vysvetlenie k otázke spolufinancovania projektu, ktoré v minulosti vždy bob súčast‘ou

uznesenia.

1n2. Korrnaníková — povinné spoluňnancovanie sa uvádza v bode 3 schval‘ovacej časti návrhu

na uznesenie. Suma spoluf‘inancovania sa zaradí do návrhu rozpočtu na rok 2020. ktorého

obsahom bude aj návrh rozpočtu na rok 2021
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MUDr. Jaroslav Barok, poslanec mestského zastupiteYstva — v správe sa uvádza, že ide

o vytriedený zelený odpad — v tcjto súvislosti sa zaujímal, akým spósobom sa tento odpad bude

triedit‘, pretože z vlastnej skúsenosti vie, že na zbernom dvore v Okoličnom sa v pokosenej

tráve často nachádzajú aj plasty. Takisto v spracovanom komposte sa nachádzajú rözne

nečistoty. ktoré do neho nepatria. Spýtal Sa. Č tento odpad bude triedený, alebo bude drvený aj

s nežiaducimi primesami.

In. Kormaníková — mesto realizovalo vrokoch 2017 — 2018 projekt „Zber biologicky

rozložiteľného odpadu“, v rámci ktorého bob nakúpené 3 000 ks zberných nádob pre domy

v mestských častiach a zberové vozidlo. Zelený odpad sa teda separuje takýmto spósoborn

a považovala by za prekvapujúce. keby obyvatelia do nádob určených na zelený odpad hádzali

napr. aj plasty zatial‘ nevie o takej skúsenosti.

Mgr. Miroslav Neset, poslanec niestského zastupitel‘stva — súčasťou nového zariadenia je aj

preosievač, ktorý vytriedi odpad na želané zložky. Pred časom sa týmto zaoberala aj komisia

ŽP, ktorej boli vo videu predstavené príslušné technológie a myslí si, že nic je nutné mat‘ z toho

obavy. Skutočnost‘. že v zelenorn odpade sa objavujú plasty. resp. iný odpad. pripisuje

nedisciplinovanosti niektorých občanov. Ubezpečil však, že keď sa spustí do prevádzky

preosievač, dokáže vytriedit‘ jednotlivé f‘rakcie.

jflgQbá — s ohľadom na občanov upozornil, že pri prevádzke uvedených zariadení vznikne

určitá hlučnosť — zaujímal sa, či sa počíta aj 5 odhlučnenírn. V súvislosti s tvorbou metánu na

skládke položil otázku, či sa uvažuje sjeho využitím. prípadne jeho odfiltrovanírn zdaných

priestorov.

Inp. Kormaníková — uviedla, že kompostovací kontajner bude umiestnený na existujúcej

kompostovaccj ploche v Okoličnom a čo sa týka hlučnosti, nepredpokladá, že pójde o hlučnost‘,

ktorá by bola rušivá —je možné zistiť, koľko decibelov vytvoria uvedené zariadenia.

Mr. Miroslav Neset, predseda návrhovej komisie — pred hlasovaním položil otázku, či niekto

z poslaneckého zboru má námietky voči tornu, aby sa o všetkých bodoch návrhu na uznesenie

hlasovalo spoločne. Ked‘že neboli vznesené žiadne nárnietky, predložil na hlasovanie návrh

uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložen návrh jednomysel‘ne schválilo (21 poslancov za). Prijalo

k nemu uznesenie č. 2/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

7/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: KONTROLA DOTÁCIÍ

POSKYTNUTÝCH MESTOM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PODĽA 7 ODS. 4

ZÁKONA Č. 583/2004 Z. Z. V Z. N. P.

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolér mesta. Uviedol, že kontrola hola

vykonaná v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok schváleného uznesením MsZ č.

33/2019. Predmetom kontroly bob preverenie postupov pri poskytovaní dotácií v zmysle

zákona č. 58312004 Z. z. vplatnom znení sociálnym odborom MsU. Vykonanou kontrolou

neboli zistené vo vybratej vzorke nedostatky. Oprávnená osoba odporučila povinnej osobe

v žiadostiach o dotáciu jednotlivých žiadateľov doplnif v bode A.4 žiadosti, že jde

o predpokladanú výšku príjmov a výdavkov v projekte žiadateľa.
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Mur. Neset — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednornyseľne schvátilo (21 poslancov za). Prijato

k netnu uznesenie č. 3/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

8/ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠZA ROK 2019

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Pripomenul, že správu

predkladá v zmysle zákona o obecnom zriadení * 18 ods. I písm. e), podľa ktorého je hlavný

kontrolér povinný predložit‘ ju do 60 dní od ukončenia roku. Kontrolná činnosť bota

vykonávaná v zmysle Plánov kontrolnej činnosti schválených na I. a II. polrok 2019 uznesenim

mestského zastupiteřstva. V hodnotenom období bob vykonaných 9 tematických kontrol

zameraných na vývoj dthovej stužby, dodržiavanie účtovných predpisov pri vedení pokladne

a účtovníctva vo vybraných mestských rozpočtových organizáciách, plnenie uznesení

mestského zastupitel‘stva. proces vybavovania st‘ažností a petícií podaných na mesto. plnenie

opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKIJ. čerpanie dotácií poskytnutých

mestom v sociálnej oblasti. Kontro‘ou boto zistených celkom 6 nedostatkov. Hlavnýrn

kontrolórom boli vypracované 3 odborné sranoviská, ato kzáverečnému účtu za rok 2018,

k návrhu rozpočtu na rok 2020 a k dodržaniu podmienok prijatia úveru. V zmysle zákona

o rozpočtových pravidlách hlavný kontrolór počas uplynulého roka na mesačnej báze sledoval

zákonom stanovené parametre stavu a vývoja dlhovej služby mesta, ktoré boli počas celého

roka v zákonnom limite.

Ing. Bobák — k bodu 8 predloženej správy, kde kontrolovaným subjektom je Základná škola

s materskou školou na Demänovskej ulici č. 408/A, pripomenul, že kontrola bola zameraná na

pokladničnú hotovosť a pokladničné operácie. Osobne si myslí, že hlavný kontrolér pri výkone

svojej funkcie v zmysle zákona musí brat‘ do úvahy aj podnety, ktoré boli doručené v súvislosti

s týmto školským zariadením. Podotkol, že rada školy pri ZS s MS na Demänovskej ulici dala

návrh na odvolanie riaditeľky dňa 7. 6. 2019. kde uviedla 20 bodov pochybení, ktoré sav tomto

zariadení udiali. Z toho 3 body sa určíte týkali práce hlavného kontrolóra, avšak hlavný

kontrolér sa pri svojej kontrole ani len nedotkol žiadneho z týchto bodov, ktoré boli podané ako

podnet mestu Liptovský Mikuláš. Preto túto správu nemóže podporit‘ a požiadal aj svojich

kolegov, aby sa zdržali hlasovania o tomto bode. MsZ by malo vziat‘ túto správu na vedomie.

ale podl‘a jeho názoru ide o pornerne závažné pochybenie, ktoré by nenialo byt‘ opomenuté.

Pripomenul. že v uvedenej škole boli zrealizované ďalšie dve kontroly, ato Inšpektorátorn

práce a Státnou školskou inšpekciou. poslanci však dodnes neboli informovaní, s akým

výsledkom. Keďže od 7. 6. 2019 sa nič v prospech žiakov na tejto škole neudialo, je potrebné,

aby rada školy i mestské zastupiteľstvo boli informované o jednotlivých krokoch a výsledkoch

kontrol. ktoré sa zrealizovali v tomto školskom zariadení.

Bc. Ľubomír Raši. poslanec mestského zastupitel‘stva — uviedol, že takisto sa plánuje zdržat‘

hlasovania, nic však na podnet Ing. J. Bobáka, ale z dóvodu, že ani jeho podnet z minulého roka

nebol prešetrený.

PhDr. Fiedor—zdóraznil. žehlavný kontrolórpostupujepodľaurčitej metodiky a podľazákona.

V uvedenej škole boli zistené o. i napríklad určité hygienické nedostatky, čo má v kompetencii

Regionálnv úrad verejného zdravotníctva; ďalšie preverenia vykonal Inšpektorát bezpečnosti

práce, atď. Hlavný kontrolér neobdrža[ žiadny súpis nedostatkov a vykonal kontrolu len

v zmysle zákona č. 357/20 15 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
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Inu,. Blcháč, PhD. — zdóraznil, že hlavný kontrolér po celé hodnotené obdobie konal objektfvne,

odborne, v zmysle zákona. K pripomienke poslanca Bc. Rašiho uviedol, že stále ptatí jeho

ponuka, že pokiaľ poslanci majú určité pochybnosti, je im k dispozícii, ako im to avizoval už

mnohokrát, ale zatmi‘ sa mu nikto z poslancov neozval. V tomto prípade sa on ozval telefonicky

Bc. Rašimu a vysvetlil mu, že to. čo navrhoval v septernbri minulého roka do uznesenia. ktoré

poslanecká väčšina aj schválila, nemohol primátor podpísať z dbvodu. že toto uznesenie nebolo

legislatívne správne, preto neplatí a preto ani hlavný kontrolór nemohol konat‘ v zmysle toMo

uznesenia. Upozornil poslanca Bc. Rašiho, že dóvod, ktorý uviedoi pre zdržanie sa hlasovania,

je irelevantný, pretože uznesenie nic je platné, t. j. hlavný kontrolór nemohol podl‘a neho konat‘.

Mgr. Neset pred]ožil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh neschválilo (9 poslancov za, 1 proti, lOsa zdržali

hlasovania, I nehlasoval) a uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.

Ing. Blcháč, PhD. — pripornenul, že správa bola prerokovaná v zmysle zákona, t. j. do konca

februára a vyššie uvedeným spósobom s ňou bob naložené podl‘a jeho názoru bezdóvodne.

9/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Mpr. Vincent Kultan

a) Interpeloval primátora mesta:

Poukázal na chodník vedúci od zimného štadióna smerorn na Nábrežie popri rieke

Váh — priamo v chodníku sú osadené stlpiky. ktoré obmedzujú VPS pri dós]ednom výkone

zimnej údržby — odporučil zvážit‘, čije umiestnenie týchto stlpikov vhodně.

b) Interpeloval primátora mesta:

Upozornil na neporiadok okolo kontajnerov pri Dome kultúrv — požiadal o upratanie.

c) Interpeloval primátora mesta:

Pripomenul, že primátor mesta naposledy informoval, že najbližšie sa rozpočet mesta

bude schval‘ovat‘ na zasadnutí mestského zastupitel‘stva 20. 2. 2020. Po overení zistil, že návrh

rozpočtu nieje vyvesený na úradnej tabuli, ani na webovej stránke mesta. V tejto súvis]osti sa

zaujímal. či sa o rozpočte bude rokovať, keďže jeho návrh musí byt‘ zverejnenÝ 1S dni pred

zasadnutím MsZ. Zároveň je to aj otázka na hlavného kontrolóra mesta. či je v poriadku. ak sa

na rokovanie MsZ 20. 2. 2020 predloží materiál, ktorý nebol v stanovenej lehote zverejnený.

Odpovec/ané na zasadnutí MsZ: Ing. Blcháč, PhD. — odmietol tvrdenie Mgr. Kultana, že

primátor prisľúbil prerokovat‘ rozpočet 20. 2. 2020. Pripomenul. že na 16. 1. 2020 mesto

pozývalo poslancov na diskusiu k rozpočtu. Stretnutia sa zúčastnili všetci gestori rozpočtu a cca

10 poslancov, krnrí sa dozvedeli všetky potrebné informácie. Na 14. 2. 20200 15.°° hod. budú

poslanci znovu pozvaní. aby mesto prezentovalo nový návrh rozpočtu. ktorý bude následne

zverejnený a pokiaľ poslanci budú mať záujem o ňom rokovať a nevylúčiť ho z programu, bude

prerokovaný, prípadne upravený v zmysle pripomienok poslancov. Opätovne sa ohradil voči

tornu, aby bol stotožňovaný s výrokrni, ktoré nikdy nepovedal.
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d) Interpeloval primátora mesta:

Vyzval primátora mesta, aby nezatajoval informácie ohľadom mikulášskeho hokeja,
nakol‘ko sa šína rózne fámy a aj ked‘ primátor pred časom vyhlásil, že sa bude konat‘ súťaž ria

prevod licencie a 23. 12. 2019 sa vyhodnotí, poslanci ani 1.5 mesiaca po uvedenom termíne
nic sú informovaní, či súťaž bola ukončená a vyhodnotená. ktoje víťazom sút‘aže. či už došlo

k presunu licencie. atď. Zatiaľ majú iba neotkiálne správy. preto požiadal o pravdivé
informovanie o súčasnom stave hokeja.

Odpovedané nazasadnzaíMsZ: Ing. Blcháč. PhD.— podotkol. že Mgr. Kultan by sa dnes nemni
pýtaf na tému hokeja, pretože mal na to možnost‘ v apríli minulého roka, ked‘ po dvojročnej
pníprave so zástupcami MHK 32 a JL arény hol spracovaný dokument — memorandum
o spolupráci, ktoré holo predložené mestskému zastitpiteľstvu stým. že od sezóny 209/2020
mohli hokej robiť odborníci. Upozornil, že keby boli poslanci toto memorandum schváliti tak,

aby sa mohlo podpísat‘, mohli kompetentní konať ďalej v otázke budúcnosti hokeja. Ked‘že
Mgr. Kultan v apríli minulého roka memorandum nepodporil, nemá morálne právo pýtat‘ sa na
túto tému. Upozornil, že v rámci memoranda ako jeden zo schválených bodov bob založenie
100 %-nej akciovej spoločnosti mesta Liptovský Mikuláš. Pokial‘ by bob schválené
memorandum ako celok, táto spoločnosť v súčasnosti už mohla fungovat‘ a mohla dostávat‘
dotácie aj v prostredí rozpočtového provizória. Zároveň by sa nemusela nešit‘ situácia. ktorá
nastala po 12. 12. 2019. keď opoziční poslanci odmietli rokovaf o rozpočte a MHK 32. a. s.
ktorú nezaložilo mesto, ale má zodpovednosť. sa nemohla zaväzovať do ďalšej sezóny. Mesto
teda muselo riešiť veci bez mestského zastupiteľst\‘a v zmysle všetkých zákonov, z ktoij‘ch
žiadnv neporušilo. Prvý problém bol vtom, že opoziční poslanci nepochopili, že
nezahlasovaním za memorandum v apríli 2019 neumožnili pokračovanie hokeja v Liptovskom
Mikuláši. Násíedne v októbri 2019 boto navrhnuté, aby mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo
obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií. O predloženej správe MsZ odmietlo rokovat‘ — vyradilo
ju z programu. Dňa 12. 12. 2019 MsZ odmietlo rokovať o rozpočte, z čoho holo jasné, že mesto
Liptovský Mikuláš bude od 1. 1. 2020 v rozpočtovom provizóriu, v ktorom nemóže poskytovat‘
dotácie, okrem svojich Finem. To znamená, že ani hokejovému klubu mesto nemóže do prijatia
rozpočtu, čo móže trvat‘ až do konca roka, poskytovať dotácie. Ked‘že mesto má 100 %-nú
zodpovednosť za prevádzku MHK 32, malo dve možnosti: buď mohlo od I. 1. 2020 skončit‘
s hokejom, čo nechcelo, pretože má záujem na tom. aby MHK 32 zotrval v Tipsport lige, alebo
nájsť niekoho. kto by prevzal licenciu a d‘alej rozvíjal hokej v Liptovskom Mku1áši. Mesto
našlo model, kde pre prevzatie licencie holi stanovené In podmienky: subjekt. ktorÝ preherie
licenciu, cena za Iicenciu a projekt. Zároveň v návrhu zmluvv bob stanovené, že hokej sa musí
hrať v Liptovskom Mikuláši a že subjekt, ktorý nadobudne licenciu. v prípade, že by ju chce]
predať. musí ju ponúknuť späť mestu Liptovský Mikuláš alebo MHK 32. Následne mesto
oslovilo troch záujemcov, o ktoiých vedelo a z nich dvaja Úeden zo Ziliny, jeden z Detvy)
splnili podmienky a predložili v obálke ponuku, tretí záujemca zaslal list. v ktorom vysvetlil.
prečo nemóže ponuku predložiť, preto nemohla byt‘ jeho ponuka riešená. Výberové konanie
zatiaľ nie je ukončené, pretože o ukončení musí rozhodnút‘ výkonný výbor Slovenského zväzu
ľadového hokeja (SZĽH). Ten zasadal koncom januára a on ako primátor mesta sa tohto
zasadnutia osohne zúčastnil. Poznamenal, že v rokovacej miestnosti bob na obrazovke
zverejnené vyhlásenie 14 poslancov MsZ v Liptovskom Mikuláši k aktuálnej situácii v MHK
32 a takisto Verejné vyhlásenie k závažnej situácii v MHK 32 Liptovský Mikuláš od Obd Boys.
Uvedené vyhlásenia nazval hanopismi, ktoré boli nepodpísané a ktoré spósobili to. že výkonný
výbor SZCH v januáni nerozhodol a d‘alej to ponechal na Ligovú radu extraligy seniorov. Mesto
k tejto veci doručilo všetky potrebné dokumenty. ktoré sú podľa vyjadrenia prezidenta SZLH
formálne v poriadku. Zdóraznil, že bude závisieť od výkonného výboru SZĽH. ktorý sa stretne
cca 24. —25. 2. 2020, ako rozhodne. Až po jeho rozhodnutí bude ukončené výberové konanie.
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Následne mesto predloží mestskému zastupiteľstvu o tom správu, t. j. keď SZĽH bud‘ rozhodne,

že súhlasí s odstúpením licencie, alebo nebude súhlasit‘ a v tom prípade zostane situácia taká

ako je v súčasnosti, t. Zn., že licencia bude d‘alej patrit‘ MHK 32 Liptovský Mikuláš, a. s.
Podotkol, že v zmysle zmluvy, ktorá bola po danom výbere podpísaná, bola schválená čiastka
zaplatená a bolu použitá na splátku miezd hráčov, čo zrejrne bude problém. pokial‘ SZĽI-I

nebude s návrhom súhlasiť. Týmto chce verejne deklarovat‘, že vedenie mesta robí všetky kroky
pvc to, aby zachovalo Tipsport ligu v Liptovskoin Mikuláši. Verejnosť je však informovaná
určitým mým spósobom, ktorý je odlišný od reality. Tj, ktorí Šina dezinformácie. by potom
mali prevziať zodpovednost‘, ak dójde k tomu, že Tipsport liga v Liptovskom Mikuláši nebude
mócť byť, pretože rozpočet nie je schválený. Povinnost‘ mesta je schváliť rozpočet najneskór

31. 12. 2020 a bude záležať na opozičných poslancoch. ako sa v tomto smere zachovajú.
Odmieta, aby zodpovednosť nieslo toto vedenie mesta, ktoré prinieslo licenciu, ktoré sa snažilo
zachovať hokej a zabezpečilo rekonštrukciu zimného štadióna, na ktorú zjskalo 2,5 mil. € zo
štátnych prostriedkov. Napriek tomu, že mesto malo zodpovednosť za prevádzku hokejového
tírnu aj keď hral v Spišskej Novej Vsi a nebola možnost‘ získavat‘ sponzorov, nešilo sa to tým
spósobom, ktorý práve opoziční poslanci napadli, t. j. podali trestné oznámenie v súvislosti
s prevodom pozemkov. Pripomenul, že toto vedenie mesta vždy konalo zodpovedne, v zmysle
slovenskej legislatívy, výsledkom čoho je aj to, že MHK 32 Liptovský Mikuláš je doteraz
v Tipsport lige Mesto našlo aj človeka. ktorý by bol ochotný viesť MHK 32, je však otázne
ako po uvedených hanopisoch dopadne hlasovanie výkonného výboru SZL‘H.

c) Interpeloval primátora mesta:

Poukázal na nedostatočne zrealizovanú rekonštrukciu zimného štadióna, ktová

doteraz stála cca 2.8 mil. €‚ čoje na vzhľadom na kvalitu vykonaných prác veľmi vysoká suma.
Pvedložil fotodokumentáciu, ktorá poukazuje na to, ako vyzerá štadión len po cca 1 roku
rekonštrukcie (opadávajúce omietky, navlhnuté dvere, atd‘.). Spýtal sa, či mesto v tejto
súvislosti zvažuje podanie reklamácie.

Odpovedané na zasacžnutí MsZ: Inj. Blcháč, PhD. — zimný štadión bol po rekonštrukcii
odovzdaný jeho prevádzkovatel‘ovi. ktorýmje spoločnosť JL aréna, v rámci koncesnej zmluvy.
ktorú MsZ schválilo v roku 2013. Táto spoločnosť by sa rnala postarať o to, aby také nedostatky
ako Mgr. Kultan predložil vo fotodokumentácii, neboli, pretože je to jej zodpovednosť, nie
zodpovednosť mesta. Zdóraznil, že mesto platí spoločnosti ročne 320 tis. E. Keď toto niekde
povie, všetci na neho pozerajú. „či sme spadli z neba“, pretože tol‘ko peňazí za prevádzku
zimného štadióna zrejme nikto neplatí. Mgr. Kultanovi pripomenul. že mesto nemá
s prevádzkou zimného štadióna nič spoločné, okrem toho, že platí uvedených 320 tis. E ročne
JL aréne. Mesto sa odvolá na interpeláciu Mgr. Kultana a na základe nej bude reklamovat‘ voči
JL aréne, že sa zle stará o zimný štadión a bude žiadat‘. aby dala všetky nedostatky do poriadku.
Zároveň mesto zvažuje, či v prosÉredí, v akom teraz pösobi, bude vhodné. aby pokračovalo
v súčasnom trende, t. zn., aby minulo zostávajúcich 900 tis. E, ktoré sú k dispozicii. Bude v tom
však pokračovat‘, lebo napriek tornu, že súčasné vedenie je spochybňované, chce, aby sa veci
dokončili, aj ked‘ si je vedorné, že každé dobré dielo je podrobené takejto nekalej kritike.
Vedenie mesta má vel‘kú radosf z toho, čo všetko sa v Liptovskom Mikuláši zrealizovalo.
hlavne na úseku rekonštrukcií ciest, chodníkov, atd‘.

2. Be. Ľubomír Raši

Interpeloval primátora mesta:

Ulica Sládkovičova — upozornil na nelegálne vrakovisko áut nachádzajúce sav blízkosti
pešej zóny — staré autá sú postupne rozoberané obyvatel‘mi — požiadal o odstránenie vrakov.
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10/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil niekol‘ko aktuálnych informácií:

1. Informoval, že mesto bude pozvánkou zvolávat‘ informačný seminár k rozpočtu mesta

Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 —2022. ktott sa bude konať dňa 14.2.20200 5.°°

hod. v malej zasadačke Mestského úradu.

2. Informoval o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu Liptovský Mikuláš k I. I.

2020 s tým, že na vlastnú žiadosť ukončil pracovný pomer doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., ktorého

vo funkcii nahradí PaedDr. Marta Gerbocová, Ide o veľrni dobre pripravenú pracovníčku, preto

si myslí, že bude odbor školstva zodpovedne riadiť. Dalej o ukončenie pracovného pomeru

požiadal Ing. Miloš Berník. vedúci odboru výstavby. Jeho zárnerom bob ukončit‘ pracovnÝ

pomer už v roku 2018. zo strany mesta však bol požiadaný o zotrvanie vo funkcii vzhFadom

k tomu, že sa začala realizovať rekonštrukcia ciest spösohom, ktorý navrhlo mesto a ktorý sa aj

uzavrel v roku 2018 stým, že niektoré rekonšrukcie sa dokončili ešte v roku 2019.

V súčasnosti Ing. Berník skončil pracovný pomer a zároveň sa odbor životného prostredia

a dopravy zlúčil s odborom výstavby, z ktorého sa stalo oddelenie tohto odboru a vedením

oddelenia výstavby bol poverený Ing. Matej Petran. Okrem toho boli vykonané určité drobné

zmeny v kancelárii prednostu MsU. ktoré je možné nájsť na webovej stránke mesta.

3. Informoval, že na základe aktuálnych údajov z oddelenia správy majetku mesto

Liptovský Mikuláš k dnešnému dňu eviduje 22 vol‘nch bvtov — takto prichádza o príjem

z nájmu mestských bytov za rok 2019 a prvé tnesiace roku 2020 v celkovej sume 22 430 €.

Pripomenul, že mesto sa znova pokúsi uchádzat‘ sa o priazeň zastupiteľstva na zmenu

všeobecne závázného nariadenia. a to na najbližšom rokovaní, ktoré bude následne po

prerokovaní a vyvesení rozpočtu.

4. V súvislosti so skládkou komunálneho odpadu informoval, že po tom. čo v pondelok

ráno prišlo opäť k havarijnej situácii, požiadal kolegov, aby zvolali všetkých kompetentných.

ktorých sa týkajú vytekajúce vody zo skládky, ktorých je veľké množstvo. Stretnutia sa

zúčastnili odborníci z Okresného úradu ZP, Krízového manažmentu, Povodia Váhu,

Rybárskeho zväzu, LVS, a.s., Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba, Civilnej obrany.

atď. Mesto má k dispozícii aj stanovisko životného prostredia k predmetnej skládke a bude túto

vec posúvať d‘alej na patríčné inštitúcie. Má tiež žiadosť od Rybárskeho zväzu, ktorou zväz

vyzýva mesto Liptovský Mikuláš vykonať všetky potrebné kroky k čo najrýchlejšiemu

opatovnému uzatvoreniu a rekultivácii skládky s tým. že táto povinnost‘ vyplýva mestu

z rozhodnutia Slovenskcj inšpekcie životného prostredia. Pripomenul. že platí aj uznesenie

mestského zastupiteľstva z októbra minulého roka, ktoré odsúhlasilo. že skládku je potrebné

uzatvoriť do konca roka 2021 v zmysle rozhodnutia inšpekcie ZP a že je potrebné si na to

zobrat‘ úver.

5. Uviedol, že termín zasadnutia mestského zastupiteFstva sa s najväčšou

pravdepodobnosfou stanoví (pokial‘ dójde k určitej zhode na stretnutí zvolanom na 14. 2. 2020)

na 5. 3. 2020, kde by mal byť prerokovaný aj rozpočet mesta na rok 2020 a roky 2021 —2022.

Požiadal poslancov, aby si svoje pracovně povinnosti zabezpečili tak, aby sa zasadnutia ĚvIsZ

mohli zúčastnit‘ — požiadal ich o spätnú väzbu. Pokial‘ by im uvedený termín nevyhovoval,

móže sa MsZ prípadne zvolat‘ na 12. 3. 2020, on však navrhuje termín 5. 3. 2020, aby sa MsZ

vysporiadalo s rozpočtom. V súvislosti s hokejom poznamenal, že mesto eviduje snahu
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niektorých klubov, ktoré majú povinnost‘ platit‘ príspevok do SZEH a nezaplatili ho. vvhovárať

sa nato, že nemajú peniaze od mesta. Tieto peniaze však nemóžu mat‘, pokial‘ nebude schválený

rozpočet, preto by ocenil, keby MsZ rozpočet prerokovalo.

Poukázal na stretnutie k návrhu rozpočtu dňa 16. 1. 2020, kde vyzýval poslancov

odmietajúcich podporiť návrh mesta na rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovísk. kde sú

pnpravené projekty a povolenia na cca 95 %‚ ak inajú iný spósob zabezpečenia týchto invesfcii.

aby ho predložili. Poslanec MUDr. Barok vtedy navrhoval, že 50 % z celkovej hodnoty by sa

mohlo realizovať spósobom, který rozbehlo mesto (takto spósob v mom meste bol

spochybnený konkurenčnou firmou a (had pre verejné obstarávanie rozhodol, že tento spösob

je protiprávny, ale následne Rada úradu pre verejné obstarávanie zrušila rozhodnutie UVO

a vyhlásila, že tento spósobje v súlade so zákonom) a druhých 50% hodnoty investičných akcií

by sa realizovalo z v]astnýeh zdrojov. Pripomenul, že mesto vlastně zdroje nemá; mohlo by ich

ušetriť na dotáciách. ktoré v roku 2020 neposkytne futbalovému klubu, hokejovému klubu

a ďalším — vtom prípade by malo k dispozícii 650 tis. €. Takýmto spósobom však nic je možné

realizovat‘ rekonštrukcie eiest.
Vyjadril nádej, že po 5. marci 2020 (resp. po 12. marci 2020, ak by poslancom termín 5. 3.

2020 nevyhovoval) zavládne normálny stav, ak bude rozpočet mesta schválený. Pripomenul,

že v zmysle zákona má mesto na zvolanie ďalšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva 3

mesiace, bude však navrhovat‘. aby MsZ bob zvolané na 5. 3. 2020.

6. Pozval všetkých na fašiangový sprievod mestont ktorý sa bude konat‘ 21. 2. 2020.

11/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta. poďakoval všetkým prítomnm za účast‘

a zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukončil.

Ing. Marta Gutraiová Ing. .$ Blc/áč, PhD.

prednostka MsIJ hmátd- mesta

Overovatelia zápisnice: ‚7‘

Soňa Čupková

Ing. Jozef Bobák

Zapísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 18. 02. 2020

11


