
ZÁPIS 
z neuskutočneného pokračujúceho XLII. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Liptovskom 
Mikuláši, ktoré bolo zvolané na deň 7. marca 2022 o 15.00 hod. online formou cez platformu 
Microsoft Teams. 

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

POSLANCI MsZ: 

1/ MUDr. Miroslav Boďa 
21 Soňa Čup ková 
31 Ing. Matej Géci 
41 Marta Jančušová 
51 Bc. Marek Nemec 
61 Mgr. Miroslav Neset 
71 Michal Paška 
81 Ľuboš Trizna 
91 Ing. Rudolf Urbanovič 
101 MUDr. Marta Voštináková 
11/ MUDr. Andrea Žideková 

OSPRAVEDLNENÍ: 
1/ Ing. Jaroslav Čefo 
21 Mgr. Ľubica Staroňová 

NEOSPRAVEDLNENÍ: 
II MUDr. Jaroslav Barok 
21 Ing. Jozef Bobák 
31 Peter Cibák 
41 Ing. Lucia Cukerová 
51 Mgr. Anna Dvorščáková 
61 Mgr. Vincent Kultan 
71 MUDr. Michal Luníček 
81 Bc. Ľubomír Raši 
91 Ing. Jozef Repaský 
101 Mgr. Ján Smieško 
11/ MUDr. Alžbeta Smiešna 
121 Mgr. Táňa Šufliarská 

PRIZVANÍ: 
1/ PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ 
21 Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta 
31 Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ 
41 mDr. Miroslava Javomická, vedúca odboru právneho MsÚ 
51 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu 
MsÚ 



Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, uviedol, že toto pokračovanie XLIL zasadnutia 
zvolal na základe toho, že bod programu "Zaradenie nových príjmových a výdavkových 
položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektu 
"Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši"", 
ktorý zostal neprerokovaný na zasadnutí 3. marca 2022 je nutné prerokovať skôr ako IO. marca 
2022, keď má podľa uznesenia mestského zastupiteľstva pokračovať XLII. zasadnutie. Napriek 
prísľubu zo strany všetkých štyroch poslaneckých klubov, že budú ochotní tento jeden bod 
programu prerokovať 7. marca 2022, tak poslanecká väčšina nie je prítomná. 

Upozornil, že žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup drviča kuchynského odpadu už 
bola schválená a dotácia vo výške 150 000 € bola poskytnutá na účet mesta. V prípade, že 
nebude možné naplniť podmienky dotačnej zmluvy, hrozí riziko, že mesto bude musieť vrátiť 
poskytnutú dotáciu a toto zariadenie si zabezpečiť v plnej výške z vlastných zdrojov, aby bola 
naplnená zákonom stanovená požiadavka potreby zhodnocovania kuchynského odpadu. Ďalej 
uviedol, že predmetné doplnenie nových rozpočtových položiek je možné aj počas 
rozpočtového provizória a mestské zastupiteľstvo v minulosti túto možnosť viackrát využilo. 
Ďalej poznamenal, že uznesenie o prerušení zasadnutia z 3. marca 2022 je neplatné, nakoľko 
podľa zákona je bez podpisu primátora platné iba uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného 
kontrolóra a uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu. Toto uznesenie 
o prerušení zasadnutia zatiaľ nepodpísal, pričom má na to k dispozícii zákonnú lehotu desiatich 
dní. 

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, vzhľadom na to, že sa ani do pol hodiny po čase 
určenom pre začatie rokovania nezišiel dostatočný počet poslancov, o 15.35 hod. skonštatoval, 
že mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. 

\/J 
PhDr. ~h'J;1yrík 

prednos;':-[sU 

Zapísal: Mgr. Ján Karašinský 

V Liptovskom Mikuláši, IO. 3. 2022 

Ing. J.ä#, BIctiäč, PhD. 
pri~ator mesta 


