
ZÁPISNICA Č. 4/2021
z pokračujúceho XXXVI. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskorn Mikuláši, ktoré
sa uskutočnilo dňa 8. apríla 2021 o 15.00 hod. online formou cez platformu Microsofl Teams

PR ÍTOM NÍ:
Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta

POSLANCI MsZ:

1/ MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3! MUDr. Miroslav Boďa
4! Peter dhák
5! Ing. Lucia Cukerová
6/ Ing. Jaroslav Čefo
7! Soňa Čupková
8! Mgr. Anna Dvorščáková
9! Ing. Matej Géci
I 0! Maila Jančušová
11! Mgr. Vincent Kultan
12! MUDr. Michal Luníček
13/ Bc. Marek Nemec
14/ Mgr. Miroslav Neset
15! Michal Paška
16! Bc. Ľubomír Raši
17! Ing. Jozef Repaský
18/ Mgr. Ján Srnieško
19! MUDr. Alžbeta Smiešna
20! Mgr. Lubica Staroňová
21! Mgr. Táňa Šufliarská
22/ Luboš Trizna
23/ Ing. Rudolf Urbanovič
24! MUDr. Marta Voštináková
25/ MUDr. Andrea Zideková

PRIZVÁNÍ:
1/ PhDr. Michal Lavrík. prednosta MsÚ
2/ Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta ‚

3/ Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsU
4! Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelenia daní a poplatkov MsU
5/ Ing. Dušan Grešo. riaditeP Verejnoprospešných služieb
6! Bc. Jana Piatková, riadireľka Informačného centra
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Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta, uviedol, že pokračujúce XXXVI. zasadnutie bob
zvolané na základe uznesenia mestského zastupitel‘stva Č. 20/2021 z 11. marca 2021.
Pripomenul vyjadrenie Mgr. Vincenta Kultana, ktorý na zasadnutí 11. marca 2021 pri svojej
požiadavke prerušiť mestské zastupiteľstvo uviedol, že „podl‘a schváleného programu by mali
nasledovať body týkajúce sa návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021. Nakol‘ko
sa primátor vyjadril, že záverečný účet za rok 2019 nepodpíše, zároveň nie je možné využit‘
prebytok z rezervného fondu a poslancom bol deň pred zasadnutím doručený pozmeňujúci
návrh rozpočtu, ktorý ho zásadným spósobom mení, požiadal o nové vypracovanie návrhu
rozpočtu. Predložil návrh na uznesenie v zmysie Rokovacieho poriadku MsZ či. 6 ods. 7 na
prerušenie XXXVI. zasadnutia mestského zastupiteľstva a zvolanie jeho pokračovania na 8. 4.
2021 na 15.00 hod. online fonnou ccz platformu Microsoft Teams.“

Informoval, že zo zasadnutia 1 L marca 2021 bol z programu vyradený bod „Informácia
o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR „Prevody nehnuteľného majetku
mesta“ vykonanej v meste Liptovský Mikuláš v čase od 08.09.2020 do 28.01.202 1“, pričom
práve dnes boia mestu doručená odpoveď od vedúceho pracovnej skupiny Najvyššieho
kontroiného úradu Ziiina, v ktorej sa uvádza: „Takýto prípad sme ešte nemali. Mesto si zvolí,
akou formou bude predkladať posiancom správu o kontrole NKU, t. j. predloží celý elaborát
vypracovaný ako protokol alebo infosprávu. Zákon to neukladá.“

Dalej uviedol, že 19. marca 2021 v poobedňajších hodinách zaslala vtedajšia vedúea
finančného odboru vedeniu mesta e-mail so znením: „Predmet: Upravený návrh rozpočtu mesta
na rok 2021 a roky 2022 — 2023. Dobit dcň, oznamujem vedeniu mesta, že finančný odbor
pripravil upravený Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 a roky 2022—2023, kde bol zapracovaný
pozmeňujúci návrh, ktorý bol zaslaný posiancom deň pred rokovaním mestského
zastupiteľstva, boli zapracované ešte aj drobné úpravy a boli opravené chyby, ktoré sa zistili po
zverejnení. V upravenom návrhu bola zapracovaná úprava

— vylúčenie z príjmovej oblasti
Prevod prostriedkov z peňažných fondov — rezervný fond, úprava v kapitálových výdavkoch a
úprava finančných operácii o zapojený prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo
výške 746 838 €. Momentálne zostal v príjmoch zapojený len prcbytok hospodárenia (rezervný
fond) z roku 2019 vo výške 1 118 661 E... Upravený návrh spolu so správou pre zasadnutie
mestského zastupiteľstva doručím v pondelok 22. marca 2021 ráno do kancelárie vedenia, aby
bol k dispozícii na poradu vedenia. Ak vedenie rozhodne, že s úpravou súhlasí, tak Návrh
rozpočtu na rok 2021 a roky 2022—2023 sa musí z úradnej tabule a webovej stránky v pondelok
zvesiť a v utorok zverejníme túto novú verziu, kde bude dodržaná 13-dňová lehota pred
rokovaním 8. apríla 2021. Následne bude normábne prebiehať l0-dňová lehota na
pripomienkovanie a po skončení tejto lehoty sa pripomienky vyhodnotia. Je na zvážení, či je
potrebné zvolávat‘ finančnú komisiu k takto upravenému návrhu.“

Proces následne pokračoval v zmysle zákona, rozpočet bol zverejnený a 25. marca 2021
bol hlavný kontrolór požiadaný o odborné stanovisko k návrhu rozpočtu. V nadváznosti na to
1. apríla 2021 o 14:31 hod. zaslal hlavný kontrolór „Doplnok k odbornému stanovisku hlavného
kontrolóra mesta Liptovský Mikuláša k „návrhu“ rozpočtu mesta na rok 2021 a roky 2022 a
2023“ s textom „Dobrý deň. Posielam doplnok k návrhu rozpočtu. Prosím, poslať poslancorn.
Doručím neskór aj písomne, ked‘ dostanem povolenie prísť do práce.“ 2. apríla 2021 zaslala
PhDr. Marcela Jašková pripomienky k návrhu rozpočtu mesta — bol to sviatok a zároveň
posledný deň l0-dňovej lehoty na predkladanie pripomienok. Uviedol, že v zákone č. 7 1/1967
o správnom konaní sa uvádza, že „ak konice lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného
pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň“, čo je v tomto prípade 6.
apríl 2021. Na tento deň bola zvolaná komisia, vyhodnotené pripomienkové konanie
a poslancom zaslaná príslušná správa. Nakoľko však termín pokračujúceho zasadnutia bol
určený na 8. apríla 2021, nebolo možné splniť trojdňovú lehotu na zverejnenie
pripomienkového konania pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Preto by sa zástupcovia
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jednotlivých poslaneckých klubov mali vyjadriť, či v tejto situácii má zasadnutie pokračovať
alebo nic.

Za zapisovateľa bol určený Mgr. Ján Karašinský, za overovateľov zápisnice MUDr.
Miroslav Boďa, Ing. Jozef Bobák a návrhová komisia pracuje v zložení Mgr. Vincent Kultan,
Mgr. Táňa Sufliarská a Michal Paška. Prítornných je 25 poslancov a mestské zastupiteľstvo je
uznášani aschopné.

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

Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupitel‘stva — rozumic tornu tak, že primátor mesta
sa pýta poslancov, či má mestské zastupitel‘stvo rokovat‘ o bodoch, pri ktorých vedenie mesta
a predkladatelia materiálov nesplnili zákonné náležitosti.

Ing. Blcháč, PhD. — vedenie mesta nepostupovalo nezákonne a rešpektovalo uznesenie č.
20/2021, na základe ktorého bob rozhodnutím 14-tich poslancov pokračovanie zasadnutia
stanovené na 8. apríla 2021 o 15.00 hod. Toto uznesenie muselo vedenie mesta rešpektovať,
pričom v súvislostí s vyjadreniami PhDr. Jaškovej bob možné prepracovaný návrh rozpočtu
zverejniť najskór 23. marca 2021. Desaťdňová lehota na predkladanie pripomienok uplynula 2.
apríla 2021, teda v deň štátneho sviatku. Lehota sa automaticky podl‘a zákona posunula na 6.
apríla 2021. Príslušná komisia, ktorá sa zaoberala vyhodnotením pripornienok, zasadla 6. apríla
2021. Nemyslí si, že by vedenie mesta v niečom pochybilo, ked‘že všetky termíny bolí
dodržané.

Ing. Čefo — v tejto súvislosti požiadal o vyjadrenie Mgr. Alušica. Podľa jeho názoru má byť
dodržaná trojdňová lehota na zverejnenie výsledkov pripomienkového konania pred
zasadnutím rnestského zastupitel‘stva.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Čefa sa prihlásila Ing. Cukerová.

Ing. Lucia Cukerová, poslankyňa mestského zastupiteľstva — rovnakú vec nešili aj na zasadnutí
finančnej komisie. Výkladu Ing. Blcháča, PhD. však nerozumie.

Ing. Blcháč, PhD. — predkladatelia návrhu o prerušení mestského zastupiteľstva si vtedy zrejme
neuvedomili, že dójde ku kolízii terrnínov. Ak chce mestské zastupiteľstvo rokovať, tak sa móže
zhodnúť na tom, že porušcnic tejto trojdňovej lehoty je akceptovatel‘né. Jeho záujmom je, aby
mestské zastupiteľstvo prerokovabo kompletný program.

Ing. Čefo — vyjadrenie vnímal aj ako určité zbavenie sa zodpovednosti zo strany primátora
mesta. Je pripravený rokovat‘ o všetkých bodoch programu.

Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta — poukázal na zákon č. 7 1/1967 o správnorn konaní,
v ktorom sa uvádza, že „ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja,
je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň“.

Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupitel‘stva — pokial‘ je primátor presvedčený
o tom, že všetko je zákonné, mal by nechať v zasadnutí pokračovať. Ak má však pochybnosti,
tak predkladateľ má právo predmetný bod z rokovania stiahnuť.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásil Ľ. Trizna.
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Ľ. Trizna — zaujíma ho, či Mgr. Kultan pri stanovení dátumu pokračovania zasadnutia zvážil
všetky predmetné termíny a lehoty.

Mgr. Kultan — poukázal na to, že mesto zverejnilo nový návrh rozpočtu až 23. marca 2021
a z toho dóvodu nemohli byt‘ dodržané dané lehoty.

Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta — termín pokračujúceho zasadnutia bol
stanovený Mgr. Kultanorn a odsúhlasený 14-timi poslancami. Poslanecký klub, ktorého je
predsedom, mal záujem pokračovať v rokovaní II. marca 2021. Poclľa smernice je gestorom
prípravy rozpočtu vedúca finančného odboru a ona sama na ňnančnej komísii pred zasadnutím
11. marca 2021 za póvodný návrh zahlasovala. Následne však na základe rozhodnutia
poslancov (vypustíť z návrhu vyše 700 000 € ako prebytok za rok 2020) musel finančný odbor
pripravit‘ zmenu rozpočtu, čo je časovo náročná úloha a nie je možné ju zvládnuť v priebehu
jedného či dvoch dní. Podľa jeho skúseností a praxe z verejnej správy postupovalo vedenie
mesta správne a lehoty sa posunuli v súlade So zákonom.

S faktickou poznámkou na vystúpcnie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Ing. Čefo a Ing. Cukerová.

Ing. Čefo — nerozurnie tornu, že vedenie mesta niečo vytýka poslancom, pokiar chybu mohla
urobiť vtedajšia vedúca odboru ako zamestnankyňa mesta. Vcdcnic mesta si to malo ustrážiť,
pričom opätovne predkladá návrh rozpočtu, ktorýje nezákonný.

Inp. Cukerová — má tiež určité skúsenosti s pripravou rozpočtu a poukázala na to, že vtedajšia
vcdúca finančného odboru už v súčasnosti nieje zamestnankyňou mesta. Vedenie mesta si malo
ustrážíť všetky predmetné lehoty.

Ing. Urbanovič — zrejme ho poslanci dobre nepochopili a nesůhiasí s názorom, že by bol návrh
rozpočtu nezákonný. PhDr. Jašková na finančnej komisii pred zasadnutím 11. marca 2021
zahlasovala za návrh rozpočtu a v žiadnom prípade to nebol dóvod na ukončenie jej pracovného
pomeru.

Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta — podotkol, že vtedajšia vedúca finančného odboru
hlasovala za predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie mestského zastupiteľstva, nehlasovala
za podporu návrhu rozpočtu, ku ktorému aj neskór vyjadrila svoj názor predložením
pripomienky. V rýchlosti nedokáže vyhodnotit‘ názor Ing. Blcháča, PhD. k predmetnýrn
lehotám. Faktom však je, že termíny mali byť dodržané pri príprave a zverejňovaní návrhu
rozpočtu. Ak by bol zverejnený skór ako b dní, čo je najkratšia zákonná lehota, mohlo sa
tomuto problému vyhnúť. Zákon v prípade trojdňovej lehoty na zverejnenie výsledkov
pripomienkového konania pred zasadnutím mestského zastupitel‘stva sa musí dodržať, nic je
možné ho obísť. Prípadné schválenie rozpočtu by malo v sebe túto chybu, čo uznáva aj primátor
mesta a preto nie je na tomto zasadnutí možné o rozpočte rokovat‘.

Ing. Blcháč, PhD. — spýtal sa, či teda Mgr. Alušic neodporúča d‘alšie pokračovanie zasadnutía.

Mgr. Alušic — skbr konštatuje, že zákon to nedovoľuje.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Alušica sa prihlásili Ing. Urbanovič, Mgr. Kultan
a Ing. Cukerová.
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Ing. Urbanovič — uviedol, že v zápisnici fnančnej komisie z8. marca 2021 sa uvádza, že dvaja
členovia komisie boli za rozpočet a traja proti.

Mgr. Kultan — viackrát zaznela zmienka o tom, že nejakú chybu urobila už bývalá vedúca
fnančného odboru. PhDr. Jašková neurobila žiadnu chybu a sama uviedla, že bola odstavená
od prípravy rozpočtu. Následne už ako občianka predložila ukážkovo spracovanú pripomienku
k návrhu rozpočtu, ktorá nešila problém zákonnosti rozpočtu. Mesto ju však ignorovalo
a vážnym spósobom pochybilo pri termínoch.

Inp. Cukerová — to, aká bola realita zrejme zaznie vo vystúpení Mgr. Alušica.

Mgr. Alušic — upozornil na to, že komisie sa móžu uzniesť na to, či daný materiál členovia
odporúčajú alebo neodporúčajú na prerokovanie mestskému zastupitel‘stvu. PhDr. Jašková,
ktorá v decembri 2020 nepodporila prerokovanie návrhu rozpočtu na mestskom zastupitel‘stve
a upozornila na hrozbu nútenej správy, teda na marcovom zasadnutí komisie podporila
odporúčanie prerokovať návrh rozpočtu na mestskom zastupiteľstve, nie však samotný návrh
rozpočtu.

Ing. Blcháč, PhD. — ohradil sa voči vyjadreniam o tom, že by bol niekto prepustený kvóli
veciam, ktoré sa spomínajú v rozprave. Zopakoval, že upravený návrh rozpočtu spolu so
správou pre zasadnutie mestského zastupitel‘stva doručil finančný odbor v pondelok 22. marca
2021 do kancelárie vedenia mesta a naslcdujúci deň bol aj zverejnený.

Následne vyhlásil 10-rninútovú prestávku. Po jej skončení sa do rozpravy prihlásil Ing.
Urbanovič.

ing. Urbanovič — predložil návrh na uzncsenie v znení: „Na základe doterajšieho pricbchu
mestského zastupitel‘stva a odporúčania hlavného kontrolóra mesta, že zákon neumožňuje
pokračovat‘ v rokovaní mestského zastupitel‘stva, navrhujem, aby v zmysle rokovacieho
poriadku mestského zastupiteľstva Čl. 6 ods. 7 bob rokovanie XXXVI. zasadnutia prerušené a
aby primátor mesta opäť zvolal pokračovanie mestského zastupitel‘stva na 22. apríla 2021
o 15.00 hod. online fonou.“

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Ing. Čefo a Mgr. Kultan.

Ing. Čef‘o — uviedol, že v zostávajúcom programe sú okrem bodov týkajúcich sa rozpočtu aj mé
body a preto si nemyslí, že by malo byt‘ rokovanie prerušené, ak v súlade 50 zákonom nie sú
len body týkajúce sa rozpočtu.

Mzr. Kultan — poukázal na to, že Mgr. Alušic vo svojom vystúpení hovoril o nezákonnosti
niektorých bodov a nie o odporúčaní, aby sa nepokračovalo v rokovaní. Požiadal o 5-minútovú
prestávku pred hlasovaním.

Ing. Urbanovič — uviedol, že jeho návrh vychádza z diskusie a určitých pochybností, ktoré sa
objavili. Vzhľadom nato, že program bol schválený 11. marca 202 luž nic je možné dodatočne
z neho vypustiť niektoré body, keďže to rokovací poriadok neumožňuje. Ten umožňuje
v priebehu rokovania iba zaradiť do programu nejaký nový bod.

Následne bola vyhlásená 5-minútová prestávka.
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Ing. Blcháč, PhD. — požiadal o vyjadrenie PhDr. Lavríka a Mgr. Alušica.

PhDr. Michal Lavrík, prednosta mestského zastupitel‘stva — vzhl‘adom na doterajší priebeh
a závažnosť problematiky navrhuje rokovanie prerušiť.

Mgr. Alušic —je toho názoru, že na tomto zasadnutí by sa nemal schvaľovať rozpočet. Zároveň
si však myslí, že rokovanie může pokračovať ďalšími bodmi, pokiaľ predkladatelia dané
materiály o rozpočte stiahnu.

Ing. Blcháč, PhD. — podľa jeho názont by sa malo rokovanie prerušiť. V prípade, že
prekladatelia dané body nestiahnu, tako nich mestské zastupiteľstvo nemůže rokovať, nakol‘ko
by postupovalo proti zákonu o obecnom zriadení.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh Ing. Urbanoviča prerušiť zasadnutie. Mestské
zastupitel‘stvo predložený návrh neschválilo (1.1 za, 6 proti, 7 zdržali Sa, 1 nehIasova).
Uznesenie nebolo prijaté.

PROGRAM:
1/ Vyhodnotenie priponiienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok

2021 a roky 2022—2023
2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Liptovský

Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 —2023
3/ Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 —2023
4/ Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš — príspevkovej

organizácie na rok 2021 s výhl‘adom na roky 2022 —2023
5/ Návrh rozpočtu Informačného centra Liptovský Mikuláš — príspevkovej

organizácie na rok 2021 s výhl‘adom na roky 2022 —2023
6/ Návrh na odvolanie Mgr. Martina Alušica z funkcie hlavného kontrolóra mesta

Liptovský Mikuláš
7/ Organizačně otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského

zastupiteľstva zročných k 26.2.2021
8/ Interpelácie poslancov
9/ Informácie
10/ Záver

1/ VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 -2023

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ. Uviedol, že na
vyhodnotenie pripomienok k rozpočtu boIn primátorom mesta vymenovaná komisia, ktorá
stanovila záver k pripomienkam s výsledkom, či im vyhovuje alebo nevyhovuje.

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

Mr. Táňa Šufliarská, poslankyňa mestského zastupiteľstva — v dóvodovej správe sa uvádza,
že vyhodnotenie pripomienok je predkladané v zmysle 6 ods. 4 až 7 a 9 ods. 2 zákona o
obecnom zriadení 369/1990 Zb. Podotkla, že v zmysle týchto odsekov musí byť vyhodnotenie
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pripomienok predložené poslancom v písomnej forme najmenej tri dni pred rokovanírn, čo
nebolo splnené.

Inu. Čefo — 6. apríla 2021 zasadla finančná komisia a nemohla konštatovať nič mé len to, že
pripornienky zaslané PhDr. Jaškovou neboli vyhodnotené v zákonnej lehote a teda nieje možné
o tomto bode rokovať.

Ing. Urbanovič — lehota stanovená na vyhodnotenie pripomienok sa posunula na prvý pracovný
deň po sviatkoch, ktorýrn bol 6. apríl 2021 a podl‘a jeho právneho vedomia a praktických
skúseností nebolo možné tieto pripomienky vyhodnotíť skór. Nedošlo teda k ničomu
nezákonnému a materiál mohol byť pokojne prerokovaný a schválený.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásil Ing. Bobák.

Ing. Jozef Bobák, poslanec mestského zastupiteFstva — vyhodnotenie pripomienok bob
poslancom zaslané až po konaní finančnej komisie a na základe podnetu, ktorý zaznel na jej
zasadnutí.

Ing. Urbanovič — nehovoril o fnančnej komisii, ale o lehotách a termínoch.

Mgr. Kultan — pripojil sa k názoru, že pripomienky neboli zaslané včas a stalo sa tak len na
základe podnetu ftnančnej komisie. Pripornienka PhDr. Jaškovej bola pripravená profesionálne
a mala za cid‘ napravit‘ nezákonnost‘ navrhovaného rozpočtu.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásili Ing. Urbanovič, Ľ. Trizna
a Ing. Čefo.

Ing. Urbanovič — zopakoval, že lehota bola podľa zákona posunutá na 6. apríla 2021 a len v prvý
pracovný deň po sviatkoch mohla zasadať komisia určená na vyhodnotenie pripomienok. Za
dodržanie predmetných lehót bola zodpovedná práve vtedajšia vedúca fmnančného odboru
PhDr. Jašková.

Ľ. Trizna — v minulosti Mgr. Kultan prácu fnančného odboru pod vedením PhDr. Jaškovej
kritizoval.

Ing. Čefo — pripomienku PhDr. Jaškovej považuje za odbornú, pričom zosúlaďovala návrh
rozpočtu mesta so zákonom a zákonnými normami. Zo strany mesta však boba táto pripomienka
odignorovaná.

Mgr. Kultan — zopakoval, že zo strany mesta neboli dodržané zákonné lehoty.

Mgr. Alušic — trojdňová lehota je stanovená zákonom, pričom deň zasadnutia rnestského
zastupitel‘stva sa ako samostatný deň nepočíta. Návrh rozpočtu mal byť zverejnený skór ako
23. marca 2021. Body programuje však možné prerokovať okrem mého aj preto, aby zazneli
názory a výhrady poslancov a mohli byť zohl‘adnené pri neskoršom schvaľovaní rozpočtu.
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Inz. Blcháč, PhD. — zdůraznil, že mestské zastupiteľstvo rokuje protizákonne a malo odsúhlasiť
prerušenie rokovania.

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

Mcstské zastupiteľstvo predložený návrh neschválilo (11 za, 12 zdržali Sa, 1 nehlasoval).
Uznesenie nebolo prijaté.

2/ ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU
ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 -

2023

Správu predložil Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta. Podl‘a zákona
o rozpočtových pravidlách úzernnej samosprávy může byť rozhodnuté o využití prebytku
rozpočtu za roky 2019 a 2020 najskůr až pri jeho prerokovávaní na mestskom zastupitel‘stve.
Prevod do rezervného f‘onduje možný až po schválení záverečného účtu a s týmito financiami
je potom možné počítať pri príprave rozpočtov na d‘alšie roky. Rovnako ako v prípade potreby
schválenia mých rozpočtových položiek nie je správne a zákonné uvádzať takéto položky
v návrhu rozpočtu. Hoci niektoré položky boli z rezervného fondu vypustené, neboli vypustené
v mých častiach návrhu rozpočtu. Ak sa napríklad v prípade skládky odpadov počíta s prijatím
úveru a so splátkami úrokov, je potrebné splácať aj istmu. Formálne sa však istina vyradila,
pretože sa počítalo s tým, že bude splácaná z rezervného fondu. Skutočnosť je ale odlišná,
ked‘že daný úver v návrhu rozpočtu zostal. Pripomenul, že podl‘a zákona musí ísť do rezervného
fondu iba 10% prebytku rozpočtu z predošlého roka a ostatné finančné prostriedky sa móžu
nasmerovať do mých fondov, ktorých použitie nie je tak striktne obmedzené zákonom. Zo
spomínaných důvodov však nie je možné návrh rozpočtu schváliť. Je však možné o ňom
diskutovat‘, zapracovať pripomienky a dohodnút‘ sa na riešení.

Ing. Blcháč, PhD. požiadal o prehranie videa s vyjadrením PhDr. Michala Kaliňáka PhD.,
riaditeľa kancelárie Združenie miest a obcí Slovenska, v ktorom zaznelo: „Havný kontrolór
musí byť zo zákona nezávislý, musí sledovať účelnosť, efektívnosť, ale aj transparentnosť. Jeho
rečou musí byť reč odbornosti... Akékoľvek mé formy komunikácie nemajú nič spoločné
s nezávislou kontrolou a tu treba otvorene povedať, že pri čítaní tejto správy išla odbornosť
dozadu a bola svojím spůsobom zatienená mými konštatovaniami skůr žurnalistického rázu.
Toto nieje štandardné a ak to nic je prvý prípad, tak musíme konštatovať, žeje to výnimočnosť.
Toto sa nestáva ato práve preto, že pozícia hlavného kontrolóra je v reči odbornosti
a posudzovania v intenciách zákonov a nic v mapovaní a glosovaní vývoja... Toto musia
posúdiť všetci poslanci ako členovia zastupiteľstva, či na základe týchto vyjadrení si dokážu
vytvorit‘ alebo umocnit‘ odborný názor k zahlasovaniu za návrh rozpočtu... Priznám sa, že za
dvadsať rokov, čo sa hýbem v komunálnej politike, som takéto niečo nevidel. Kontrola je už
iba reakciou na rozhodnutia a tam musí nastúpiť on z hľadiska metodiky a zároveň by mal cítiť
mieru zodpovednosti za samotnú prevenciu a mal by sa na konci dňa spovedat‘ nielen orgánom
činným v trestnom konaní, ale aj ministerstvu financií, ÚVO a NKÚ.“

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Urbanovič a Ľ. Trizna.
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Ing. Urbanovič — dané stanovisko nepovažuje za odborné stanovisko, ale za politický pamflet.
Nie je objektívne, nestranné a nezaujaté. Ide skór o osobný útok na primátora mesta, pričom
zopakoval, že za návrh rozpočtu je zodpovedný prednosta mestského úradu prostredníctvom
flnančného odboru a jednotlivých gestorov programov. Hlavný kontrolór týmto spósobom
stráca svoju dóveryhodnost‘ a odbornosť. Poslanci si nedokážu na základe jeho stanoviska
vytvoriť názor o návrhu rozpočtu.

Ľ. Trizna — súhlasí s názororn Ing. Urbanoviča a poukázal na osobné útoky hlavného kontrolóra
na primátora mesta. Od hlavného kontrolóra bude žiadat‘ ospravedlnenie za jeho vyjadrenia
v odbornom stanovisku a zdóraznil, že firma, v ktorej v minulosti pósobil, v dobe odkedy je
zástupcom primátora mesta nikdy nefakturovala mestu ani jedno euro.

Mur. Aušic — situácia v meste skutočne nic je štandardná, a to preto, že poslanecký zbor je
ignorovaný a primátor zneužíva svoje právomoci. Uviedol, že primátor mesta ako najvyšší
zástupca mesta nesie značnú zodpovednosť. Poslanci ani hlavný kontrolór nedostávajú takmer
žiadne informácie, ktoré od vedenia mesta požadujú. Bol by rád, aby sa obe strany dokázali
zhodnúť na riešení stým, že jeho hlavná výhrada v prípade návrhu rozpočtu sa týka * 16 ods.
8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Je pritom pripravený vedeniu mesta
kedykoľvek podať pomocnú ruku.

Ing. Blcháč, PhD. uviedol, že hlavný kontrolór svoj materiál nazval „Doplnok k odbornému
stanovisku hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláša k „návrhu“ rozpočtu mesta na rok
2021 a roky 2022 a 2023“. K dispozícii tak nic je riadne odborné stanovisko k návrhu rozpočtu,
ktorý bol zverejnený 23. marca 2021. Hlavný kontrolór vo svojom stanovisku prezentuje najmá
politické úvahy. Poukázal na tvrdenie hlavného kontrolóra o tom, že mestu hrozí nútená správa.
Je toho názoru, že ide o šírenie poplašnej správy. Pripomenul, že kvóli odporúčaniu hlavného
kontrolóra si mesto nezobralo od štátu bezúročnú póžičku vo výške viac ako 700 000 €‚ ktorá
sa s vel‘kou pravdepodobnosťou napokon pretransformuje na grant. Následne poukázal na to,
že Mgr. Alušic je právnym poradcom mesta Ružomberok a vo svojich vystúpeniach na
tamojších zasadnutiach mestského zastupiteľstva sa prezentuje ako advokát, hoci ním nie je,
ked‘že má prerušený výkon činnosti.

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

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (13 za, 9 proti, 1 zdržal sa). Uznesenie bob
prijaté pod čislom 21/2021.

3/ NÁVRH ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY
2022 —2023

Správu predložila Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia micstnych daní
a poplatkov. Zacitovala zo zákona 5 83/2004 o rozpočtových pravidlách úzcmnej samosprávy,
v ktorom sa uvádza, že rozpočet „je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce
alebo vyššieho územného celku, v ktorom sú v rámci ich pósobnosti vyjadrené zámery rozvoja
územia a potricb obyvateľov vrátane programov obce“ a „obec a vyšší územný celok sú pri
zostavovaní rozpočtu povinní prednostne zabezpečit‘ krytie všetkých závázkov, ktoré pre ne
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vyplývajú z plnenia povinností“. Rozpočet je teda v tomto ponímaní plánom, ktorý obsahuje
určité zámery.

Navrhla doplnit‘ do návrhu bod 9. v znení „Opravy a rekonštrukcie miestnych
komunikácií na rok 2021 v celkovom rozpočtovanom objeme 1 748 503 € s dobou splatnosti
záväzku 10 rokov. Výsledná cena diela vzíde z verejného obstarávania zhotovitel‘ai‘

V zákone sa ďalej uvádza, že „po skončení rozpočtového roka obec a vyšší územný
celok údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracujú do záverečného účtu obce a
záverečného účtu vyššieho územného celku... Obec a vyšší územný celok sú povinní dat‘ si
overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu... Nevyčerpané prostriedky obec alebo
vyšší územný celok prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí
do rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku ako príjmovú finančnú operáciu.“
O prebytku hospodárenia na rok 2020 má mesto vypracovanú správu nezávislého auditora,
v ktorej sa konštatuje, že mesto konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách. Prebytok hospodárenia za rok 2020 je vo výške I 205 227,87 € a návrh záverečného
účtu je obec povinná prerokovat‘ najneskór do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtovaného
roka. Rozpočet je opravovaný už po tretíkrát a bob z neho vyňatých 700 000 € z rezervného
Fondu — išlo o poníženie položiek na projektoch. Zároveň v porovnaní s rozpočtom
predkladaným v decembri 2020 bob vylúčených 540 000 € z bežných výdavkov mesta.

Ing Košík — uviedol, že v rozpočte na rok 2021 je zahrnutý úver na skládku odpadov, avšak
splácanie istinyje naplánované až na roky 2022 a 2023, teda v dobe, ked‘ bude úrok načerpaný.
Zároveň podotkol, že granty nic je možné načerpat‘, pokial‘ nie sú naplánované v návrhu
rozpočtu.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Smieško, Ing. Čefo, Mgr. Šufliarská, MUDr. Barok, Mgr.
Kultan, Ing. Urbanovič a Mgr. Alušic.

Mgr. Ján Smieško. poslanec mestského zastupiteľstva — v mestskom spravodaji boli ako vinníci
toho, že mesto sa nachádza v rozpočtovom provizóriu, označení poslanci. Chce sa voči tomuto
tvrdeniu ohradiť, nakoľko mesto vstúpibo do rozpočtového provizória na základe toho, že
vedenie mesta do konca roka 2020 neprcdložilo žiadny návrh rozpočtu. Mgr. Kultan oslovil
d‘alšie poslanecké kluby s tým, aby diskutovali o príprave návrhu rozpočtu. Ing. Urbanovič
odpovedal, že takéhoto rokovania sa nezúčastnia, ked‘že nic je zákome schválený záverečný
účet. Slovenské právne normy nepoznajú niečo také ako nezákonne alebo neprávoplatne
schválený závercčný účet, ide len o výmysel vcdcnia mesta. Poukázal na zákon o rozpočtových
pravidbách územnej samosprávy, v ktororn sa uvádza, že „prerokovanie záverečného účtu obce
a záverečného účtu vyššieho územného celku sa uzatvára jednýrn z týchto výrokov: a)
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, b) celoročné hospodárenic sa schvaľujc s
výhradami.“ Aj záverečný účet schválený s výhradami je zákonne schváleným záverečným
účtom a „ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupitel‘stvo alebo zastupitcl‘stvo
vyššieho územného celku je povinné prijať opatrcnia na nápravu nedostatkov“. Primátor mesta
tento návrh nepodpísal a tým pádom nic je možné prebytok z roku 2019 zaradiť do príjmovej
stránky rozpočtu, v ktorom tak vzniká dicra a mesto smcrujc do nútenej správy.

S faktickou poznámkou na vystúpcnic Mgr. Smicška sa prihlásili Ľ. Trizna a Ing. Cukerová.
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Ľ. Trizna — vyzval Mgr. Smieška, aby neklamal. Uviedol, že Finančná komisia, ktorá sa konala
28. decembra 2020, sa uzniesla nasledovne: „Predseda komisie dal návrh na odporučenie a
schválenie „Návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 a 2023“.
Kornisia uvedený návrh predsedu neschválila. Hlasovanie: zo šiestich prítornných a
pripojených členov hlasovali 2 za, 3 proti a 1 zdržal sa.“ Práve na odporúčanie komisie nebol
rozpočet predložený a požiadal Mgr. Smieška o ospravedlnenie.

Mgr. Smieško — na zasadnutí 17. decembra 2020 primátor mesta stiahol návrh rozpočtu.

Ing. Blcháč, PhD. — návrh rozpočtu bol predložený na zasadnutí 30. decembra 2020 a bol
stiahnutý na základe odporúčania finančnej komisie.

In.z. Cukerová — poslanecký klub „Skutočne nezávislí poslanci“ zaslal ostatným predsedom
poslaneckých klubov 7. januára 2021 e-mail s požiadavkou na stretnutie predsedov k téme
záverečného účtu a návrhu rozpočtu. Ing. Urbanovič a Ľ. Trizna reagovali, že „po
odkomunikovaní vašich návrhov termínov na stretnutie poslaneckých klubov s členmi klubu
„Skutočne nezávislí poslanci“ sa prikláňame k návrhu p. Urbanoviča a chceme nechať priestor
mestskému úradu na vysporiadanie sa 50 situáciou ohľadom záverečného účtu, ktorý má dopad
na tvorbu rozpočtu pre tento rok. Preto navrhujeme, aby sme sa skontaktovali začiatkom
februára a dohodli si termín najskér na druhú polovicu februára.“ Iniciativa zo strany klubu
„Skutočne nezávislí poslanci“ však doposiaľ zostala nevypočutá.

Ing. Čef‘o — návrhy rozpočtu predložené na rokovanie 11. marca 2021 a 8. apríla 2021 nic sú
identické. Vedenie mesta nic je schopné pripraviť návrh rozpočtu tak, aby holo možné o ňom
konštatovat‘, že je pripravený a predložený v súiade so zákonom. K upravenému návrhu
rozpočtu rokovala 6. apríla 202i finančná komisia a uzniesla sa na tom, že mestskému
zastupiteľstvu neodporúča rokovat‘ o návrhu rozpočtu z dóvodu nesplnenia zákonných
náležitostí zo strany predkladateľa rozpočtu. V príjmovej časti je nezákonne zapojená položka
prevod prostriedkov z rezervných fondov vo výške 1 114 432 E, ked‘že mesto nemá právoplatne
prijaté uznesenie k záverečnému účtu za rok 20 9 a prebytok rozpočtového hospodárenia vo
výške I 119902 E nic je prevedený na účet rezervného Fondu mesta. S týmito finančnými
prostriedkami nieje možné v návrhu rozpočtu počítať. Druhou nezákonnosťouje nedodržanie
zákonnej lehoty na zaslanie vyhodnotenia pripomienok k návrhu rozpočtu. Bez toho, aby
poslanci toto vyhodnotenie dostali v zákonných lehotách, nic je možné rokovať o návrhu
rozpočtu. Vie, že príprava rozpočtu niejejednoduchou záležitosťou, aleje tojedna z hlavných
úloh pracovníkov mesta zastrešených jeho vedením, ktoré sa s týmto návrhom musí stotožnit‘.
V rokoch 2014 — 2018 sa návrh rozpočtu schvaľoval hravo, ked‘že primátor mesta mal
v zastupitel‘stve poslaneckú väčšinu a často sa vtedy vyzdvihovala práca jednotlivých vedúcich
odborov a zodpovedných pracovníkov. Teraz to však nebude možné, nakoľko návrh rozpočtu
sa dostal do rozporu so zákonom. Ide pritom už o jeho štvrtú alebo piatu verziu a žiadna z nich
nebola v poriadku, čo nevytvára dobrý obraz o vedení mesta. Návrh rozpočtu, ktorý bol
predložený na zasadnutí 30. decembra 2020, nebol stiahnutý na základe odporúčania finančnej
komisie, ale kvóli množstvu chýb, ktoré tento návrh obsahoval. Verzia, ktorá bola zverejnená
na úradnej tabuli a verzia, ktorú dostala fnančná komisia, neboli totožné. Primátor a vedenie
mesta nereflektujú návrhy na spoluprácu od poslaneckej väčšiny, ktoré prvýkrát predostreli už
v auguste 2020. Finančná komisia vyjadrila znepokojenie nad súčasnou situáciou,
nefungovaním procesov na mestskom úrade, komunikáciou vedenia mesta s poslancami,
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pričom takýmto konaním vznikajú mestu škody. Na mieste predsedajúceho by tento bod
rokovania stiahol z programu a nechal ho prepracovať, aby spÍňal všetky zákonné náležitosti.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Čefa sa prihlásili Ing. Urbanovič, Ing. Cukerová a
Mgr. Alušic.

Ing. Urbanovič — očakával by odbornejši výklad od Ing. Čefa. Pripomenul, že predpokladaný
prebytok z rezervného fondu sa do rozpočtu zapájal aj v minulosti, napríklad v rokoch 2019
a 2020, a poslanci vtedy s týmto problém nemali.

Ing. Cukerová
— zaujímalo by ju, kto vlastne pripravoval návrh rozpočtu a či mali možnosť sa

k nemu vyjadrit‘ a pripomienkovat‘ ho aj gestori jednotlivých programov. V minulosti ho tvorilo
25—30 ľudí.

Mur. Alušic — všetci členovia tinančnej komisie okrem poslancov blízkych Ing. Blcháča, PhD.
nepodporili predloženie návrhu rozpočtu na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Ing. Čefo — finančná komisia nemohla zaujat‘ odborné stanovisko k návrhu rozpočtu, ktorý bol
pripravený neodborne a nezákonne.

Mr. Šufliarská — považuje za šokujúce a nepochopiteľné, že do dnešného dňa nebol poslancom
preclložený návrh rozpočtu, ktorý by nebol v rozpore so zákonom. Zapojenie prebytku
z rozpočtu je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a pozastavila sa nad tým, prečo nic je mesto schopné vytvoriť vyrovnaný návrh rozpočtu bez
toho, aby doň museli byť zapojené prebytky z predošlých rokov. Uviedla, že pokial‘ sú umelo
podhodnotené príjmy a nadhodnotené výdavky má to za následok matematické vygenerovanie
prebytku rozpočtu, ktorý však nic je dókazom efektívneho hospodárenia, ale má za cid‘
ovplyvniť postoj verejnosti. Pokiaľ sa zámerne narozpočtuje príjem z podielových daní vo
výške 12 mil. €‚ pričom kvalifikované odhady hovoria o 13,5 mil. E, a zámeme sa nadhodnotia
výdavkové položky, o ktorých sa vie, že v skutočnosti budú lacnejšie, tak matematickým
výsledkom bude prebytok, ktorý je možné s pompou odprezentovať na verejnosti.
V skutočnosti je to však fiktívny prcbytok a lož voči občanom. Poukázala na to, že zákonnou
povinnosťou obce je previesť do rezervného Fondu 10% prebytku, pričom ostatné ftnancieje
možné previesť do mých peňažných fondov, s ktorými je možné ďalej nakladať. Myslí si, že
splátky úverov by sa nemali rozpočtovat‘ z rezervného fondu.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Šufliarskej sa prihlásili Ing. Čefo a Ľ. Trizna.

Ing. Čefo — prebytok je vytvorený umelo, aby bob možné v mestských médiách prezentovať,
že na meste je „peňazí ako dreva“.

Ľ. Trizna — poukázal na to, že vystúpenie Mgr. Šufliarskej bob politické. Pokiaľ mestské
zastupiteľstvo riadne neschváli záverečný účet, problém sa nepodarí vyriešiť.

Mgr. Šufliarská — Ľ. Trizna nereagoval faktami a nepochopil podstatu jej vystúpenia.
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MUDr. Jaroslav Barok, poslanec mestského zastupiteľstva — rozpočet je zostavený nezákonne,
nakoľko sa zapája prehytok z roku 2019, prčom o použití prebytku móže mestské
zastupitet‘stvo rozhodnúť až po schváLení záverečného účtu. Záverečný účet boL opakovane
schválený, ale opakovane nebol primátorom mesta podpísaný a nieje teda platný. Zaujíma ho,
prečo nepredkladá návrh rozpočtu vedúci odboru, ale Ing. Makovická. Na zasadnutí
zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Ing. Btcháč. PhD. a Ing. Urbanovič hovorili
o pobočke Liptovskej knižnice Gašpara Pejérpataky Belopotockého na záktadnej škole na
sidlisku Podbreziny. V súvisbsti s tým, že VÚC skonštatoval, že prevádzku pobočky má
rovnako ako v prípade mých samospráv financovať samotné mesto požiadat. aby holo
do návrhu rozpočtu mesta zapracovaných 9 000 E. ktoré sú pre túto pobočku potrebné.
Predsednička \‘ÚC verejne prisľúbita, že mestu daruje kompletné zariadenie pobočky vrátane
knih. Knižnica bota zriadená už ‘roku 1992 a mesto za jej činnosť nebude musieť planÉ‘
nájomné, nakoľko sa nachádza v budove základnej škoty. Poukázal na zníženie sumy na
zorganizovanie adventného koncertu a požiadal ojej spátné zvýšenie na póvodnú sumu.

Mgr. Kultun — spýtal sa Ing. Makovickej a Ing. Košíka, či sú presvedčení o tom, že návrh
rozpočtu je v súlade 50 zákonom. Poukázal na to, že Ing. Urbanovič a Ľ. Trizna zvaľujú vinu
na PhDr. Jaškovú, ktorá sa jasne vyjadrila, že v čase prípravy rozpočtu na zasadnutie 30.
decembra 2020 sa nachádzala v nemocnici a návrh rozpočtu pripravoval niekto iný. V tejto
súvislosti zacitoval z knihy o Norimberskom procese, v ktorej hlavný žalobca povedal, že
„najviac ho prekvapito to, že ako mohol taký kultúrny národ ako Nemecko prenechat‘ vládu nad
sebou takej tlupe zločincov, bláznov a polobláznov, podliakov a nímandov.“ Po dnešnom
vystúpení vcdcnia mesta má pocit, že stačí vyineniť jcdno slovo „Nemecko“ za slová
„Liptovský Mikuláš“ a ostatně ostáva v platnosti.

S faktickou poznámkou na vystúpcnie Mgr. KulÉana sa prihlásili Ing. Urbanovič a Ľ. Trizna.

kw Urbanovtč — Mgr. Kultan predviedol svoju aroganciu ajeho správanie nie je hodné
poslaneckého mandátu. Nepredostrel nič konštruktívne, len prezentoval svoju politiku.
Uviedol. že PhDr. Jašková mala pred sviatkami dovolenku, ale predtým bola v práci a ako
predkladateľka mohla predložiť svoje pripomienky k rozpočtu, aj keď na ňom nepracovala.

L. Trizna ohradil sa voči tomu. že by nejakýiri spósobom urazil PhDr. Jaškovú a ona sama sa
ohradila voči tomu, aby sajej meno spominalo v politicky motivovaných vystúpeniach.

Ing. Iirbanovič — poďakoval sa všetkýrn tým. ktorí sa podiefali na príprave rozpočtu.
Pňpravoval sa od augusta 2020. pričom boto porrebné brať do úvahy aj súčasnú situáciu
s pandémiou. Mesto je do značnej micry závislé od podkLových daní. pričom relevantně údaje
o nich dostalo až koncom októbra 2020. Je toho názoru, že návrh záverečného účtu, ako ho
schválili poslanci, je nezákonný a verí, že definitivu v tomto smere poskytnú relevantně
inštitúcie. Vedenie mesta rešpektovalo, že PhDr. iašková odišla v danom čase na dovolenku
a zastúpili ju mí zamestnanci, aby bol návrh rozpočtu pripravený na 30. decembra 2020. Návrh
rozpočtu, ktorý bol predtožený na zasadnutí 30. decembra 2020, bot stiahnutý na základe
odporúčania finančnej komisie. Zopakoval, že predpokladaný prebytok z rezervného fondu sa
do rozpočtu zapájal aj v minulosti a poslanci s tým vtedy problém nemali a neupozorňovali na
to. Snahou vedenia mestaje rozvíjať mesto a naplánovalo preto množstvo investičných akcií
vrátane rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktoré sa nachádzajú v zlom stave. Občanov
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zaujíma práve toto a nic to, čije niečo zákonné alebo nezákonné. V prípade závcrečného účtu
by malI členovia fnančnej kornisie navrhnúť konkrétnu zmenu návrhu rozpočtu, nic len
skonštatovať, že je podl‘a ich názoru zle pripravený. K návrhu MUDr. Baroka k pobočke
knižnice na základnej škole na Podbrezinách uviedol, že MUDr. Barok mohol podporiť
predmetný pozmeňujúci návrh Ing. Urbanoviča pri schvaľovaní rozpočtu VťJC. On navrhoval,
aby sa financie vo výške 9 000 € použili z programu marketing VÚC, v prípade ktorého sa
navrhovala suma 480 000 € a ktorý sa využíva na prezentáciu predstavitel‘ov VÚC, s čím on
zásadne nesúhlasí.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Ing. Čefo, Mgr. Smieško,
Ing. Cukerová, Ľ. Trizna a MUDr. Barok.

Ing. Čefo — pozastavil sa nad tým, že Ing. Urbanovič pod‘akoval za prípravu rozpočtu, ktorýje
nezákonný ajeho nezákonnosť obhajuje argumentáciou, že podobným spósobom sa rozpočet
schval‘oval aj v minulosti. Pozastavil sa nad vyjadrenim Ing. Urbanoviča, že občanov
nezaujíma, čije niečo zákonné alebo nezákonné.

Mgr. Smieško — Ing. Urbanovič uviedol, že v minulosti nebol nikdy problém so zapojením
prebytku z rezervného fondu. Poukázal na to, že na rezervnom fonde sa momentálne nachádza
9 000 €.

Ing. Cukerová — všetkým poslancom záleží na rekonštrukcii miestnych komunikácií, avšak
návrh rozpočtu nemóžu podporit‘, nakol‘ko je pripravený nezákonne.

Ľ. Trizna — za vcdcním mesta je vidicť konkrétne výsledky práce. Na rozdiel od predošlého
vedenia a niektorých poslancov.

MUDr. Barok — súhlasí s postojom Ing. Urbanoviča vo veci pobočky knižnice, pričom podľa
neho by bob vhodné, keby sa poslanci spoločne stretli pred rokovaním VÚC a dohodli sa na
jednotnom postupe.

Ing. Urbanovič — zopakoval, že je bežnou praXou, že očakávaný prebytok hospodárenia býva
zapojený do návrhu rozpočtu. Postupujú tak aj mé samosprávy v prípade, ak ešte nemajú
schválený záverečný účet. Mesto Liptovský Mikuláš určite nic je jediné, ktoré takýmto
spösobom postupuje. MUDr. Barok mal návrh Ing. Urbanoviča o pobočke knižnice
automaticky podporiť vzhľadom na jej prínos pre mládež v meste.

Mgr. Alušic — zákony nic je možné obísť a vedenie mesta by si malo uvedomovať svoju
zodpovednosť. Rozpočet na tomto zasadnutí jednoducho nieje možné schváliť, hoci sa vedenie
mesta snaží vytvoriť dojem, že jeho schváleniu bránia opoziční poslanci. Ing. Urbanovič by
nemal poukazovať na plytvanie financií VÚC na marketingové aktivity, nakol‘ko rovnako sa
správa aj samotné vedenie mesta. Na rozdiel od mých pobožiek zostal marketing v návrhu
rozpočtu nedotknutý, pričom veľké množstvo financií zároveň smeruje aj na externé právne
služby. Ďalej poukázal na to, že jednotlivé návrhy rozpočtu obsahovali množstvo
elementárnych chýb, pričom PhDr. Jašková na tieto veci upozornila a následne bola prepustená
zo zamestnania. Návrh rozpočtu, ktorý počíta s rezervným fondom, ktorý nic je naplnený, je
v rozpore so zákonom.
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S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Alušica sa prihlásili Ing. Urbanovič, Ľ. Trizna, Ing.
Bobák, Mgr. Kultan a Mgr. Neset.

Ing. IJrbanovič — Mgr. Alušica považuje za hanbu mesta a poukázal na to, že v mnohých
veciaeh sám postupuje nezákonne.

L. Trizna — súhlasí s názorom Ing. Urbanoviča a kvóli Mgr. Alušicovi mesto v podstate priMo
o 720 000 €‚ keď neprijalo půžičku od štátu, ktorá sa zrejme pretransfonriuje na grant.

Ing. Bobák — upozornil na vyjadrenie Ing. Urbanovča, ktorý sa vyjadril, že občanov nezaujíma,
č je niečo v súlade so zákonom alebo me, pričom poukázal na to, že Ing. lirbanovič bo za
predošlej vlády štátnym tajomníkom ministerstva vnutra. Pomstyehtivosť zo strany Ing.
Blcháča, PhD. může potvrdiť aj na základe vlastnej skúsenosti.

Mgr. Kultan — podľa jeho názoru vedenie mesta nechce schváliť návrh rozpočtu, ked‘že sj
uvcdomuje jeho nezákonnosť a preto rozohralo hru, aby jeho stiahnutie z rokovania schválili
poslanci a mohlo tak na verejnosti argumentovať, že o ňoni nechcela rokovať poslanecká
váčšina. Zdůraznil, že vedeme mesta nic je už štyri mesiace schopné pripraviť zákonný návrh
rozpočtu.

Mgr. Miroslav Neset, poslanec mestského zastupiteľstva
— nemyslí si, že by Mgr. Alušic mal

dostávať slovo vždy, ked‘ oto požiada, keďžc nic je poslancom mestského zastupitel‘stva.

Mgr. Alušic — poukázal na to, že slovo dostáva na základe rokovacicho poriadku.

Ina. Blcháč, PhD. — schválenie návrhu rozpočtuje rovnako ako schváleriie návrhu záverečného
účtu v kompetencii mestského zasrupiteľstva. Návrh záverečného účtu mal byť schválený už
v jáni 2020 a zdůraznil, že pokial‘je záverečný účet schválený s pripomienkami, musia poslanci
zároveň schválíť aj návrh opatrení. Podotkol, že PhDr. Jašková je stále zamestnankyňou mesta
a nepamälá si na to, že by ho niekedv upozorňovala na nejaků nezákonnosť. Navzájom
vychádzali korektne. Mesto sa snaží reaiizovať mnohé rozvojové projekty aj napriek tornu, že
sa nachádza v rozpočtovom provizóriu. Ak by poslanci neblokovali prácu vedenia mesta, mohli
mať obyvatelia jednotlivých mestských častí zrekonštruované viaeeré chodníky a cestné
kornunikácie. Ohradil sa voči tvrdeniu, že návrh rozpočtu je nezákonný. O jeho zákonnosti či
nezákonnosti by musel rozhodnúť súd, nie tvrdenie hlavného kontrolóra. Poslanci mohli návrh
rozpočtu schváliť aj s pozmeňujúcimi návrhmi, čím by dokázali, že im záleží na rozvoji mesta.
Žiadny pozmeňujúci návrh však nezaznel. Myslí si, že poslanci blokujú záverečný účet aj návrh
rozpočtu z toho důvodu, aby sa nemohli schváliť prostriedky na znovuuzatvorenie skládky
odpadov. Zdůraznil, že pokiaľ do konca roka 2021 mesto nevykoná príslušné opatrenia, dostane
od orgánov ministerstva životného prostredia vysokú pokutu.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovaníe jednotlivé návrhy:
časti I. a fl.

— návrh neschválený (10 za, 14 nehlasovali);
čast‘ III. aj s pozmeňujúcim návrhom Ing. Makovickej — návrh neschválený (10 za, 14
nehlasovali).
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.
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4/ NÁVRH ROZPOČTU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ - PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE NA ROK 2021 S VÝHĽADOM
NA ROKY 2022 — 2023

Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb, vzhľadom na to, že nebol
schválený návrh rozpočtu mesta stiahol z rokovania bod „Návrh rozpočtu Verejnoprospešných
služieb Liptovský Mikuláš — príspevkovej organizácie na rok 2021 s výhľadom na roky 2022—
2023“.

5/ NÁVRH ROZPOČTU INF‘ORMAČNÉHO CENTRA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -

PRÍSPE VKOVEJ ORGANIZÁCIE NA ROK 2021 S VÝHĽABOM NA ROKY
2022 —2023

Bc. Jana Piatková, riaditeľka Inforrnačného centra, vzhľadom na to, že nebol schválený
návrh rozpočtu mesta stiahla z rokovania bod „Návrh rozpočtu Informačného centra Liptovský
Mikuláš — príspevkovej organizácie na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 —2023“.

6/ NÁVRH NA ODVOLANIE MGR. MARTINA ALUŠICA Z FUNKCIE
HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ. Upozornil na niekol‘ko
závažných pochybení hlavného kontrolóra Mgr. Alušica, týkajúcich sa zákonných povinností,
ako aj povinností vyplývajúcich z vnútorných predpisov mesta. Pripomenul, že na základe I 8
ods. 9 písm. a) zákona č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení móže obecné zastupiteľstvo
odvolat‘ hlavného kontrolóra z f‘unkcie, ak opakovane alebo zvlášt‘ hrubým spósobom poruší
povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, pričom odvolanie musí byť zdóvodnené.
Mestské zastupiteľstvo 25. júna 2020 uznesením schválilo „Návrh zmien plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2020“ a „Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na 11. polrok 2020“.
V zmysle uvedeného uznesenia mal hlavný kontrolér v roku 2020 vykonať štyri kontroly
a podať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na roky 2021 a 2022
— 2023. Mesto doposial‘ nemá žiadnu informáciu o začatí kontrol podľa plánu kontrolnej
činnosti na základe vyššie uvedeného uznesenia. Takýto postup je v rozpore so zákonom
o obecnom zriadení. I-Ilavný kontrolór nepredložil mestskému zastupitel‘stvu „Návrh plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2021“, čoje v rozpore so zákonorn o obecnorn zriadení. Hlavný
kontrolór taktiež mestskému zastupiteľstvu nepredložil správu o kontrolnej činnosti a to
najneskór do 60-tich dní po uplynutí kalendárneho roku. Hlavný kontrolér bol mestským
zastupitel‘stvom zvolený do funkcie 4. júna 2020, na základe čoho mu dňom 5. júna 2020
vznikol nárok na uzavretie pracovnej zmluvy. Hlavný kontrolór ako zamestnanec mesta
doposiaľ nepodpísal pracovnú zmluvu napriek skutočnosti, že mu bola pracovná zmluva
opakovane doručovaná, pričom mesto ako zamestnávateľ si riadne plní svoje mzdové
povinnosti. V zmysle 1 ods.4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších platných právnych predpisov na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný
predpis neustanovuje inak. Hlavný kontrolér si nevedie evidenciu dochádzky v dochádzkovom
systéme mesta v súlade s internými predpismi, čím porušuje pracovnú disciplínu a neumožňuje
tak kontrolu naplnenia uznesenia Č. 24/2020 — vymedzený pracovný Čas týždenne tridsať hodín,
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čo je v rozpore s internými predpismi mesta. Hlavný kontrolór 19. februára 2021 predložil
primátorovi mesta dochádzku formou vlastných pracovných výkazov za mesiace septernber
2020 — január 2021, čo však nic je v súlade s internými predpismi mesta a ked‘že prácu
nevykonával na adrese zamestnávateľa, ktorým je mestský úrad, táto evidencia nepreukazuje,
že prácu v danom čase aj naozaj vykonával, čo je opät‘ v rozpore s internými predpismi mesta.
I-llavný kontrolór svojvoľne prečerpal nárok na dovolenku v mesiacoch júl a august 2020, ked‘
primátorovi listom oznámil čerpanie dovolenky v dňoch 27. júl až 9. august 2020. Túto čerpal
bez súhlasu zamestnávateľa, pričom pät‘ dní zamestnávateľ klasifikoval ako absenciu.
Z uvedených bodov vyplýva, že Mgr. Alušic opakovane a zvlášť hrubým spósobom ponišil
povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca vyplývajúce z 8 ods. 1, písm. a) zákona
552/2003 Z. z., podľa ktoréhoje zamestnanec povinný dodržiavať Ustavu SR, ústavné zákony,
zákony, ostatné všeobecné právne predpisy a vnútorné predpisy.

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

Mgr. Šufliarská — v bodel. b) predloženého návrhu na uzneseníe sa uvádza, že hlavný kontrolór
ako zamestnanec mesta doposial‘ nepodpísal pracovnú zmluvu s mestom.
Kontaktovala hlavného kontrolóra a zaujímala sa, z akých dóvodov nedošlo kjej podpísaniu.
Mgr. Alušic svoje dövody vysvetlil e-mailom s tým, že mu boli predložené tri verzie pracovnej
zmluvy, pričorn v prvých dvoch verziách sa vyskytuje výpovedná a skúšobná doba. Podotkla,
že hlavný kontrolór sa ujíma svojej funkcie zvolením a výpovedná doba ani skúšobná doba sa
v tejto zmluve vyskytovať nernajú. Podl‘a zákonníka práce nemusí byť kratší pracovný čas
rozvrhnutý na všctky pracovné dni a zamestnanec v pracovnom potnere na kratší pracovný čas
sa nesmie obmedzit‘ v porovnaní s porovnatel‘ným zamestnancom. Všetci vedúci pracovníci
úradu majú ustanovený pružný pracovný čas. V návrhu tretej verzie pracovnej zmluvy bol Mgr.
Alušicovi určený pracovný čas šesť hodín denne. Požaduje sa, aby hlavný kontrolór dodržiaval
organízačný poriadok, interné predpisy a pracovný poriadok, v ktorých je stanovená pracovná
doba sedem hodin denne, avšak s jeho pracovným úväzkom, ktorý je šesť hodín, nemóže tieto
ustanovenia dodržať. Považuje za vel‘mi nekorektné zo strany prednostu mestského úradu, ak
v návrhu na uznesenie uviedol, že hlavný kontrolór nepodpísal pracovnú zmluvu, ale neuviedol
už dóvody, prečo tomu tak bob. Z dóvodov ktoré uviedla, je zrejrné, prečo zmluva podpísaná
nebola. Na margo činnosti a výsledkov práce hlavného kontrolóra uvicdla, že podl‘a príslušného
zákona si obec móže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu,
pričom za jeho riadenie a činnosť zodpovedá hlavný kontrolór a útvar hlavného kontroóra
zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného
kontrolóra. Pred zvolením Mgr. Alušica mal mestský úrad útvar hlavného kontrolóra aj
s personálnym obsadenírn s tým, že rozpočet na táto činnost‘ nebol nulový. Zvolením Mgr.
Alušica sa útvar zrušil, príčom dve pracovníčky bolí presunuté na mé pracovné pozície
a rozpočet na činnost‘ hlavného kontrolóra predstavuje O €. V prípade, že by hlavný kontrolór
potreboval vykonávať kontroly, pri ktorých sú potrebné znalecké posudky, nic sú na to
vyhradené finančné prostriedky. A to napriek opakovanej snahe poslancov túto rozpočtová
položku navýšiť. Považuje to za cielenú a vedomú činnost‘ na to, aby tento útvar nemohol
fungovať a riadne pracovat‘. Považuje to zo strany vedenia mesta za zlomyseľnosť.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Šufliarskej sa prihlásili Ing. Čefo a Mgr. Alušic.
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Ing. Čefo — pripojil sa k názoru Mgr. Šufliarskej s tým, že pokiaľ niekto nic je ochotný
komunikovat‘, tak začne zneužívať svoje postavenie a silu. Poukázal na súvislosť s číslom tri,
ktorá je na mestskom úrade bežná: tri verzie róznych zmlúv, tri verzie róznych výpovedí.
Nepohodlný zamestnanec si zrejrne móže vybrať, ktorá verzia mu najviac vyhovuje.

Mgr. Alušic — útvar hlavného kontrolóra bol zrušený a pracovníčky boll presunuté mam po jeho
prvom stanovisku k záverečnému účtu s odóvodnením, že sa „spriahol“ s poslancarni, hoci
z titulu svojej hinkcieje v podstate ich predÍženou rukou.

Mgr. Šufliarská — Ing. Čefo zrejme narážal na skutočnosť, že rózne verzie výpovede dostala aj
vedúca fínančného odboru, ako im to bob oznámené na finančnej komisii.

Ing. Bobák —24. apríla 2020 bob primátorom mesta podpísané uznesenie č. 24/2020, v ktorom
sa uvádza, že v zmysle 8 a) ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. sa týždenný pracovný čas
hlavného kontrolóra určuje na tridsať hodín a ide teda o 80%-ný úvázok. Následne zacitoval zo
zákona o obecnom zriadení, kde podľa * 11 ods. 4 písm. j) jc „obecnému zastupitel‘stvu
vyhradené právo volit‘ a odvolávat‘ hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcic
hlavného kontrolóra a jeho plat, schval‘ovať odmenu hlavnému kontrolórovi. O tomto zámere
zvýšenia pracovného úväzku rozhoduje obecné zastupitel‘stvo svojím uznesením, ktoré sa stáva
po podpísaní starostom závázným.“ Poukázal na prípad z praXe, ked‘ starosta v postavení
štatutára, ktorý podpisuje pracovný pomcr s hlavným kontrolórom, pozmenil pracovný úväzok
hlavného kontrolóra bez súhlasu a vedomia obecného zastupiteľstva a to s odóvodnením, že
hlavný kontrolórje vedúci zamestnanec, ktorý spadá do organizačnej štruktúry obecného úradu
a zároveň sa naňho vzťahuje zákon č. 552/2003 a platný pracovný poriadok obce. Upozornil na
nezákonnost‘ konania tohto starostu obce, nakol‘ko na zmcnu pracovného úvázku nemá
oprávnenie a takýto postup je neplatný, aj ked‘ bol písomne realizovaný. Nález Ústavného súdu
SR z roku 2014 hovorí, že starosta obce nemóže urobiť bez prejavu vále obce majetkovo
právny úkon, ku ktorému sa vyžaduje predchádzajúce rozhodnutie obecného zastupiteľstva a
zaviazať ním obec, pretože mu k tornu zákon o majetku obce s príslušnými predpismi nedáva
oprávnenie, takže jeho právny úkon by ani nevyvolal právne účinky. Hlavný kontrolór si rnóže
praeovný čas 30 hod. týždenne, ktorý mu schválilo mestské zastupiteľstvo, rozvrhnúť v rámci
svojho praeovného týždňa a o zákonnosti či nezákonnosti čerpania dovolenky móže taktiež
rozhodnút‘ iba mestské zastupiteľstvo. Poukázal na to, že za rok 2020 bob vyplatenýeh za
externé právne služby 7 324 €‚ pričom rnestský úrad má aj vlastný právny odbor. V súčasnej
napátej situácii každomesačné pokusy o odvolávanie Mgr. Alušica nikomu neprospievajú. Ing.
Bleháč, PhD. by mal okrem využívania svojich práv aj dodržiavať všetky svoje povinnosti.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Bobáka sa prihlásili Ing. Čefo, Mgr. Kultan a Mgr.
Smieško.

Ing. Čefo — vyzdvihol príspevok Ing. Bobáka, ktorý bol argumentačne vel‘mi dobre zvládnutý.

Mgr. Kultan — zaujímalo by ho, kol‘ko a akých právnych analýz v prospech mesta vypracovali
štyri právne kancelárie, za ktorýeh služby si mesto paušálne platí. Poznamenal, že keby
zamestnanci úradu pristupovali k príprave rozpočtu tak poetivo, ako poctivo si svoj príspevok
pripravil Ing. Bobák, tak je rozpočet mesta už schválený.
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Mgr. Smieško — pozastavil sa nad záverom právnej analýzy, ktorú zaplatili všctci občania mesta
a uvádza sav nej, že „nezaručuje úspech v prípade právneho sporu“.

Ing. Bobák — občania mesta očakávajú od zamestnancov mesta odborné posudky, vyjadrenia a
prácu, a nie servilné vystupovanie podľa príkazov primátora mesta.

Ing. Urbanovič — porušenia zo strany Mgr. Alušica poslanci bagatelizujú a sú podľa nich
v poriadku. Neteší ho, že mesto má hlavného kontrolóra, ktorý nedodržiava normatívne právne
akty. Štrnásti poslanci vedome kryjú nezákonnost‘ hlavného kontrolóra a pripomenul, ako si
hlavný kontrolór neplní svoje povinnosti. Hlavný kontrolórje povinný dodržiavať Ústavu SR,
zákony, vyhlášky, nariadenia aj intemé smernicc mesta. Za desať rnesiacov svojho pósobenia
nepredložil hlavný kontrolór mestskému zastupiteľstvu ani jednu správu z kontroly. Zákon mu
tiež ukladá povinnosť raz za šesť mesiacov predložiť plán kontrolnej činnosti. Mal ho predložiť
na decembrovom zastupitel‘stve, avšak tak neurobil. Hlavný kontrolór je zároveň povinný
predložiť do 60-tich dní v novom kaendárom roku správu o kontrolnej činnosti za
predchádzajúci rok. Do dnešného dňa tak neurobil. Hlavný kontrolór by mal byt‘ preto
mestským zastupiteľstvom už dávno odvolaný. Hlavný kontrolór si svojvoľne čerpal
dovolenku, na ktorú nemal nárok, čo je porušením zákonníka práce a iný zamestnanec by
automaticky dostal okamžite výpoveď. Hlavný kontrolór musí rešpektovať interné nony a
pracovný poriadok, a teda aj evidovať sa v dochádzkovom systéme.

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

Ing. Bobák — vo svojom vystúpení upozornil na protizákonnc postupy, pričom Ing. Urbanovič
akoby spochybňoval nález Ústavného súdu SR.

Mgr. Šufliarská — Ing. Urbanovič nevie, čo všetko obsahuje pracovný poriadok. Zopakovala,
že v pracovnom poriadku sa nachádza povinnost‘ pracovať scdem hodín denne. Toto vidí ako
problém v prípade pracovného úvázku hlavného kontrolóra, ktorý je tridsať hodin týždenne.
Poukázala na to, že postoj vedenia mesta k hlavnému kontrolórovi je vyjadrený aj tým, akú
zanedbanú kanceláriu mu mesto poskytlo.

Mgr. Smieško — zrkadlom práce Ing. Blcháča, PhD. a Ing. Urbanoviča bude stav hokeja v meste.

Ing. Cukerová — Ing. Urbanovič by zrejme nechcel, aby aj ona začala vyťahovat‘ niektoré veci
z minulosti.

Mgr. Alušic — poukázal na to, že v organizačnom poriadku mesta sa uvádza aj to, že hlavný
kontrolór by mal byť pozývaný na gremiálne porady a porady vedenia mesta. Zaujíma ho, kedy
začne byť tento interný predpis dodržiavaný a vedenie mesta ho začne pozývat‘ na gremiálne
porady.

Ing. Urbanovič — hlavný kontrolór plní úlohu politického štítu. Podstatné argumenty, o ktorých
hovoril, mu neboli zo strany poslancov vyvrátené. Hlavný kontrolór je zaradený ako vedúci
zamestnanec a musí dodržiavať dochádzku.
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1n. Cukerová — snahou klubu „Skutočne nezávislí poslanci“ boto vstúpiť medzi vedeme mesta
a hlavného kontrolóra v úlohe mediátora a snažiť sa nájsť konsenzus, ktorým by sa upravili
vzájomné vzťahy a stanovili podmienky pracovnej zmluvy akceptovatel‘né pre mesto, ako aj
pre hlavného kontrolóra. Už 7. januára 2021 bob iniciované stretnutie zástupcov jednotlivých
kluhov, Ing. Urbanovič ani Ľ. Trizna však neprejavil záujem o vyriešenie tejto patovej situácie.
Opýtala sa, čo konkrétne urobilo vedenie mesta pre to, aby bola pvacovná zmluva s hlavným
kontrolórorn Llzatvorená a aké konkrétne opatrenia mu boli ponúknuté, aby nedochádzabo
k porušeniani, ktoré sú predmetorn predloženého návrhu. Ďalej ju zaujima, prečo vedenie mesta
opakovane predkladalo hlavnému kontrolérovi návrhy pracovnej zinluvy, ktoré nereflektovali
schválené uznesenie a holi aj v rozpore so zákonníkom práce a kto je na mestskom ůrade
zodpovedný za personalistiku a riadenie ľudských zdrojov. Za deváť mesiacov nebol mestský
úrad schopný vyrokovať podmienkv pracovnej zmluvy a s hlavným kontrolórom ju uzatvoriť.
V mene poslaneckého klubu ‚.Skutočne nezávisli poslanci“ predložila pozmeňujúci návrh, aby
bola do uznesenia doplnená časť IV. v znení: „odporúčo lilavnému kontrolórovi predložiť
poslancom Mestského zastupiteľsrva v Liptovskom Mikuláši inforrnatívnu správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra od začiatku vÝkonu funkcie. ktorej predmetom budú inforrnácie:
I. Aké kontroly vykonal hlavný kontrolór od nástupu do hinkcie, s tým. že bude uvedený názov
kontrolovaného subjektu. predmet kontroly, rozsah kontrolnej činnosti a závcr vykonanej
kontroly, prípadne d‘alšie doplňujúce informácie. V prípadc neukončených kontrol uviesť
dóvod neukončenia. respektive nezačatia kontroly. 2. Aké nápravné opatrenia a tenTlíny na
odstránenie nedostatkov boli prijaté zo strany kontrolovaných suhjektov. 3 Aké doklady pre
výkon kontroly si hlavný kontrolór vyžiadal počas výkonu hinkcie a od koho ich požadoval. 4.
Aké sú dóvody nepodpísania pracovnej zmluvy medzi hlavným kontrolórom a mestorn
Liptovský Mikuláš spolu s komunikáciou, na základe ktorej doteraz nedošlo k podpísaniu
pracovnej zmluvyi‘ Tenuín na prcdložcnic uvcdencj infonnatívncj správy stanovila na 30. apríl
2021 a infonnatívna správa by mala byť zaslaná všetkým poslaicoiri e-mailom. Zdóraznila, že
materiál. ktorý im bol predložený je konštatovaním faktov zjednej strany a chce poznat‘ aj to.
ako celú vec vníma druhá strana.

S ťaktickou poznámkou na vystúpeniu Ing. Cukerovej sa prihlásili Ing. Čefo. Ing. Urbanovič a
Mgr. Alušic.

ln. (‚cfb
— súhlasí s názorom Ing. Cukerovej ajej návrh riešenia považuje za konštruktívny.

Vedeniu mesta už v minulosti ponúkli konštruktivne riešenie, snažili sa komunikovať
a nepolitikárčiť, aby sa verejnosť mohla dozvedieť všetky skutočnosti.

1n. Urbanovič — zopakoval, že hlavný kontrolór v súlade so zákononi o obecnom zriadení
„predkladá obecnému zastupitel‘stvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do
60-tich dní po uplynutí kalendárneho roka“. To, čo navrhuje Ing. Cukerová, je zákonná
povinnost‘ kontrolóra. Už dávno mal teda predbožiť, aké kontroly vykonal a aké opatrenia prijal.

Mgr. Alušic — vedeniu nejde o nič mé, len o to, aby verejne zazneli ich výčitky a hlavného
kontrolóra budú chcieť odvolávať na každom jednom zasadnutí. Uviedol, že termín na
predloženie správy 30. apríl 2021, ktorý navrhla Ing. Cukerová, nebude možné vzhľadom na
pandemickú situáciu naplnit‘. Chýba mu potvrdenie od primátora mesta, na základe ktorého by
mohol prísť osobne do práce.

20



Inu. Cukerová — v reakcii na Ing. Urbanoviča uviedla, že ju ako poslankyňu zaujíma, o aké
kontroly išlo, aký bol ich rozsah, aké boll zistené nedostatky a či boli prijaté nápravné opatrenia.
K termínu vypracovania správy uviedla, že by pre ňu nebol problémom aj neskorší termín,
napríklad 31. máj 2021.

Ľ. Trizna — poukázal na to, že Mgr. Alušic bol v minulosti politickým poradcom MUDr.
Slafkovského, v tom čase poslanca NR SR a najváčšieho politického rivala súčasného
primátora mesta. Natíska sa teda otázka nezávislosti Mgr. Alušica. Od jeho nástupu do funkcie
je mesto Liptovský Mikuláš v rozklade, hlavný kontrolór robí prvú líniu štrnástirn poslancorn,
nieje nestranný, koná proti vedeniu mesta, nechodí do roboty, neplní si povinnosti, svoje chyby
zval‘uje na druhých. Je prcsvedčený o tom, že štrnásti poslanci hlavného kontrolóra opát‘
podržia v jeho funkcii. Ak má niekto na sociálnej sjeti opačný názor ako on, nadáva mu do
šarlatánov, poslancov označuje za mentálnych bláznov. Skutočnosť, že hlavný kontrolór
nepredložil správu o svojej činnosti,jejedným z hlavných dövodov, prečo by nemal vykonávať
svoju funkciu. Kým ostatní zamestnanci mesta riadne chodia do roboty a plnia si svoje
povinnosti, Mgr. Alušic do práce nechodí, dostáva plat a poslanecká váčšina ho v jeho funkcii
aj tak podrží.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ľ. Triznu sa prihlásili Ing. Čefo, Mgr. Smieško, Mgr.
Kultan, MUDr. Barok, Ing. Urbanovič, Ing. Bobák a Mgr. Alušic.

1n2. Čefo — otázku toho, či hlavný kontrolór vykonáva kontroly vyplývajúce mu zo zákona, sa
vyrieši pozmeňujúcim návrhom Ing. Cukcrovej. Podľa jeho názoru jc však dobré, že niekto
sleduje nezákonné postupy a poslancov na to upozorňuje.

M2r. Smieško — k téme absencií a neplnenia si povinností uviedol, že primátor mesta ako
poslanec NR SR absentoval za posledný rok v parlamente 21 pracovných dní.

Mgr. Kultan — zaujíma ho, čo v prospech mesta vykonal Ľ. Trizna.

MUDr. Barok — požiadal poslanca Ľ. Triznu o vysvetlenie jeho prejavu, nakoľko mu
neporozumel.

Ing. Urbanovič — súhlasí s názorom Ľ. Triznu, že štrnásti poslanci sa postavia za hlavného
kontrolóra a teda im neprekáža, že hlavný kontrolér postupuje nezákonne. Mestské
zastupitel‘stvo dlho diskutovalo o tom, či vyhodnotenie pripomienok k rozpočtu bob
zverejnené včas, či je to zákonné alebo nezákonné, pričom teraz sa naopak zľahčuje to, že
hlavný kontrolér ešte stále nepredložil správu o svojej činnosti za uplynulý rok.

Bobák — predošlý hlavný kontrolór pósobil servilne a nikdy nenašiel nič také, čo by
poukazovalo na pochybenia vedenia mesta. Poslanci preto hl‘adali niekoho, kto bude schopný
niečo nájsť. Ak chce niekto od niekoho, aby robil svoju robotu, tak mu na ňu musí vytvoriť
podmienky. Vedenie mesta však naopak robí všetko preto, aby hlavný kontrolér nemohol
vykonávať svoju prácu. Nerozumie tornu, prečo by poslanci mali odvolať hlavného kontrolóra
len preto, že ako osoba nevyhovuje vedeniu mesta a upozorňuje na pochybenia.
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Mpr. Alušic — Ľ. Triznu sa rovnako ako Ing. Urbanoviča spýtal, prečo nedodržiava interné
predpisy mesta a prečo nic je hlavný kontrolór prizývaný na porady vedenia mesta a gremiálne
porady.

Ľ. Trizna — zdóraznil, že nic je členom žiadnej politickej strany a vo svojom predvolebnom
letáku z roku 2018 uviedol, že podporuje Ing. Blcháča, PhD. Na Mgr. Smieška reagovat, že
primátor mesta chodí do práce aj cez víkendy avo večerných hodinách. K téme porád sa Mgr.
Alušica opýtal, kedy by chcel na ne chodiť, ked‘ nikdy nic je v práci.

Mgr. Alušic — nebyť toho, že je primátorom mesta práve Ing. Blcháč, PhD., nikdy by sa
neprihlásil na funkciu hlavného kontrolóra. Dvakrát ho požiadal o vystavenie potvrdenia, že
rnóže chodit‘ do práce mimo okres, dodnes ho však nedostal. Na rozdiel od všetkých ostatných
zamestnancov. Z toho dóvodu ani nemóže ísť do práce. Počas krátkeho prechodného obdobia,
ked‘ mohol ísť do práce aj bez tohto potvrdenia, prišiel za ním náčelník mestskej policie a žiadal
od neho potvrdenie, že jeho prácu nic je možné vykonávať z domu formou home office.
Dochádzku si evidoval do momentu, kým nemal stretnutie s orgánmi činnými v trestom konaní
kvóli zisteniam zjeho kontrolnej činnosti. Vzápätí bol zo strany vedenia mesta atakovaný
otázkami o podrobnostiach tohto stretnutia. Zákon o obecnom zriadení s takouto absurdnou
situáciou, aká panuje v meste ani nepočíta a preto je potrebné sa s ňou vysporiadať tak, ako sa
dá. Uviedol, že on nikdy nebude podliehať kontrole Ing. Blcháča, PhD. Za posledných šesť
mesiacov nedostal od vedenia mesta žiadne písomné upozornenie na porušenie pracovnej
disciplíny a poukazovat‘ na porušenia staršie ako dve mesiace nic je podl‘a zákonníka práce
možné. K téme jeho letnej dovolenky sa vyjadril, že primátor mal výhrady k čerpaniu
dovolenky v auguste, no nemal výhrady voči čerpaniu dovolenky vjúli. Za august mu bob
nezákonne krátenýeh pdť dní dovolenky, za júl už nic. Podl‘a jeho názoru to však malo byť
opačne. Vjúni bot požiadaný o predloženie plánu dovolenky na leto, v ktorom uviedol, že
plánuje páť dní dovolenky vjúli a páť v auguste. Vtedy voči tornu nemal nikto výhrady. Jeho
dovolenka začala byť problémom až po tom, ako podal trestné oznámenie za „prenasledovanie“
poslancov mestskou políciou po udalostiach z 20. júla 2020. S veľkou pravdepodobnosťou sa
však nebude právne ohradzovať voči porušeniam zákona zo strany mesta vo veci strhnutia dní
na dovolenku a nevyplácania stravných lístkov. Z dóvodov, ktoré sú uvedené v návrhu na
uznesenie, nieje možné ho odvolať z hinkcie hlavného kontrolóra ato pre nezákonnosť návrhu
a škodu, ktorá by mohla mestu vzniknúť v prípadne jeho nezákonného odvolania a podania
návrhu na súd. Má za to, že účelom tohto bodu je len to, aby zazneli všetky výčitky zo strany
vcdenia mesta a mohol byt‘ tak ako hlavný kontrolór spochybňovaný. K pracovným zmluvám
sa vyjadril, že ešte raz vyzve primátora na úpravu ich znenia, ako to už urobil aj v minulosti.
Poslancom, ktorí o to požiadali, zaslal všetky tri verzie pracovnej zmluvy, ktoré dostal od
vedenia mesta. Zatial‘ posledná, ktorá mu bota predložená už viackrát, obsahuje viaceré
nezákonnosti a aj rozpor s uznesením mestského zastupiteľstva, na základe ktorého mu bob
umožnené podnikať. Uviedol, že podl‘a zákonníka práce je zamestnávateľ povinný dodržiavať
rovnaké zaobchádzanie So všetkými zamestnancami a zároveň kratší pracovný čas nemusí byt‘
rozvrhnutý na všetky pracovné dni. Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas
sa nesmie obmedzit‘ v porovnaní s porovnatel‘ným zamestnancom, pričom všetci vedúci
pracovníci mestského úradu majú ustanovený pružný pracovný čas. V treťom návrhu pracovnej
zrnluvy má on presne určený pracovný čas na šesť hodín každý deň. V prvej verzii pracovnej
zmluvy pritorn vedeniu mesta neprekážala práca z domu a rozloženie pracovného času nic na
každý deň. Tieto ustanovenia bolí vypustené až po jeho stanovisku k záverečnému účtu ajeho
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schválení poslancami s výhradou. Text poslednej tretej verzie vnírna ako diskrimináciu, Má za
to, že podl‘a judikatúry sa na neho nevzt‘ahuje kolektívna zmluva, predložený návrh
nerešpektuje jeho právo podnikať a teda s tým súvisiacu väčšiu flexibilitu. Zmluvaje neurčitá
a teda aj v časti o pracovnej dobe neplatná. A to aj v prípade, ak by ju podpísal. Podľa
pracovného poriaclku je stanovený minimálny čas strávený v práci na sedem hodín denne, avšak
ako sa to dá skÍbiť s jeho úväzkom už zmluva nevysvetľuje. Ďaiším problémom je určenie
miesta výkonu práce. Kontroly móžu prebiehat‘ v celom meste a móžu sa dokonca začat‘
neočakávane, pokial‘ nechce, aby boii zničené alebo pozmenené podklady. Registrovať príchod
a odchod znamená oznamovať dóvod svojho príchodu a odchodu, preto registrácia nic je
možná. Za okolností, aké panujú v Liptovskom Mikuláši, nic je podľa jeho názoru registrácia
príchodu a odchodu jeho zákonnou povinnosťou.

S faktickou poznámkou na vystúpcnie Mgr. Alušica sa prihlásili Ing. Urbanovič, Ľ. Trizna a
Ing. Čefo.

Ing. Urbanovič — na otázku hlavného kontrolóra, prečo nie je pozývaný na porady vedenia
mesta odpovedal, že v či. 43 ods. 2 organizačného poriadku sa píše, že „poradu vedenia mesta
zvoiáva primátor každý týždeň. Zúčastňujú sa jej zástupcovia primátora, prednosta mestského
úradu, vedúci kancelárie primátora mesta, zarnestnanci na komunikáciu a v prípade potreby aj
prizvaní mí zamcstnanci.“ O hlavnom kontrolórovi sa nič nehovorí.

Ľ. Trizna — vyjadril sa, že obyvatelia Ružomberka nezvolili Mgr. Alušica do mestského
zastupiteľstva a ani do zastupiteľstva VÚC. Svojou argumentáciou sa snaží zvaliť vinu na
nickoho mého. Je zvedavý na to, ako bude hlavný kontrolór postupovat‘, ked‘ ministerstvo
financií rozhodne o tom, že bezúročné póžičky pre samosprávy sa zmenia na grant a mestu
vznikne škoda vo výške 720 000 €.

Ing. Čefo — poslanci chceli, aby zazneli argumenty aj zo strany Mgr. Alušica a tento účel bol
splnený.

Mgr. Alušic — snaha odvolat‘ ho z funkcie pramení z obáv predstavitcl‘ov mesta a poukázal na
to, že Ing. Blcháč, PhD. v decembri 2020 previedol takmer celý svoj nehnuteľný majetok na
rodinných príslušníkov.

Ing. Blcháč, PhD. — nastala paradoxná situácia, ked‘ sa ukázalo, že to, čojc zjavne nezákonné,
ako je to aj uvedené v návrhu uznesenia, je podľa štrnástich poslancov v poriadku, ato, čo je
podľa ich výkladu protizákonné, v tomto prípade rozpočet, je v poriadku. V minulosti ani
v jednom prípade nebol problém pri uzatváraní pracovnej zmluvy. Vníma to tak, že Mgr. Alušic
nechcel v prvých mesiacoch podpísať pracovnú zmluvu, nakol‘ko bol ešte aj advokátom. Jeho
požiadavke o umožnenie vykonávat‘ funkciu hlavného kontrolóra a súčasne aj advokátsku prax
mu zo strany advokátskej komory nebolo vyhovené. Vedenie mesta poslalo návrh pracovnej
zmluvy hlavnému kontrolórovi sedemkrát, z jeho strany však neprišiel žiadny protinávrh. Ako
zamestnancovi s riadnou pracovnou zmluvou by nemal problém Mgr. Alušicovi vydať
potvrdenie pre prípadnú kontrolu políciou o tom, že pracuje na mestskom úrade tak, ako ho
vydal ostatným zamestnancom s riadnou pracovnou zmluvou. Hlavný kontrolór bol zvolený
mestským zastupitel‘stvom a teda by si mal potvrdenie zrejme pýtat‘ od mestského
zastupiteľstva. Vyjadril sa k návrhu Ing. Cukerovej s tým, že nerozumie tomu, čo im má vlastne
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hlavný kontrolór predložiť, ked‘že tieto povinnosti mu vyplývajú zo zákona a nesplnil si ich.
Nedáva mu logiku ani to, že hlavný kontrolór chce robiť nejaké „prepadovky“ v mestských
inštitúciách. Každá kontrola sa uskutočňuje tak, že sa vopred na kontrolu ohlási a preukáže sa
poverením na výkon kontroly. Nepozná žiadny podobný prípad, že by hlavný kontrolór nemal
podpísanú pracovnú zmluvu či nechodil do práce. Myslí si, že ak štrnástim poslancom
neprekáža, že hlavný kontrolór koná protizákonne a takútojeho činnosť podporujú a nevyslovia
mu nedóveru, tak sa stávajú za vec spoluzodpovednýrni. Podotkol, že Mgr. Alušic stále nic je
de iure zamestnancom mesta.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej — návrh neschválený (5 za, 7 proti, 10 zdržali sa, 1
nehlasoval);
časť I. — návrh neschválený (10 za, 13 proti);
časť II. — návrh neschválený (10 za, 12 proti, 1 zdržal sa);
časť III.

— návrh neschválený (10 za, 12 proti).
Uznescnie k tomuto bodu nebolo prijaté.

7! ORGANIZAČNÉ OTÁZKY: SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH
Z UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZROČNÝCH K 26.2.2021

Správu predložil PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ. Uviedol, že správa pozostáva
z 29-tich uznesení, pričom 21 z nich je z roku 2020. Sedem úloh je splnených, štrnásť je
v plneni a niektoré uznesenia z rokov 2016 až 2019 sú dlhodobo monitorované. Osem uznesení
z roku 2021 sa plní postupne, pričom k 26. februáru 2021 je evidovaná jedna splnená úloha.

Do rozpravy sa prihlásila Mgr. Šufliarská.

Mgr. Šufliarská — vo viacerých bodoch je ako zodpovedná osoba uvedená Mgr. Iľanovská,
ktorá však už nic je zamestnankyňou mestského úradu. Požiadala o vysvetlenie, či by sa meno
zodpovednej osoby nemalo v týchto prípadoch zmenit‘.

Ing. Blcháč, PhD. — odpoveď jej bude zaslaná písomne.

Mgr. Šufliarská — upozornila, že podobne je to aj v prípade bodov, v ktorých je za zodpovednú
osobu určená PhDr. Jašková.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (14 za, 2 zdržali sa). Uznesenie bob prijaté
pod číslom 22/2021.

24



8/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

MGR. JÁN SMIEŠKO
Interpeloval primátora mesta:
Oslovili ho obyvatelia bytovky F v mestskej časti Vrbica-Nábrežie s požiadavkou na
umiestnenie spomal‘ovača na ceste, ktorá vedie popri severnej strane bytovky. Vozidlá
ňou neraz prechádzajú vysokou rýchlosťou, pričom zároveň došlo kjej zúženiu kvůli
parkovaniu áut po krajoch cesty.

Odpovedané na zasadnuti MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta— situáciou sa budú
zaoberať akonáhle to umožnia závery z krizového finančného štábu mesta, ktorý začal
pracovat‘ v tomto týždni. Mesto má na účtoch dostatok pcňazí, ale nemůže ich využivat‘
vzhl‘adom na to, že nie je schválený rozpočet a ani záverečný účet mesta.

ING. JOZEF BOBÁK
Interpeloval primátora mesta:
Oslovili ho občania mestskej časti Andice s tým, že popri ceste smerujúcej pod Jelie je
umiestnený plot s ostnatým drůtom, pričom spoločnosť Agro-Racio do tohto plota
nahrnula bagrom krovie a stromy. Následkom tohto nešetrného zásahu nieje ostnatý drót
vidieť a může tak důjsť k poraneniu divokej zveri, dobytku či dokonca náhodných
okoloidúcich. Požiadal vedenie mesta, aby prebralo so spoločnosťou Agro-Racio
možnosť odstránenia ostnatého drátu, prípadne iný vhodný zásah.

Interpeloval primátora mesta:
Približne I 5 metrov od autobusovej zástavky v mestskej časti Palúdzka v areáli
nemocnice stojí vjaseň, ktorého pahýľ konára smeruje nad chodník a cestu 1/18 a může

tak v prípade pádu ohroziť okoloidúcich alebo dopravu. Na problém upozorňoval už pred
dvomi rokmi, k náprave doteraz nedošlo.

MGR. VINCENT KULTAN
Interpeloval primátora mesta:
Poprosil o ekologické zhodenie vraních hniezd v Parku Márie Rázusovej-Martákovej.
Obyvatelia okolitých bytoviek sa sťažujú na neustály hluk a rozhadzovanie smetí zo
smetných nádob.

Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o zváženie vypracovania projektovej dokumentácie k vybudovaniu chodníka na
ulici Pod Stráňami smerom od hasičskej stanice k Mútniku ešte pred tým, ako sav lokalite
vybudujú rodinné domy. Požiadal o zapracovanie tejto požiadavky do rozpočtu.
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Odpovedané na zasadnutí MsZ: Inp. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta — danú položku
mohol Mgr. Kultan zaradiť do návrhu rozpočtu a tento rozpočet následne podporiť,
prípadne sa mohol zasadiť o prekládku železničnej trate, keďže sa plánuje vybudovanie
chodníka a cyklochodníka práve na miestach, kadiaľ v súčasnosti vedie železničná trať.

Interpeloval primátora mesta:
Požiadal primátora mesta, aby vysvetlil, čo je pravdy na tom, že si nechal mestorn
preplatiť vstupenku na charitatívnu akciu Komunitnej nadácie Liptov.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: In. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta — mesto zaplatilo
25 € za vstupenku, pričom on sám venoval z vlastného vrecka 50 € ako dobročinný dar.
Mesto dlhodobo podporuje Komunitnú nadáciu Liptov a prispelo jej aj takýmto
spósobom. Nemá teda pocit, že by mesto nejakým spósobom poškodil.

Interpeloval primátora mesta:
Zaujímal sa o preplatenie faktúr, ktoré sú zverejnené na portáli e-gov mesta Liptovský
Mikuláš, týkajúce sa externých právnych služieb. ide konkrétne o mesačné paušály pre
právnické kancelárie Štellmachová (816 E), Hadbábny (1370 E), Kantíková (600 €)
a Perhács (500€) a priležitostné platby pre právnické kancelárie Tököly (3700 €)‚ Sotolář
(19000 €)‚ Škrabák (1440€) a Kováčik (720 €).

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta — náklady na
právne služby vznikajú ako následok toho, že rncsto sa musí do hlbky zaoberať róznymi
problematikami a nechávať si vypracovat‘ eXternými spolupracovníkmi špecializované
stanoviská. A to aj kvóli počínaniu súčasnej poslaneckej väčšiny a hlavného kontrolóra.

ING. LUCIA CUKEROVÁ
interpelovala primátora mesta:
Na základe zverejnenej faktúry za takmer 4000 € požiadali poslanci klubu „Skutočne
nezávislí poslanci“ prednostu mestského úradu o informácie k personálnemu auditu
vykonaného v rámci optimalizácie organizačnej štruktúry. Taktiež požiadali o inforrnácie
o opatreniach, ktoré plánuje mestský úrad v rámci optimalizácie prijať a termínoch, kedy
budú realizované. Požiadala o predloženie správy na nasledujúce zasadnutie mestského
zastupitel‘stva.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta — uviedol, že
o tejto veci bude v zmysle zákona o obecnom zriadení informovať v bode „Informácie“.

Interpelovala primátora mesta:
Aktuálna verzia organizačného poriadku mesta definuje povinnosti a rozsah poverení pre
I. a II. zástupcu primátora, pričom zacitovala, že „primátor mesta určil svojmu II.
zástupcovi poverenie v rozsahu poverení L zástupcu v prípade zastupovania I. zástupcu
počas jeho neprítomnosti“. Nakol‘ko v súčasnosti sú prítomní obaja zástupcovia
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primátora, zaujima ju, prečo nebol tento bod organizačného poriadku zaktualizovaný.
Zároveň požiadala o inf‘orrnáciu, aký je rozsah poverení oboch zástupcov primátora
mesta.

MGR. TÁŇA ŠUFLIARSKÁ
Interpelovala primátora mesta:
Obrátili sana ňu občania v súvislosti s výrubom 101 kusov stromov a 332 m2 krovinatých
porastov. Na základe e-mailovej komunikácie s pracovníkmi mesta dospela k názoru, že
v tomto prípade by prvostupňovým orgánom ochrany prirody nemalo byť mesto, nakol‘ko
žiadateľom o výrub boli VPS, ktoré sú prispevkovou organizáciou mesta. Požiadala
primátora mesta o vyjadrenie, čije takýto postup správny, nakol‘ko v konečnom důsledku
mesto udeľuje povolenie na výrub samo sebe.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: In. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — situáciu si
preverí, pričom pracovníci oddelenia životného prostredia v podobných prípadoch
zvyhú postupovať veľmi striktne. Pokial‘ sa Mgr. Šufliarská domnieva, že došlo
k nejakému pochybeniu, může podať vo veci sťažnosť.

Interpelovala primátora mesta:
Poprosila primátora mesta o stanovisko vo veci čiernej stavby nabijacej stanice pre
elektrobicykle na námestí, pričom ju zaujíma, kedy bude odstránená. Vo veci už
primátora mesta interpelovala 17. decembra 2020, dostala však neobsažnú odpoved‘, že
projekt nabíjacej stanice nic je projektom mesta, ale oblastnej organizácie cestovného
ruchu. Poukázala na to, že 00CR sídli priamo na mestskom úrade a primátor mesta je
predsedom jej predstavenstva.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
— Mgr. Šufliarská

dostala adekvátnu odpoved‘ od úradu a pokial‘ je s ňou nespokojná, může sa obrátiť na
00CR.

Interpelovala primátora mesta:
V médiách zachytila informáciu o čiernej stavbe v mestskej časti Palúdzka, pričom
hovorkyňa mesta sa vyjadrila, že bude prebiehať konanie na jej dodatočnú legalizáciu.
Zaujímaju, či toto konanie prebieha a ako sav tejto súvislosti prejavil personálny audit
na stavebnom odbore mestského úradu.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: In. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta — stavba sa
nachádza v procese dodatočného povolenia, nalcol‘ko bob vydané právoplatné územně
rozhodnutie na štyri bytovky. Tri z nich sa už začali stavať a v súlade so stavebným
zákonom sa dodatočne povoFujú. Mesto vo veci dokonca čelilo hrozbám zo strany
investorov, ale situáciu sa napokon podarilo urovnat‘ a vyvíja sa to dobrým smerom. Na
stavebnom úrade bola určená zodpovedná osoba, ktorá bude mať na starosti stavebnú
problematiku z právnej stránky a bude posudzovať postupy stavebného úradu, aby sa
mesto nedostávalo do situácií, aká vznikla aj v tomto prípade. V tejto súvislosti poukázal
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na to, že príspevok, ktorý mesto dostáva od štátu v rámci podielových daní nic je
dostatočný a musí preto činnosť úradu financovať aj z vlastného rozpočtu.

MARTA JANČUŠOVÁ
Interpelovala primátora mesta:
Požiadala primátora mesta o pomoc vo veci predaja pozemku p. Andrášovi na Kernovej

ulici v mestskej časti Demänová. o ktorom mestské zastupiteľstvo rokovalo už trikrát.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta — má v pláne
stretnúť sa s p. Andrášont

Interpelovala primátora mesta:
Poukázala na potrehu opráv výtlkov na cestách v mestských častiach Demänová
a Bodice,

Interpelovala primátora mesta:
Požiadala o osadenie prístreškov na autobusových zastávkach na Mlynisku a pri zvonici
na Dlhej ulici.

Interpelovala primátora mesta:
V Dernánovej na Kútnej ulici sa nachádza dvojpodlažná adrninistratívna budova s
podkrovím, v ktorej sídlila spoločnosť Asik, sto. (LV 396), dva pozemky o výmere 827
m2 a taktiež rodinný dom a čerpacia stanica. Dozvedela sa, že prehiehajú rokovania o ich
predaji ako prebytočného majetku vo vlastníctve VUC Žilina. Správcom je Stredná
odborná škola polytechnická. Poukázala nato, že by pre mesto mohlo ísť o vhodný objekt
na domov dóchodcov, prípadne na nájomné bývanie a malo by sa o vec zaujímať.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta — už v minulosti
mesto navrhovalo VUC určité majetkové výmeny a daný majetok sa v tejto súvislosti
ponúka ako jedna z vhodných možností.

9/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta, informoval, že mestský úrad na základe
personálnelio auditu a zmeny organizačnej štruktúry znížil počet pracovných miest o deväť.
V rámci organizačnej štruktúr došlo k viacerým zmenám, tými najvýraznejšími sú vznik
odboru správy mesta, ktorý v sebe zahřňa fnančný odbor, oddelenie správy bytov a nebytových
priestorov a referát manažmentu, vnútorného auditu a kontroly a vznik odboru rozvoja mesta
zahfňajúceho referát marketingu a podnikania a oddelenie projektového a energetického
manažmentu. Pod odbor školstva patrí po zmene organizačnej štruktúry aj oddelenie mládeže,
športu n ku]túry.
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10/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta pod‘akoval všetkýrn prítomnýrn za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
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PhDr. MichMlLavrík Ing. JáBlcháč, PhD.

prednosta MsŮ printor mesta

Ovcrovatelia zápisnice:

MUDr. Miroslav Boďa

Ing. Jozef Bobák

V

Zapisali: Mgr. Ján Karašinský

ľ.‘ fl
Mgr. Alena Chebeňová

V Liptovskom Mikuláši, 27. 4. 2021
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