
ZÁPISNICA Č. 9/2018
zo XLVIII. zasadnutia mestského zastupitel‘sb‘a v Liptovskom Mikuláši. ktoré sa
uskutočnilo dňa 9. októbra 20180 15.00 hod‘ male] zasadačke Mestského úradu

v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Bkháč, PhD.. primátor mesta

POSLANCI MsZ:

1/ Ing. Jozef Bobák
2/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
3/ MUDr. Miroslav Boďa
4/ Ing. Ján Bonko
5/ Miroslav Burgel
6/ Peter Cibák
7/ Ing. Lucia Cukerová
8/ Ing. Sylvia Cukerová
9/ Ing. Jaroslav Cefo

10/ MUDr. Oldřich Drahovzal
11/ Mgr. Anna Dvorščáková
12/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
13/ Ing. Matej Géci
14/ Jaroslav Grešo
15/ Mgr. Vincent Kuítan
16/ Marek Nemee
17/ Mgr. Miroslav Neset
1 8/ Michal Paška
19/ MUDr. Alexander Slaflovský
20/ MUDr. Alžbeta Smiešna
21/ Mgr. Ľubica Staroňová
22/ Karol Székely
23/ Ľuboš Trizna
24/ Ing. Rudolf Urbanovič
25/ MUDr. Marta Voštináková

PRIZVANÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová. prednostka MsU
2/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
4/ Ing. Alena VLčková. vedúca fmnaiičného odboru MW
5/ Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsU
6/ Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby: MsU ‚

7/ Ing. Katarína Suveriková. vedúca odboru UR a SP MsU
8/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsLT
9/ doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.. vedúci odboru školstva MsU
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10/ Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociálneho odboru MsÚ ‚

11/ Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikaniaMsU
12/ Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsU ‚

13/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta MsU
14/ RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddeienia ZP a poľnohospodárstva MsU
15/ Ing. Dušan Grešo. riaditeľ Verejnoprospešnýc]i služieb Liptovský Mikuláš

Ing. Miroslav Uličný, ekonomický námestník riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Na úvod podotkol. že na programe sú pozitívne najmä informácie týkajúce sa
pokračujúcej rekonštrukcie zimného štadióna a hodnotenie rozvojových projektov za roky 2015
až 2018.

Uviedol, že z účasti na zasadnutí sa nikto neospravedlnil, ale traja poslanci z dóvodu
neodkladných pracovných povinností ohlásili neskorší prfchod. Konštatoval, že na začiatku
rokovaniaje prítomných 22 poslancova mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložii návrh na voľbu návľhovej komisie. do
ktorej odporučil zvoUť poslancov Ing. Luciu Cukerovú, Ing. Mateja Géciho a Mgr. Vincenta
Kultana. Návrhová kornisia v tomto zloženi bola schválená (22 poslancov za).

Za zapisovateľku primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú a za ovcrovateľov
zápisnice poslancov Ing. Jána Bonka a Ing. Jaroslava Cefa.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blchúč, PhD., primátor mesta. predloži[ návrh programu rokovania mestského
zastupiteľstva tak, ako bol uvedený v pozvánke.

MUDr. Alexander Slaflovský. poslanec mestského zastupiteľstva — požiadal o možnosť
krátkeho vystúpenia na záver zasadnutia vzhľadom na to, že toto zasadnutie je vóbec jeho
posledným v pozícii poslanca, ked‘že v d‘alších voľbách už nekandiduje.

1n. Blcháč. PhD. — navrhol udeliť MUDr. SIafkovskému slovo pred bodom „Informácie“.

PROGRAM:

1/ Ohorenie zasadnutia
2/ Vol‘ba návrhovej komisie, určcnie zapisovatel‘a a overovatcl‘ov zápisnice
3/ Schválenie programu rokovania
4/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovými právami mesta
5/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018
6/ Správa o plnení rozvojových akcii za roky 2015 -2018
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7/ Správa o výsledku kontroly: „Kontrola procesu vybavovania st‘ažností
a petíeií za rulc 2017“

8/ lnterpelácie poslnncov
9/ Informácie
10/ Záver

lnu. Géci — pred]ožil na hlasovanie program rokovania — bez zmeny.

Návrh bol jednornyseľne schválený (23 za).

4/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADAME S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI
MESTA

Správu predtožila Mgr. Anna Iľanovskú. vcdúca právneho odboru MsÚ. Približila. že
prvý bod schvaľovacej časti sa týka udelenia súhlasu k zaťaženiu nehnuteFností nachádzajúcich
sa v areáli bývalých Považských kasární v prospech Liptovsko-oravského seniorátu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, pričom udelenie súhlasu súvisí
s poskytnutím nenávratného flnančného príspevku z euroFondov, ktorý seniorát získal
z ministerstva pódohospodárstva a rozvoja vidieka v rámci projektu „Zriadenie Evanjelickej
materskej školy v Liptovskom Mikuláši“.

Uviedla, že druhý a tretí bod schvaľovacej časti sú prípady hodné osobitného zreteľa
a na ich schválcnie sú potrebné tri pütiny hlasov všctkých poslancov. V druhom bode ide o
uzatvorenie nájomnej zmluvy na stavbu garáže nachádzajúcej sana ul. Dľužstevnej v prospech
nújomcu Igora Belicu. V treťom bode je prcdmctom predaja prebytočný majetok. stavba
.Jlačové stredisko a šatne“ a pozemky o celkovej výmere I 129 m2. v prospech spoloČnosti JL
aréna. s.r.o. za kúpnu cenu 237 285 €. Uviedla, že na predošlom zasadnuti mestského
zastupiteľstva bol tento majetok vyňatý z koncesnej zmluvy aje sním možné d‘alej nakladaC.

lnu. Jozef Bobák. poslanec mestského zastuitel‘stva — v schvaľovacej časti návrhu na
uzncsenie v jeho druhom bode sana rozdiel od dóvodovej správy neuvádza, že nájomná zmluva
sa uzatvára na dobu piatich rokov a preto navrhuje doplncnie znenia návrhu na uznesenie
o uvedenie doby nájmu. Následne požiadal o úpravu kúpnej ceny v tret‘om bode schvaľovacej
časti návrhu na uznesenie, keďže navrhovaná suma 237 285,00 € nic je presnýiu súčtom
jednotlivých položiek a správne by mala byť uvedená suma 237 285,03 €.

Inz. Jaroslav Čefo. poslanec mestského zastupiteľstva — vyjadril sa k tretiemu bodu
schval‘ovacej časti návrhu na uznesenie. V princípe mu daný odpredaj majetku neprekáža, no
má výhrady k niektorým veciam, ktoré mu neumožňujú zahlasovať za podporu návrhu.
Prcdkladatefky sa opýtal. prečo je odpredaj majetku uvedený ako dóvod hodný osobitného
zreteľa, ked‘ podľa metodického usmcrncnia ministerstva flnancií möže byť za dóvod hodný
osobitného zreteľa považovaný ]en „prevod majetku na verejnoprospešné účely — napríklad
zariadeniu sociá]nych služieb na poskytovanie starostlivosti. zdravotníckemu znriadeniu. škole.
prcvod majetku matej hodnoty alebo pozemkev nizkcj výmery ako aj prevod garáži, ateliérov
alebo nebytových priestorov do vlastnictva nájomcu.“ Podľa neho teda daný odpredaj majetku
nic je pripadom hodným osobitného zreteľa. Medzi dövodmi hodnými osobitného zreteľa sa
taktiež uvádza. že spoločnosť JL aréna. s.r.o. by v pripade získania pozemkov využila tieto
pozemky na scelenie svojho majetku. Spýtal sa predkladatefky, či teda spoločnosť vlastní na
danom micste nejaké pozemky. ktoré sú prcdelené týmito mestskými pozemkami. Dalej ho
zuujíma, ked‘že v dóvodovej správe je daný majctok uvedený ako prebytočný, či je aj do
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inventarizácie zaradený ako prebvtočný. Rád by sa dozvedel, kto bude mať po odpredaji budovu
v správe a kto bude platiť za energie, a taktiež, či sa predajom nehnuteľnosti niekedy
v minulosti zaoherala aj dozorná rada hokejového klubu.

MUDr. Slafovský — má rovnaké výhrady ako Ing. Čefo. Chýba mu tiež stanovisko I-Iokejových
ta]entov MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z.. či s takýmto odpredajom súhlasí, keďže predajom
budovy príde o tri šatne pre mládež.

Mur. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva — požiadal o päťminútovú prestávku
pred hlasovaním. Následne poukázal na nesúlad vo výmere jedného z pozemkov pri porovnaní
návrhu na uznesenie a nájomnej zmluvy. ktorá boin v minulosti uzavretá. V princípe považuje
predaj za správny a spoločnosť JL aréna, s.r.o. za seriózncho partnera.

Mgr. Anna Fanovská. vedúca právneho oddeienia MsÚ — k vyjadreniu Ing. Jozefa Bobáka
uviedla, že pri zápise záložného práva do katastra sa neuvádza doba trvania nájmu a kápne ceny
sa udávajú vždy v zaokrúhlenej hodnote. Dalej podotkla, že pri dóvodoch hodných osobitného
zreteľa Ing. Cefo citoval metodický pokyn ministerstva flnancií, ale samotný zákon
nešpeciflkuje, čo všetko je dóvod hodný osobitého zreteľa. Takýmto dbvodom móže byť
prakticky všctko, čo schváli mestské zastupiteľstvo. Obce móžu podľa zákona predávať svoj
prebvtočný majetok a aj v minulosti sa postupovalo tak. že najskór sa v konštatačnej časi
uznesenia uviedlo. že ide o prebytočný rnajetok. K poznámke Mgr. Kuttana podotkla. že
výmery pozemkov sú uvádzané tak, ako sú zapísané v katastri a v tomto pripade došlo po
uzavretí danej nájomnej zmluvy k zmene výmen‘ na základe geometrického plánu.

lnu. Blcháč — priblížil. že na zimnom štadióne sa dejú revolučné zmeny, pretože sa kornpletne
prerába severná tribúna. Realizujú sa prvé dve etapy rekonštrukcie. na ktoré by v budúcnosti
mala nadviazať d‘alšia tak, aby bol štadión kompletne zrekonštruovaný.

Spoločnosť JL aréna, s.r.o. prejavila záujem o časť štadióna, ktorý bol na predošlom
zastupitel‘stve vyňatý z koncesnej zmluvy. Pred začiatkom rekonštrukcie ešte nemohol byt‘
majetok vyhlásený za prebytočný a stáva sa ním až teraz kvóli rekonštrukcii. Zdóraznil, že ide
o predaj prebytočného majetku v cene znaleckého posudku, čím by chcel zároveň aj oceniť
prístup spoločnosti JL aréna s.r.o. Nie sú podľa neho namieste vyjadrenia niektorých poslaneov,
ktorí na jednej strane tvrdia. že principiálne nie sú proti predaju majetku, ale zároveň ho
spochvbňujú. Podotkol. že aj v ďalšom bode programu dájde len k presunu majetku zjednej
časti štadióna do druhej. Mesto sa zbaví niečoho. čo nevie využiť a zároveň pomöže svojmu
koncesnému partnerovi. ktorý chce v budúcnosti zriadiť v budove priestory na ubytovanie, aby
mohol realizovať hokejové kempy.

Jn. Renáta Todáková. vedúca majetkovoprúvneho oddelenia — mesto má k dispozícii aj
písomné stanovisko z ministerstva íinancií, ktoré zdórazňuje, že zákon presne nešpeciFikuje, čo
je prípad hodný osobitného zreteľa a práve zastupiteľstvo svojím rozhodnutím určuje, čo je
prípad hodný osobitného zreteľa.

Inu. Géci —predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:
bod 11/3 — pozmeňujúci návrh Ing. Jozefa Bobáka na zaokrúhlenic predajnej ceny —

návrh neschválený (9 za. 8 proti. 6 sa zdržali. I nehlasoval),
bod II/l — pozmeňujúci návrh Ing. Jozefa Bobáka na deflnovanie doby piatich rokov —

návrh neschváleni‘ (5 za. 6 proti, 13 sa zdržaíi).
bod I — bez zrneny — návrh jednomyseľne schválený (24 za),
bod II/I — bez zmeny — návrh schválený (23 za, I nehlasoval),
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bod 11/2 — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (24 za),
bod 11/3 — bez zmeny — návrh schválený (23 za, 1 nehlasoval),

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslem 77/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

5/ NÁVRH NA ZMENY ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2018

Správu predložila Ing. Alena Vlčková. vedúca flnančného odboru MsÚ. Uviedla, že
zrnena rozpočtu je nevyhnutná z důvodu realizácie prác dodatočne vvžiadaných investorem.
ktoré sa vyskytli pri realizácii rekonštrukcie zimného štadióna, prác, ktoré zhotoviteľ ncmohol
predvídať počas prípravy stavby a prác, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnost‘ a
prevádzkyschopnosť objektu zimného štadióna v zmysle požiadaviek Medzinárodnej federácie
ľadového hokeja (IIHF). Vviedla, že návrh na uznesenie sa týka povoleného prekročenia
kapitálových príjmov na položko ..Prcdaj nepotrebného majetku a aktív mesta“ v sume 200 000
€ a povoleného prekročenia kapitálových výdavkov na položke „Rekonštrukcia a modernizácia
Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš“ v sume 200 000 E.

Podotkla, že projekt rekonštrukcie sa realizuje už takmer In roky a mesto získalo doáciu
od úradu vlády v hodnote 1 500 000 E. Pokiaľ by tieto práce neboli zrealizované, bol by
ohrozený termín zúčtovania dotácic a pravdepodobne byju mesto muselo vrátit‘.

Mar. Kultan — pnipomenul. že pri schval‘ovaní koncesnej zmluvv hola vtedajšia opozícia na čele
s Ing. Blcháčom. PhD. najskůr dvakrát proti a až na tretíkrát zahlasovala za jej schválenie.
Súčasná situácia ohl‘adom rekonštrukcie štadióna vzbudzuje dojem určitého nátlaku na
poslancov, pretože sa uvádza, že pokiaľ tieto financie ncbudú odsúhlasené, mesto bude musieť
vrátiť dotáciu. Zaujíma ho, kto vlastne pripravoval projekt a nerozumie tomu, prečo dochádza
k takémuto výraznému navýšeniu flnancií. Vníma to teda tak, že projekt bol pripravený zle.
Tiež pnipomenul, že pred časom sa do hokejového klubu kvůli jeho zlému hospodárskemu
výsledku vkladal majetek v hodnote 600 000 E. Pnipomenul, že v predchádzajúcom bode bol
predaný majetok v hodnote 237 000 E. kým teraz dochúdza k presunu 200 000 € a zaujíma 110,

kam půjde zvyšných 37000 E. V mene poslaneckého klubu. ktorého je predsedom. uviedol. že
takýto presun financií nemůže podporiť.

Ľuboš Trizna. poslanec mestského zastupiteľstva — nerozumie tvrdeniu Mgr. Kultana. že ide
o nátlak na poslancov a zdůraznil, že Mgr. Kultan sa může slobodne rozhodnúť.

Ini. Ján Bonko. zústupca primátora mesta — uviedol, že sa zúčastnil kontrolného dňa stavby
a niklo nemohol napriklad dopredu vedieť, že kanalizácia je prerastená koreňmi. Tiež poukázal
na to, že aj vzhľadom na nedávny únik čpavku je potrehné, aby nicktoré predmetné sůčasti
zimného štadióna boli plynotesné.

MUDr. Miroslav Bod‘a. poslanec mestského zastupiteľstva— súhlasil by so všetkými výhradami
Mgr. Kultana. pokiaľ by išlo o novů budovu. Sám má vlastnú skúsenosť s prestavbou staršieho
rodinného domu a tiež musel riešiť nepredvídatel‘nú situáciu ohľadom kanalizácie a hradiť jej
opravu z vlastných peňazí.

Mar. Kultan — chápe. že ide o starú stavbu, ale navýšenie rozpočtu predstavuje až 33 %. čo je
podľa neho príliš vysoké navýšenie. K poznámke Ľ. Trimu uviedol. že niklo ho osobne nenúti
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do nejakého rozhodnutia, ale narážal tým na vyjadrenia Ing. Vlčkovej. že pokial‘ by tieto práce
neboli zrealizované, bol by ohrozený termín zúČtovania a pravdepodobne by mesto muselo
dotáciu vrátiť.

MUDr. Slalkovský — poukázal na ročně omeškanie projektu kvóli pwblémom s verejnýrn
obstarávaním. Napriek tornu sa neodstránili niektoré veci. o ktorýeh boto možné dopredu
predpokladat‘. že v prípade pät‘desiatročnej budovy už nebudú v súlade s aktuálnvmi normami.
Zodpovedný projektant nemóže napríklad uviesť, že je potrebné dodatočne prehlbiť základové
pätky alebo vybudovat‘ protipožiarnu stenu. Stálo by podl‘a neho za úvahu. aby si mesto tieto
dodatečné náklady pýlalo od projektanta. Vie si predstaviť rezervy na úrovni 10 — 12 % na
nepredvídané náklady, ale v tomto prípade ide o navýšenie až o 33 %.

lnE. Čefo — vUčšina zjeho pripomienok už zaznela, ale poukázal ešte na to, že dóvodová správa
musela byť pred zasadnutím rnestského zastupitel‘stva prepracovaná, ked‘že póvodná správa,
ktorá sa k poslancorn dostala najskór, zrejrne nebola dostatočne dobre spracovaná. Ven tornu,
že niektoré dodatečné náklady nebolo možné dopredu predvídať, ale dovolí si tvrdiť. že pri
príprave daného projektu už nejaká rezerva existovala. Niektorě položky, ako je napríklad
protipožiama presklená stena v administrativnych priestoroch, považuje za zvláštne. Ked‘ si
porovnal póvodnú dóvodovú správu so súčasnou. zistil. že ide vlastne o presklenie VIP
pniestorov. Nerozumie ani zv‘‘šeniu núkladov na položky ako sú demontáž elektronického
zabezpečovacieho systémlL a predaj vstupcniek, či zväčšenie snežnei jamy. Mysli si, že níekto
by mal za neopodstatncné zvýšenie nákladov na rekonštrukciu niesť osobnů zodpovednosť.

Inu. Bonko — reagoval na tvrdenie Ing. Čefa, že za výstavbou protipožiarnej steny sa skrýva
snaha vybudovať VIP priestory. V skutočnosti ide o vytvorenie zázemia v administrativnych
priestoroch, ktoré bude hokejový klub určite potrebovat‘.

Ina. Rudolf Urbanovič. poslanec mestského zastupiteľstva—je hrdý na to, žeje súčasťou tírnu.
který sa podieľa na rekonštrukcii zimného štadióna po dlhých pät‘desiatich rokoch. Zároveň
poukázal na situáciu so zimným štadiónom v Prešove. který musel byť pre nevyhovujůci stav
náhle odstavený. Je preto rád, že sa mestu podadlo získať I 500 000€ z rezervy predsedu vlády,
pričom mesto si zobralo úver vo výške 650 000 € a teraz poskytne d‘alších 200 000 € na
nepredvídateľné náklady. Poukázal tiež na to, že v minulosti bole na rnieste zimného štadióna
kúpalisko ajeho zabetónovanie mohlo byť len provizórne, čo teraz spósobuje problémy.
Uviedol, že rozpočet sa nenavyšuje e 33 % ako uviedol Mgr. Kultan, ale len o 9 %. Poukázal
tiež nato, že pred ósmirni rokrni v rámci volebnej karnpane prezentovala súčasná opozícia víziu
výstavby zimného štadióna, ktorá sa napriek srubem neudiala.

Mar. Kultan — poukázal na to, že pokiaľ sa vedelo, že štadión je postavený na mieste bývalého
kúpaliska, bob potrebné vykonať geologický prieskum. ktorý nebol zrejme poriadne vykonaný.

MUDr. Slafkovský — k vstúpeniu Ing. Urbanoviča poznamenal, že nemožno klamať verejnosť
tým, že dostala novú športovú halu (JL arénu) od mesta. Táto hala boba postavená zo
súkromných prostniedkov, aj keď za spolupráce mesta. Ak by nestála, v sůčasnosi by nebolo
možné hrat‘ žiadny hokej, pretože momentálne sa rekonštruuje stará hala. Poslanec Ing.
Urbanovič však k tomu pristupuje len s cieľom niekoho očienniť a obviniť z klamstva. Situácia
sa v minulom období vyvinula tak, že z pohradu rozvoja športu sa javilo ako výhodnejšie
postavit‘ novů halu a postupne zrekonštruovať starú halu, a to tak, aby realizácia prebehla
dósledne a nic tak ako sa deje v súčasnosti, žeje preiuvestovanú viac ako polovica a doteraz sa
nepristúpilo ešte ani k oprave ľadovej plochy, ani k rekonšĹrukciijužnej tribúny.
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In. Čefo — žiada sa mu poveduť, že o to váčšiu radosť múže mať súčasné vedenie z toho, že
rekonštrukcia sa robí práve teraz. Ohradil sa voči tvrdeniu, že bol medii ľuďmi, ktorí pred
ósmirni rokmi sfubovali výstavbu nového štadióna.

lna. Urbanovič — zopakoval, že je hrdý na to. že sa rekonštrukcia realizuje a zdóraznii, že
rekonštrukcia sa deje. hoci nik zo súčasného vedenia mesta to predtým nesľuboval.

lna. Blcháč — uviedol. že verejné ohstarávanie sa nadilo tzv. žitým FID1Corn a predkladateľ
ponukv si sám nacenii jednotlivé stavebná práce. Nadohudol dojem, že Mgr. Kultan. Ing. Cefo
a MUDr. Slalkovský problematike buď nerozumejú. abbo zámerne zavádzajú verejnosť.
Zdóraznil. že všetky činnosti prebehlí v zmysle vysúťaženého rozpočtu s tým, že na úvodnú
etapu rekonšLrukcie, ktorá musí byť dokončená tak, aby sa mohol zimný štadión využívať,
nepostačovala len samotná dotácia vo výške 1 500 000 E, ale boto potrebné investovat‘ aj
vlastné prostriedky. Zdöraznil, že vedenie mesta muselo investovať množstvo úsilia do získania
hnanou, stavebného povolenia, vyhlásenia verejného obstarávania, získania povoienia
protimonopolnóho úradu a ďaiších úkonov. Podotkol, že pokiaľ by sa rekonštrukcia
neuskutočniia. tak mohla nasuď podobná situácia oko v Prešove a statici by mohli nechať
uzavnieU starý nevyhovujúci zimný štadión. Poukázal na to, že navýšenie flnancií na
rekonštrukciu predstavuje 9 %. čo je aj v súlade s v)jadrenĺm MUDr. Slaíkovského. ktorý
povedai, že by si vedel predstaviť rezervu na úrovni 10— 12% na neprcdvidané náklady.

lna. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmenv.

Mestské zastupiteľstvo prediožen návrh schválilo (17 za. 4 proti, 3 sa zdržali). Uznesenie
k tomuto bodu boto prijaté pod čísiom 78/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tcjto zápisnice.

6/ SPRÁVA O PLNENí ROZVOJOVÝCH AKCII ZA ROKY 2015—2018

Správu predložila Ing. Marta Gutraiová, prednostka mestského úradu. Uviedla, že pod
gesciou vedúeej flnančného odboru v spolupráci s vedúcimi odborov a oddeleni ako gestormi
programového rozpočtu a v spolupráci s riaditeľmi organizácii bol vypracovaný monitorovací
materiál o významných investíciách ako aj bežných výdavkoch. Bot zabezpečený dostatočný
objem ĺinancií pre úlohy bcžnáho chodu mesta (fungovanie úradu. škál. kultúrnych domov.
doprava, čistota v moste. možnosti športovania a spoločenského života), pričom každoročne sa
podarilo usporiť časf financií na ďalšie investovanie a údržbu majetku. Ponúkaný prierez
výsiedkami. ktoré sa podarilo dosiahnuť k 31. augustu 2018. hovorí o tom. že v mesto sa za
štyri roky „otočí“ zhruba 90 000 000 až 100 000 000 E. pričom do investičnej oblasti je
vynaložených niečo viae ako 10000000 E. Mesto Liptovský Mikuláš spravuje rozsiahty
neobežný majetok a aj podFa údajov z Inštitútu pro ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
mesto vykazuje nadpriemerný podiet čistého neobežného majetku na jedného občana.
Z pohľadu hodnotenia „kapitálového účtu“, mesto podľa INEKO dlhodobo dosahuje lepšie
výsledky ako je slovenský pniemer. Podotkla, že INEKO pri hodnotení záväzkov po lehotách
splatnosti nepoužil údaje, ktorými disponuje mesto (závázky po lehotách splatnosti sú nulové).
a hodnotenie proto považuje za skreslené. Mesto spravuje veľký majetok ajeho správa
prekračuje ročné možnosti mesta v rámci toho. aký kapitál dokáže vytvodť. Mesto od štáw
dostalo v minulosti zastaraný majctok. o kton sa muselo starať a vynatožiť náklady na jeho
údržbu. Vyjedla. že mesto si prvý úver zobraio v roku 1998 a odvtedy si zobralo d‘atšie úverv
v celkovej hodnote zhruba 25 000 000 E. z ktorých dlhuje ešte niečo viac ako 6 000 000€.
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Liptovský Mikuláš sa radí medzi stredne veľké mestá na Slovensku, pričom mesto má
až štrnásť mestských častí, čo je vysoko nad celoslovenským priemerom. Váčší počet
mestských časti si vyžaduje potrebu vynaloženia väčšieho objemu flnancií (údržba
komunikácií, správa kultúrnych domov).

Následne poukázala na fenomén modernizácie výpočtovej techniky a informatizácie.
V predoštých štyroch rokoch boto do tejto oblasti investovaných 540 000 € a Liptovský
Mikuláš je jedno z prvých miest. ktoré zvládlo zavedenie eGovermentu do praXe. Významnú
časť flnancií pre mesto sa podarilo získať z európskych podporných programov, ato nielen
v kapitálovej oblasti, ale aj ‘ oblasti bežných výdavkov. Pribtižne 10 000 000€ boto použitých
vo formo róznych investfcii v 24-och různych ob[astiach od rekonštrukcií budov až po obnovu
výzdoby mesta. Zvýraznila tiež dóležitosť participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého boto
podporených 52 projektov. Celkovo je možné zhodnotif hospodárenie mesta Liptovský
Mikuláš ako vyvážené. stabilne prebytkové. pričom boli dosiahnuté aj významné v‘sledky
v oblasti zveřad‘ovania majetku.

Ini. arch. Pavel Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — zdůraznil, že mesto dosiahlo
vynikajúce, až výnimočné výsledky, a to zásluhou kvalitne vypracovaných plánov
hospodárskeho rozvoja, akčných plánov a profesionátneho manažérskeho riadenia. Vidí za tým
oddanú prácu všetkých zúčastnených aje rád, že mohol byt‘ toho súčasťou.

MUDr. Slafkovský — súhlasí, že sa spravilo množstvo voci, ale v správe podľa nebo nic sú
zámerne uvedené také projekty, ktoré mohli byť uskutočnené. ale nestalo sa tak. Ako príklad
uviedol prokládku železničnej trate a obchvat mesta, ked‘ sa projekt dostal do sklzu kvůli
samoľúbosti vedenia mesta.

lne, Urbanovič — mrzí ho vyjadrenie MUDr. Slalkovského a považuje ho za nedůstojné.
Vinníkom zastavenia prektádk žetezničnej trate za 600 000 000 € je práve on ajeho tím.
Samotná správa je podľa neho vefmi dobre spracovaná a ponúka ucelený pohľad na prácu
mesta za predošlé štyri roky. V každom roku bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok
a mesto dokázalo ušetriť financie, ktoré mohli byť použité na různe investičné projekty.
Zdóraznit prínos získavania financií z externých zdrojov. pričom mesto v tomto smere patrilo
medzi najlepšie na Slovensku. Zároveň došlo k zníženiu dlhu mesta. pričom sa nezvyšovati
miestne dane a poplatky.

C. Trizna — uviedol, že v porovnaní s minulosťou sa veľa urobilo aj v prospech Liptovskej
Ondrašovej.

MUDr. Boďa — vyzdvihol prácu vedenia mesta, ked‘že celý proces je veľmi ztožitý a preto je
rád, aké veľké množstvo akcií sa počas štyroch rokov uskutočnilo.

Mr. Kultan — podotkol, že v minulosti nebolo zvykom takúto správu prezentovať a vidí za tým
jednoznačný důvod propagovať prácu vedenia mesta pred blížiacimi sa voľbami. Zdůraznil, že
chodníky a cesty síce stavia súčasné vedenie, ale platiť ich budú d‘alšie generácie. Je to stavanie
na dlh. ktoré bude rnusiet‘ niekto v budúcnosti zaplatit‘. Da[ej poukázal na príklad mestskej časti
Ploštín. kde mu obyvatetia povedali. že mesto s nimi novic komunikovať a ignoruje poslanca
danej mestskej časti. Poukázat nato, že celý maeriál mu pripomina starú ruskú anekdotu, kde
sa chvália na kolchoze obrovskou úrodou, ale v principe tam žiadne plodiny nic sú.

E. Trizna —pripomenul. že Mgr. Kultan vyzýval na slušnú kampaň a nechcel byť útočný. pritom
týmto svojim vystúpením dokázal pravý opak.
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liw. Urhanovič — pridal Sak názoru Ľ. Triznu. RešpektLUe, že niekto může mať rozdielny názor,
ale mul by si odpustiť invektívy. Podotkol, že nenávratné finančně zdroje nemusí mesto vracať
spať a ďalšie generácie ich splácať nebudú.

MUDr. Bod‘a — poukázal na to. že za vedenia predošlébo primátora sa zveľadila pešia zóna, ale
stalo sa tak za rnestské peniaze. Vytvorili sa tým veľké dlhy, ktoré sa splúcujú dodnes.
V súčasnosti sa využivajú predovšetkým externě zdroje a nic sú použité rinancie z rnestskej
pokladnice.

lnu. Bonko — ohradil sa voči tvrdeniu. že vedcnie mesta zadlžilo budúce gcnerácie a vyzÝva
Mgr. Kultanu, aby uviedol konkľétn tiver. ktorý si mesto zobralo za nevýhodnÝch podmienok.

Mur. Kultan — zareagoval na Ing. Urbanoviča s tým. že narážal na půžičku. ktorú si mesto
zobralo na rekonštrukciu ciest a chodníkov. Vedenie mesta ho zadlžilo na d‘alších desať rokov.
ked‘ bude music‘ splúcaC práce podFa splátkového kalendára a tieo financie hudú mestu chýbat‘
na ďalšie investície. U. Triznovi povedal, že nepovažuje za neslušné to, že niekto povie pravdu.

lnu. Ganoczv. PhD. — mysli si, že okrajovým častiam ako Bodiee alebo Ploštín sa venuje väčšia
pozornosť ako tornu bob v minulosti. Dnes už majú obyvatelia k dispozícii štandardy ako
elektrilikácia, kanalizácia alebo plynovod. Uviedol, že predošlý primátor trikrát bez vysvetlenia
zobral flnancie určené pre mestskú časť Bodice, ktoré boli následne použité na ině projekty.
Dosiahnuté výsledky hodnotí pozitívne a sú pre nebo vzpruhou do d‘alšej práce.

C. Trizna —pridal sak názoru Ing. Ganoczyho. PhD. a poukázal na vyjadrenie posbanca zjednej
mestskej časti z minulosti. žeje dobré, ked‘ sa kultúrny dom využíva na nújom priestorov. Podl‘a
nehoje však nevyhnutné. ab sa tieto priestorv využívali na kultůrne stretnutia obvvateľov.

MUDr. SlaIkovský — zdůraznil, že on ako bývalý primátor nikdy nezobral mestskej časti Bodice
lnaneie a pokiaF bob iotrebně spraviť urgentnů zmenu rozpočtu, tak takúto zmenu muselo
odsúhlasit‘ mestské zastupiteľstvo. Do mestskej časti Demünová a Bodice sa prisťahovalo
veľké množstvo obyvateľov počas výstavby Liptovskej Mary a infraštruktúra vtedy nebola
dotiahnutá. Dnes sú práce už na 90 %hotové. ale z mestských peňazí nemůže byt‘ vynovené za
tridsať rukov celé mesto — jde o generačně veci. Je potrebné premýšľať na niekoFko rokov
dopredu a preto také zastupiteľstvo, aké si pamUtá z počiatku svojho fungovania ve funkcii
primátora, kedy sa fudia dokázali dohodnúť, že niektoré projekty můžu počkať, pokiaF majú
niektorč ině vyššiu prioritu, si mimoriadne vážil.

lnu. Ganoczy. PhD. — poukázal na správanie sa poslanca Mgr. Kultana, ktorého nezaujíma
reakcia na jeho vystúpenie a opustil rokovaciu miestnosť, pritorn kandiduje na post primátora
tohto mesta. Nechápe takéto správanie a nesedí mu ani motto na jeho kampani s tým, ako sa
tento poslanec správa na zasadnutiaeh mestského zastupiteľstva po celé štyri roky.

lnu. Blcháč. PhD. — nevie o žiadnej půžičke na cesty a chodníky a pokial‘ tieto informácie Mgr.
Kultan šín počas svojej volebnej kampane. tak ide o klamstvá a to nemá nič společné so slušne
vedenou politickou kampaňou. Chápe. že niekornu sa Cažko počúva o tom, čo všetko bulo
možné počas štyroch rukov zrealizovať. K vyjadrcniu MUDr. Slalkovského o prekládke
žclezničnej trate uviedol, že to bol práve on. kto zapríčinil prerušenie prekládky trate a vyzval
ho. aby prestal útočit‘ na vedenie mesta. ktoré sa postaralo o to, aby sa procesy týkajúce sa
modernizácie železničnej trate opilť spustili. Poďakoval sa za odvedenú prácu Ing. arch. Pavlovi
Bobákovi a tiež Karolovi Székelyrnu. ktorí sa rozhodli v d‘alšich voľbúeh už nekandidovať.
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lwi. Géci — predtožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (16 za, 3 sa zdržali, 2 nehlasovali).
Uzncsenie k tomuto bodu boto prijaté pod číslom 79/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

7/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: KONTROLA PROCESU
VYBAVOVANIA StAŽNOS‘IÍ A PLTÍCh ZA ROK 2017

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta. Uviedol. že kontrola bola
vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti na 11. polrok 2018 a Zásad vvbavovania
st‘ažnosti a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš. V roku 2017 bob na útvare
hlavného kontrolóra zaevidovaných celkovo dvadsať podaní označených podávateľom ako
sťažnosť na mesto a mestský úrad. ktoré boli vybavené v zákonnej lehote a devüt‘ sťažností.
ktoľé mali charakkr dopyw. \‘yjudrenia. názoru. podnctu, respektíve boli anonymné a podľa
zákona boli odložené. Pilť sťažnosti holo ncopodstatncných, jedna opodstatncná, pilť sťažností
ncbolo sťažnost‘arni, ale upozorneniami poukuzujúcimi na problémy v občianskom
spolunažívaní. V hodnoĹenom období holi podané dve petície, ktorým bob sčasti vyhovené.
Kontrolný oľgán konštatuje, že sťažnosti a petície holi vybavené procesne správne a lehoty ich
vybavenia holi dodržané.

ln. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastLlpiteľstvo predložený návrh schválilo (18 za. 2 nehlasovali). Uznesenie k tomuto
bodu holo prijaté pod čislom 80/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

8/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Mgr. Anna Dvorščňková

a) Interpelovala primátora mesta:
Križovaka ulíc Sochúňova a Borbisova — došlo k zmiznutiu zvislej dopravncj značky
STOP, po ktorej zostul ilja stlpik — požiadala o urýchtené riešenie situúcie, pretože mbže
dójsť ku kolíznym situáciám.

b) Interpelovala primátora mesta:
Krajnice popri vozovkách na hlavných ťahoeh v meste — požiadala o ich skontrolovanie
a zrekonštruovanie. resp. aspoň opravu výtlkov. ktoré sú nebezpečné hlavne pre cyklistov
— musia sa týmto miestam vyhýbať a móže dójsť k stretu s motorovými vozidlami.
Podobná situácia nastáva napr. aj na úseku hlavnej cesty popri Parku M. R. Martákovej,
v blízkosti baptistickej modlitebne, kde parkiuú autá — kcd‘ sa cyklisti týmto autám
vvhýbajú. dostanú sa až do vozovky a tiež mĎže dójsť ku kolízii. preto požiadala
o riešenie tejto situácie.

Qdpovccku,é ‚iazasac/nulíMvZ: tnu. Blcháč. PhD. — uvedená komunikácia patrí do správy
Slovenskej správy eiest a ocenil, že práve tento týždeň na základe tlaku mesta krajnice
očistili. Pre SSC vykonáva túto službu vrátane údržby a opráv Správa ciest ZSK, závod
Liptov, aj keď v súčasnosti je tam situáeia neprehl‘adná. pretože bol odvolaný riaditeľ.
úspešnÝ manažér p. Martin Kögel. s ktorým holo mesto mimoriadne spokojné. Mysli si.
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že o tom svedčia aj úseky ciest, napr. od Jánošíka do Lipt. Ondrašovej, na Podbrezinách,
v Iľanove, atd‘., ktoré sa za toto obdobie stihli očistíť ana žiadosť mesta boli aj
pozametané. Mesto sa může obrátíť na SSC, aby vykonala aj opravy, avšak zámerom je
zrealizovat‘ kompletnú opravu cesty č. 1/18 od Stošíc až do Ploština — vyjadril
presvedčenie, že tento zámer sa aj podarí.

2. Karol Székelv

a) Interpeloval primátora mesta:
V zastúpeni komisie športu upozornil na to, že pred časom boli na vstupoch do mesta
určité tabule, ktoré pripomínali olympijských víťazov (“Mesto olympijských víťazov“).
t. j. oznamovali, že Liptovský Mikuláš je šponové mesto. Odporučil opäť zvážit‘ túto
možnosť, aby vstupy do mesta boli oživené uvítacími tabuľami, ktoré budú pripomínať
určité naj“ mesta.

Odpovedané na zavadnutí M.vZ: Inn. Blcháč. PhD. — v záujme mestaje túto otázku riešiť.
Pred časom bol objednaný billboard s nápisom „mesto olympijských víťazov“, ale
následne. ked‘ sa zmcnili pomery, billboard bol zrušený. ale podľa jeho názoru si to určite
zaslúži pozornosť. Mesto začalo pripravovať nu túto tému určité podklady v spolupráci
s hlavnou architektkou. zatiaľ to však nieje ukončené, ale súhlasí s tým. žeje to potrebné.

b) Interpeloval primátora mesta:
Mw jeden z impulzov na zlepšenie dopravy v meste uviedol príklad zjedného mesta na

Slovensku. kde je na semaforoch odpočítavanie zelenej a červenej Yarby — takýto systém
by podľa nebo bob vhodné zaviesť aj v meste Liptovský Mikuláš. pretože neraz bol
svcdkorn toho, ako rýchlo jazdia aWá a brzdia tcsne pred priechodmi pre chodcov (napr.
na križovatke pri bývalej Hypernove, alebo na priechode pre chodcov smerorn na
Nábrežie, atd‘.).

Qdpovedané na zavadnutí MvZ: In. Blcháč. PhD. — nepochybne ide o inteligentné
riešenie, ktoré však stojí určité finančné prostriedky. Je potrebné preveriť, čo by to pre
mesto Liptovský Mikuláš znamenalo, pretože zelená vlna už v prevažnej miere funguje
(ešteje potrebné ju doladiť) — pravdepodobne by fungovala ešte lepšie, keby vodiči mali
možnosť pripraviť sa na zastavenie alebo rozjazd na základe odpočítavania.

p. Karol Székely na záver pod‘akoval všetkým za dóveru a zaželal im veľa úspechov
v práci, či už v štátnom sektore abebo v podnikaní. ako aj v súkromnom živote. Osobitne
poďakoval za spoluprácu kolegovi Ing. arch. Pavlovi Bobákovi, ktor takisto už
nekandiduje za poslanca mestského zastupiteľstva.

3. Mpr. Vincent Kultan

a) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o opravu osvetlenia v Baťovej uličke, kde nesvietia všetky svietidlá.

b) Interpeloval primátora mesta:
Spýtal sa, prečo nebolo odpovcdané p. Tylkovej, ktorá dňa 13. 8. 2018, po rokovaní s Ing.
Berníkom, Ing. arch. Bachtíkovou. RNDr. Lošonskou, Ing. Lengyelom a p. Cupkovou,
doručila RNDr. Lošonskej určité dokumenty na vyjadrenie ohl‘adorn cintorína v Ploštíne.
Požiadal. aby jej bola doručená odpoved‘ v čo najkratšom čase.

11



Iwi. Blcháč. PhD. — na žiadosť poslanca MUDr. Alexandra Slalkovského mu udelil slovo.

MUDr. Slaikovský — uviedol, že prácu v samospráve vykonával 28 rokov. Zažil veselšie aj
srnutnejšie obdobia, ale celkovo svoje pósobenie hodnotí pozitívne. Vstup do vecí verejných
považoval za veľkú osobnú výzvu a chcel takto priložiť ruku k dielu. V ťažkých časoch si
zvvkol spomenút‘ na výrok viceprimátora zjedného partnerského mesta, ktorý raz povedal, že
‚.žiadnv dobrý skutok nezostane nepotrestanÝ“. čo mu pomohlo prekonat‘ aj náročné situácie.
Za 16 rokov pósobenia vo Funkcii primátora musel v kancelárii alebo na porade zvýšit‘ hlas asi
trikrút a preto sa chce poďakovať všctkým pracovníkom mestského úradu. s ktorými prichádzal
do kontaktu, za spoluprácu. Chce! by sa tiež ospravcdlniť, pokiaľ niekomu niekedy ukrivdil.
Nerobil to so zlým úmvslom. niekedy však nastanú situácie. kedy človek musí reagovat‘
impulzivnejšie. Na záver poprial ľud‘om, ktori budú v budúcnosti spravovaf mesto, aby sa irn
darilo a občania boli s ich prácou spokojní, pretože naďa!ej chce v tomto mestc žiť a bude
pozorovať dianie, respektíve v rámci možností sa bude zúčastňovať na verejnom živote.

9/ INFORMÁCIE

Inu. Ján Bkháč, primátor mesta:

1. Informoval, že bela podaná sťažnosf na mestské zaswpitel‘stvo vo veci spravovania majetku
mesta v športovom areáli v Demánovej. Sťažnosť siaha do roku 2013. keď bol uznesením daný
majetok ihriska a šatní na futbalovom ihrisku v Demänovej do správy SK Demänová. V rámci
tohto uznesenia SK Demflnová mala stanovené povinnosti ako s majetkom nakladať.
Sťažnosťou sa zaoberala mestská rada. ktorá v spolupráci s mestským ůradom pripraví
infomáciu o tom. ukým d‘alším spósobom sa bude v tomto prípade postupovat‘.

10/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, pod‘akoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie
mestského zastupitel‘stva ukončil.

42
Ing. MaCuIraiová Ing. Jái/Bkk Č, PhD.

prednostka MsÚ primátor m ‘sta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Bonko Ing. Jaroslav ČeFo

Zapísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 17. 10. 2018
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