
ZÁPISNICA Č. 2/2022
z pokračujúceho XLII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa
uskutočnilo dňa 10. marea 2022 o 15.00 hod. online formou cez platformu Microsoft Teams.

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

POSLANCI MsZ:
1/ MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3/ MUDr. Miroslav Bod‘a
4/ Peter Cibák
5/ Ing. Lucia Cukerová
6/ Ing. Jaroslav Čefo
7/ Soňa Čupková
8/ Mgr. Ama Dvorščáková
9/ Ing. Matej Géci
10/ Marta Jančušová
11/ Mgr. Vincent Kultan
12/ MUDr. Michal Luníček
13/ Bc.MarekNemec
14/ Mgr. Miroslav Neset
15/ Michal Paška
16/ Bc. Ľubomír Raši
17/ Ing. Jozef Repaský
18/ Mgr. Ján Smieško
19/ MUDr. Alžbeta Smiešna
20/ Mgr. Ľubica Staroňová
21/ Mgr. Táňa Šufliarská
22/ Ľuboš Trizna
23/ Ing. Rudolf Urbanovič
24/ MUDr. Marta Voštináková
25/ MUDr. Andrea Žideková

PRIZVANÍ:
1/ PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ
2/ Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
3/ Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsU
4/ JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsU
5/ Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsU
6/ Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov MsU ‚

7/ Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsU
8/ Mgr. Juraj Sabol, štatutár Kids Fun Academy



9/ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu
MsU ‚

10/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialistka referátu hlavného architekta MsU
11/ Ing. Maroš Salva, spracovatel‘ vodného hospodárstva v zóne Trnovecká zátoka

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, uviedol, že zasadnutie sa koná ako pokračujúce
XLII. zasadnutie z 3. marca 2022, ktoré bob prerušené uznesením na základe návrhu Mgr.
Vincenta Kultana. Na začiatku zasadnutiaje prítomných 24 poslancov a mestské zastupitel‘stvo
je uznášaniaschopné.

Pripomenul, že za zapisovatel‘a bol určený Mgr. Ján Karašinský a za overovatel‘ov
zápisnice MUDr. Marta Voštináková a MUDr. Michal Luníček.

PROGRAM:
9/ Informatívna správa o stave Okresného súdu Liptovský Mikuláš v nadváznosti na

návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami
a obvodmi okresných súdov

10/ Návrh VZN Č. .../20221VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č. 3/2021/VZN o
podmienkach pridel‘ovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš
určených na nájom

11/ Návrh VZN Č. .../2022/VZN o miestnych daniach, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č.
9/2OI9JVZN o miestnych daniach

12/ Návrh VZN č. .../2022/VZN o určení výšky finanČných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, diet‘a materskej školy alebo diet‘a
a žiaka školského zariadenia v zriaďovatel‘skej pósobnosti mesta Liptovský
Mikuláš

13/ Návrh VZN Č. .../2022/VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN Č. 15/2O2OIVZN o
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákiadov v školách a v školských
zariadeniach a o určení miesta a času zápisu diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v znení VZN Č. 9/2021/VZN a 5/2O21fVZN

14/ Návrh na zaradenie Centra vol‘ného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš
do siete škól a školských zariadení SR od 1. 9. 2022

15/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútrobloku
Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného
regionáineho operačného programu 2014 — 2020

16/ Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektu „Zhodnocovanie
biologicky rozložitel‘ných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši“

17/ Zmeny a dopinky č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka — návrh
18/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontroióra mesta Liptovský Mikuláš na

I. polrok 2022
19/ Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

územného rozhodovania a stavebného poriadku
20/ Správa o plneuí úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupitel‘stva ku dňu

18. 2. 2022
21/ Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019
22/ Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020
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23/ Návrh na schválenie finančnej pomoci v súvislosti s vojnovým konfliktom na
Ukrajine

24/ Interpelácie poslancov
25/ Informácie
26/ Záver

9/ INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE OKRESNÉHO SÚDU LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ V NADVÄZNOSTI NA NÁVRH ZÁKONA O ZMENE A DOPLNENÍ
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V SÚVISLOSTI S NOVÝMI SÍDLAMI A
OBVODMI OKRESNÝCH SÚDOV

Správu predložila JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ. Uviedla,
že vláda Slovenskej republiky 12. januára 2022 uznesením Č. 34/2022 schválila návrh zákona
o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných
súdov s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády, podl‘a ktorého je sídlom Okresného súdu
Liptovský Mikuláš mesto Liptovský Mikuláš a jeho obvod tvorí územný obvod okresov
Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Následne 1‘7. februára 2022 poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky posunuli do druhého čítania reorganizáciu súdov tak, ako to schválila
vláda, avšak v prvom čítaní odmietli návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi
okresných súdov.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Kultan, Mgr. Šufharská, Ing. Bobák.

Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupitel‘stva — zaujíma ho, prečo sa pokračovanie
zastupiteľstva koná online formou a nie prezenčne.

Mgr. Táňa Šufliarská, poslankyňa mestského zastupitel‘stva — predložila pozmeňujúci návrh,
aby bol póvodný bod 3. časti I. konštatuje vyradený a póvodné body 1. a 2. časti I. konštatuje
označené ako body 5. a 6., pričom pred nimi by sa doplnilo znenie: „1. Dóvera obyvatel‘ov v
súdnictvo je na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie dlhodobo na
nízkej úrovni. Prispieva k tornu aj verejnost‘ou vnímaná micra korupcie, ktorú potvrdzujú
postupné odhalenia orgánov činných v trestnorn konaní; 2. Dóležitou súčast‘ou snahy zvýšit‘
dóveru obyvateľov v súdnictvo je reforma súdnej mapy; 3. Jednýrn zo základných ciel‘ov
reformy súdnej mapy je špecializácia sudcov a sudkýň; 4. Ciel‘om reformy súdnej mapy je
zrýchlenie súdneho konania, funkčný mechanizmus náhodného výberu sudcov a zlepšenie
kvality súdnych rozhodnutí.“

Ing. Jozef Bobák, poslanec rnestského zastupitel‘stva — zaujírna ho, prečo v roku 2021 došlo
k výraznému poklesu počtu pojednávaní a rozhodnutí na súde v Liptovskom Mikuláši
v porovnaní so súdom v Ružomberku.

JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ — nemá vedomost‘, prečo k tomuto
poklesu došlo.

Ing. Blcháč, PhD. — na začiatku zasadnutia 3. marca 2022 informoval prítomných, že 1. marca
2022 sa na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo rokovanie krízového štábu, na
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ktorom boli zástupcovia samosprávy okrem mého informovaní, že v rnesiaci február bola micra
pozitívnych prípadov v okrese nad‘alej vysoká, čo je aj dóvod toho, že zasadnutie sa
uskutočňuje online formou.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Šufharskej — návrh schválený (26 za, 6 zdržali Sa);
— uznesenie ako celok aj s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Šufharskej — návrh schválený (23 za).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 37/2022.

10/ NÁVRH VZN Č. .../2022/VZN, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN Č.
3/2021/VZN O PODMIENKACH PRIDEEOVANIA BYTOV VO
VLASTNÍCTVE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ URČENÝCH NA NÁJOM

Správu predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ. Uviedla, že
od 1. januára 2022 je v platnosti novela zákona 443/20 10 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a
o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Táto novela priniesla niekol‘ko zmien ajednu
z nich je potrebné zapracovat‘ aj do platného Všeobecne záväzného nariadenia Č. 3/2021/VZN
o podmienkach pridel‘ovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom.
Zmena VZN sa týka článku 2, bod 1, písmeno c), kde je potrebné upravit‘ výšku životného
minima pri evidencii žiadostí o pridelenie bytu a to zo štvornásobku na pät‘násobok životného
minima. Hranica životného minima sa uplatňuje pri prepočte výšky príjmov žiadatel‘a a
ostatných osób žijúcich v byte.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh VZN ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (24 za). Všeobecne záväzné nariadenie bob
prijaté pod číslom 1/2022JVZN.

11/ NÁVRH VZN Č. .../2022/VZN O MIESTNYCH DANIACH, KTORÝM SA MENÍ
A DOPLŇA VZN Č. 9/2019/VZN O MIESTNYCH DANIACH

Správu predložila Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a
poplatkov MsU. Požiadala, aby sa v Čl. 4 28 o oslobodení od dane doplnilo písm. h) v znení:
„uteČencov z Ukrajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine“. Uvedený návrh znamená, že
poskytovatelia prechodného odplatného ubytovania nebudú uhrádzat‘ daň za ubytovanie za
uvedené osoby. Novelou zákona č. 470/2021 Z. z., ktorou sa mení a doplňa zákon č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov s platnost‘ou od 11. decembra 2021 a účiimost‘ od 11. decernbra
2021 sa ustanovilo nové znenie pre daň za ubytovanie.

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Cukerová.

Ing. Lucia Cukerová, poslankyňa mestského zastupitel‘stva — pozastavila sa nad tým, či
v prípade I‘udí z Ukrajiny ide o utečencov alebo odídencov
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S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Cukerovej sa prihlásil Ing. Urbanovič.

Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta — podl‘a úradu cudzineckej a hraničnej policie
sú l‘udia, ktorí na Slovensku dostanú dočasné útočisko alebo tolerovaný pobyt, označovaní ako
odídenci.

Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov MsÚ — požiadala, aby
sa v čl. 4 28 o oslobodení od dane doplnilo písm. h) v znení: „odídencov z Ukrajiny v
súvislosti s vojnou na Ukrajine“

Ing. Blcháč, PhD. — uviedol, že podnikatelia z mesta Liptovský Mikuláš sa aktívne informujú
o tom, čo móžu urobit‘ v prospech i‘udí z Ukrajiny a preto sa mesto rozhodlo zorganizovat‘
informatívne stretnutie pre vel‘kých zamestnávatel‘ov v regióne. Výstupy z tohto stretnutia boli
zahrnuté aj do niektorých z navrhovaných bodov programu zasadnutia mestského
zastupitel‘stva.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh VZN ako ceiok — s doplnením predkladatel‘ky.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (25 za). Všeobecne záväzné nariadenie bob
prijaté pod číslom 2/20221VZN.

12/ NÁVRH VZN Č. .../2022/VZN O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKoLY, DIEtA MATERSKEJ ŠKOLY ALEBO DIEŤA A
ŽIAKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÓSOBNOSTI
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložila Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a
kultúry MsÚ. Návrh zmeny VZN bol vypracovaný z dóvodu zmeny financovania štátnych
a neštátnych škól a školských zariadení, ked‘ sa zjednotila suma pre výpočet pridelených
fnančných prostriedkov na jednotlivé zariadenia. Neštátne zariadenia sú financované na
základe zmlúv v 1 OO%-nej výške ako štátne zariadenia.

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Kultan.

Mgr. Kultan — vyj adrii potešenie nad tým, že po čase došlo k zrovnoprávneniu financovia
štátnych a neštátnych zariadení. Zaujíma ho, či dané neštátne školy majú automaticky zmluvy
s mestom a preberajú náležitosti z VZN.

Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ — štátne školy
budú financované na základe VZN, neštátne zariadenia sú financované na základe zmlúv
5 mestom.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh VZN ako cebok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (24 za). Všeobecne záväzné nariadenie bob
prijaté pod číslom 312022/VZN.
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13/ NÁVRH VZN Č. .../2022/VZN, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN Č.
1512020/VZN O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH A O URČENÍ
MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEtAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKoLsIJ
DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V ZNENÍ VZN Č. 9/2021/VZN A
5/202 l/VZN

Správu predložila Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a
kultúry MsU. Podotkla, že zmena sa týka výlučne článku 7 o príspevku v školskej jedálni
a výdajnej školskej jedálni, pričom ostatné príspevky zostávajú nezmenené. Dóvodom je
postupné zvyšovanie riákladov na nákup potravín, vysoký nárast cien energií či zvyšovanie
samotných nákladov na prevádzku.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh VZN ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (25 za). Všeobecne závázné nariadenie bob
prijaté pod číslom 412022/VZN.

14/ NÁVRH NA ZARADENIE CENTRA VOĽNÉHO ČASU K1DS FUN ACADEMY,
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ DO SlETE ŠKÓL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SR
OD 1.9. 2022

Správu predložila Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a
kultúry MsU. Uviedla, že v prípade zaradenia súkromného centra vol‘ného času do siete škól
a školských zariadení od 1. septembra 2022 bude mesto poskytovat‘ finančné prostriedky na
mzdy a prevádzku od 1. januára 2023, a to vo výške 100%. Pri uvedenorn počte 400 detí by
mesto prispievalo sumou 43 428 € za kalendárny rok. Prípadné zaradenie centra do siete
neznamená pre mesto navýšenie príjmu fínančných prostriedkov od štátu, nakol‘ko tie sa určujú
na základe počtu detí v evidencii mesta. Preto bude potrebné rovnaký balík financií rozdelit‘
medzi dve centrá, čo móže pre rodičov znamenat‘ navýšenie poplatkov.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Šufliarská, MUDr. Žideková, Ing. Čefo, Ing. Géci, Mgr. Alušic,
Ing. Cukerová, Mgr. Dvorščáková, Ing. Urbanovič.

Mgr. Šufliarská — predbožila pozmeňujúci návrh, aby čast‘ III. boba v znení „schval‘uje“. Zaujalo
ju, že Kids Fun Academy poskytuje športové krúžky, ktoré mestské Centrum vol‘ného času
neponúka. Kids Fun Academy je zameraná aj na deti predškolského veku, pričom dané krúžky
prebiehajú priamo v materských školách. Mgr. Sabol jej povedal, že pri všeobecnej kondičnej
príprave zmluvne spolupracuje s MFK Tatran pri det‘och do 11 rokov a s klubom Hokejové
talenty nespolupracuje. Poukázala na to, že obecná školská rada neodporučila zaradit‘ Kids Fun
Academy do siete škól a školských zariadení, pričom jej predsedom je PhDr. Roman Králik,
ktorý je aj riaditeľom mestského CVČ. Mesto je prijímateľom fnancií na každé diet‘a a deti,
ktoré navštevujú Kids Fun Academy, tak nenavštevujú mestské CVČ. Zmyslom štátom
poskytovaného financovania je príspevok pre každé diet‘a na krúžkovú čiiinost‘ a nie
prerozdel‘ovanie fnancií jednotlivým inštitúciám.
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Ing. Čefo — fungovanie Kids Fun Academy považuje za úspešné. Sice nedochádza k celkovému
navýšeniu finančných prostriedkov, ale zdravé konkurenčné prostredie móže situácii len
pomócť a poskytované služby budú kvalitnejšie. Opätovne preto podporí zaradenie Kids Fun
Academy do siete škól a školských zariadení.

MUDr. Žideková — šport v meste bude maxirnálne podporovat‘, podporuje aj činnost‘ Kids Fun
Academy. Len nerozumie tomu, prečo musí byt‘ zaradené do siete škól a školských zariadení.
Zrejme ide o finančnú stránku, pričom sa jej nepáči duplicitné financovanie, najrnä v prípade
hokeja a futbalu. Poukázala na to, že Kids Fun Academy nemá k dispozícii vlastné priestory
ani niektoré športové náradie. Do CVČ patria okrem športových krúžkov aj krúžky na iný ako
pohybový rozvoj detí. So zaradením nesúhlasili všetci členovia obecnej školskej rady.

Ľ. Trizna — v meste pósobí množstvo podobných občianskych združení a pozastavil sa nad tým,
čo by sa stalo, ak by sa všetky začali hlásit‘ ako CVČ. Pred časom odporučil Mgr. Sabolovi,
aby požiadal o finančný príspevok od mesta, neprejavil však o to záujem.

Ing. Géci — Kids Fun Academy ponúka krúžky týkajúce sa hokeja a futbalu, ktorým je aj cez
mé dotačně schémy poskytovaný značný finančný príspevok. Táto skutočnost‘ mu prekáža, inak
by bol ochotný zaradenie Kids Fun Academy podporit‘.

Mgr. Juraj Sabol, štatutár Kids Fun Academy — s hokejovými klubmi nespolupracuje, s MFK
Tatran spolupracuje preto, že MFK Tatran nemá dostatok profesionálnych l‘udí, aby vedel danú
činnost‘ zabezpečit‘. V prípade hokeja aj futbalu nejde o špecializovanú prípravu, ale
o všeobecnú pohybovú prípravu využiteľnú aj v týchto športoch.

Mgr. Boltižiarová — aj v prípade, ak by sa PhDr. Králik zdržal na obecnej školskej rade
hlasovania, výsledok o nezaradení do siete škól a školských zariadení by bol rovnaký.

Ing. Cukerová — Kids Fun Academy nepredstavuje v prípade hokeja a futbalu pre kluby
konkurenciu, ale poskytuje komplementáme činnosti k ich základným činnostiam.

Mgr. Alušic — zaradením CVČ do siete škól a školských zariadení mesto nepríde o peniaze,
nebude ich musiet‘ vyplácat‘ z vlastných zdrojov. Financie od štátu sa určujú na základe počtu
všetkých detí vo veku 5 — 15 rokov, pričom CVČ navštevuj e len čast‘ z nich.

Ing. Cukerová — v súčasnosti na území mesta pósobí viac ako 150 krúžkov záujmovej
mimoškolskej činnosti pre deti a mládež. Vel‘ký nedostatok vidí v tom, že samosprávy a ani
samotní rodičia nemajú možnost‘ získat‘ informáciu, ktoré všetky krúžky na území mesta
fungujú a aktívne pósobia. Informácie sú k dispozícii len o žiadatel‘och dotácií. Rozhodnutie
o zaradení diet‘at‘a na záujmovú činnost‘ by malo zostat‘ na samotných rodičoch, a to na základe
kvality poskytovaných služieb.

Mgr. Dvorščáková — poukázala na situáciu, že ak by niektoré deti chceli navštevovat‘ súbežne
krúžky v mestskom CVČ aj v Kids Fun Academy a museli by si zvolit‘jedno z nich, rodičia by
si zrejme skór vybrali mestské CVČ, v ktorom na základe VZN móžu platit‘ najviac 2 €
mesačne.
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Mgr. Boltižiarová — potvrdila, že duplicitné fnancovanie nie je možné a finančný príspevok by
sa odvíjal od toho, do ktorého krúžku sa dané diet‘a prihlási.

Ing. Cukerová — poukázala na to, že v čase rozpočtového provizória nedostali MFK Tatran,
Hokejové talenty a ani mé záujmové krúžky od mesta žiadnu dotáciu a finančná zát‘až je tak na
pleciach rodičov.

Ing. Urbanovič — zaradenírn Kids Fun Academy do siete sa oslabí mestské CVČ, ktoré má širší
záber ako súkromné CvČ. Bob by napríklad nutné znížit‘ počet zamestnancov. Obecná školská
rada je zložená z odborníkov, preto jej rozhodnutie vnírna ako smerodajné. Váži si prácu
všetkých trénerov, funkcionárov a zanietencov, vďaka ktorým sa šport v meste móže rozvíjat‘
a produkovat‘ úspešných reprezentantov mesta. Súčasné vedenie mesta sa bude snažit‘ všetky
športové kluby v meste podporovat‘ tak, ako to len bude možné.

Mgr. Sabol — v rozprave zaznelo viacero poloprávd a poukázal napríklad na to, že za priestory,
ktoré Kids Fun Academy využíva, platí nájom, že na rozdiel od mestského CVČ sa zameriava
aj na deti v materských školách a že v prípade zaradenia do siete školských zariadení bude
možné znížit‘ poplatky zo strany rodičov. Zdóraznil, že rozpočet mestského CVČ je okolo
240 000 €‚ kým Kids Fun Academy má rozpočet 3 000 € na mesiac.

Mgr. Boltižiarová — CVČ by nemalo zastrešovat‘ iba pohybované aktivity detí, ale širšie
spektrum aktivit napríklad v podobe prírodovednej činnosti, vedomostných olympiád
a podobne.

Ing. Blcháč, PhD.— verí, že po voľbách v októbri 2022 bude zvolené nové zastupiteľstvo, ktoré
k svojej povinnosti schválit‘ rozpočet mesta a záverečné účty pristúpi zodpovedne a korektne.
Rešpektuje obecnú školskú radu, ktorá posudzuje a hodnotí záležitosti v oblasti školstva. Aj
z toho dóvodu, že nebola zriadená samostatná mestská komisia venujúca sa problematike
školstva.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— čast‘ I. konštatuje a čast‘ II. bene na vedomie — návrh schválený (21 za, 2 proti);
— čast‘ III. alternatíva schval‘uje — návrh neschválený (12 za, 7 proti, 5 zdržali sa);
— čast‘ III. alternatíva neschval‘uje — návrh neschválený (12 za, 11 proti, 1 zdržal sa).

Uznesenie bob prijaté pod čísbom 38/2022.

15/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU LIPOVÁ, SÍDLISKO PODBREZINY,
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO
OPERAČNÉHO PROGRANIU 2014 - 2020

Správu predbožila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddclenia projektového a
energetického manažmentu MsU. Uviedla, že projektje predložený v rámci druhého kola výzvy
operačného programu a v súčasnosti sa v predmetnom vnútrobboku nachádzajú staré asfaltové
chodníky a zvyšky póvodného basketbalového ihriska. Vzniknúť by na jeho mieste mali detské
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ihrisko a parkourové ihrisko. Jednou z podrnienok výzvy je zadržiavanie dažd‘ových vód, ktoré
budú odvádzané z bytových domov do vsakovacieho zariadenia na zavlažovanie zelene. Projekt
je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spolufinancovaný vo výške 95%.

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Cukerová, Ing. Urbanovič, Ing. Bobák, Mgr. Kultan.

Inu. Cukerová — zaujíma ju, či bol tento investičný zámer prediskutovaný s obyvatel‘mi
dotknutých bytoviek, pretože v minulosti v mých prípadoch vyjadrili obyvatelia nespokojnost‘
s realizovanými projektami.

Ing. Urbanovič — na mestský úrad boli pozvaní domoví dóvemíci, pričom jednou z podmienok
predloženia projektu je aj súhlas obyvatel‘ov z danej lokality. Váčšina z nich s revitalizáciou
súhlasila.

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

Ing. Cukerová — zaujíma ju, či okrem zástupcov vlastníkov bytov boli na stretnutí prítomní aj
obyvatelia bytových domov.

Ing. Urbanovič — s projektom súhlasili aj samotní obyvatelia.

Ing. Bobák — návrh bol prerokovaný na komisii dopravy ajej záver bol taký, že projekt mal byt‘
prerokovaný na komisii územného rozvoja a aj na finančnej komisii. Zaujíma ho teda, či bol na
týchto komisiách aj skutočne prerokovaný. Podl‘a jeho názoru je rozpočet na projekt vo výške
430 000 € vzhl‘adom na plánované množstvo vykonaných prác príliš vysoký a nie je si preto
istý, čije investícia hodná takéhoto množstva finančných prostriedkov.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Bobáka sa prihlásil Ing. Géci.

jgGéci — zaujíma ho, na základe akých informácií vie Ing. Bobák skonštatovat‘, že náklady
sú vysoké. Ak bol projekt vypracovaný a schválený na 430 000 E, tak muselo prebehnút‘ verejné
obstarávanie a niekto musel posúdit‘ objektívnost‘ nákladových položiek.

Ing. Bobák —je za realizáciu projektu, avšak treba brat‘ ohl‘ad aj na to, že v súčasnej dobe nie
je vhodné nerozumne rozhadzovat‘ financie.

Mgr. Kultan — prekáža mu, že materiál neprešiel cez finančnú komisiu a poukázal na to, že pri
tomto projekte sa pri začatí stavebného konania upustilo od ústneho poj ednávania a miestneho
zist‘ovania, čo pri takto rozsiahlej investícii nepovažuje za dobré znamenie. Cena projektu sa
mu zdá rovnako ako Ing. Bobákovi príliš vysoká, nie sú známe viaceré detaily a preto sa zdrží
hlasovania.

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

Inp. Géci — Mgr. Kultan by ako poslanec nemal posudzovať čirmost‘ stavebného úradu, ktorý
je zodpovedný za svoje rozhodnutia.
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Ing. Urbanovič — revitalizácia sídliska Podbreziny sa schval‘ovala už v roku 2009 a na niektoré
vnútrobloky bob vydané územné rozhodnutie.

Ľ. Trizna — v roku 2009 lokalita prešla územným rozhodnutím a bob to schválené mestskýrn
zastupitel‘stvo, čo je aj dóvod toho, že sa upustilo od ústneho poj ednávania a rniestneho
zi st‘ovania.

Ing. Čefo — projekt mal prejst‘ posúdením v dotknutých komisiách, vrátane fnaričnej komisie,
v ktorej sa niektorí poslanci účelovo vzdali svojho čtenstva a komisiu znefunkčnili. Myslí si,
že jedna podobná revitalizácia už na Podbrezinách prebehta, pričom reakcie obyvatel‘ov
blízkych bytoviek sú rozporuplné.

Ing. Blcháč, PhD. — za posúdenie projektu sú zodpovední projektanti, za stavebné konanie je
zodpovedný stavebný úrad. Projekt teda prebieha po odbornej, nie politickej línu.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— čast‘ I. bene na vedomie — návrh schválený (14 za, 10 zdržali Sa);

— čast‘ II. schval‘uje — návrh schválený (14 za, 10 zdržali sa);
— čast‘ III. odporúča — návrh schválený (14 za, 8 zdržali sa).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 39/2022.

16/ ZARADENIE NOVÝCH PRÍJMOVÝCH A VÝDAVKOVÝCH POLOŽIEK DO
ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ POČAS ROZPOČTOVÉHO
PROVIZÓRIA K PROJEKTU „ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝCH KUCHYNSKÝCH ODPADOV V LIPTOVSKOM
MIKULÁŠI“

Správu predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a
energetického manažmentu MsU. Uviedla, že žiadost‘ o dotáciu bola podaná ešte v decembri
2020 a žiadost‘ bota v plnej výške požadovanej dotácie 150 000 € schválená v decembri 2021.
Vtedy bola aj podpísaná zrnluva o poskytnutí dotácie a financie boli poskytnuté na účet mesta.
Vzhl‘adom na následný nárast cien bola prieskumom trhu stanovená predpokladaná hodnota
zákazky na 195 000 € + DPH a preto je potrebné z vlastných zdrojov nájst‘ 84 000 €‚ aby mohlo
byt‘ začaté verejné obstarávanie. Cena móžc vd‘aka nemu potom o niečo klesnút‘.

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Bobák, Mgr. Kultan, Ing. Urbanovič, Mgr. Alušic.

Ing. Bobák — požiadal o podporu návrhu, nakol‘ko ide o ncvyhnutnú investíciu v prospech
občanov mesta, a to napriek tornu, že materiál neprešiel cez finančnú kornisiu. V súčasnosti
mesto platí za spracovanie kuchynského odpadu priemerne 180 € za tonu, v prípade
zaobstarania kompletného systému zariadení výrazne klesnú náklady a zvýšia sa aj možnosti
využitia kuchynského odpadu po jeho spracovaní a zmiešaní napríklad s odpadom zo záhrad
(hnoj enie, rekultivácia, v budúcnosti vykurovanie).
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S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Bobáka sa prihlásil Ľ. Trizna.

Ľ. Trizna — súhlasi s Ing. Bobákorn a takisto požiadal o podporu návrhu.

Mgr. Kultan — nie je mu jasné, či v období rozpočtového provizória je možné vytvárat‘ nové
rozpočtové položky. V tomto prípade ide jednoznačne o vytvorenie novej položky.

Inu. Kormaníková — aj v minulosti sa počas rozpočtového provizória vytvárali nové rozpočtové
položky, v tomto prípade by teda nešlo o precedens.

JUDr. Javornická — vytvárat‘ nové položky v rozpočte, respektive schval‘ovat‘ zmenu v rozpočte
počas rozpočtového provizória nie je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Mgr. Alušic — nemyslí si, že počas rozpočtového provizória je možné vytvárat‘ nové položky.
Pre hospodárenie počas rozpočtového provizória platí schválená štruktúra a účelové určenie
výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, respektive posledného schváleného
rozpočtu. Je možné uhrádzat‘ len tie druhy výdavkov, ktorých účel určenia zodpovedá
zatriedeniu výdavkov schválených v predchádzajúcom rozpočte. Ak nebude schválený návrh
rozpočtu, je jedinou cestou nájst‘ v poslednom schválenom rozpočte také obsahové položky,
ktoré by umožňovali pod ich účel zaradit‘ daný projekt. Takúto položku však v rozpočte
nenašiel.

Mgr. Kultan — po tomto upozornení mu stále nie je jasné, či je možné predložené zaradenie
nových položiek podporit‘ a rozhodnutie mestského zastupitel‘stva by bob platné. Zaujíma ho,
či by bob možné situáciu vyriešit‘ stanovením odkladacej podmienky vykonatel‘nosti. Predložil
preto pozmeňujúci návrh, aby do časti II. schval‘uje pribudbo znenie: „Toto uznesenie je
vykonatel‘né nasledujúci deň po nadobudnutí vykonatel‘nosti uznesenia, ktorým sa schváli
návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2022 a roky 2023 — 2024.“

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásili Ing. Cukerová, Ing. Čefo, Ing.
Bobák.

Ing. Cukerová — poslanci by nemali suplovat‘ prácu mestského úradu. Očakáva, že predložený
materiál je pripravený po legislatívnej, finančnej aj technickej stránke správne.

Ing. Čefo — mesto toto riešenie s odpadom potrebuje, dóležité však je, aby rozhodnutie
mestského zastupitel‘stva bob zákomé. V minulosti mestské zastupitel‘stvo urobilo podobné
rozhodnutia, avšak bez predchádzajúceho upozornenia hlavného kontrolóra.

Ing. Bobák — súhlasí s pozrneňujúcim návrhom Mgr. Kultana. Je povinnost‘ou Ing. Blcháča,
PhD. predložit‘ návrh rozpočtu.

Mgr. Kultari — do času podpísania zmluvy a vyplatenia financií je ešte možné schválit‘ návrh
rozpočtu, nechce vedome hlasovat‘ proti niečomu, čo móže byt‘ protizákonné.

Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta — na základe koniunikácie s odbornou verejnost‘ou
vrátane pracovníkov z ministerstva financií je toho názoru, že položky je možné vytvárat‘.



Zákon pri rozpočtovom provizóriu nevylučuje, že by sa nemohli vytvárat‘ zmeny v rozpočte.
Problémy riešia odborníci fonriou tzv. administratívnych úkonov, pretože v prípade
neschváleného rozpočtu nie je možné vytvárat‘ zmeny v rozpočte v systéme RISSAM.
Následne po schválení rozpočtu sa zúčtujú všetky príjmové a výdavkové položky spolu so
schváleným rozpočtom. Ak by neexistovala možnost‘ vytvárania nových položiek, nebolo by
možné ani zapojit‘ rózne dotácie či príjmy pre školstvo.

Ing. Blcháč, PhD. — podmienka daná pozrneňujúcim návrhom Mgr. Kultana by mala za
následok, že by sa nemohlo stihnút‘ verejné obstarávanie, ktoré musí byt‘ ukončené do konca
marca 2022. V prípade, že nebude možné naplnit‘ podmienky dotačnej zmluvy, hrozí riziko, že
mesto bude rnusiet‘ vrátit‘ poskytnutú dotáciu a zariadenie si zabezpečit‘ v plnej výške z
vlastných zdrojov, aby bola naplnená zákonom stanovená požiadavka potreby zhodnocovania
kuchynského odpadu.

Mgr. Kultan — stiahol svoj pozmeňujúci návrh s tým, že by bob vhodné, aby sa primátor mesta
ešte pred podpisom uznesenia obrátil na ministerstvo fnancií, ktoré daný postup navrhovaný
mestským úradom písomne potvrdí.

Ing. Blcháč, PhD. — potvrdil, že sa v danej veci obráti na ministerstvo fnancií. Očakáva však,
že odpoved‘ nebude jednoznačná a bude obsahovat‘ dóvetok, že na vykladanie zákona sú určené
mé orgány.

Mgr. Kultan — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (23 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
40/2022.

17/ ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY TRNOVECKÁ
ZÁTOI - NÁVRH

Správu predbožila Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialistka referátu hlavného
architekta MsU. Uviedla, že územný plán zóny bol schválený 23. apríla 2020, pričom následne
došlo k reparcelizácii pozemkov a k zmenám vlastníckych vzt‘ahov, čo vyvolalo potrebu
spracovat‘ zmeny a doplnky schváleného územného plánu. Návrh je v súlade so schváleným
zadaním z uznesenia z roku 2017. Požiadala o doplnenie, a to že v rámci vyhodnotenia
pripomienkového konania pri stanovisku TANAP sa za každým z deviatich bodov stanoviska
doplňa slovo „akceptované“, pričom bod 3 bol vyhodnotený ako neakceptovaný s tým, že
požiadavka bob dorokovaná a návrh zmien a doplnkov bol dohodnutý s dotknutými orgánrni.
Okresný úrad v Žiline zaslal kladné stanovisko a skonštatoval, že postup prerokovania
a schválenia návrhu je v súlade s právnymi predpismi, verejné prerokovanie sa uskutočnilo
v súlade so stavebným zákonorn, návrh je v súlade so zadaním a úzcrnným plánom mesta.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Kultan, Ing. Bobák a Ing. Géci.

Mgr. Kultan — predložený materiál vnima ako zlyhanie mestského úradu aj mestského
zastupitet‘stva, nakol‘ko územný plán je už schválený a teraz sa schval‘uje len určitý regulatív.
Problém vidí v tom, že lokalita nemá vyriešené pripojenie na vodu a kanalizáciu. Stovky
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objektov budú napojené na vlastné septiky a zdroje vody, o ktorej kvalite sú vážne pochybnosti.
Výstavba sa podl‘a jeho informácií plánuje aj v oblasti Rybníčky, ktorá bude ešte rozsiahlejšia.
Ešte pri schval‘ovaní územného plánu mali byt‘ uložené podmienky týkajúce sa výstavby.
Podobný problém vznikol napríklad aj v mestskej časti Ploštin. Návrh pri hlasovaní podporí,
nakol‘ko už nie jev danej situácii má možnost‘, avšak považuje to za zdvihnutý prst smerom do
budúcnosti. Predložil pozmeňujúci návrh, aby sa v časti IV. odporúča póvodné zncnie označilo
ako a) a doplnilo sa nové znenie: „b) zodpovedným pracovníkom mestského úradu
zorganizovat‘ stretnutie všetkých dotknutých fyzických a právnických osób s ciel‘om prejednat‘
možnosti združenia investície na vybudovanie napojenia kanalizácie a verejného vodovodu.
Odporúča sa prítomnost‘ členov komisie územného rozvoja a výstavby; c) spracovatet‘ke
predkladaného materiálu predložit‘ na naj bližšie rokovanie mestského zastupitel‘stva možnosti
ukotvenia povinnosti napojenia oblasti na verejný vodovod a kanalizáciu v závázných
predpisoch mesta.“

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásiti Ing. Géci, Mgr. Šufharská.

Ing. Géci — požiadal Mgr. Kultana, aby svoj pozmeňujúci návrh stiahol. Dóvody vysvetlí neskór
v rozprave.

Mgr. Šufliarská — komisie územného rozvoja a výstavby prijala uznesenie, v ktorom sa uvádza,
že komisia berle materiál na vedomie a „žiada mestský úrad o vyvolanie stretnutia investorov
v dotknutom území s ciel‘om nešit‘ urýchlene nepriaznivú situáciu vzhl‘adom na neeXistujúce
siete (voda, kanalizácia) za účasti členov komisie územného rozvoja a výstavby“.

Ing. Bobák — poukázal na to, že situácia v lokalite nie je udržatel‘ná do budúcnosti s tým, že
jediným vykurovacím médiom je zemný plyn a stálo by za zváženie využitie tepelných
čerpadiel. Následne sa zamyslel nad zmyslom prijatia dokumentu „Nízkouhlíková stratégia
mesta Liptovský Mikuláš 2022 — 2036 a aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Liptovský
Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky 2022—2026 (2036)“ z decembra 2021. Podl‘a jeho názoru
by sa objekty v lokalite mali napojit‘ na blízku kanalizáciu tak, ako v minulosti obce Važec či
Východná, ktoré sú vzdialené desiatky kilometrov. Uznesenie podporí, nakol‘ko poslanci už
v danej situácii nemajú inú možnost‘.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Bobáka sa prihlásili Ľ. Trizna, Mgr. Kultan.

Ľ. Trizna — poslanci predložený materiál kritizujú, ale zároveň konštatujú, že ho podporia.

Mgr. Kultan — predložené riešenie v podobe schválenia regulatívu je jediné možné. Tieto
problémy sa mali vyriešit‘ pri schvaľovaní územného plánu, napríklad formou odkladacej
podmienky s tým, že územný plán nadobudne účinnost‘ po vybudovaní napojenia na verejný
vodovod a kanalizáciu. V súčasnosti už investor nemá najmenší dóvod do tohto napojenia
investovat‘.

jgGéci — ako riaditel‘ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. móže povedat‘, že zo strany
investorov nie je ochota podiet‘at‘ sa na rozšírení vodovodu a kanalizácie. Vlastníci
nehnutel‘nosti nemajú dóvod investovat‘ prostriedky do výstavby vodovodu a kanalizácie,
ked‘že móžu využit‘ variantu s navftaním vlastnej studne a vybudovaním žumpy, hoci to
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z hl‘adiska ekológie a celkového rozvoja nie je dlhodobo udržatel‘né. Pripojenie by malo dÍžku
viac ako tri kilometre a viedlo by cez súkromné pozemky a pozemky Slovenského
vodohospodárskeho podniku. Akvapark má svoju súkromnú prípojku. V ideálnorn prípade by
len získanie povolení trvalo približne tri roky, pričom následne by sa musela vyriešit‘ eXistenčná
otázka, kto poskytne fnančné zdroje na realizáciu projektu. Možnost‘ou je zaplatit‘ to
z verejných zdrojov cez LVS, a. s., pričorn odhaduje, že by išlo o 3 — 5 mil. € bez DPH alebo
cez združenú investíciu. V tomto prípade však investori z lokality nemajú dövod na realizáciu
projektu, a to už len kvóli tornu, že podl‘a zákona platí, že pokial‘ sa takáto inžinierska stavba
skolauduje, musí byt‘ odovzdaná do vlastníctva obce alebo príslušnej vodárenskej spoločnosti,
čím sa z nei stane verejná stavba a bude sa na ňu móct‘ ktokol‘vek napojit‘. Projekt pri danej
vlastníckej štruktúre, množstve ochranných pásiern a existujúcich komunikácií nie je
realizovate[‘ný skór ako o pät‘ rokov. Preto stretnutie, ktoré navrhuje Mgr. Kultan vo svojorn
pozmeňujúcom návrhu, považuje za predčasné a požiadal ho o stiahnutie návrhu.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Géciho sa prihlásili Ing. Bobák, Mgr. Kultan.

Ing. Bobák — zaujíma ho, či sa nepočíta napríklad s využívaním eurofondov.

Mgr. Kultan — nad problematikou bob potrebné zamysliet‘ sa pri schval‘ovaní územného plánu,
v súčasnosti je už neskoro a developeri nemajú dóvod vynakladat‘ finančné prostriedky navyše,
nakol‘ko všetko majú v súlade so zákonom. Svoj pozmeňujúci návrh nestiahne, ked‘že v ňom
nestanovuje žiadny presný termín stretnutia.

Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialistka referátu hlavného architekta MsÚ — pripomenula, že
v návrhu VZN sa uvádza „výstavba v riešenom území je podmienená odvádzaním splaškových
vód do eXistujúcej, resp. novej čistiame odpadových vód“ a súčasné navrhnuté riešenie je len
dočasným riešením.

Ing. Maroš Salva, spracovatel‘ vodného hospodárstva v zóne Trnovecká zátoka — v bokalite sa
pri projekte uvažovalo nad plynoIkáciou, avšak v prípade malého záujmu sa zrejme nebude
realizovat‘ a využij ú sa tepelné čerpadlá so systérnorn vzduch — voda. V bokalite budú
vybudované jedna až dve centrálne studne s vodojernom a možnosťou kontroly a úpravy
kvality vody, podobne bude na jednom mieste vybudovaná aj dočasná spoločná žumpa.
Dočasnú inf‘raštruktúru je možné následne pripojit‘ na prípadnú vybudovanú infraštruktúru.

Ing. Géci — rešpektuje rozhodnutie Mgr. Kultana s tým, že v dohl‘adnej dobe nieje možné dané
stretnutie zorganizovat‘.

Ing. l3lcháč, PhD. — ak majú poslanci vážne obavy, majú možnost‘ návrh uznesenia a VZN
nepodporit‘. Do určitej micry vyvolali zbytočnú paniku, pričom Ing. arch. Bachtíková a Ing.
Salva mnohé zmätočné tvrdenia následne uviedli na pravú micru.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujÚci návrh Mgr. Kultana — návrh schválený (13 za, 9 proti, 1 zdržal sa);
— uznesenie ako celok aj s pozmeňujúcim návrhorn Mgr. Kultana — návrh schválený (23 za, 1
zdržal Sa).
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Uznesenie bob prijaté pod číslom 4 1/2022.

Ing. Blcháč, PhD. predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (16 za). Všeobecne záväzné nariadenie boto
prijaté pod číslom 512022JVZN.

18/ NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA I. POLROK 2022

Správu predložil Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že návrh
obsahuje dve navrhované kontroly: „Kontrola efektivnosti a hospodárnosti využívania služieb
advokátskych kancelárií a finančných prostriedkov vynakladaných na právne služby“ za
obdobie rokov 2021 a 2022 a d‘alšie roky podl‘a potreby na základe zistení hlavného kontrolóra
a „Kontrola zostatkov finančných prostriedkov na účtoch mesta“, ktorú začal podanim 2.
februára 2022 s tým, že podobne ako pri ostatných kontrolách nedostal podklady, o ktoré
požiadal. Podotkol, že zostatky na účtoch mesta dostáva len ku koncu mesiaca, teda z času, ked‘
sa na účtoch nachádzajú aj finančné prostriedky od štátu. Preto požadoval výpisy z účtov na
týždennej báze, aby mohol sledovat‘ pohyby na účtoch.

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

Mgr. Kultan — obrátil sa na PhDr. Lavríka, z akého dóvodu neboli Mgr. Alušicovi poskytnuté
podklady ako týždenné výpisy z účtov, o ktoré požiadal.

Ing. Urbanovič — Mgr. Alušic opakovane porušuje všetky normatívne právne akty, ktoré by mal
dodržiavat‘. Podl‘a zákona o obecnom zriadení je hlavný kontrolór povinný predkladat‘
obecnému zastupitel‘stvu raz za šest‘ mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byt‘
najneskór 15 dní pred prerokovaním v zastupitel‘stve zverejnený spósobom v obci obvyklým a
predktadá obecnému zastupitel‘stvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60
dní po uplynutí kalendárneho roku. Taktiež upozornil, že sa nespráva odborne a apoliticky,
nedodržiava vnútorné smernice a nevyužíva dochádzkový systém. Predložený plán považuje za
irelevantný, nakol‘ko v minulosti Mgr. Alušic nedokončil žiadnu zo začatých kontrol.

Na faktickou poznámkou vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Mgr. Kultan, Ing. Bobák,
Mgr. Alušic.

Mgr. Kultan — úlohou hlavného kontrolóra nie je iba vykonávanie kontrol, ale aj preventívna
činnost‘.

Ing. Bobák — podotkol, že Ing. Urbanovič sa nevyjadroval k predkladanému materiálu a malo
mu teda byt‘ odobrané slovo. Vederiie mesta bráni Mgr. Alušicovi vo výkone jeho činnosti.

Mgr. Alušic — súhlasí s názorom Ing. Bobáka. Vedenie mesta sa snaží o diskreditáciu hlavného
kontrolóra.
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Ing. Urbanovič — pripornenul, že citoval presné znenia zákonov.

Ľ. Trizna — uviedol, že uznesením mestského zastupitel‘stva 38/2020 zjúna 2020 bob
hlavnému kontrolórovi schválené vykonanie príslušných kontrol, avšak tie doposial‘ neboli
vykonané, respektíve ukončené. Mgr. Alušic nevykonáva pre mesto žiadnu prospešnú činnost‘.

Mgr. Alušic — správy o vykonaní kontroly a návrhu plánu kontrolnej činnosti predložil, avšak
neboli vedením mesta zaradené do programu zasadnutia.

Ing. Blcháč, PhD. — mesto Liptovský Mikuláš si nezaslúžil na pozícii hlavného kontrolóra
nekompetentného a neodborného človeka.

PhDr. Michal Lavrík, prednosta rnestského úradu — Mgr. Alušic nedodržiava svoje zákonné
povinnosti, porušuje interné predpisy ajeho pracovnými metódami sú zastrašovanie
a klamstvo. Nevykonal žiadnu z kontrol určených uznesením, nevypracoval kontroly zadané
primátorom mesta, neukončil kontroly začaté z vlastnej iniciatívy, nevypracoval odborné
stanoviská. Mgr. Alušicovi boli predbožené všetky dostupné materiály, ktoré má mesto k
dispozícii. Ked‘ sú mu nejaké podklady zaslané, dodatočne si požiada ešte o d‘alšie doplňujúce
materiály a kontroly nakoniec dopadnú tak, že nie sú ukončené.

S faktickou poznámkou na vystúpenie PhDr. Lavríka sa prihlásili Mgr. Kultan, Ing. Urbanovič,
Mgr. Alušic.

Mgr. Kultan — PhDr. Lavrík teda tvrdí, že mesto nemá k dispozícii týždemé výpisy z účtov tak,
ako ich požadoval hlavný kontrolór.

Ing. Urbanovič — zopakoval, že Mgr. Alušic porušuje všetky normy, ktoré sa týkajú činnosti
hlavného kontrolóra.

Mgr. Alušic — neboli mu poskytnuté podklady v takej forme, o akú požiadal. Zostatky na účtoch
mesta dostal len ku koncu mesiaca, teda z času, ked‘ sa na účtoch nachádzajú aj fínančné
prostriedky od štátu. Požadoval výpisy z účtov na týždennej báze, aby mohol sledovat‘ pohyby
na účtoch aj v čase, ked‘ mesto uprostred mesiaca posiela zamestnancom výplaty a finančných
prostriedkovje vtedy najmenej.

PhDr. Lavrík — mesto nemá k dispozícii dané výpisy.

Ing. Košík — Mgr. Alušicovi bob poskytnutých 35 róznych materiábov, ktoré má mesto
k dispozícii za obdobie január 2020 až február 2022. Výpisy v týždennom intervale nemajú
žiadny praktický význam, nakol‘ko mesto oficiálne účtuje na mesačnej báze. Mesto nie je
povinné archivovat‘ denné či týždenné výpisy, preto ich ani nemá k dispozícii. Muselo o ne
požiadat‘ samotné banky a ide o zdÍhavý proces, ked‘že v internet bankingu sú k dispozícii iba
údaje za rok 2021.

Mgr. Kultan — výpisy z účtov je možné v internet bankingu generovat‘ k akémukol‘vek dátumu.
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Mgr. Alušic — v zákone o finančnej kontrole sa uvádza, že povinná osoba je povinná predložit‘
v lehote a rozsahu určených oprávnenou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené
kópie dokladov. Jeho snahou je zistit‘, či prebytky hospodárenia z predošlých rokov sú držané
na osobitnom účte a nepoužívajú sa.

In. Košík — s účtom, na ktororn sa nachádzajú prebytky hospodárenia z predošlých rokov, sa
nehýbe a finančné prostriedky na ňom sú nedotknuté.

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

Mestské zastupitel‘stvo predtožený návrh schválilo (12 za, 4 proti, 3 zdržali sa). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 42/2022.

19/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 1 K ZMLUVE O ZRIADENÍ
SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU ÚZEMNÉHO ROZHODOVANIA A
STAVEBNÉHO PORIADKU

Správu predbožil PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ. Návrh bol predložený na
základe požiadaviek starostov obcí, ktorí sú členmi Spoločného obecného úradu územného
rozhodovania a stavebného poriadku, pričom týmto dodatkom sa v zmluve upraví spósob
použitia finančných prostriedkov za pokuty, ktoré budú príjmom rozpočtu každého účastníka
zmluvy bez d‘alšieho odvádzania a následného zúčtovania. Na základe súčasnej zmluvy sú
pokuty príj mami rozpočtu každého účastníka, ktorí ich odvádzajú úradu formou zúčtovania.
Následne sa pomerne zložitým mechanizmom preúčtovávajú naspát‘. Upozornil, že dodatok
nadobúda platnost‘ dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán, ktorých je 36 a dodatok musí
byt‘ ešte predtýrn prijatý formou uznesenia každého obecného, respektive mestského
zastupitel‘stva.

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

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie boto prijaté pod číslom
43/2022.

20/ SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z UZNESENÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KU DŇU 18.2.2022

Správu predložil PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ. Priblížil, že v správe je
uvedených 41 uznesení, pričom 34je z roku 2021: 20 uznesení je splnených a 14 je v plnení.
Ostatných 7 uznesení sa monitoruje dlhodobo od roku 2016 a plnia sa postupne.

Mgr. Šuftiarská — pri uznesení 106/202 1 z 16. decernbra 2021 týkajúcom sa realizácie projektu
„Rozšírenie kapacity MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš“ sa uvádza, že „výzva na doplnenie
žiadosti o NFP, v rámci ktorej boto požadované doložit‘ aj právoplatné stavebné povotenie a to
v stanovej tehote do 15 pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Z dóvodu, že právoplatné
stavebné povolenie nebobo možné v stanovenej lehote predložit‘ a zároveň lehotu na doplnenie
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žiadosti o NFP nieje možné predÍžit‘, mesto po konzultácii so Žilinským samosprávnyrn ksajom
oznámilo listom zo dňa 3. 2. 2022 spät‘vzatie tejto žiadosti o NFP. Dňa 18. 2. 2022 bob mestu
doručené Rozhodnutie O Zastavení konania o žiadosti o poskytnutie NFP na Základe doručeného
prejavu vóle žiadatel‘a (Mesto Liptovský Mikuláš) o spät‘vzatí žiadosti.“ Zaujíma ju teda, čito
znamená, že nedójde k rozšíreniu kapacity materskej školy.

PhDr. Lavrík — otázka Mgr. Šufharskej bude zodpovedaná písomne.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeriy.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
44/2022.

21/ NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK
2019

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ. Pripomenul, že
prijatím záverečného účtu za rok 2019 by bob možné presunút‘ do rezervného fondu mesta
1119 902,34 €. Zdóraznil, že ročná výška rozpočtových zmien v právomoci primátora pre
operácie so zdrojom krytia 41 a 43 má v posledných rokoch stabilný trend.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Kultan, Ing. Urbanovič, Mgr. Alušic

Mgr. Kultan — zdóraznil, že za súčasných podmienok móže primátor mesta nakladat‘
s rozpočtom aj po jeho schválení mestským zastupitel‘stvom Jen na základe vlastnej svojvóle
s tým, že kompetenciu robit‘ rozpočtové zmeny si vysvetľuje tak, že tieto zmeny rnóže na jednej
položke vykonávat‘ opakovane a nic iba jednorazovo. Predložil pozrneňujúci návrh, aby časť
III. schvaľuje, bod 1. malo nové znenie „1. hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019
v súlade s ‘ 16 ods. 10 písmeno b. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov — s výhradou, ktorou je spósob využívania
kompetencie primátora mesta pri vykonávaní zmien rozpočtu mesta.“ a doplnit‘ nový bod ‘7.
v znení „dodatok Č. 4 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš,
schválených mestským zastupitel‘stvom Liptovský Mikuláš dňa 23.06.20 1 1 v znení Dodatku č.
1 zodňa 15.12.201 1,Dodatkuč. 2 zodňa30.01.20l4aDodatkuč. 3 zodňa23.06.2016,ktorým
sa Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov
menia nasledovne: 1. 5 ods. 5, bod 5.1 sa text vypúšt‘a a nahrádza sa teXtom: 5.1 Mestské
zastupitel‘stvo: a) všetky zmeny rozpočtu neuvedené v bode 5.2., písm. a) b) všetky zmeny
rozpočtu bez ohl‘adu na ich výšku: i) v kapitálovom rozpočte, ii) v bežnom rozpočte týkajúce
sa činuosti hlavného kontrolóra, týkajúce sa útvaru hlavného kontrolóra a podprogramu 1.5 —

kontrolná činnost‘ hlavného kontrolóra, c) zmeny rozpočtu nad celkovú sumu 5000 Eur ročne
týkajúce sa transferov a platieb Verejnoprospešným službám a grantov a dotácií v oblasti športu
a kultúry. 2. 5 ods. 5 bod 5.2 písm. a) sa text vypúšt‘a a nahrádza sa textom: 5.2. Primátor
mesta: a) zineny rozpočtu podl‘a odseku 3.1., 3.2., písm. a), 3.3., písm. a), 3.4., písm. a),c) do
výšky 30.000,- Eur, pričom celková výška všetkých rozpočtových zmien vykonaných na jednej
pobožke primátorom mesta nesmie počas jedného rozpočtového roka presiahnut‘ sumu uvedenú
v tejto vete. Tieto zmeny sa týkajú iba položiek, na ktorýchje v rozpočte schválená suma vyššia
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ako 0€.- b) nieje oprávnený rozhodnút‘ o zmenách rozpočtu uvedených v ods. 5.1.,písm. b), c)
o zmenách rozpočtu uvedených v bode 5.1., písm. c), do výšky 5000,- Eur, pričom celková
výška všetkých rozpočtových zmien vykonaných primátorom mesta týkajúcich sa transferov a
platieb Verej noprospešným službám nesrnie počas j edného rozpočtového roka presiahnut‘ sumu
5000,- Eur a celková výška všetkých rozpočtových zrnien vykonaných primátorom mesta
týkajúcich sa grantov a dotácií v oblasti športu a kultúry nesmie počas jedného rozpočtového
roka presiahnut‘ sumu 5000,- Eur; 3. 5 ods. 6 sa nahrádza teXtom: „O vykonaných
rozpočtových opatreniach vedie mesto operatívnu evidenciu. Vykonané rozpočtové opatrenia
primátor priebežne zverejňuje na webovom sídle mesta spolu so schváleným rozpočtom mesta
na príslušný rozpočtový rok, vždy do 10 dňa od schválenia rozpočtovej zmeny.“ Tento dodatok
Č. 4 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 23.06.20 11, účinné
dňom 01.07.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2011 účinného dňom 01.01.2012, v znení
dodatku č. 2 zo dňa 30.01.2014 účinného dňom 31.01.2014 a dodatku č. 3 zo dňa 23.06.2016
účinného dňom 2406.2016, nadobúda účinnost‘ dňom podpisu uznesenia, ktorým bol
schválený, primátorom mesta.«

Ing. Urbanovič — Mgr. Kultan sa všetkými možnými spósobmi snaží bránit‘ rozvoju mesta.
Záverečný účet za rok 2019 bol dókazom jedného z naj lepších hospodárení za posledných
tridsat‘ rokov. Mesto v bežnom a kapitálovom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške 745 008,91
€ a účtovným výsledkom hospodárenia bol zisk vo výške 98 93 5,28 €. Mgr. Kultan v minulosti
za primátora MUDr. Slafkovského, ked‘ bol bežný a kapitálový rozpočet vysoko stratový, voči
tornu nenarnietal. Súčasné pravidlá týkajúce sa rozpočtu boli schválené za primátora MUDr.
Slafkovského a Mgr. Kultanovi začali prekážat‘ až vtedy, ked‘ sa stal primátorom Ing. Blcháč,
PhD. Kornpetencie primátora by malo stanovit‘ nové mestské zastupitel‘stvo, ktoré vzíde po
vot‘bách v závere roka 2022.

Mgr. Alušic — aj hospodárenie v roku 2019, ktoré Ing. Urbanovič označil za jedno z najlepších
v histórii mesta, bob schodkové a vyrovnalo sa len fnančnými operáciami.

Ing. Urbanovič — o tom, či je výsledok hospodárenia kladný alebo záporný rozhoduje výška
bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov.

Mgr. Alušic — zacitoval z vyj adrenia odboru rozpoČtovej regulácie úzernriých samospráv
ministerstva financií k tornu, či je daný pozmeňujúci návrh v súlade so zákonorn: „právna
úprava zákona č. 583/2004 neustanovuje explicitne formu a spósob týchto opatrení. Uvedené
sa realizuje na základe rozhodnutia príslušného zastupitel‘stva.“ Opatrenie, ktoré sa poslanci
snažia prijat‘, je teda v súlade so zákonom. Podobné stanovisko dostal aj od podpredsedníčky
Asociácie kontrolórov úzcmnej samosprávy.

Ing. Urbanovič — stanovisko ministerstva financií nie je rozhodujúce, mesto má napríklad
k dispozícii opačné stanovisko od odborníka na samosprávu JUDr. Sotolářa.

Ing. Blcháč, PhD. — skutočnost‘, že záverečný účet za rok 2019 nieje právoplatne schválený ani
v marci 2022, nemá na Slovensku obdobu a je dókazom nekompetentnosti väČšiny rnestského
zastupitel‘stva, ktorej ciel‘om je bránit‘ rozvoju mesta pod súčasnýrn vedením mesta. Napriek
tejto skutočnosti sa vedenie úspešne snaží o budovanie a zveľad‘ovanie mesta. Zdóraznil, že
fnančné prostriedky v podobe prebytku hospodárenia, ktoré mesto nemóže využívat‘, strácajú
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dósledkom vysokej inflácie na hodnote a zároveň ceny služieb, napríklad v stavebnorn sektore,

neustále narastajú.

Mgr. Kultan — predložil na blasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — návrh schválený (13 za, 7 proti);
— časti I. a II. — návrh schválený (13 za, 7 proti);
— čast‘ III. aj s pozmeňujúcirn návrhom Mgr. Kultana — návrh schválený (13 za, 7 proti).

Uznesenie boto prijaté pod číslom 45/2022.

22/ NÁVRH ZÁVEREČNÉHO účTu MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK
2020

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ. Hospodárenie

mesta v roku 2020 ešte predbehlo výsledky z roku 2019 a do rezervného fondu je možné
previezt‘ 1 205 227,87 €.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Šufharská, Ing. Bobák, Mgr. Kultan, Ing. Urbanovič.

Mgr. Šufliarská — poukázala na to, že v záverečnom účte za rok 2020 a v návrhu rozpočtu na

rok 2022 sa nachádzajú rozdielne sumy na viacerých položkách, hoci by mali byt‘ rovnaké. Ide

o položky „Právne služby“, „Mestský informačný systém“, „Zriadenie mestskej občianskej

poriadkovej služby“, „Prevádzka Múzeurn Janka Král‘a“, „Odborná činnost‘ Múzeum Janka
Kráľa“, „Akvizičná a vedecko-výskumná činnost‘ Múzeum Janka Král‘a“, „EXpozičná

a výstavná činnost‘ Múzeum Janka Kráľa“, „Prezentačná činnost‘ Múzeum Janka Kráľa“,
„Sociálne služby“. Nie je si preto istá, ktoré údaje má považovat‘ za správne.

Ing. Bobák — poukázal na to, že primátor mesta si upravuje rozpočet, ktorého schválenie má

byt‘ výlučnou kompetenciou mestského zastupitel‘stva, podl‘a vlastnej svojvóle, a to aj počas
rozpočtového provizóriá. Týka sa to napríklad položiek v prípade športových zariadení.

Mgr. Kultan — predložit pozmeňujúci návrh, aby čast‘ III. schval‘uje, bod 1. malo nové znenie

„1. hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020 v súlade s 16 ods. 10 písmeno b.
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

predpisov — s výhradou, ktorou je spósob využívania kompetencie primátora mesta pri

vykonávaní zmien rozpočtu mesta.“ a doplnit‘ nový bod 7. v znení „dodatok č. 4 k Pravidlám

rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, schválených mestským zastupitel‘stvom

Liptovský Mikuláš dňa 23.06.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2011, Dodatku č. 2 zo

dňa 30.01.2014 a Dodatku č. 3 zo dňa 23.06.2016, ktorým sa Pravidlá rozpočtového

hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov menia nasledovne: 1. 5

ods. 5, bod 5.1 sa text vypúšt‘a a nahrádza sa teXtom: 5.1 Mestské zastupitel‘stvo: a) všetky

zmeny rozpočtu neuvedené v bode 5.2., písm. a) b) všetky zmeny rozpočtu bez ohl‘adu na ich

výšku: i) v kapitálovom rozpočte, ii) v bežnom rozpočte týkajúce sa činnosti hlavného

kontrolóra, týkajúce sa útvaru hlavného kontrolóra a podprogramu 1.5 — kontrolná činnost‘

hlavného kontrolóra, c) zmeny rozpočtu nad celkovú sumu 5000 Eur ročne týkajúce sa
transferov a platieb Verejnoprospešným službám a grarltov a dotácií v oblasti športu a kultúry;
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2. 5 ods. 5 bod 5.2 písm. a) sa text vypúšt‘a a nahrádza sa teXtom: 5.2. Primátor mesta: a)
zmeny rozpočtu podl‘a odseku 3.1., 3.2., písm. a), 3.3., písm. a), 3.4., písm. a),c) do výšky
30.000,- Eur, pričom celková výška všetkých rozpočtových zmien vykonaných na jednej
položke primátorom mesta nesmie počas jedného rozpočtového roka presiahnut‘ sumu uvedenú
v tejto vete. Tieto zmeny sa týkajú iba položiek, na ktorých jev rozpočte schválená suma vyššia
ako 0€.- b) nieje oprávnený rozhodnút‘ o zmenách rozpočtu uvedených v ods. 5.1.,písm. b), c)
o zmenách rozpočtu uvedených v bode 5.1., písm. c), do výšky 5000,- Eur, pričom celková
výška všetkých rozpočtových zmien vykonaných primátorom mesta týkajúcich sa transferov a
platieb Verejnoprospešným službám nesmie počas jedného rozpočtového roka presiahnut‘ sumu
5000,- Eur a celková výška všetkých rozpočtových zmien vykonaných primátorom mesta
týkajúcich sa grantov a dotácií v oblasti športu a kultúry nesmie počas jedného rozpočtového
roka presiahnut‘ sumu 5000,- Eur; 3. 5 ods. 6 sa nahrádza teXtom: „O vykonaných
rozpočtových opatreniach vedie mesto operatívnu evidenciu. Vykonané rozpočtové opatrenia
primátor priebežne zverejňuje na webovom sídle mesta spolu so schváleným rozpočtom mesta
na príslušný rozpočtový rok, vždy do 10 dňa od schválenia rozpočtovej zmeny.“ Tento dodatok
č. 4 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 23.06.20 11, účinné
dňom 01.07.2011v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2011 účinného dňom 01.01.2012, v znení
dodatku č. 2 zo dňa 30.01.2014 účinného dňom 31.01.2014 a dodatku č. 3 zo dňa 23.06.2016
účinného dňom 24.06.20 16, nadobúda účinnost‘ dňom podpisu uznesenia, ktorým bol
schválený, primátorom mesta.“

Ing. Urbanovič — zdóraznil, že prebytok bežného a kapitálového rozpočtu dosiahol výšku
1 699 610,18 € aje teda ešte lepší ako bol prebytok za rok 2019. Mesto zároveň dokázalo znížit‘
zadlženost‘ na úroveň 20,71%, čo vníma ako vskutku výnimočný výsledok.

Inu. Bobák — v roku 2010 po odchode súčasného vedenia mesta z úradu po ňom zostala
zadlženost‘ na úrovni 49,19% a nikdy nedosiahlo vysoké kapitálové výdavky, ktoré sú signálom
budovania mesta.

Ing. Blcháč, PhD. — pripomenul, že medzi rokmi 1990 až 2018 schval‘ovalo mestské
zastupitel‘stvo záverečné účty bez problémov a v zmysle zákona. Poukázal na to, že záverečný
účet za rok 2020 mal byt‘ schválený do 30. júna 2021. Zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy neurčuje, že obec musí sledovat‘ prekročenie limitu výdavkov podl‘a
jednotlivých rozpočtových položiek. Za schválenie, respektíve neschválenie záverečných účtov
a návrhu rozpočtu je zodpovedné mestské zastupitel‘stvo.

Ing. Košík — záverečný účet je dokument, ktorý je kontrolovaný na viacerých úrovniach
a poslednou inštanciou je nezávislý audítor, ktorý potvrdí správnost‘ dokumentu.

Ing. Blcháč, PhD. — návrh rozpočtu na rok 2022 v súčasnosti neexistuje a až ked‘ budú
právoplatne schválené záverečné účty mesta za roky 2019 a 2020, bude možné póvodne
pripravený návrh rozpočtu, ktorý bol stiahnutý na konci f‘ebruára 2022, modifikovat‘
o skutočnosti, ktoré sa udiali na začiatku kalendárneho roka ako napríklad zvýšenie nákladov
na energie a predložit‘ ho na zasadnutie.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — návrh schválený (11 za, 7 proti);
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— časti I. a II. — návrh schválený (12 za, 5 proti);
— čast‘ III. aj s pozrneňujúcim návrhom Mgr. Kultana — návrh schválený (11 za, 7 proti).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 46/2022.

23/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE FINANČNEJ POMOCI V SÚVISLOSTI
S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Následne prečítal znenie návrhu
na uznesenie, ktoré bob na základe nových skutočností po 3. marci 2022 upravené nasledovne:
„Mestské zastupitet‘stvo: I. bene na vedomie a) tragédiu, ktorá nastala v súvislosti s vojnovým
konfhktom na Ukrajine a vyjadruje solidaritu obyvatel‘om Ukrajiny, ako aj ich mestám a
obciam, ktoré trpia v dósledku nepriaznivej geopolitickej situácie, ktorá nerešpektuje
demokraciu a jej hodnoty, b) ochotu podnikateľských subjektov na území mesta Liptovský
Mikuláš finančne prispiet‘ na humanitárnu pomoc vojnou postihnutým obyvatel‘om Ukrajiny,
utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, prostredníctvom mesta Liptovský Mikuláš, c) otvorenie
špeciálneho — transparentného účtu mesta Liptovský Mikuláš. II. schvaľuje a) použitie
fnančných prostriedkov z transparentného účtu na účel financovania humanitámej pomoci
vojnou postihnutým obyvatel‘om Ukrajiny, utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, ktorí budú
potrebovat‘ pomoc na území mesta, prostredníctvom Slovenského Červeného kríža a
mimovládnych neziskových organizácií a mých právnických osób, vrátane cirkevných
právnických osób registrovaných na Slovensku, ktoré organizujú a zabczpečujú humanitárnu
pomoc pre obyvatel‘ov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, zapojených do tejto
pomoci a to na základe ich žiadosti, v ktorej uvedú účel použitia na území mesta Liptovský
Mikuláš, b) hurnanitárnu pomoc mesta Liptovský Mikuláš prevodorn na transparentný účet
mesta Liptovský Mikuláš vo výške 10 000 eur, III. splnomocňuje primátora mesta a) uzatvárat‘
so žiadatel‘mi v súlade s bodorn II. písm. a), zmluvy na poskytnutie finančných prostriedkov
na humanitárnu pomoc z transparentného účtu, do výšky sústredených príjmov, podl‘a
naliehavosti a vo výške kompetencií primátora mesta a v súlade s platnou legislatívou.“

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Kultan, Mgr. Alušic, Ing. Bobák.

Mgr. Kultan — oceňuje každú snahu pomóct‘, no myslí si, že táto pomoc by mala byt‘ viac
koordinovaná a nic využívaná len ako príležitost‘ na mediálnu prezentáciu.

Mgr. Alušic — vzhl‘adom na závažnost‘ prerokovaného bodu by malo mestské zastupitel‘stvo
vyj adrit‘ tomuto návrhu jednoznačnú podporu.

Ing. Bobák — je morálnou povinnost‘ou všetkých zúčastnených pornóct‘ obyvatel‘om Ukrajiny
v t‘ažkých chvíl‘ach, ktoré prežívajú. Pripomenul odmietavý postoj Ing. Blcháča, PhD., ked‘
v roku 2014 krátko po anexii Krymu vtedajšie vedenie mesta pri oslavách spolu s ukrajinskou
delegáciou pokladalo vence k památníku bez účasti ruskej delegácie.

Ing. Blcháč, PhD. — záujem o vytvorenie transparentného účtu zo strany mesta vyjadrili aj
miestni podnikatelia. Krizový štáb mesta k situácii na Ukrajine pravidelne zasadá a opakovane
sa zaoberá danou problematikou.
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Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— čast‘ I. bene na vedomie — návrh schválený (14 za, 2 zdržal sa);
— čast‘ II. schval‘uje - návrh schválený (16 za);
— čast‘ III. splnomocňuje — návrh schválený (13 za, 1 zdržal sa).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 47/2022.

24/ INTERPELÁCIE

ING. LUCIA CUKEROVÁ

Interpelovala primátora mesta:

V súvislosti s nedávnym požiarom v centre mesta požiadala o zaslanie aktuálneho
zoznamu všetkých nájomných bytov vo vlastníctve mesta s uvedením presnej adresy
nájomného bytu, jeho výmery, podlažia, mena a priezviska nájomcu, dátumu vzniku
nájomného vzťahu a platnosti nájomnej zmluvy. Uvedený zoznam požiadala doručit‘
všetkým členom komisie sociálnej a bytovej.

Interpelovala primátora mesta:

Požiadala o stanovisko z odboru právneho, akým spósoborn je ošetrené neplatenie
nájomného zo strany nájorncov pri nájomných zmluvách s rnestorn Liptovský Mikuláš
a o informáciu, aká je aktuálna výška nedoplatkov na nájrnoch za užívanie rnestských
nájomných bytov v členení na dlžnú sumu nájomného za jednotlivé roky.

Ing. Blcháč, PhD. — tieto veci je vhodné nešit‘ na komisii sociálnej a bytovej, ale zadá
úlohu, aby Ing. Cukerová požadované informácie dostala k dispozícii. Je rád, že pri
požiari nedošlo k žiadnym úrazom či stratám na životoch. Situácia sa už operatívne rieši,
pričom sa zistili nejaké nedostatky v nájomných zmluvách, ktoré treba odstránit‘, čo by
mal byt‘ priestor pre komisiu sociálnu a bytovú.

Interpelovala primátora mesta:

Požiadala o zaslanie zoznamu vykonaných administratívnych úkonov súvisiacich 50

zmenami rozpočtu mesta v rámci kompetencie primátora v rokoch 2019 až 2022, a to v
nadváznosti na informáciu Ing. Košíka k bodu „Zaradenie nových príjmových a
výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového
provizória‘.

Ing. Blcháč, PhD. — táto požiadavka je zvláštna a nie celkom zrozumitel‘ná. Preto nevie,
či sa bude dat‘ splnit‘.

23



ING. JOZEF BOBÁK

Interpeloval primátora mesta:

Požiadal o vypílenie suchých jaseňov v blízkosti cesty na Háj-Nicovó, ked‘že móžu
spadnút‘ na okoloidúcich alebo na prechádzajúce autá. V súčasnosti sú ešte v stave, že sa
dajú použit‘ napríklad ako lavičky v parku.

Ing. Blcháč, PhD. — skutočnost‘, či sú stromy suché, je možné zistit‘ až na jar podl‘a toho,
či začnú pučat‘.

Interpeloval primátora mesta:

Vedl‘a parkoviska smerom k pamätníku na Háj-Nicovó je tabu[‘a, ktorá informuje
o uskutočnených zmenách v lokalite. Táto tabuľaje pohodená na zemi vedľa drevených
kotov, na ktorých bota upevnená. Požiadal, aby VPS tento stav napravili.

Ing. Blcháč, PhD. — očakával by, že ako poslanec mestského zastupitel‘stva ihned‘ zjedná
nápravu a tabul‘ku odnesie priamo na VPS.

Interpeloval primátora mesta:

Bob by vhodné poskytnút‘ informáciu o tom, akú kapacitu má kryt civilnej ochrany na
mestskorn úrade a či existuje aj nejaký iný kryt. Tiež požiadat o informáciu o počte
plynových rnasiek.

Ing. Blcháč, PhD. — v poslednom čísle týždeiiníka MY Liptovské noviny je možné nájst‘
informácie o všetkých krytoch v okrese.

MGR. VINCENT KULTAN

Interpeloval riaditel‘a VPS:

Požiadal vysvetlenie od riaditel‘a VPS, ako je možné, že v Starom Meste pravidelne
dochádza k výpadku osvetlenia. Občania sa st‘ažujú, že verejné osvetlenie je v
dezolátnom stave.

Ing. Blcháč, PhD. — vysvetlenie od riaditeľa VPS dostane. Ak by však nebol v roku 2011
zrušený vtedajší model, nebol by s verejným osvetlením problém.

Interpeloval primátora mesta:

Požiadal o zaslanie informácie poslancom, aká je aktuálna výška zadlženia mestského
hokejového klubu.

Ing. Blcháč, PhD. — mestský hokejový klub nemá žiadne úvery. Na stretnutí
s manažmentom klubu bota poslancom poskytnutá informácia, v akom je klub stave a čo
by bob potrebné preň urobit‘.
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Interpeloval primátora mesta:

Požiadal primátora mesta, aby preveril, či bol Mgr. Neset prítomný na zasadnutí, pretože
hlasoval, no napriek jeho opakovaným výzvam k Mgr. Nesetovi ako členovi návrhovej
komisie na tieto nereagoval. Má teda podozrenie, že nebol pri hlasovaní prítomný.

Ing. Blcháč, PhD. — pokial‘ Mgr. Neset hlasoval, zrejme bol pripojený.

25/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, informoval, že nasledujúce zasadnutie
mestského zastupitel‘stva je plánované na 2. júna 2022.

26/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, pod‘akoval všetkým prítomným za účast‘

a zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukončil.

ľ)
PhDr. Mii‘rík Ing.án cháč, PhD.

prednosta M primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Michal Luníček /

4/ /
MUDr. Marta Voštináková V ‘

Zapísal: Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši, 21. 4. 2022
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