
ZÁPISNICA Č. 5/2021
XXXVII. zasadnutia Mestskčho zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši. ktoré

uskuiočnilo dňa 10. júna 2021 o 10.00 hod. v ma]ej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom
lvliku]áši

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

POSLANCI MsZ:
1/ MUDr. Jaroslav Barok
2! Ing. Jozef Bobák
3/ MUDr. Miroslav Boďa
4! Peter Cihák
5! Ing. L ucia (Pukerová
6! Soňa Cupková
7! Mgr. Anna Dvorščáková
8! Ing. Matej Géci
9! Marta Jančušová
10! MUDr. Michal Luníček
11! Bc. Marek Nernec
12! Mgr. Miroslav Neset
13! Michal Paška
14! Bc. Ľubomír Raši
15! Ing. Jozef Repaský
16! Mgr. Ján Smieško
I 7! Mgr. Ľubica Staroňová
IX! Mgr. Táňa Sufliarská
19! Ľuboš Trizna
20/ Ing. Rudolf Urbanovič
21! MUDr. Andrea Zideková

OSPR4VEDLNENÍ:
1! Ing. Jaroslav Čefo
2! Mgr. Vincent Kultan
3/ MUDr. Marta Voštináková
4! MUDr. Alžbeta Smiešna

PRIZVANí:
1! PhDr. Michal Lavrík. prednosta MsU
2! Mgr. Martin Alušic. hlavný kontrolór mesta
3! JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
4! JUDr. Soňa Lakotová, poverená vedením odboru právneho Ms[J
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1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Informoval, že na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie a súhlasu od
Regionálneho úradu verej nóho zdravotníctva sa zasadnutie opät‘ móže uskutočnit‘ prezenčnou
fbrmou priamO v mestskoni úrade.

Uviedol. že z účasti na zusadnutí sa ospravedlnili MUDr. Marta Voštináková. MUDr.
Alžbeta Srniešna a Mgr. Vincent Kultan. neskorši príchod ohtásil Ing. Jaroslav (‘eib.
Prítomnýchje 21 poslancova mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ IJRČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVÁTEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovateľa primátor mesta určil Mgr. Jána Karašinského a za overovateľov
zápisnice poslankyne p. Soi5u Cupkovú a Mgr. Ľubicu Staroňovú.

3/ VOĽBA NÁVRÍ-IOVEJ KOM[SIE

Ing. Ján Bkháč. PhD.. primátor mesta. predložil návrh na voľbu návrhovej komisie. do
ktorej v zmysle dohodnuwj totácie odporučil zvoliť Ing. Jozefa Repaského. Mgr. Annu
Dvorščákovú a Mgr. Mirostava Neseta.

Návrhová komisia v zložení Ing. Repaský. Mgr. Dvorščáková a Mgr. Neset bola schválená (21
za).

4/ SCIIVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupiieľstva tak, ako bol predložený v pozvánke. Podotkol. že k bodom programu týkajúcieh
sa záverečného účtu bola prizvaná aj prokurátorka Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš
JUDr. Gabriela Švecová, ktorá však ráno v deň zasadnutia oznámila, že zasadnutia sa nebude
mĎcť zúčastnit‘.

Následne predložil pozmeňujúci návrh. aby boli z programu rokovania vvradené body
..Odborné stanovisko hhi něho kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský
Mikuláš za rok 2020‘ a ..Odborné stanovisko hlavného kontrolám k návrhu rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022— 2023“. I-{lavný kontroíór bol vzvaný. aby dané
materiály doručit, čo sa však nestalo. Póvodne doručené materiály nespÍňajú podfa názoru
mesta náležitosti, ktoré by dokumenty takéhoto druhu mali spÍňaf. PodFa zákona o obecnom
zriadení je povinnosťou htavného kontrotóra tieto dokumenty vypracovať, ich prerokovanie či
prijatie však nic je podmienkou na to, aby mohol byť prerokovaný a prijatý návrh záverečného
účtu, respektíve návrh rozpočtu. Aj v pripade ich vyradenia z programu je možné rokovat‘
o návrhu záverečného účtu a návrhu rozpočtu.

Do rozpravy sa prihtásili Mgr. Dvorščáková, Ing. Bobák a Ing. Cukerová.
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Mpr. Anna Dvorščáková, poslankyňa mestského zastupitel‘stva — uviedla, že do programu bob
navrhnutých až 42 hodov. pričom trvanie rokovania sa möže predÍžiť až do nasledujúceho dňa.
Upozornila na to. že pokial‘ by sa zasadnutia konali raz mesačne, nemohla by nastat‘ situácia,
že by bol program zasadnutia takto časovo náročný. Do dnešného dňa nic je schválený návrh
rozpočtu a nic je podpísaný ani záverečný účet. hoci poslanci oto majú záujem. Z tohto konania
má pocit, že vedenie mesta nemá záujem, aby sa tak stalo. Myslí si, že stanoviská hlavného
kontrolóra sú dóležité pre to. aby poslanci mali istotu, žeje všetko v súlade so zákonom a návrh
rozpočtu móžu s pokojným svedomím schválit‘. Poukázala na to, že v uznesení týkajúcom sa
vykonávania občiaiskych obradov sa objavujú skutočnosti, ktoré si navzájom odporujú —

mestské zastupitel‘stvo má schválit‘ návrh VZN a zárovcň zaviazat‘ povereného pracovníka
kjeho vypracovaniu. Pripornenula skutočnosť, že v prípade dlhého trvania rnestského
zastupiteľstva musia íst‘ poslaici a takisto aj zamestnanci mestského úradu nasledujúci deň do
práce a nic je splnená podmienka zo zákonníka práce o 12-tich hodinách oddychu.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Dvorščákovej sa prihlásili MUDr. Boďa. Ing.
Urbanovič, Ľ. Trizna a Ing. Cukerová.

MUDr. Miroslav Boďa, poslanec mestského zastupiteľstva — spomína si nato, že za predošlého
primátora mesta sa jedno z rokovaní skončilo až o pol tretej nadránom. Mestské zastupitel‘stvo
sa móže dohodnúť napríklad na tom, že by sa rokovania začínali ráno o 08.00 hod. Sám by sa
za to prihovoril.

Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta — naposledy sa zasadnutie uskutočnilo 8.
apríla 2021. teda nic pred tromi mesiacmi. Zamestnávateľ je povinný uvoľniť poslancov na
výkon ich funkcie. V rokoch 2010 až 2014 sa dve zasadnutia skončili o tretej ráno. Návrh Mgr.
Dvorščákovej považuje za politickú agendu.

Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta — každý poslanec chce schválit‘ návrh rozpočtu
a pokiaľ sa nebude predvádzať politické divadlo, je možné s rokovanim skončit‘ už aj o 15,00
hod. Poukázal na to. že stanovisko vypracované hlavným kontrolórom nemá nič spobočné
s odbornost‘ou, ide len o očierňovanie primátora mesta a zamestnancov mestského úradu.

In. Lucia Cukerová, poslankyňa mestského zastupitel‘stva — vzhl‘adom na rozsah jednotlivých
bodov a predpoklad dlhej diskusie považuje súčasný stav za neudržatel‘ný. Vplyvom únavy
móže dójsť k róznym chybám.

Mgr. Dvorščáková — pripomenula, že predošlé návrhy rozpočtu mesta neboli v súlade so
zákonom a mestské zastupitel‘stvo sa tým muselo zaoberat‘. Myslí si, že nic je vhodné. aby
mestské zastupiteľstvo rokovalo pdtnásť či viac hodín. Ďalším prohlémom je, že poslanci si
musia naštudovat ohsiahle materiály, ktoré sú im doručené len pár dní pred konaním rokovania.

Ing. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — súhlasí s názorom Mgr. Dvorščákovej
a poukázal na zvyk z minulosti, ked‘ sa zasadnutia konali raz mesačne a poslanci vóbec neriešili
politické otázky. Póvodný návrh rozpočtu mesta predbožený v decembri 2020 obsahoval
obrovské množstvo obsahových aj formálnych chýb a poslanci ho jednoducho nemohli
akceptovať. V zákone o obecnom zriadení sav 18 uvádza. že „hlavný kontrolór vypracúva
odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho

3



schválením v ohcenom zastupitel‘stve“. Poslanci nemóžu rokovat‘ o niečom. keď k tornu
ncrnaj Čt oclboiiic stano\ jsi«) hiavného kontrolóra. Prinuüor nerozhoduje o tom. či precHoži tieto
stanoviska na prerokovaníe mestského zaswpiteľsvu. Rozhoduje o tom mestské zas(upiwtstvo.

S faktickou poznámkou na vvstúpenie Ing. Bobáka sa prihlásili Ing. Repask. L. Trizna. Ing.
Urhanovič.

Ing. Jozef Repaský, poslanec mestského zastupiterstva — zasadnutia trvali v minulosti tak dlho
preto. že vtedajší poslanci Ing. Blcháč. PhD.. Ing. Urhanovič a MUDr. Boďa mali ku každému
bodu programu každý z nich polhodinové vystůpenia.

Ľ. Trizna — poukázal na to, že poslanci si mohli materiály naštudovat‘ v dostatočnom predstihu,
nakol‘ko holi predtožené aj na zasadnutia komisií mestských zastupiteřstiev. Zopakovat, že
podFa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nic je prerokovanie odborných
stanov]sk hlavného kontrolóra podmienkou na to. aby mohol byť prerokovaný a pri jatý návrh
záverečného účtu. respektive návrh rozpočtu.

jg Urhanovič — spomína si na to. že za predošlého primátora mesta sa niektoré rokovania
končili aj o tretej nadránom. Ing. Repaský nemá pri dlžke poslaneckých vystúpeni pravdu.
ked‘že čas na vystúpenie vtedajšia poslanecká väčšina skrátila na 15 minút.

Ing. Bobák — ako poslanec chce poznat‘ stanovisko hlavného kontrolóra. nakol‘ko to tak určuje
zákon. Vedenie mesta nemá právomoc rozhodovat‘ o tom. čo sa dostane na verejnosť a čo nic.

Ing. Cukerová poprosila o názor hlavného kontrolóra v otázke, čije možné rokovať o návrhu
záverečného účtu a návrhu rozpočtu aj bez toho. aby sa rokovalo o stanoviskách hlavného
kontľolóra. [iež ju zaujíma, či hlavný kontrotór tieto stanoviská doručil a prečo nchoti
zverej neně.

Mgr. Martin Atušic. hlavn‘ kontrolór mesta — odborné sianoviská k záverečriému účtu ii návrhu
rozpočtu vvpracováva na základe * 18 zákona o obecnom zriadení a je nevyhnutné. at, holi
predložcné poslaneom pred návrhom závercčného účtu a navrhorn rozpočtu. Slano\ isko
k záverečnému účtu nepredložil preto. že nedostal od prednostu mestského úradu podklady
kjeho vypracovaniu, o ktoré požiadai. Vedenie mesta s ním vóbec nekomunikuje. v jeho práci
mu bráni aj tým. že neumožnilo vydať mu kancelárske potreby. Stanovisko k návrhu rozpočtu
holo predložené v stanovenom termíne. Stanoviská hlavného kontrolóra musia byť predložené
poslancom pred prerokovanim záverečného účtu a rozpočtu. Bez nich nic je možné záverečný
účet a rozpočet prijať. V prípade návrhu rozpočtu naďalej pretrvávajú jeho výhrady. ktoré
uviedol už v minutosti a poukázal tiež na to. že poslancom nehoto v stanovenom termíne Ln dni
pred zasadnutím predložené vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu, a to aj v prípade. že
mesto neobdržalo žiadne pripomienky. Poznamenal, že v rokovacom poriadku a ani v zákone
sa neuvádza. že rozprava by mala prebiehat‘ aj k samotnému programu rokovania. Múžu sa
objaviť pozmeňujúci či doplňujúee návrhy, ale rozprava k programu neprebieha. To by mohlo
pomúcť k výraznému skráteniu dlžky zasadnuti.
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Ing. Cukerová — odborné stanovísko móže hlavný kontrolér doručit‘ postancom aj e-mailovou

formou a požiadala ho, aby využiť všetky prostriedky na to, aby si splnil svoje zákonné

povinnosti. a to aj v situácii. keď neprebieha komunikácia s vedením mesta.

Mgr. Alušie zopakoval, že stanovisko k návrhu rozpočtu predložil. ale to už neholo

predložené poslancom. Na predkladanie materiátov postancom sú n pracované určité iasad\ a

postupy. Stanovisko k !Ú\ erečnéniu účtu ‚vpracovat ncniohol. nakol‘ko nedostat od vedenia

mesta infonnácie. o ktoré požiadal

JUDr. Soňa Lakotová. poverená vedením odboru právneho MsÚ — zákon o ohecnom zriadení

ukladá hlavnému kontrolérovi povinnosť vypracovat‘ odborné stanoviská k návrhu

záverečného účtu a návrhu rozpočtu. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

však nepodmieňuje schválenie záverečnému účtu a ani rozpočtu vypracovaním odborného

stanoviska hlavného kontroléra. V zákone sa nenaehádza žiadne ustanovenie o tom. že by

nepredloženie odborného stanoviska hlavného kontrolóra bránilo schváleniu a prerokovaniu

záverečného účtu alebo rozpočtu.

lna. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — zasadnuiie sa koná po dvomesačnej prestávke

a navrhovaný program neobsahuje 44. atc 40 bodov. Jednottivými bodmi programu sa zaoherali

aj prístušné komisie a postanei mali možnost‘ sa k nim vvjadriť. Komisie odporúčajú. možno

až na dve výnimky. prerokovat‘ \‘šetkv predložené materiály. V prípade. že by zasadnutie trvalo

do neskorých večerných hodín. je možné sa dohodnúf na jeho prerušení a pokračovaní o deň

neskór. prípadne v iný pracovnÝ dcň. Pokiaf by boli návrh záverečného účtu za rok 201 t) návrh

záverečného účtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 už riadne schválené, mohlo by byť

rokovanie výrazne kratšie. Nesúhlasí s názorom, že by bol návrh rozpočtu nezákonný, pričom

na jeho schválenie čakajú rózne športové či kultúrne organizácie. Mestské zastupiteľstvo má

povinnost‘ schválit‘ návrh rozpočtu do konea katendárneho roku — na základe skutočného stavu

za daný rok. Upozornil na to, že hlavný kontrolér si nesplnil d‘atšiu svoju zákonnú povinnost‘

tým. že nevypracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020.

Ing. Jozef Repask. predseda návrhovej kornisie -- predložil na hlasovanie jednoUívé návrhy:

návrh programu ako bol zverejnený v pozvánke — návrh schválený (21 za):

— pozmeňujúci návrh Jng. Blcháča. PhD. vyradif z programu bod) ..Odhorné stanovisko

hlavného kontroléra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020

a ..Odborné slano‘ isko hlavného kontroléra k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok

2021 a roky 2022 —2023“— návrh neschválený (10 za. 10 proti, I zdržal sa,.

PROGRAM:
1/ Otvoreaic zasadnutia
2/ Ii rčcnie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice
3/ Vol‘ba návrhovej komisie
4/ Schválenie programu rokovania
5/ Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019

6/ Odborné stanovisko hlavnélio kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta

Liptovský Mikuláš za rok 2020
7/ Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020
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8/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Liptovský
Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 —2023

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

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

organizácie na rok 2021 s výhl‘adom na roky 2022 —2023
12/ Výsledky hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš —

príspevkovej organizáeie mesta za rok 2020
13/ Výsledky hospodárenia lnformačného centra Liptovský Mikuláš — príspevkovej

organizácie mesta za rok 2020
14/ Správa o výsledkoeh inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš

a organizácií, ktorých je zriad‘ovatel‘om, ku dňu 31. 12. 2020
15/ Zaradenie nových príjmových a výdavkovýeh položiek do rozpočtu mesta

Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektom „Modernizáeie
učební“

16/ Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš a dočerpanie schváleného preklenovacieho úveru na projekt
„SALUTE4CE“ počas rozpočtového provizória

17/ Návrh na udelenie oeenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ Dalme
Špitzerovej, rod. Holanovej in memoriam a Petre Vlhovej

18/ Návrh na udelenie mestského vyznamenania „Verejné uznanie za zásluhy“ pre
genmjr. Jána Il‘anovského, v. v.

19/ Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ kolektivu Mestského
futbalového klubu Tatran Liptovský Mikuláš

20/ Petícia č. 1/202 1, doručená mestu Liptovský Mikuláš dňa 26.4.2021 a doplnená dňa
11.5.2021 — PETÍCIA proti výstavbe bytového domu v Palúdzke — v križovatke ulic
Eduarda Penkalu a ulice Mikuláša Štalmacha a žiadost‘ o zmenu územného plánu
mesta Liptovský Mikuláš v tejto štvrti v Palúdzke, aby v bezprostrednej blízkosti
už postavených rodinných domov nedošlo k výstavbe nových 6 NP výškových
budov

21/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta

22/ Zámer mesta Liptovský Mikuláš odmenit‘ slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú za
celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských Iyžiarok predajom pozemku vo
vlastníctve mesta

23/ Návrh na zmenu časti uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č.
61/2019 zo dňa 19. 09. 2019 v znení uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský
Mikuláš č. 47/2020 zo dňa 25. 06. 2020 (k bodu: Návrh na zriadenie Združenie obcí
— Cyklodoprava Horný Liptov)

24/ Návrh na sehválenie zabezpečenia prípadnej budúcej pohl‘adávky k projektu
„Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši“

25/ Návrh VZN č /2021/VZN o podmienkach pridel‘ovania bytov vo vlastníctve
mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom

26/ Návrh VZN Č /2021/VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č. 9/2017/VZN o
úhradách, spösobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v
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zriad‘ovateľskej působnosti mesta Liptovský Mikulášv tnení VLN Č. 9/2018/VLN

a VZN Č. 1/2020/VLN
27/ Sociálna pomoc v niestc Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí

Mikulášik, informácia o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020

28/ Komunitný plán sociálnych služieb za roky 2021 —2025
29/ Návrh VZN Č /2O21JVZN, ktorým sa mení a doplňa VZN Č. 15/2020/VZN o

určení výšky príspcvku na Čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach a o určení miesta a času zápisu diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej

dochádzky v základnej škole
30/ Návrh na zaradenie Elokovaného praeoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský

Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9,031 01 Liptovský
Mikuláš do siete škóI a školských zariadení SR od 1. 9. 2021

31/ Návrh na zaradenie výdajncj školskej jedálne ako súčast‘ Súkromnej základnej
škole Felix do skic škůl a školských zaríadcní od 1. 9. 2021

32/ Návrh na uzncscnic na vvhovenie protestu prokurátora proti VZN Č. 5/2016/VLN

o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš

33/ Návrh VLN Č /2021/VLN, ktorÝm sa mcní a dopÍňa VLN 5/2016/VLN o
podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš

34/ Návrh na uznesenie na vvhovenie protestu prokurátora proti VZN Č.5/20 18/VLN

o verejnoni l)oriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat

35/ Návrh VLN Č /2021JV1N o verejnom poriadku a o chove a držaní
hospodárskych n‘ierat

36/ Správa o stave odpadového hospodárstva v působnosti mesta Liptovský Mikuláš
za rok 2020

37/ Úzernný plán centrálnej mestskej zóny Západ, Liptovský Mikuláš — Zmcny a
dopinky Č. 3 (ÚPN CMZ — Západ, LM Zal) č. 3)— návrh

38/ Návrh na zmenu Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností
v tneste 1iptovsk Mikuláš

39/ Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení inestského zastupitel‘stva zročných
k 28. 5. 2021

40/ lnterpelácie poslancov
41/ Informácie
42/ Záver

lnu. Rcpask -— predložil návrh na uznesenie v znení ..rokovanie dnešného zasadnutia
Mestského zastupiteFstva v Liptovskorn Mikuláši sav zmysie Čl. 6 hod 7 Rokovacieho poľiadku
Mestského zastupitet‘stva v Liptovskom Mikuláši prerušuje. Pokračovanie rokovania bude v
stredu 16. 6.2021 o 15.00. Důvodom prerušeniaje skutočnosť, že primátor mesta: a) nedoručit

v riadnom čase postancom odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 a to
napriek tornu. že toto stanovisko htavný kontrolór doručil mestskému úradu dňa 3. 6. 2021. h)
poslancotn nedoručil návrh uznesenia navrhnutého hlavnýrn kontrolórom k záverečnému účtu
mesta za rok 2020. hoci tento návrh uznesenia hlavný kontrolór doručil mestskému úradu dňa
4. 6. 2020. «1 postancom ncboto predtožené vyhodnotenie pripornienok k návrhu rozpočtu. ako
to uktadá zákon tri dni pred rokovaním. Postuporn uvedeným pod písm. a). b), c) v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov a rokovacieho poriadku zabránil tak prerokovaniu
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rozpočtu mesta na rok 2021 a závercčného účtu mesta na rok 2020. Prerušením sa vytvára

dostatočn časovy prieslor na doručenie materiálov. 1K čoniu vvzývame primátora mcsta:

Mestské zastupitelstvo návrh Ing. Repaského o prcrušcní zasadnutia schválilo (11 za. 9 proti).

Uzncscnic holo prijaté pod čísloni 23/2021.

Na základe toho Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta vyhlásil XXXVIL. íasaduutie mestského

zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za prerušené.

xA, / Í

Ii
PhDr. Michal IJ4trík Ing. Ji Blcháč, PhD.

prcdnosta Mt‘ priátor mesta

Overovatclia zápisnice:

ľ

SoňaČupková
fl

ľ

Mgr. Cubica Slaroňová ‘ ‘

!.apísali: Mgr. Ján Kavašinský

V l.iptovskom Mikuláši. 14. 6. 2021
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