
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
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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

7



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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ZÁPISNICA Č. 6/2021
z pokračujúceho XXXVII. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré
sa uskutočnilo dňa 16. júna 2021 o 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Jng 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 Cukcrová
6/ Ing. Jaroslav Cefo
7/ Soňa Čupková
8/ Mgr. Anna Dvorščáková
9/ Ing. Matej Géci
10/ Matta JančlLšová

11/ Mgr. Vincent Kultan
12/ MUDr. Michal Luníček
13/ Bc. Marek Nernec
14/ Mgr. Miroslav Neset
1 5/ Michal Paška
6! Bc. Ľubomír Raši

17! Ing. Jozef Repaský
18/ Mgr. Ján Smieško
19/ MUDr. Alžbeta Smiešna
20! Mgr. Ľubica Staroňová
2t/ Mgr. Táňa Sufliarská
22/ Ľuboš Trizna
23/ Ing. RudoLf Urbanovič
24! MUDr. Marta Voštináková
25/ MUDr. Andrea Zideková

PRI ZVANÍ:
1/ PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ
2/ Mgr. Martin Alušic. hlavnkontrolórrnesta
3! JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
4! Mgr. Igor Petra, zástupca náčelníka MsP
5/ Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsU
6/ Ing. Martin Kögel, ekonomický námestník Verejnoprospešných služieb
7! Ing. Petra Slosiarová, ekonómka Informačného centra
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8/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta
9! JUDr. Soňa Lakotová, poverená vedením odboru právneho MsÚ

0/ Ing. Jana Korrnaniková, vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu
MsU

11/ Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsU
12/ PaedDr. Maila Gerbocová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
13! Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia MsÚ
14/ Ing. arch. Peter Styk, Atrios s.r.o.

PROGRAM:
1! Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019
2/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta

Liptovský Mikuláš za rok 2020
3/ Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020
4/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Liptovský

Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 —2023
5/ Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 —2023
6! Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš — príspevkovej

organizácie na rok 2021 s výhľadom na roky 2022—2023
7/ Návrh rozpočtu lnformačného centra Liptovský Mikuláš — príspevkovej

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

príspevkovej organizácie mesta za rok 2020
9! Výsledky hospodárenia Informačného centra Liptovský Mikuláš — príspevkovej

organizácie mesta za rok 2020
10/ Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a závázkov mesta Liptovský Mikuláš

a organizáeií, ktorých je zriad‘ovateľom, ku dňu 31. 12. 2020
11/ Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta

Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektom „Modernizácie
učební“

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

13! Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ Dalme
Špitzerovej, rod. Holanovej in memoriam a Petre Vlhovej

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

15/ Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ kolektívu Mestského
futbalového klubu Tatran Liptovský Mikuláš

16/ Petícia č. 1/2021, 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

17/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta
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18/ Zámer mesta Liptovský Mikuláš odmeniť slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú za
celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarok predajom pozemku vo
vlastníctve mesta

19/ 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)

20/ Návrh na schválenie zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky k projektu
„Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši“

21/ Návrh VZN Č /2021/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve
mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom

22/ Návrh VZN Č /2021/VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č. 9/2017/VZN o
úhradách, spósobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v
zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN Č. 9/2018/VZN
a VZN Č. 1/2020/VZN

23/ Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a inforniácia o činnosti detských jaslí
Mikulášik, informácia o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020

24/ Komunitný plán sociálnych služieb za roky 2021 —2025
25/ Návrh VZN Č. .../2021/VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č. 15/2020/VZN o

určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole

26/ Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský
Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský
Mikuláš do siete škól a školských zariadení SR od 1. 9. 2021

27/ Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne ako súčast‘ Súkromnej základnej
škole Felix do siete škól a školských zariadení od 1. 9. 2021

28/ Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN Č. 5/2016/VZN
o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš

29/ Návrh VZN Č /2021/VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN 5/2016/VZN o
podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš

30/ Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 5/2018/VZN
o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat

31/ Návrh VZN Č /2021/VZN o verejnom poriadku a o chove a držaní
hospodárskych zvierat

32/ Správa o stave odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš
za rok 2020

33/ Úzeniný plán centrálnej mestskej zóny Západ, Liptovský Mikuláš — Zmeny a
dopinky Č. 3 (ÚPN CMZ — Západ, LM ZaD Č. 3)— návrh

34/ Návrh na zmenu Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností
v meste Liptovský Mikuláš

35/ Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupitel‘stva zroČných
k 28.5.2021

36/ Interpelácie poslancov
37/ Informácie
38/ Záver
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Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, uviedol, že pokračujúce XXXVII. zasadnutie
holo zvolané na základe toho, že XXXVII. zasadnutie holo 10. júna 2021 prerušené po bode
„Schválenie programu“. Za zapisovatel‘a bol určený Mgr. Ján Karašinský, za overovatel‘ov
zápisnice p. Soňa Čupková, Mgr. Ľubica Staroňová a návrhová komisia pracuje v zložení Ing.
Jozef Repaský, Mgr. Anna Dvorščáková a Mgr. Miroslav Neset. Prítomných je 25 poslancov
a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

1/ NÁVRH ZÁVEREČNÉHO účiu MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK
2019

Správu predíožil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ. Pripomenul, že
účtovná závierka za rok 2019 hola overená audítorom a po vysporiadaní finančnýcb vzťahov
za rok 2019 zostali mestu pre použitie v nasledujúcom období finančné zdroje ‘o výške
1119902.34 €. Navrhuje previezť tieto zdroje do rezervného fondu mesta.

Do rozpravy sa prihiásiii Mgr. Kultan, Ing. Urbonovič, Ing. Čefo a Ing. Cukerová.

Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupiteľstva — predložil pozmeňujúci návrh
v znení: „Hl. schval‘uje bod 1. hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 v súlade s
16 ods. 10 písmeno b. zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov

— s výhradou, ktorouje spósob využívania kompetencie prLmátora
mesta pri vykonávaní zmien rozpočtu mesta, a to v ztnysle upozomenia hlavného kontrolóra
mesta Liptovský Mikuláš; bod 7. dodatok č. 4 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta
Liptovský Mikuláš. schválených mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš dňa 23.06.20 ti
v zncní Dodatku č. zo dňa 15.12.201 1, Dodatku č. 2 zo dňa 30.01.2014 a Dodatku č. 3 zo dčia
23.06.20 16, ktorým sa Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš v znení
zmien a doplnkov menia nasledovne: A. 5 ods. 5, bod Si sa text vvpúšťa a nahrádza sa
textom: 5.1 Mestské zastupiteľstvo: a) všetky zmeny rozpočtu neuvedené v bode 5.2., písm.
a). b) všetky zmeny rozpočtu bez ohľadu na ich výšku: i) v kapitálovom rozpočte, ii) v bežnom
rozpočte týkajúce sa činnosti hlavného konlrolóra, lýkajúce sa útvaru hlavného kontrolóra a
podprogramu 1.5 — kontroiná čiimost‘ hlavného kontrolóra, B. 5 ods. 5 bod 5.2 písm. a) sa
text vypúšťa a nahrádza sa textom: 5.2. Primátor mesÉa: a) zmeny rozpočtu podľa 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 rozpočÉových zmien vykonaných na jednej položke primátorom mesta nesmie počas
jedného rozpočtového roka presiahnuť sumu uvedenú v tejto vete. Tieto zmeny sa týkajú iba
položiek, na ktorých je v rozpočte schválená suma vyššia ako O E. b) nic je oprávnený
rozhodnúť o zmenách rozpočtu uvedených v ods. 5.] ‚písm. b), C. 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 schváienia
rozpočtovej zmeny.“ D. Tento dodatok č. 4 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta
Liptovský Mikuláš zo dňa 23.06.2011 v znení dodatkov č. L č. 2 a č. 3 nadobúda účinnosť
dňom podpisu uznesenia, ktorým bol schválený, primátorom mesta.“
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Ing. Rudolf lJrbanovič, zástupca primátora mesta — záverečný účet za rok 2019 je dókazom
jedného z naj lepších hospodárení mesta za posledných tridsať rokov, čo dokazujú aj dosahnuté
výsledky či najnižšia micra zadlženosti na úrovni 23%. Pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana mal
byť predložený aj v roku 2014. keď vedenie mesta pod vedením MUDr. Slatkovského dosiahlo
stratu 2 025 000 € a účtovnú stratu 680 000 €. Vtedajší primátor mal rovnaké kompetencie ako
súčasný primátor, pričom poslanci mu ich teraz cbcú obmedziť. Poslanci svojím konaním
bránia udeľovaniu dotácií pre školstvo. kultúru. špofl a ďalšie odvetvia.

S faktickou poznámkou na vysrúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásil MUDr. Boďa, Ing. Cukerová
a Ľ. Trzna.

MUDr. Miroslav Boďa. poslanec mestského zastuniteFstva — súhlasí s názorom Ing.
Urbanoviča, kritka zo strany poslancov by maLa byť konštruktívna a nemala by brzdiť rozvoj
mesta.

Imz. Lnem Cukerová, poslankyňa rnestského zastupiteľstva — napriek opakovaným
požiadavkám na stretnutie predsedov poslaneckých klubov sa Ing. Urbanovič a Ľ. Trizna
stretnúť odmietli. Veci sa vtedy mohli vyriešit‘ konštruktívnym spósobom.

Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta— súhlasí s vyj adrením Ing. Urbanoviča s tým, že mestu
svojím konanírn škodí 14 posancov, ktorí budú hlasovať proti prijatiu záverečného účtu.

In. Urbanovtč — poďakoval sa za podporu MUDr. Bod‘u a zdóraznil, že poslanci by mali
pracovať v prospech obyvateľov mesta.

Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupiteľstva — nerozumie tomu, prečo sa Ing.
Urbanovič neustáLe vracia do minulosti, keď v súčasnosti je už situácia odlišná, Návrh
záverečného čtčtu za rok 2019 schválilo mestského zastupiteľstvo 25. júna 2020, 13. augusta
2020. 24. septembra 2020, 1]. decernbra 2020 a 30. decernbra 2020. Zámer 14-tich poslancov
je teda zrejrný. Danou úpravou uznesenia navrhujú obmedziť možnost‘ primátorovi vykonávat‘
nejasné a pre mesto nevýhodné presuny v rozpočte. Scliváliť rozpočet mesta je výhradnou
kompetenciou inestského zastupitel‘stva, primátor mesta si ho však svojimi rozpočtovými
zmenami prispósobuje podľa seba, nic podľa rozhodnutia poslancov. V prípade neodk]adnej
potreby je možné operatívne zvolať krátke zasadnutie a o rozpočtovej zmene hlasovat‘
napríklad per rollam. Zdóraznil. že hospodárenie mesta je podl‘a zákona možné schváliť bez
výhrad, ale rovnako tak aj s výhradami, pričom v takom prípadc je mestské zastupitel‘stvo
povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Čefa sa prihlásil Ľ. Trizna.

Ľ. Trizna — v prípade schválenia rozpočtu s výhradou je potrebné prijať príslušné opatrenia.
Avšak ako samostatný bod, nic len ako súčasť uznesenia k záverečnému účtu.

JUDr. Soňa Lakotová, poverená vedením odboru právneho — zacitovala zo zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v ktorom sa uvádza „prerokovanie
záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku sa uzatvára jedným z
týchto výrokov: a) celoročné hospodárenie sa schvaFuje bez výhrad, b) celoročně hospodárenie
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sa schvaľuje s výhradami. Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo
alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku je povinné príjať opatrenia na nápravu
nedostatkov.“ Pokiaľ by mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie v zmysle pozrneňujúceho
návrhu Mgr. Kultana, bob by v rozpore s platnou legislatívou. Týka sa to výhrady, ktorou je
spósob využívania kompetencií primátora mesta pri vykonávaní zrnien rozpočtu a súčasne aj
schválenia dodatku k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sú
internou notulou. Výhrada musí smerovat‘ k určitej nesprávností alebo nezákonnosti v návrhu
záverečného účtu.

Mr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta — zacitoval z vyjadrenia veclúceho oddelenia zo
sekcie rozpočtovej politiky ministerstva financií k tonw, čije daný pozmeňujúci návrh v súlade
so zákonom: „právna úprava zákona č. 583/2004 neustanovuje explicitne formu a spĎsob týchto

opatrení. Uvedené sa realizuje na základe rozhodnutia príslušného zastupitel‘stva.“ Opatrenie,
ktoré sa poslanci snažia prijať. je teda v súlade so zákonom.

Inp. Ján Blcháč, PhD., Drimátor mesta — uviedol, že v prípade výhrad je rnestské zastupiteľstvo
povinné prijat‘ opatrenia na nápravu nedostatkov. Predložené uzncsenie by teda malo byť
doplnené o nová časť označenú ‚.prijíma opatrenia“ s následnou špecifikáciou týchto opatreni.
Podotkol, že zákon neustanovuje, kto má tieto opatrenia spracovat‘ a tak práve z výhrad zo
strany poslancov by sa malo pri spracovani opatrení na nápravu nedostatkov vychádzať.
Poslanci by mali byť autormi týchto opatrení, nakoľko oni majú dané výhrady Pokiaľ bude
uznesenie prijaté s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Kultana, nebude možné použiť finančné
zdroje na podporu športu, kultúry či mých odvetvi.

lnE. Jozef Reyaský, yredseda návrhovej komisie
— predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

—
pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana —návrh schválený (13 za, 10 proti, 2 nehlasovali):

— časti I. a II. — návrh schválený (25 za);
— časť Hl. s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Kultana — návrh schválený (14 za, 11 proti).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 24/202 I.

2/ ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓR4 MESTA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2020

Správu predložil Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že stanovisko
nebolo možné vypracovať, nakol‘ko absolútne nefunguje komunikácia medzi hlavným
kontrolórorn a mestským úradoin. Bol mu okrem mého zablokovaný prístup na úrad, nedostáva
kancelárske pomócky a nedostal odpovede na otázky týkajúce sa napriklad stavov účtov
a prebytkov hospodárenia za roky 2019 a 2020. Hlavný kontrolór vypracováva stanoviská
k záverečnému účtu a návrhu rozpočtu pred ich prerokovanírn v mestskom zastupiteb‘stve.
Z toho vyplýva, že záverečný účet je možné prerokovat‘ a schválit‘ iba s predloženým
stanoviskom hlavného kontroh5ra.

Do rozpravy sa prihlásili PhDr. Lavrík a Ing. Čefo.
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PhDr. Michal Lavrik, prednosta mestského úradu
— nieje pravdou, že by mal hlavný kontrolór

zablokovaný prístup do budovy iuestského úradu. Má zabezpečený štandardný pristup do
priestorov mestského úradu a taktiež aj zabezpečený dostatok kancelárskych pomócok,
respektíve má prístup do kopirovacej rniestnosti, odkiaľ si móže vziať pomócky vrátane
kancelárskeho papiera. V zmysle smernice je výdaj kancelárskych potrieb možný len
zamestnancom mesta, pričom hlavný kontrolór sa nechal viackrát počuť, že nic je
zamestnancom mesta.

S faktickou poznámkou na vystúpenie PhDr. Lavríka sa prihlásili Ľ. Trizna, Ing. Cukerová
a Mgr. Šufliarská,

Ľ. Trizna — súhlasí s názorom PhDr. Lavríka a poukázal na to, že Mgr. Alušic v mnohých
veciach zavádza.

Ing. Cukerová — uviedla, že počas pandérnie sa prístup do budovy mestského úradu zmenu, a to
aj v prípade poslancov. Mestský úrad je orgánom mestského zasrupiteľstva. Pokiaľ niečo ako
poslankyňa požaduje, musí to zakaždým riešiť ccz prednostu mestského úradu, čo nepovažuje
za štandardný prístup.

MRr. Táňa Šufliarská, poslankyňa mestského zastuyiteľstva — poukázala, že do hlavného traktu
budovy mestského úradu je prístup elektronicky zabezpečený a poslanci a ani obyvatelia mesta
tam doň nemajú voľný prístup. Pripomenula, že hlavný kontrolór dostal najhoršiu kanceláriu
na mestskom úrade.

PhDr. Lavrík — zopakoval, že hlavný kontrolór má štandardný prístup do budovy ako všetci
ostatní zamestnanci. K obmedzeniu vstupu do niektorých častí mestského úradu došlo v reakcii
na pandémiu koronavírusu.

Ing. Čefo — komunikácia vedenia mesta a nwsského úradu je na veľmi nízkej úrovni. Zaujírna
ho, či poslanci obdržali relcvantný materiál k tomuto bodu programu, aby o ňom mohli vöbec
rokovat‘.

Mgr. Alušic — mestské zastupitel‘stvo ním nedisponuje a to z toho dóvodu, že nedostal
odpovede na požadované otázky. Len on sám rozhoduje o tom, čo bude obsahom jeho
odborného stanoviska.

Ing. Blcháč. PhD. — uviedol. že poslanci dostali e-rnailom materiál nazvaný „Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za
rok 2020“.

r. Alušic — poslanci v tomto materiáli dostali zdóvodnenie, prečo dané stanovisko nemóže
vypracovať a prediožit‘. V materiáli však navrboi, ako by mab poslanci d‘alej postupovat‘.

jpgef2— predložil pozmeňujúci návrh doplniť do uznesenia novú časť v znení „III. odporúča
primátorovi mesta zabezpečit‘ zaslanie požadovaných materiálov hlavnému kontrolórovi mesta
tak, aby na ich základe bob možné vypracovať odborné stanovisko hlavného kontrolóra k
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návrhu závercčného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020. O návrhu záverečnému účtu
mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020 rokovať na d‘atšom mestskom zastupiterstve.“

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Čefa sa prihLásiti Ľ. Trizna a Ing. Urbanovič.

Ľ. Trizna — poukázal na formuláciu z dövodovej správy, v ktorej sa uvádza: „až 27. 5. 2021 mi
bob doručené oznámenie o zostavení záverečného účtu mesta za rok 2020 50 žiadosťou o
vypracovanie stanoviska. Nebol mi doručený návrh v editovatet‘nej forme. Ten som dostal až
I. 3. 2021. Dňa 2. 3. 2021 som požiadal o doplňujúce informácie...“

Ing. Urbanovič — stanovisko htavného kontrolóra považuje za sporné a zvláštne. Vystihuje však
prácu Mgr. Alušica. ktorá je neadekvátna k hodnotám mesta. Pripomenul, že mesto na jeho
mzdu vynakladá 3 500 € mesačne. A podl‘a jeho názoru dokonca neoprávnene.

Ing. Čefo — súhlasí s Ing. Urbanovičom a aj Mgr. Alušic uviedol, že materiál nic je taký. aký
by vypracoval, keby mal k dispozícii všetky podklady, o ktoré požiadal.

PhDr. Lavrík — vedeme mesta sa snažilo nastaviť systém komunikácie tak, aby smerovala cez
prednostu mestského úradu. A to najmä z toho dóvodu, aby zamestnanci mestského úradu
neboli vystavovaní psychickému tlaku zo strany poslancov a hlavného kontrolóra, ktorý
niektorí zamestnanci vel‘mi ťažko zvládali. Svedčí o tom napríklad skutočnosť, že žiadny zo
zamestnancov nemaí záujem byť tajomnikom finančnej komisie.

S faktickou poznámkou na vystúpenie PhDr. Lavríka sa prihtásili Ing. Cukerová a Ing. Čefo.

jpg. Cukerová — nevie si predstaviť, že by sa podobným spůsobom pracovalo v súkromnej sfére
a zamestnávateľ by takto zisťoval záujem medzi zamestnancamt.

Ing. Čefo — zacitoval z e-mailu od PhDr. Lavrika. v ktorom odpovedal na požiadavku ťinančnej
komisie o schválenie nového tajomníka: „nakol‘ko sme v tejto súvislosti oslovili zamestnancov
príslušného útvaru a o výkon tejto funkcie nikto neprejavil záujem, nic je z pohl‘adu tvorby
programu rokovania mestského zastupiteľstva zaradenia vami navrhovaného bodu „Návrh na
personálne obsadenie tajomníka komisie Finančnej a majetkovo-právnej ‚ vol‘ba taj omníka
komisie ftnančnej a majetkovo-právnej“ reievantné. Pokiaľ by ste vedeli o niekoin, kto by mal
záujem túto funkciu vykonávat‘, boto by možné zaradiť uvedený bod do programu pred
samotným zasadnutím mestského zastupitel‘stva.“

PhDr. Lavrík — pokial‘ je niekto mestským zastupiteľstvom volený do svojej funkcie, čo je aj
prípad tajomníka komisie, musí s tým on sám súhlasiť. Žiadny zamestnancc nebol ochotný
zaujať pozíciu tajomníka. Býva ním spravidla zamestnanec mestského úradu, avšak nie je to
podmienka.

Mgr. Alušic — mestský úrad má podl‘a zákona poskytovať servis primátorovi mesta a aj
mestskému zastupitel‘stvu ako dvom orgánom mesta. I-Ilavný kontrolór je predÍženou rukou
mestského zastupiteľstva, pričom vedenie mesta mu zatajuje niektoré dóležité informácie.
Súhlasí s tým, že zamestnanci mestského úradu sú neraz v ťažkej pozícii, avšak musí trvať na
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tom, aby sa dodržiavali všetky zákonné náležitosti. Ďalšia diskusia v súčasnej situácii nemá
podl‘a neho význam.

Inu. Blcháč. PhD. — viaceré tvrdenia Mgr. Alušica sú nezmyselné a zdóraznil, že hlavný
kontrolór si neplní viaceré svoje zákonné povinnosti . Mestský úrad poskytuje mestskému
zastupiteľstvu príslušný servis, napríklad pripravuje preň správy a plní jeho uznesenia.

ln. Repaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Ing. Čefa — návrh schválený (13 za, 10 proti, 2 nehlasovali);
— časti I. a II. — návrh schválený (13 za, 10 proti, 2 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 2512021.

Ing. Blcháč, PhD. — uviedol, že o návrhu záverečného účtu mesta za rok 2020 je možné rokovať
a schváliť ho aj v prípade, ak nic je vypracované stanovisko hlavného kontrolóra. Tento postup
je možný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Poukázal na to, že
mestské zastupiteľstvo pdjalo pozmeňujúci návrh Ing. Čefa, ale následne v rámci uznesenia
o ňom nehlasovalo, nakoľko návrhová koniisia nechala hlasovat‘ len o póvodných častiach I.
a II. a samotný pozmeňujúci návrh ako časť III. už teda nezakomponovala do uznesenia.

3/ NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK
2020

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta. liviedol, že celkový
prebytok rozpočtu bol vo výške 3 125 584,46 € a zostatok zdrojov z výsledku rozpočtového
hospodárenia je vo výške 1 205 227,87 €. Je to teda ešte o niečo lepší výsledok ako bol
dosiahnutý v roku 2019.

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Urbanovič.

Ing. Urbanovič rok 2020 bol kvóli pandéinii koronavírusu špecifický a to malo značný vplyv
najmá na príjmovů časť rozpočtu. Napríklad z pohľadu nižších podielových daní či nižšej dane
za ubytovanie. Mesto však aj túto situáciu zvládlo excelentne a dokázalo dokončiť viacero
významných rozvojových aktivít. Zdóraznil, že prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
dosiahol výšku 699 610,18 € a je teda ešte lepší ako bol prebytok za rok 2019. Mesto zároveň
dokázalo aj znižiť zadlženosť na úroveň 20,71%, čo vníma ako vskutku výnimočný výsledok.

S faktickou poznámkou na vysrúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Ľ. Trizna a MUDr. Boďa.

Ľ. Trizna — poukázal na to, že Žilinský samosprávny kraj dosiahol schodkový výsledok
hospodárenia a nerozumie tomu, prečo niektorí poslanci nepodporia návrh záverečného účtu
mesta, ktorý bol naopak výrazne prebytkový.

MUDr. Bod‘a — vyzdvihol dosiahnuté výsledky hospodárenia.
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Ing. Urbanovič — záverečný účet mesta za rok 2020 vníma pozitívne a to aj z toho pohľadu, ako
výrazne sa počas pandémie zadlžili Žilinský samosprávny kraj či štát.

Inz. Repaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
—častil. a II. — návrh neschválený (11 za, 0 proti, 11 zdržali sa, 3 nehlasovali);
— časť III. — návrh neschválený (11 za, Oproti, 9 zdržali sa, S nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.

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

2023

Správu predložil Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že diskusiu
k návrhu rozpočtu považuje za zbytočnú a to z toho dóvodu, že návrh rozpočtu obsahuje viacero
závažných chýb. Ako príklad uviedol, že v návrhu rozpočtu sú vytvorené nereálne kapitálové
výdavky, ktoré sú plnené na úrovni 20 30 %. Túto skutočnosť je možné v záujme potreby
schválenia rozpočtu prehliadnut‘. Za vážnejšiu výhradu však považuje zapojenie prebytku
z hospodárenia z roku 2019 pred tým, ako je záverečný účet za rok 2019 schválený a podpísaný.
Všetky výdavky v rozpočte, ktoré majú byt‘ financované z rezervného fondu roku 209, tak nic
sú kryté. Nielen podľa jeho názoru to je nezákonný postup. V prípade vyriešenia tohto
problému si myslí, že návrh rozpočtu je možné následne schválíť.

In. Blcháč, PhD. — podotkol, že Mgr. Alušic sa vo svojom stanovisku vyjadruje najmä kjeho
osobe, čo považuje za osobný útok. Zacitoval zo záveru stanoviska, v ktorom sa uvádza, že „v
novom návrhu rozpočtu sa okrem optickej zmeny čísiel nezmenilo nič. Hodnotím ho len ako
pokus oklamať verejnost‘ a vyskúšat‘ pozornosť orgánov mesta. Už tretí návrh rozpočtu je
pripravený v rozpore so zákonom a internými predpismi mesta.“ Ak teda poslanci v tejto
situácii zahlasujú za návrh rozpočtu, tak budú postupovať v rozpore so zákonom.

Ing. Repaský — preclložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (14 za, 6 proti, 3 zdržali sa, 2 nehlasovali).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 26/202 1.

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

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta. Uviedol, že v zákomwj
lehote neprišli k návrhu rozpočtu žiadne pripomienky a preto nebolo potrebné ani ich
vyhodnotenie. Vzhľadom na to, že na doterajších zasadnutiach mestského zastupitel‘stva
nedošlo k naplneniu rezervného fondu begitímnym schválením záverečného účtu za rok 2019
a ani záverečného účtu za rok 2020, s ktorým sa uvažuje ako so zdrojom krytia výdavkov pre
rozpočet pre rok 2021, je nútený stiahnut‘ materiál. Návrh rozpočtu počíta s prostriedkami na
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krytie výdavkov z rezervného fondu vc výške 285 310Ev kapitálovej oblasti avo výške 829
132 E vo výdavkových tinančných operáciách, celkovo teda I 1 t4 442 €.

MRr. Kultan
— hlavný kontrolór asne povedal, že v prípade ak by bol podpísaný a nadobudol

by účinnosť záverečný účet za rok 2019, je možné schváliť rozpočet mesta na rok 2021 s tým,
že prostriedky záverečného účtu za rok 2020 nic sú v návrhu rozpočtu použité. Zaujíma ho,
prečo sa sťahuje návrh rozpočtu, ked‘ ešte nic je oficiálne potvrdené, že záverečný účet za rok
2019 nebude primátorom podpísaný.

Mzr. Alušic — spýtal sa podľa ktorého článku rokovacieho poriadku je možné materiál
z rokovania stiahnuť.

jpg. Košík — návrh rozpočtu počíta sas prebytkom z roku 2019, pričom záverečný účet za rok
2019 bol schválený rovnakým spósobom ako v minulosti. To znamená, že nic je legitímne
schválený a je legitímne nepodpísatel‘ný. Nic je možné pokračovať v rokovaní o rozpočte,
nakoľko sav tmm počía s prebvtkom z roku 2019.

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Kultan.

Mr. Kultan — v prípade, ak bude podpísaný záverečný účet za rok 2019 verí, že bude
legitímnym spósobom schválený aj návrh rozpočtu. Predložil pozmeňujúci návrh
v nasledovnom znení: „vyradiť zo schvaľovacej časti bod 8: Opravy miestnych kornunikácii na
rok 2021 z vlastných zdrojov v celkovotu rozpočtovanom objeme 385 000 Es dobou splatnosti
závázku 10 rokov a zároveň vyradíť celú tahuľku Č. 5 „Externě fmancovanie miestnych
komunikácií v roku 2021“. Dövod je dlhodobo známy, že toto financovanie je krajne
nevýhodné pre mesto Liptovský Mikuláš. Navrhujem zaradiť do schvaľovacej časti nový bod
8, ktorý znie nasledovne: zmenu štatútu mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení článok 19 a
to nasledovne: Zástupca primátora 1. Mesto májedného zástupcu primátora. 2. Primátora počas
neprítomnosti alebo nespósobilosti na výkon funkcie zastupuje zástupca pdinátora mesta. 3.
Zástupcu primátora spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní
od zloženia sl‘ubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
Primátor möže zástupeu primátora kedykoľvek odvolat‘. Ak tak urobí, poverí zastupovaním
ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu. Zástupca primátora zastupuje primátora v
rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení. 4. Zástupca primátora je po celý čas
existencie mestskej rady jej členom. Ak je poslancami na výkon hinkcie zástupcu primátora
dlhodobo pine uvoľnený zo zamestnania, patrí mu namiesto mzdy alebo inej odmeny v
zamestnaní primeraný plat od mesta. Jeho pracovný vzt‘ah v dotcrajšom zamestnaní zostáva
zachovaný za podmienok podl‘a osobitných predpisov (zákonnik práce). Táto zmena štatútu
nadobúda účinnosť 21 .-vým dňom odo dňa podpisu uznesenia primátorom mesta. Ďalej v rámci
pozrneňovacieho návrhu navrhujem zmeny rozpočtu nasledovne. Budem čítať program,
podprogram, položku a zmenu. Program 41, podprogram 01 Propagácia, reklama a inzercia -
prezentácia mesta v Rádiu Liptov -18 000 E; 41 08 Všeobecné služby - vysielacie služby v TV
Liptov -90 000 E; 41 08 Všeobecné služby - Vydávanie mesačníka Mikuláš, Echo, Storin -9
000 E; 41 01 Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií -3 000 E; 41 01 Monitoring médií -
všeobecné služby -l 500 €; 41 01 Reprezentačné - cattering - partnerské vzt‘ahy -1 500 €; 41
01 Špeciálne služby - poskytovanie právnych služieb -32 000 €; Prvok 3.Si Odmeňovanie
dlhodobých poslancov -25 000 E, súvisí to s predchádzajúcim návrhom; 41 04 OZ Lipa -
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občianski aktivisti - verejná zeleň -3 000 € na výsadbu zelene máme VPS, poznámka; Bežné
výdavky 41 01 Splátka úroky - investičný - skládka TKO V. Poruba -18 000 €; 43 233001 Z
predaja pozemkov +70 000 € odhad zvýšenia príjrnov navrhujeme zvýšiť, nic je dóvod
podhodnocovať túto položku o viac ako 100 000€ oproti minulému a 500 000€ budúceho roka
— to je len poznámka; 41 OlVýpočtová techniku - hardverové zariadenie -15 000 €
neodůvodnené navýšenie tejto položky. Spolu suma 286 000 €. Tieto financie navrhujem vo
svojorn pozmeňujúcorn návrhu využiť nasledovne. Opáť budem prečítat‘ program, podprogram,
položku a koľko zmena. 41 04 Detské zariadenia - kolotoče, šmýkačky, preliezky -r8 000 €: 41
04 Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše +5 000 €; 41 08 Adventné koncerty
+1 600 €; 04 2 Pripravná a projektová dokumentácia — protipovodňově opatrenia Ploštín +10
000 €; pridáva sa nová položka do bežných výdavkov Program 1 podprogram 1 .5 Kontrolná
činnosť Expertízy, posudky, školenia, kancelárske potreby +30 000 €; pridáva sa nová položka
do bežných výdavkov Program 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch Retro Tour -
Propagácia, reklama a ínzercia +4 000 €; pridáva sa nová položka do bežných výdavkov
Program 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch Kornunitná nadácia Liptov - Propagácia,
reklama a inzercia +5 000€; pridáva sa nová položka do kapitálových výdavkov Program 17
Rekonštrukcia a oprava Ulica Glejárska +50 000 €; pridáva sa nová položka do kapitálových
výdavkov Program 8 Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie domy, odstavné a
parkovacie plochy Podbreziny --35 000 E; pridáva sa nová položka do kapitálových výdavkov
Program 8 Realizácia nových stavieb - odstavné a parkovacie plochy na sídlisku Podbrezinv
(k pripraveným projektovým dokumentáciám) +137 400 €. Spolu suma 286 000 €. Do
schvaľovacej časti takisto navrhujem v zmysle konzistencie 50 záverečným účtom roku 2019
nasledovný bod: Toto uznesenie nadobúda účinnosť prvým dňom po dni, v ktorom nadobudne
platnosť uznesenie Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019.“

glcháč PhD. — poslanecká väčšina už po piatykrát rovnakýrn spósobom znehodnotila
uznesenie k záverečnému účtu za rok 2019, ktorého doplnok je v rozpore so zákonom
o rozpočtových pravidlách úzernnej samosprávy. Napriek tornu, že boli poslanci opakovane
upozorňovaní, že v takom prípade nemůže uznesenie podpísat‘, keďže by porušil zákon.
Poslanci nevyužili ani možnosť podporiť návrh záverečného účtu za rok 2020. Finančně
prostriedky vo výške približne 3 000 000€ má mesto na účte, ale kvůli týmto rozhodnutiarn ich
nemůže využívat‘. Mesto tak může využívať len príjrny z podielových a majetkových daní.

In. Košík — nastala patová situácia. Rozpočet bol pripravený zodpovedne a s prispením
gestorov všetkých programov. Stačilo schváliť záverečný účet za rok 2020, aby mohli byť
financie z rezervného fondu k dispozíci.

Ing. Blcháč, PhD. — je hlboko pobúrený pozmeňujúcim návrhom Mgr. Kultana. Okrem už
spomínaných výhrad vzniká v prípade schválenia jeho návrhu problém aj so skládkou odpadu
vo Vetemej Porube, ktorá zbytočne mesto stojí ročne 60 000 — 70 000 € a vážne ohrozuje
životné prostredie. Zároveň nebude možné rekonštruovať a modernizovať miestne
komunikácie, poslanci chcú de Facto zrušit‘ TV Liptov, Rádio Liptov a mesačník Mikuláš.
Uznesenie k návrhu rozpočtu tak nebude mócť, najmá kvůli blokovaniu rezervných fondov,
podpísat‘.
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Mim Alušic — aj v prípade schválenia pozmeňujúceho návrhu Mgr. Kultana bude návrh
rozpočtu v súlade so zákonom.

Inu. Repaský — predložil na h(asovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — návrh schválený (14 za, 7 proti, 4 nehlasovali);
— častil. a II. —návrh schválený (14 za, 7 proti, 4 nehlasovali);
— časť III. s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Kultana — návrh schválený (14 za, 6 proti, 5
nehlasovali);
— uznesenie ako celok — návrh schválený (14 za, 5 proti, 5 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslorn 27/202 1.

6/ NÁVRH ROZPOČTU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ - PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE NA ROK 2021 S VÝHĽADOM
NA ROKY 2022 — 2023

Správu prediožil Ing. Martin Kögel, ekonomický námestník Verejnoprospešných
si ti žleb.

Repaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I.

— návrh schválený (23 za, 2 nehlasovali);
— časť II. — návrh schválený (14 za, 4 zdržali sa, 7 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 28/202 1.

7/ NÁVRH ROZPOČTU INFORMAČNÉHO CENTRA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -

PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE NA ROK 2021 S VÝHĽADOM NA ROKY
2022—2023

Správu predložiJa Ing. Petra Slosiarová, ekonómka Informačného centra.

Inp, Repaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. — návrh schválený (13 za, 2 zdržali sa, 10 nehlasovali);
— časť II.

— návrh schválený (14 za, 2 zdržali sa, 9 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 29/2021.

8/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA ZA ROK
2020

Správu predbožib Ing. Martin Kögel, ekonomický námestník Verejnoprospešných
služieb.
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Inn. Repaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časti I. a II. návrh schválený (24 za, 1 nehlasoval);
— časť III. — návrh schválený (24 za, 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čislom 30/202 1.

9/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA INFORMAČNÉHO CENTRA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ - PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA ZA ROK 2020

Správu predložíla Ing. Petra Slosiarová, ekonórnka Inforrnačného centra. Skonštatovala,
že v hlavnej činnosti bol dosiahnutý vyrovnaný rozpočet a v poclnikatel‘skej činnosti zisk
I l,14€.

Ing. Repaský — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — bez zrneny.

Mestské zastupiteFstvo predložený návrh schválilo (24 za, I nehlasoval). Uznesenie boto
prijaté pod číslorn 31/2021.

10/ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH INVENTARIZÁCIE MAJETKU A ZÁVÁZKOV
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ORGANIZÁCIÍ, KTORÝCH JE
ZRIAĎOVATEĽOM. KU DŇU 31. 12. 2020

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

Ing. Repaský — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (24 za). Uznesenie boto prijaté pod číslom
32/202 1.

11/ ZARADENIE NOVÝCH PRÍJMO VÝCH A VÝDAVKOVÝCH POLOŽIEK DO
ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ POČAS ROZPOČTOVÉHO
PROVIZÓRIA K PROJEKTOM „MODERNIZÁCIE UČEBNÍ“

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta. liviedol, že s realizáciou
projektu sa začalo v roku 2017 stým, že projekt je zameraný na rnodernizáciu učební na Zš
s MŠ Okoličianska. Zš s MŠ Demänovská ulica, Zš Nábrežie Dr. A. Stodolu, ZŠ Janka KráFa
a ZŠ M. R. Martákovej.

Ing. Reyaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I.

— návrh schválený (24 za, 1 nehlasoval);
— časť II. — návrh schválený (24 za, 1 nehlasoval);
— časť III.

— návrh schválený (24 za, 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 33/2021.
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12/ ZARkPENIE NOVÝCH PRÍJMOVÝCH A VÝDAVKOVÝCH POLOŽIEK DO
ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A POČERPANIE
SCHVÁLENÉHO PREKLENOVACIEHO ÚVERU NA PROJEKT
„SALUTE4CE“ POČAS ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedůci odboru správy mesta. Uviedol že projekt sa
týka štyroch lokalit: Regenerácia sídliska Podbreziny — Revitalizácia vnútroblokového
priestoru ul. Jefremovská — Hradišská — Senická; Revitalizácia pešej zóny sever

— Park
Námestie micru; Exteriérová vegetačná stena pri Dome kultúry; Záhrada starej mamy pri Zš s
Mš Demänovská ulica 408!4A, Liptovský Mikuláš.

Inp. Repaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. — návrh schválený (24 za);
— čast‘ II. — návrh schválený (24 za);
— časť III. — návrh schválený (23 za, 1 nehlasoval);

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 34/2021.

13/ NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA „ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“ DALME ŠPITZEROVEJ, ROD. HOLANOVEJ IN
MEMORIAM A PETRE VLHOVEJ

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Uviedol, že návrh na ude]enie
ocenenia v prípade p. Špitzerovej dostalo mesto krátko po jej úmrtí vjanuári 2021. Návr
podporili Ján Benčík, Peter Osuský, Vladimíra Marcinková, Mária Laufová, Michal Hvorecký,
Mikuláš Huba, Mária Laučíková, Michal Kovačic, Ján Marek, Michal Smetanka, Dušan Plaček,
Ivan Fiačan, Peter Jurčo, Drahomír Krčmárek, Tomáš Martaus, Oliver Titka, Vojtech Exner a
Daniel Kubovčík. V prípade p. Vlhovej navrhuje ocenenie udeliť za zisk veľkého krištáľového
glóbusu v sezóne 2020/2021 Svetového pohára, čo je porovnateFný výsledok ako víťazstvo
na olympiáde. Iidelenie ocenenia v prípade p. Vlhovej bude neskór spojcné aj s pridelenim
pozemku.

Inn. Repaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. — návrh schválený (25 za);
— čast‘ II./a) — návrh schválený (24 za, 1 nehlasoval);
— časť II.11b) — návrh schválený (25 za).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 35/2021.

14/ NÁVRH NA UDELENIE MESTSKÉHO VYZNAMENANIA „VEREJNÉ
UZNANIE ZA ZÁSLUHY“ PRE GENMJR JÁNA IL‘ANOVSKÉHO, V. V.

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Vzhľadom na to, že výrazný
predstaviteľ oslobodzovacích bojov o Liptovský Mikuláš generálmajor Ján Iľanovský sa
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v apríli 2021 dožil 99 rokov, navrhuje pre neho schváliť finančnú odmenu, ktorá bude
poskytovaná každoročne na pokrytie finančnej spoluúčasti laureáta na služby opatrovatel‘ky a
to vo výške 3 500 €‚ pričom výška úhrady bude každý rok prirodzene valorizovaná.

lnz. Repaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. — návrh schválený (24 za, I nehlasoval);
— časť 11.

— návrh schválený (25 za).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 36/2021.

15/ NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA „CENA MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ“ KOLEKTÍVU MESTSKÉHO FUTBALOVÉHO KLUBU TATRAN
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Uviedol, že hoci je klub
súkromný. dlhodobo nesie názov „Mestský üitbalový klub“ a s významnou podporou mesta
dosiahol výrazný úspech v podobe postupu do najvyššej súťaže.

Ing. Rcpaský — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupiteFstvo predložený návrh schválilo (25 za). Uzriesenie bob prijaté pod čislom
37/2021.

16/ PETÍCIA Č. 1/2021, DORUČENÁ MESTU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ DŇA
26.4.2021 A DOPLNENÁ DŇA 11.5.2021 — PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE
BYTOVÉHO DOMU V PALÚDZKE - V KRIŽOVATKE ULÍC EDUARDA
PENKALU A ULICE MIKULÁŠA ŠTALMACHA A ŽIADOSt O ZMENU
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V TESTO ŠTVRTI V
PAL[tDZKE, ABY V BEZPROSTREDNEJ BLÍZKOSTI UŽ POSTAVENÝCH
RODINNÝCH DOMOV NEDOŠLO K VÝSTAVBE NOVÝCH 6 NP
VÝŠKOVÝCH BUDOV

Správu predložila Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta. Iiviedla, že
pctíciu podpísalo Ol občanov ana jej vybavenie je príslušné mestské zastupitel‘stvo. Petícia
bola prešetrená podľa zákona, zistil sa skutočný stav veci a súlad s právnymi predpisrni
a verejným a spoločným záujmom. Predmetné územie sa nacbádza v obytnom území s
prevahou bytových domov, kde maximálna výška zástavby je 6 nadzemných podlaží a index
zastavanej plochy je maximálne 75 %. Petícia bola prerokovaná v komisii úzernného rozvoja
a výstavby 12. mája 2021 a bob prijaté uznesenie, v ktorom komisia odporúča zmenu
maximálnej výšky zástavby zo 6 nadzemnýeh podlaží na 4 nadzemné podlažia. V zmysle týchto
záverov bol vypracovaný aj návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva. Súčasťou peticie je
tiež žiadost‘ o preklasi6kovanie aktuálneho zatriedenia územia na územie s maximálnou výškou
zástavby 2 nadzemné podlažia a koeficientom zastavanosti 0,6. Žiadost‘ bola prerokovaná v
komisii úzernného rozvoja a výstavby, pričom komisia odporučila vyhovieť žiadosti sčasti s
tým, že mesto obstará zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, t. j. zmenu
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maxirnálnej výšky zástavby z maximálne 6 nadzemných podlaží na maxituálne 4 nadzemně
podlažia a v ostatných častiach komisia odporúča žiadosti nevyhovieť.

Do rozpravy sa prihlásil MUDr. Luníček.

MUDr. Michal Luníček, poslanec mestského zastupiteľstva — predíožil pozrneňujúci návrh
v znení: „II. schvaFuje vybavenie petície: Mestské zastupiteľstvo Liptovský MikuLáš „Petícii
proti výstavbe bytového domu v Palúdzke - v križovatke ulic Eduarda Penkaíu a uhce Mikuláša
ŠtaLmacha a žiadosti o zmenu územného pLánu mesta Liptovský Mikuláš v tejto štvi-ti v
Palúdzke, aby v bezprostrednej bLízkosti už postavených rodinných domov nedošlo k výstavbe
nových 6 NP výško*h budov“ vyhovuje; 111. odporúča Ing. Jánovi B]cháčovi. PhD.,
primátorovi mesta a) vstúpiť dojednania s majitel‘mi pozernkov a investormi a po prejednaní
obstarať zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš tak, aby došlo k vyhoveniu petície
v maximálne možnej miere a maximálnemu zachovaniu komfortu bývania v priľahlej domovej
zástavbe; b) zaoberať sa vznikajúcou dopravnou situáciou v ni. č. Palúdzka a predložiť na
prerokovanie informatívnu správu a staven pMnovaných riešeniach dopravnej situácie. Komisii
úzernného pYánu a odboru výstavby c) prehodnotiť ůzernný plán na miestach, kde územia s
výškovou zástavbou susedia s nizkopodlažnou individuálnou bytovou výstavbou tak, aby sa
predchádzalo konfliktnýrn situáciám pri výstavbe viacpodlažných objektov v blízkosti
rodinných domov.“

1n2. Blcháč. PhD. — ohradil sa voči tvrdeniam z peticie. že .‚napriek tornu, že poslanci schválili
uznesenie MUDr. Michala Luníčka. ktoré ukladalo príslušnýrn orgánom mesta zaoberať sa
situáciou s výstavbou tejto bytovky a predchádzať tak konfliktným situáciárn. Primátor danú
časť uznesenia vyškrtol a orgány mesta sa tak situáciou dodnes nezaoberali.“ Toto tvrdenie nie
je pravdivé. Vysvetlil. že napriek skutočnosti, že pozmeňujúci návrh MUDr. Luníčka bol
schválený, poslanci mestského zastupiteľstva v pripade časti ‚.1V. odporúča“, ktorého Sa
pozmeňujúci návrh týkal, hlasovali len o alternatíve Č. 1 pövodněho návrhu uznesenia a nie o
zmenenom texte časti IV. v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu MUDr. Luníčka,

Jiw. Renaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh MUDr. LuníČka — návrh schválený (13 za, I proti, 6 zdržali sa, S
nehlasovali);
— časť I. — návrh schválený (21 za, 4 nehlasova]i);
— časť 11. s pozmeňujúcim návrhom MUDr. Urnička — návrh schválený (13 za, 8 zdržali Sa, 4
neMasovali);
— Časť 111. s pozmeňujúcim návrhom MUDr. LuníČka — návrh schválený (13 za, 8 zdržali sa, 4
nehlasovali);

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 38/2021.

17/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI
MESTA

Správu predložila JUDr. Soňa Lakotová, poverená vedením odboru právneho MsÚ.
Upozornila, že v prípade materiálov s označením č. 068, Č. 069, Č. 076, Č. 079, Č. 080 ide
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o dóvody hodné osobitného zreteľa a na ich schválenie je potrebný súhlas troch pátín všetkých
poslancov. Vzhľadom na to, že predmetné materiály boli prerokované na fnančnej komisii,
ktorá zasadala až po expedovaní materiálov, predloží návrhy na doplnenie jednotlivých
uznesení v ich konštatačnej časti, ato na základe toho, čo odporučila finančná komisia.

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

Insz. Cukerová — vzhFadom na časovú náročnosť pri študovaní materiálov a pre lepšiu orientáciu
požiadala o predkladanie všetkých materiálov v rámci jednej spoločnej správy, prípadne aspoň
o označenie jednotlivých správ ich konkrétnymi názvami, nic len spoločným všeobecným
názvom „Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie
s majetkovými právami mesta“.

Mgr. Táňa Šufliarská, poslankyňa mestského zastupiteľstva — vyjadrila sa k bodu „Návrh na
prenájom časti pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova — MASTO REAL, s.r.o., Dolná
16, 974 01 Banská Bystrica a Návrh na budúcu zámenu nehnuteľností v k. ú. Liptovský
Mikuláš, ul. Štúrova - MASTO REAL, s.r.o., Dolná 16, 97401 Banská Bystrica“. Ing. arch.
Bachtíková na zasadnutí komisie uviedla výhradu, že na pozemku sa nachádza strom a preto ju
zaujíma, či sa napríklad nešila otázka náhradnej výsadby. V schval‘ovacej časti nielen tohto
uznesenia, ale aj v prípade ďalších bodov s osobitným zreteľom sa uvádza, že ide o
„uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve spósobom podl‘a 9a ods. 3 písm. e) zákona
č. 133/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a.“ V takom
prípade by teda podľa nej malo ísť najskór o zámer, ktorý musí byť zverejnený 15 dní pred
schvaľovaním a až následne je možné schváliť samotné rozhodnutie o prevode nehnuteľného
majetku.

Ing. Jozef Bobák, poslanec mestského zastupitel‘stva vyjadril sak bodu „Návrh na prenájom
časti pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova — MASTO REAL, s.r.o., Dolná 16, 974
01 Banská Bystrica a Návrh na budúcu zámenu nehnutel‘ností v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Štúrova - MASTO REAL, s.r.o., Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica“. Predmetný strom bol
zasadený 1. mája 2004 pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie a myslí si, že by
nebolo vhodné ho zlikvidovať. Poukázal na to, že spoločnosť Masto Real má vyhradených na
póvodne mestskom pozemku už 14 parkovacích miest, kým mestský úrad má pre všetkých
svojich viac ako 115 zamestnancov vyhradených len 17 parkovacích miest. Mesto tak na úkor
vlastných zamestnancov necháva profitovať súkromnú spoločnost‘.

Mgr. Andrea Mlynarčíková, referentka odboru Drávneho MsÚ — v zmysle záverov komisie
územného rozvoja z 3. decembra 2020 vždy existuje možnosť zapracovať do predmetnej
zmluvy určité odporúčanie. V tomto prípade sa aj v dóvodovej správe uvádza, že „niadna
zámenná zmluva bude uzatvorená po realizácii stavby parkovacích státí, nahradení odstránenej
zelene podľa podmienok oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva“. Predmetný
zámer buďúcej zámeny podlieha zverejneniu na úradnej tabuli a v zmysle zákona bol
zverejnený 15 dní pred konaním. V prípade priameho predaja zákon stanovuje tzv.
dvojstupňové konanie, ked‘ sa najskór schval‘uje zámer a následne samotný prevod.

Mgr. Alušic — rozdiel medzi zmluvou a zmluvou o budúcej zmuve je len ten, že v prípade
zmluvy o budúcej zmluve musí nastať ešte jeden právny úkon, ktorýmje ďalší podpis. Myslí
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si, že v prípade schvaľovania zmluvy o budúcej zmluve by mal byť uplatňovaný rovnaký
postup ako v prípade riadnej zmluvy.

Ing. Blcháč. PhD. — k zmene sYstému predkladania materiálov týkajúcich sa návrhov na predaj
prebytočného majetku došlo približne pred dvomi mesiacnii, pričom ho považuje za logickejší
a správnejší, keď sa jednotlivé návrhy na predaj riešia samostatne s vlastnou správou
a vlastným uznescním.

JUDr. Lakotová — k bodu „Návrh na odpustenie 50 % ceny prenájmu pozemku v k. ú. Liptovský
Mikuláš. ul. Komenského — AŠG. s.r.o., Komenského 3939. 031 01 Liptovský Mikuláš“
požiadala o doplnenie konštatačnej časti o znenie „2. konňsia finančná a majelkovo-právna
MsZ dňa 07. 06. 202 prerokovala návrh na predaj prebytočného majetku. prenechanie majetku
do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta s tým, že požaduje kompletnejšie
informácie ohľadom d‘alšich možných žiadatel‘ov a neodporúča ho MsZ schváliť“ a úpravu
scbval‘ovaccj časti v znení „v zmysle Článku 9, bodu 3 Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Liptovský Mikuláš odpustenie 50 % ceny prenájmu pozemku parc. č. KN-C
358/47 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2913 rn2 vo výške 728,25 €‚ ato odOl. 01. 2021
do 31. 12. 2021, z dóvodu mimoriadnej situácia spósobenej pandémiou koronavírusu“.

Mgr. Alušic — k bodu „Návrh na odpustenie 50 % ceny prenájmu pozemku v k. ú. Liptovský
Mikuláš, ul. Komenského — AŠG, s.r.o., Komenského 3939, 031 01 Liptovský Mikuláš“
poznamenal, že časový rámec je stanovený až do 31. decembra 2021, hoci sa uvádza, že
dúvodomje mimoriadna situácia, ktorá však netrvala až do 31. decembra 2021. Myslí si, že by
malo ísť o dóvod hodný osobitného zreteFa a s tým súvisiacu povinnosť zverejnenia pred
schvaľovaním mestským zastupiteľstvom. Odpustenie nájomného by sa malo diať spátne. nic
smerom do budúcnosti.

.IUDr. Lakotová — ideo obdobicjedného kalendárneho roka. ked‘že na takúto dobu sa dojednáva
nájomné. Pri uzatvorení zmluvy v roku 2018 podliehal zámer prenájmu režimu schval‘ovania
dóvodu hodného osobitného zreteľa a bol patrične zverejnený.

Mgr. Alušic — myslí si, že aj zmena by mala podliehať rovnakému režimu.

JUDr. Lakotová — nestotožňuje sa s týrnto názoroin.

Mgr. Šufliarská — vyjadrila sa k bodu „Návrh na odpredaj novovytvoreného pozemku v k. ú.
Okoličné, ul. Kíášoniá — Ing. Miroslav Kováčik a Mária Kováčiková. Kláštorná 140/22, 031
04 Liptovský Mikuláš

— Okoličné“. Uviedía, že na rokovaní komisie úzcmného rozvoja
a výstavby sa hovorilo o tom, že podstatou bodu je susedský spora jeho riešením by mohlo byť
rozdelenie a následné odpredanie pozemku pred spornou bránou obidvom susedom. Komisia
odporučila odpreclaj oboch častí pozemku a preto ju zaujíma, prečo sav prcdloženom materiáli
nachádza len návrh na predaj jednej časti jednému susedovi. Zároveň aj v tomto bode mal byť
podľa jej názoru najskór schválený spósob prevodu, následne tento zámer zverejnený a až
potom sa malo schvaľovať samotné rozhodnutie o prevode majetku.

JUDr. Lakotová — odpredaj druhej časti pozemku sa bude pripravovať na septembrové
zasadnutie. Spósob schval‘ovania prevodov majetku v prípade dóvodov hodných osobitného
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zretel‘a by bol tzv. dvojfázovým prevodom, ktorý nic je zákonom upravený. Je tomu tak len pri
priamom predaji, ked‘ sa najskór schválí zámer a následne samotný prevod. Problematiku nešili
aj počas kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý túto zaužívanú prax mestskérnu úradu
nevytkol.

Mgr. Šufliarská — vyjadrila sa k bodu „Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Hurbanova — v prospech Stredoslovenskej distnibučnej,
as., Pri Rajčianke 2927ĺ8, 010 47 Žilina (Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova 862, 031 01
Liptovský Mikuláš — investor)“. Na komisii územného rozvoja a výstavby zazncla skutočnosť,
že predmetná spoločnosť vybudovala inžiniersku sieť podzemného vedenia NN bez uzatvorenia
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a len na základe písomného súhlasu.
Zaujímaju teda, či vtedy nemuselo danú vec schváliť mestské zastupiteFstvo.

JUDr. Lakotová — v zmysle stavebného zákona sa v prípade podzemných stavieb inžinierskych
sietí, ktoré neovplyvňujú budúce využitie pozemku, nevyžaduje predloženie vlastníckeho alebo
mého práva. V takomto prípade móže v zmysle zásad vydať súhlas primátor mesta.

JUDr. Lakotová — v prípade bodu „Návrh na prenájom nehnuteľností v k. ú. Ploštín —

Telochovná jednota Snaha Ploštín, Ploštín 133, 031 01 Liptovský Mikuláš“ požiadala
o doplnenie konštatačnej časti o nový bod v znení: „2. komisia finančná a majetkovoprávna
dňa 07.06.2021 prerokovala návrh na prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s
majetkovými právami mesta stým, že poukázala na skutočnosť, či nieje výhodnejšia zmluva
o výpožičke. Komisia žiada analýzu, v čom je výhodnejšia Nájomná zmluva oproti Zmluve o
výpožičke. Diskutovalo sa aj o pomerne dlhej dobe nájmu 20 rokov s dórazom na to, aby sa v
zmluve nešila aj možnosťjej vypovedania. Komisia navrhla zmeniť návrh nájomnej zmluvy na
zmluvu o výpožičke.“

Mgr. Šufliarská poukázala na to, že pokiaľ má mesto záujem prenajať alebo vypožičať
nehnutel‘ný majetok, tak musí vysponiadat‘ vlastnícke vzťahy k predmetným pozemkom. Nemá
nič proti využívaniu priestorov futbalovým klubom, pozastavuje sa však nad tým, ako móže
mesto prenajať alebo vypožičať majetok, ktorého nic je vlastníkom.

Soňa Čupková, poslankyňa mestského zastupitel‘stva ihrisko a šatne boli postavené počas tzv.
akcie „Z“. Nikto z vlastníkov pozemkov nebude chcieť ihnisko zrušiť, ked‘že si ho postavili
sami občania ato ešte v roku 1958. Nerozumie tornu, prečo poslanci namietajú proti tomuto
prevodu.

L. Trizna — poukázal na to, že obdobná situácia v minulosti nastala aj v prípade ihrísk
v Demánovej či v Liptovskej Ondrašovej a verí, že rovnako sa bude postupovať aj v prípade
Ploštína.

Mgr. Šufliarská — poukázala na to, že jej zámerom je, aby boli všetky vlastnícke vzťahy
vyjasnené. Nedá sa s istotou povedať, že sa nikto z vlastníkov pozemkov v budúcnosti voči
tomuto rozhodnutiu neohradí.

Ing. Blcháč, PhD. — ked‘ bude mať TJ Snaha Ploštín v nájme predmetné nehnuteľnosti, móže
areál d‘alej rozvíjať — v tomto prípade v podobe umiestnenia alternatívnej školy do
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nevyužívaných priestorov budovy. Z tohto dóvodu je potrebné vec vyriešit‘ formou nájmu a nic
formou výpožičky.

Mgr. Kultan — zaujíma ho, či súčasťou predkladaného návrhu sú aj pozemky, ktoré sa
nenachádzajú na liste vlastníctva mesta.

Ing. Blcháč, PhD. — prenajíma sa len majetok mesta.

Ing. Géci — na komisii zaznel názor, že v zmluve by sa malo jasne uviesť, že nejde o nájom
pozemkov, ktoré mesto nemá vo vlastníctve a zároveň byv nej mala byť aj klauzula o možnosti
predčasného ukončenia nájomného alebo užívacieho vzt‘ahu, pokiaľ by nastal nejaký problém
v majetkovo-právnych vzťahoch.

JUDr. Lakotová
— predložila pozmeňujúci návrh, aby sa zmenilo znenie časti II. schval‘uje,

písmeno c) nasledovne: „Eutbalové ihrisko“ bez pozemku v prospech nájomcu - Telovýchovná
jednota Snaha Ploštín, so sídlom Ploštín 133, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO:14 222 272, So
sídlom Ploštín 133, 031 01 Líptovský Mikuláš, pričom účelom nájmu je poskytovať služby a
rozvíjať športové aktivity hlavne pre mládež, udržiavat‘, zveľad‘ovať a prevádzkovať celý
športový areál na vlastné náklady, poskytovať športový areál v prospech školských a
predškolských zariadení a tiež v prospech širokej verejností a taktiež podporovať rozvoj a
existenciu športového zariadenia miestneho charakteru, ktoré poskytuje technicky, časovo i
cenovo dostupné služby prevažne pre miestne obyvatel‘stvo, na dobu 20 rokov, za nájomné vo
výške leuroIročne.“ Klauzulu o možnosti predčasného ukončenia nájomného vzt‘ahu, pokial‘
by nastal nejaký proMém v majetkovo-právnych vzt‘ahoch, je možné zapracovať do samotnej
nájomnej zmluvy.

JUDr. Lakotová — navrhla zaradenie nového materiálu „Návrh na zriadenie budúceho vecného
bremena v k. ú. Liptovský Mikuláš a k. ú. Liptovská Ondrašová“, ktorý nebol prerokovaný
v komisiách a poslanci ho dostali na stál pred zasadnutím.

Mgr. Kultan — poslanci by mali najskór rokovat‘ o jeho zaradení do programu zasadnutia.

Ing. Blcháč, PhD. — podotkol, že hlasovať o zmene programu nic je potrebné, keďže nejde
o samostatný bod, ale o podbod v rámci bodu „Návrh na predaj prebytočného majetku,
prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta“.

Ing. Blcháč, PhD. sa spýtal, či mestské zastupiteľstvo vyjadrí všeobecný súhlas s prerokovaním
tohto materiálu, nakoľko nejde o predaj či prenájorn majetku, ale leno vecné bremeno týkajúce
sa plynovej prípojky, pričom žiadne námietky nevyjadrili odbor dopravy ani referát hlavnej
architektky. Mestské zastupitel‘stvo všeobecný súhlas s prerokovaním materiálu nevyjadrilo.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta - Návrh na prenájom časti pozemku v k. ú. Liptovský
Mikuláš, ul. Štúrova — MASTO REAL, s.r.o., Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica a Návrh na
budúcu zámenu nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova - MASTO REAL, s.r.o.,
Dolná 16, 97401 Banská Bystrica
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Mgr. Dvorščáková — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplnením a opravou predkladateľky — návrh schválený (19 za, 1 proti, 3
zdržali sa, 1 nehlasoval);
— časť II. schvaľuje — návrh schválený (19 za, 1 proti, 3 zdržali sa, I nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 39/2021.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na odpredaj pozemkov v k. ú. Palúdzka, ul.
Palúčanská — Slovenská republika, v zastúpeni Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19
Bratislava

Mgr. Dvorščáková — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplnením predkladateľky — návrh schválený (24 za);
— časť II. schval‘uje — návrh schválený (22 za, 2 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 40/2021.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena v
k. ú. Demánová, ul. Dlžiny, Demänovská cesta — Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina a Návrh na budúci odpredaj časti pozemku v k. ú. Demánová, ul. Dlžiny
- Stredoslovenská distribučná as., Pri Rajčianke 2927/8, 01.047 Žilina

Mgr. Dvorščáková — predbožiba na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplnením predkladateb‘ky — návrh schválený (23 za);
— časť II. schvaľuje — návrh schválený (22 za, 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 41/2021.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech
tretej osoby v k. ú. Liptovský Mikuláš — v prospech Stredosbovenskej distribučnej, as., Pri
Rajčianke 2927/8, 01W 47 Žilina (Ing. Sbavomira Porubenová, M. Pišúta 457/26, 031 01
Liptovský Mikuláš — investor)

Mr. Dvorščáková — predbožila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplnením predkladateľky — návrh schválený (23 za, 1 nehlasoval);
— časť II. schvaľuje — návrh schválený (23 za, 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 42/2021.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na odpredaj novovytvoreného pozemku v k.
ú. Liptovský Mikuláš, ul. Zgútha Vrbického - Dušan Vyskočáni a Alica Vyskočániová,
Vrbická 1869/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
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Mgr. Dvorščáková — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplnenim predkladateľky — návrh schválený (24 za);
— časť II. schvaFuje — návrh schválený (23 za, 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bo]o prijaté pod číslom 43/202 1.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na odpredaj novovytvoreného pozemku v k.
ú. Liptovský Mikuláš, ul. Zgútba Vrbického - Dušan Vyskočáni a Martina Vyskočániová,
Zgútba Vrbického 1355! 13, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica — Nábrežie

Mgr. Dvorščáková — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplne]]ínl predkladatel‘ky — návrh schválený (23 za, 1 nehlasoval);
— časť II. schvaľuje — návrh schválený (23 za, I nehlasoval).

L‘znesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 44/202 1.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku. prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena v
k. ú. Liptovský Mikuláš. ul. Námestie Osloboditeľov — LM Square, s.r.o., Námestie
Osloboditel‘ov 799/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Mar. Dvorščáková — predložtla na hiasovanie jcdnotlivé návrhy:
— časť I. konštanije s dopLnenim predkladateľky — návrh schválen (23 za, 1 nehlasoval);
— časť II. schval‘uje — návrh schválený (21 za, 3 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 45/202 1.

Hlasovanie k bodu: Návrh na prcdaj prebytočného majetku. prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právarni mesta — Návrh na odpredaj pozemkov v k. ú. Liptovský
Ondrašová, ul. Matúškova

- Žilinský samosprávny kraj. Komenského 48, OH 09 Žilina

Mar. Dvorščáková—predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť 1. konštatuje s doplnením predkladatel‘ky — návrh schválený (24 za):
— časť II. schvaľuje — návrh schválený (23 za, I nehlasoval).

liznesenie k tomuto bodu boto prijaté pod čislorn 46/202 1.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Liptovský
Mikuláš, ul. I. mája — Ing. Michal Patz, Andreja Sládkoviča 1126!?, 013 01 Teplička nad
Váhom a Juraj Patz, Alexyho 1840/1, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica — Nábrežie

Mgr. Dvorščáková — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— čast‘ I. konštatuje s doplnením predkladatel‘ky — návrh schválený (22 za, 2 nehlasovali);
— časť II. schvaľuje — návrh schválený (23 za, 1 nehlasoval).
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Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 47/202 1.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena v
k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Pod Stráňami — Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná
595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Mgr. Dvorščáková — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplnením predkladatel‘ky — návrh schválený (23 za, 1 nehlasoval);
— časť II. schval‘uje — návrh schválený (23 za, 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 48/202 1.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na odpustenie 50 % ceny prenájmu pozemku
vk. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Komenského —AŠG, s.r.o., Komenského 3939, 031 01 Liptovský
Mikuláš

Mgr. Dvorščáková — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplnením predkladateľky — návrh neschválený (10 za, 11 zdržali sa, 2
nehlasovali);
— časť II. schvaľuje — návrh neschválený (10 za, 12 zdržali sa, 2 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na odpredaj novovytvoreného pozemku v k.
ú. Okoličné, ul. Kláštorná — Ing. Miroslav Kováčika Mária Kováčiková, Kláštorná 140/22, 031
04 Liptovský Mikuláš — Okoličné

Mgr. Dvorščáková — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplnením predkladatel‘ky — návrh neschválený (8 za, 10 zdržali sa, 6
nehlasovali);
— časť II. schvaľuje —návrh neschválený (7 za, 10 zdržali Sa, 7 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na odpredaj novovytvoreného pozemku v k.
ú. Okoličné, ul. Riečna — Igor I-Imčiar a Magdaléna I-lrnčiarová, Riečna 338/26, 031 04
Liptovský Mikuláš — Okoličné

Mr. Dvorščáková — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplnenim predkladateľky — návrh schválený (22 za, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje s úpravou predkladatel‘ky — návrh schválený (21 za, 3 nehlasovali).
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Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 49/202 1.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech
tretej osoby v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Hurbanova

— v prospech Stredoslovenskej
distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova 862,
031 01 Liptovský Mikuláš— investor)

Mr. Dvorščáková — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s úpravou a doplnením predkladateľky — návrh schválený (18 za, 4
nehlasovali);
— časť 11. schvaľuje — návrh schválený (16 za, 6 nehlasovali).

lJznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čislom 50/2021.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na prenájom nehnutel‘ností v k. ú. Ploštín —

Telovýchovná jednota Snaha Ploštín, Ploštin 133. 031 01 Liptovský Mikuláš

Mgr. Dvorščáková — predložila na hLasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplnením predkladatel‘ky — návrh schválený (18 za, 4 nehlasovali);
— časť II. schvaľuje so zmenou predkladateľky — návrh schválený (20 za, 3 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto hodu holo prijaté pod číslom 51/2021.

Hlasovanie k bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta — Návrh na zmenu prenájmu pozemku (poníženie
výmery) v k. ú. Demánová

— Športový klub Demänová, občianske združenie, Dlžiny 145, 031
01 Liptovský Mikuláš: ARBET, s.r.o., Veličná 5. 027 54 Veličná

Mgr. Dvorščáková — predbožila na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — časť I. konštatuje
s doplnenírn predkladatet‘ky a časť II. mení.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 za, I nehlasoval). Uznesenie bob prijaté
pod čísbom 52/2021.

18/ ZÁMER MESTA LIPTOVSKÝ M[KLJLÁŠ ODMENIt SLOVENSKÚ
LYŽIARKU PETRU VLHO VÚ ZA CELKOVÉ PRVENSTVO VO SVETO VOM
POHÁLRI ALPSKÝCH LYŽ[AROK PREDAJOM POZEMKU VO
VLASTNÍCTVE MESTA

Správu predložila JUDr. Soňa Lakotová, poverená vedením odboru právneho MsÚ.
Požiadala o doplnenie konšatačnej časti o nový bod v znení: „2. komisia finančná a
majetkovo-právna MsZ dím 07.06.2021 prerokovala zámer mesta odmenit‘ lyžiarku Petru
Vlhovú za celkové prvensÉvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarok, predajom pozemku vo
vlastníctve mesta tak, akoje uvedené v časti II. tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť s

25



tým, že poukázala na skutočnosť, že finančné náklady na realizáciu výstavby inžinierskych sietí
sú značne vysoké, a preto sa zaujímala, kto bude investorom predmetných inžinierskych sletí.
(Poznámka: Ing. Hlavnová plánuje vybudovat‘ kompletnú infraštruktúru v danej lokalite)i‘

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Géci.

Inp. Géci — v nadváznosti na stanovisko komisie upriamil pozornosť na to, že ked‘ mesto
v minulosti podobným spůsobom odmeňovalo významných športovcov predajorn
nehnutel‘ného majetku za I €‚ tak zmluva obsahovala klauzulu o upatnení si predkupného
práva v prípade, ak by sa ne]muteľnost‘ stala predmetom d‘alšieho predaja.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Géciho sa prihlásila Mgr. Šufliarská.

Mpr. Šufliarská — ide o zárner týkajúci sa zámeny, teda mesto neposkytuje svoj pozemok.

Inu. Blcháč, PhD. — po terajšorn schválení zámeru a následnom pripravení materiálu na
nasledujúce zasadnutie sa bude rešiť aj otázka klauzuly v zámennej zmluve, ktorú spomenul
Ing. Géci.

Mr. Dvorščáková — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. konštatuje s doplnením predkladateľky — návrh schválený (23 za);
— časť II. schvaľuje — návrh schválený (23 za).

Iiznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 53/2021.

19/ NÁVRH NA ZMENU ČASTI UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Č. 61/2019 ZO DŇA 19.09.2019V ZNENÍ UZNESENIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Č. 47/2020 ZO
DŇA 25. 06. 2020 (K BODU: NÁVRH NA ZRIADENIE ZDRUŽENIE OBCÍ -

CYKLODOPRAVA HORNÝ LIPTOV)

Správu predložila JUDr. Soňa Lakotová. poverená vedením odboru právneho MsÚ.
Podotkla, že z dóvodu zmien potrebných pre registráciu združenia obcí „Združenie obcí —

Cyklodoprava Horný Liptov“ Okresným úradon] Žilina predkladá na schválenic nové znenie
zmluvy o zriadení združenia obcí vrátane stanov združenia obcí.

Ing. Repaský — predložil na blasovanie návrh uznesenia ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predLožený návrh schválilo (21 za, 3 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 54/2021.

20/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZABEZPEČENIA PRÍPADNEJ BUDÚCEJ
POHI1ADÁVKV K PROJEKTU „ZVYŠOVANIE MIERY ZHODNOCOVANIA
BRKO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI“

Správu predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového
a energetického manažmentu. Podotkla, že zabezpečenie prípadnej budúcej pohl‘adávky je
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podmienkou zo strany ministerstva životného prostredia ako riadiaceho orgánu operačného
programu „Kvalita životného prostredia“, ktorú ministerstvo uplatňuje na všetky svoje
projekty. Samosprávy na tento účel štandardne využívajú formu blankozrnenky, ktorú je
potrebné zriadit‘ vo výške nenávratného frnančného prispevku vo výške 905 958 € počas celej
doby trvania zmluvného vzt‘ahu, teda aj počas piatich rokov udržatel‘nosti projektu.

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Cukerová.

Ing. Cukerová — zaujíma ju, prečo je na rozdiel od minulosti nutné takéto zabezpečovanie
pohl‘aclávky.

Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu — nejde
o iniciativu mesta, ale o požiadavku zo strany ministerstva životného prostredia vyplývajúcu
zo zmluvy.

Ing. RepasI«‘ — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. — návrh schválený (23 za, 1 nehlasoval);
— časť II. — návrh schválený (23 Za, 1 nehlasoval);
— časť III. — návrh schválený (22 za, 2 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 55/2021.

21/ NÁVRH VZN Č. .../2021/VZN O PODMIENKACH PRIDEĽOVANIA BYTOV
VO VLASTNÍCTVE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ URČENÝCH NA
NÁJOM

Správu predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ. Návrh VZN
reaguje na legislatívne zmeny, konkrétne na novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania
a sociálnom bývaní, ktorá je platná od 1. januára 2021. Do návrhu VZN boli Zapracované
pripomienky členov komisie sociálnej a bytovej.

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Cukerová.

Ing. Cukerová — zaujíma ju, aké stanovisko k návrhu VZN zaujal právny odbor.

Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho Ms odbor právny dostal návrh VZN na
preštudovanie, zatiaF svoje stanovisko nevyjadril. Jeho stanovisko bude dodatočne zaslané e
mailom a prípadné požiadavky na zmenu formulácie VZN je možné doň zapracovať aj
dodatočne.

Ing. RepasI«‘ — predložil na hlasovanie návrh VZN ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 za, 2 nehlasovali). VZN bob prijaté pod
číslom 3/2021/VZN.
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22/ NÁVRH VZN Č./2021/VZN, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN Č.
9/2017/VZN O ÚHRADÁCH, SPÓSOBE URČENIA A PLATENIA ÚHRAD ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÓSOBNOSTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V ZNENÍ VZN Č. 9/2O1SIVZN
A VZN Č. l/2O2OIVZN

Správu predložila Mgr. Erika Sabaková. vedúca odboru sociálneho MsÚ. Uviedla, že
predkladaná zmena sa lýka zrneny súpisného a orientačného čísla novostavby komunitného
centra v Htbokom. Schválenie zmeny adresy je jedným z podkladov pre jeho následnú
registráciu. Ďalšie menšie zrneny priniesla bežná prax aje potrebné ich zosúladiť s výkonom
práce.

ln. Repaský — predložil na hlasovanie návrh VZN ako celku — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (24 za). VZN boto prijaté pod čislom
4/2021/VZN.

23/ SOCIÁLNA POMOC V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A INFORNIÁCIA O
ČINNOSTI DETSKÝCH JASLÍ MÍKULÁŠIK, INFORMÁCIA O PLNENÍ
KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2020

Správu predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsŮ.

Ing. Repaský
— predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (23 za). Uznesenie boto prijaté pod číslorn
56/2021.

24/ KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROKY 2021 -2025

Správu predložila Mgr. Erika Sabaková. vedúca odboru sociálneho MsÚ. tivied]a, že
ide v poradí už o treti pokračujúci dokument plánovania komunitných a sociálnych služieb a
vznikot aktualizáciou komunitného plánu, ktorý bol vyhotovený na obdobie rokov 2016— 2020
v časti strategickej a analytiekej a nadviazal na vyhodnotenie jeho plnenia. Aktualizácia
prebiehala v obdobi od novembra 2020 do konca apríla 2021 použitím metódy zapojenia
verejnosti prostredníctvom dotazníka, v kornbinácii s činnosťou štyroch pracovriých skupin.
Skupiny boli zložené z poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov odboru sociálneho,
zástupcov štátnej správy, neziskových organizácií, občianskych združení, verejných a
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, obyvateFov mesta i prijímateľov sociálnych
služieb. Dokument vznikal v čase mimoriadnej situácie, ktorá bola na Slovensku vyhlásená v
súvislosti s pandémiou. Táto skutočnosť významne ovplvvnila metodiku spracovania
dokumentu a eliminovala zapojenie pracovných skupin a prácu s verejnosťou na on-line
stretnutia. Zdroje inforrnácií boli získané z Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Šaistického
úradu SR, Ústredia Úradu práce sociálnych ved a rodiny. Následne sa vychádzalo z výstupov
práce pracovnej a eXpertnej skupiny a výsledkov dotazníka. Dokument nadvázuje a detailnejšie
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rozpracováva opatrenia o sociálnom rozvoji zadefinované v strategických dokumentoch
miestneho, regionálneho a národného významu. Výstupy z práce pracovných skupin boli
podkladom pre spracovanie SWOT analýzy a pre určenie ciel‘ov, návrhov opatrení a
jednotlivých projektov na ich naplnenie z pohľadu mesta, zariadení sociálnych služieb a z
pohľadu verejnosti.

Uviedla, že komunitný pián je zložený z piatich kapitol, obsahuje analytickú časť,
strategickú a implementačnú časf. Strategická časť popisuje priority, opatrenia a indikatívne
aktivity, realizovaním ktorých samospráva a poskytovatelia sociálnych služieb budú napÍňať
hlavné cieie. Indikatívne aktivity sú výstupnii z analytickej časti dokumentu a odrážajú potreby
zadefinované v procese kornunitného plánovania. K jednotlivým opatreniarn sú stanovené
zdroje financovania, predbežný časový plán, zodpovednosť a personálne zabezpečenie. Plán je
zameraný na potreby a požiadavky cieľovýcb sociálnych skupin — seniorov, osoby so
zdravotným znevýhodnením, deti a mládež v nepriaznivých životných situáciách,
marginalizovanú rómsku komunitu a občanov bez prístrešia. Za hlavné priority napÍňania
stanovených ciel‘ov v budúcom období spomenula pokračovanie v prevádzkovaní socájnych
služieb mesta a ich skvalitňovanie (kornunitné centrum. zariadenie pre seniorov, opatrovatel‘ská
služba), rekonštrukcia, obnova a modernizácia Detských jasu Mikulášik a zriadenie zanadenia
opaÉrovateFskej služby (pre samožijúcich, nizkopríjmových obvvatel‘ov mesta bez rodinných
prislušn íko v).

Požiadala o zmenu časti IV. návrhu na uznesenie a to o zmenu forrnuláeie z „ukladá“ na
„odporúča“.

Ing. Repaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časť I. — návrh schválený (22 za, I nehlasoval);
— časť II. — návrh schválený (23 za);
— časť III. — návrh schválený (23 za);
— časť IV. so zmenou predkladateFky — návrh schválený (23 za).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 57/2021.

25/ NÁVRH VZN Č /2021/VLN, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN Č.
15/2020/VZN O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ťaIRADU
NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH A O URČENÍ
MIESTA A ČASU ZÁPISU NEŤAtA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ
DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Správu predložíía PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu
a kultúry MsU. Iiviedla, že návrh VZN upravuje póvodné VZN v článku ‘7 týkajúceho sa
poskytovania štátnej dotácie na stravu v školskej jedálni avo výdajnej školskej jedálni.

Ing. Repaský — predložil na hlasovanie návrh VZN ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo pred[ožený návrh schválilo (22 za, I nehlasoval). VZN bob prijaté pod
číslom 5/2021/VZN,
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26/ NÁVRH NA ZARADENIE ELOKOVANÉHO PRACOVISKA, NOVÁ 4432/8,
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ AKO SÚČASTI SÚKROMNEJ MATERSKEJ
ŠKOLY LOBELKA, SNP 9,03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ DO SlETE ŠKÓL A
ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SR OD 1.9.2021

Správu predložila PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu

a kultúry Msú. Iiviedla, že konateľka spoločnosti Lobelka, s.r.o Zuzana Čatlochová predložila
žiadosť o udelenie súhlasu na zariadenie dokovaného pracoviska. Súhlas bol mestským
zastupitel‘stvom vydaný už pred rokom, avšak kvóli pandémií boli predmetné práce
pozastavené a súhlasje preto potrebné udeiiť opátovne.

Ing. Repaský — predložil na hiasovanie návrh uznesenia ako cetku — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod čisloni
58/2021.

27/ NÁVRH NA ZARADEN[E VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE AKO SÚČASt
SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE FELIX DO SlETE ŠKÓL A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ OD 1. 9.2021

Správu predložila PaedDr. Marta Gerbocová. vedúca odboru školstva, mládeže, športu
a kultúry MsÚ. Uviedta, že súkromná základná škota sa sťahuje do nových priestorov, v ktorých
je možné zriadiť výdajnú školská jedáleň a preto žiada mestské zastupiteľstvo o udelenie
súhlasu.

Ing. Repaský — predloži] na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — bez zmeny.

Mestské zaswpiteľstvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
59/2021.

28/ NÁVRH NA L‘ZNESENIE NA VYHOVENIE PROTESTU PROKURÁTORA
PROTI VZN Č. 5/2016/VZN O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil tng. Gabriel Lengyel, vedúc odboru dopravy a životného prostredia.

Do rozpravy sa prihlásila Mgr. Šufliarská.

Mgr. Šufliarská — poukázala na to, že protest prokurátora bol poslancom zaslaný dodatočne až
na základe jej podnetu.

Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia — poďakoval sa za toto
upozornenie s tým, že protest prokurátora bol poslancom následne zaslaný e-rnailom.

Ing. Repaský — predložií na hlasovanie jednotlivé návrhy:
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— časť I. — návrh schválený (22 za);
— časť II. — návrh schválený (21 za, I nehlasovat);
— časť III. — návrh schválený (22 za).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 60/2021.

29/ NÁVRH VZN Č. .../2021/VZN, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN
5/2OI6JVZN O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predbožit Ing. Gabriel Lengyeh vedúci odboru dopravy a životného prostredia.
Uviedol, že návrh na zmenu VZN týkajúcu sa vol‘ného pohybu psov na území mesta predkladá
v nadväznosti na to, že v predošlom bode programu mestské zastupiteFstvo vyhoveio protestu
prokurátora.

Ing. Repaský — predložil na htasovanie návrh VZN ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predtožený návrh schvátiLo (22 za, t nehlasoval). VZN boto prijaté pod
čístom 6/2O21íVZN.

30/ NÁVRH NA UZNESENIE NA VYHOVENIE PROTESTU PROKURÁTORA
PROTI VZN Č. 5/2018/VZN O VERESNOM PORIABKU A O CI-lOVE A
DRŽÁNI HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Správu predtožit Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru dopravy a životného prostredia.
Uviedo], že prokurátorka vo svojom proteste vytkla skutočnosť, že VZN rieši problematiku,
ktoráje daná priamo zákonom a požiadala preto o zmenu VZN. Protestu prokurátorky navrhuje
vyhoviet‘.

Ing. Repaský — predložit na hlasovanie jednotlivé návrhy:
- časť 1. — návrh schválený (20 za, I nehlasova]);
— časť II. návrh schválený (20 za, nehlasoval);
— časť III. — návrh schválený (21 za).

Uznesenie k tomuto bodu boto prijaté pod čístom 61/2021.

31/ NÁVRH VZN Č. ..J2021/VZN O VEREJNOM PORIADKU A O CHOVE A
DRŽÁNI HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia.
lJviedol, že návrh na zmenu VZN predkLadá v nadváznost na to, že v predošLotn bode
programu mestské zastupiteFstvo vyhoveto protestu prokurátorky.

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bobák.
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— predložil pozmeňujúci návrh, aby bob v článku 2, bod 3, písmeno a) týkajúceho
sa čistenia priestranstiev zmenené znente na a) bežné (vykonáva sa v róznom rozsahu a počte,
ručne alebo strojmi) v zmysle plánu letnej a zinrnej údržby VPS Liptovský Mikuláš“ a aby bol
vypustený póvodný článok 8 týkajúci sa oslobodenia od obmedzení pri chove zvierat
v historickomjadre mesta. Vzhl‘adoni na vysoké poplatky za odovzdávanie zvierat do kafilérie,
posúvajú poľnoliospodárske družstvá choré, poranené alebo inak postihnuté zvieratá na d‘alší
chov, ktorý aleje evidovaný a občania tieto zvieratá následne porážajú v súkrornných chovoch.
Svojím pozmeňujúcim návrhom chce docieliť, aby nedochádzalo k držaniu a utrácaniu
takýchto zvierat v problematických lokalitách v historickom centre mesta.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Bobáka sa prihlásila Mgr. Dvorščáková.

Mr. Dvorščáková — podporila návrh Ing. Boháka Pripomenula, že v minulosti sa na mestskom
zastupitel‘stve nešila problematika toho, že ku krutému a nehygienickému zaobchádzaniu
s hospodárskyrni zvieratami dochádza v problematickej lokalite vo Vrbici.

lnu. Bobák podl‘a zákona o veterinárskej správe je nutné do kaRlérie odovzdávať časti tlel
zvierat ako sú chrbtica a hlava, čo však občania z problematickej lokaLity nedodržiavajú.

Ing. Repaský — predložil na hlasovanic jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúce návrhy Ing. Bobáka — návrh schválený (21 za, 1 nehlasoval);
— VZN ako celok s pozmeňujúcimi návrhmi Ing. Bobáka — návrh schválený (22 za).

VZN holo prijaté pod číslom 7/2021/VZN.

32/ SPRÁVA O STAVE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V PÓSOBNOSTI
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2020

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia.
lJviedol, že správa poskytuje celkový prehl‘ad o odpadovom hospodárstve za rok 2020, pničoni
sa venuje nakladaniu s komunálnymi odpadnu, zberu odpadu, výsledkoch jednotlivých
prevádzok venujúcich sa zberu a spracovaniu odpadu či bežným a kapitálovým výdavkom.
L‘priamil pozornosť na to, že mesto dosiahlo úroveň 52,7% zhodnotenia odpadu, čo je jeden
z najlepších výsledkov v rámci miest na Slovensku. Celkové množstvo zmesového odpadu
klesá a na druhej strane rastie množstvo odovzdaného biologicky rozložiteľného odpadu. Za
najvdčší problém v súčasnosti považuje vznik nových čiernych skládok, najmá v podobe častí
z rozobraných motorových vozidiel, a tiež neuzatvorenie skládky odpadov vo Vetemej Porube.

Následne požiadal o doplnenie znenia bodu 3 v konštatačnej časti návrhu na uznesenie:
„Mestu Liptovský Mikuláš bol spoločnosťou ENVI-PÁK. a. s., Bratislava udelený Certifikát
za rok 2020 za rnnožstvo vvtriedeného odpadu 3 313 982 kg. čím mesto Liptovský Mikuláš
pnispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a
recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK 70 545 000 kg
co2.«

Do rozpravy sa prihlásila Mgr. Šufliarská.
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Mpr. Šufliarská — poukázala na to, že v správe na strane 24 je uvedené, že %vysledky
monitorovania tvorby priesakových, drenážnych vód a vodnú bilanciu skládky odpadov
zhodnotil v záverečnej správe RNDr. Zdeněk Potyš — HGS — hydrogeoservis, Žilina. V správe
je zhodnotená závislosť vzniku skládkových kvapalín na zrážkovej činnosti. Jej súčast‘ou je
výsledky analýzy chemického zloženia z kvapalín odohratých vzoriek.“ V tejto súvislosti preto
e-mailům požiadala Ing. Lengyela, RNDr. Lošonskú a PhDr. Lavríka o sprístupnenie
výsledkov analýzy. Dostala odpoveď v znení: „správa RNDr. Potyša priamů s predkladaným
tnateriálom „Správa o stave odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš
za rok 2020“ nesúvisi, nakol‘ko nerieši podrobne problematiku skládky TKO. Správa. ktorá je
predrnetom rokovania MsZ, je zameraná na odpadové hospodárstvo za rok 2020 ako celok.
Uvedená správa RNDr. Potyša bola v minulosti zasielaná aj pánovi poslancovi Kultanovi“.
Nerozumie, prečo jej správa RNDr. Potyša nebola napriek vyžiadaniu zaslaná a podotkla, že
o chemický rozbor vód žiadala aj počas poslaneckého prieskumu ešte v roku 2019.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Šuf1iarskej sa prihlásili Ing. lirbanovič a Ing.
Bobák.

Irw. iirbanovič — uviedol, že bilancia vód na skládke vo Veternej Porube sa rozoberMa
v minulosti už viackrát, pričom Mgr. Kuítan žiadal od VPS poskytnutie tejto bilancie. V
poslaneckom klube „Nový Mikuláš“ tak zrejme nefunguje kornunikácia medzi predsedorn
a členmi klubu.

In. Bobák — poukázal na to, že v správe sa na strane 25 nachádza graf vodnej hilancie
a množstva priesakovej kvapaliny. Poukázat na to, že do konca apríla 2021 boto prečerpané
množstvo priesakovej kvapaliny zodpovedajúce zhruba trom štvrtinám celkového množstva za
predchádzajúce roky. Od zodpovednej osoby, ktorá má na starosti merania na skládke TKO,
dostal informáciu, že kalibrácia meracích prístrojov sa vykonáva každých šesť rokov.
Vzhľadom na to, že medzi januárom a aprilom 2021 neboli zrážky časté, si nemyslí, že
nameraný stav zodpovedá realite. Podotkol, že členovia komisie životného prostredia správu
prerokovali dodatočne a svoje pripomienky zasielali e-mailom, Nachádzajú sav závere správy.

MEr. Sufliarská — podotkla, že nežiadala o bilanciu vid zo strany VPS, ale o chemickú analýzu
vód od RNDr. Potyša.

mM. Lengyel — uviedol, že správu je potrebné vnimať ako konštatovanie celkového stavu
odpadového hospodárstva za rok 2020. Skládka odpadovje témou na samostatný bod, v ktorom
by bob potrebné ísť do hÍbky a hovoriť o všetkých detailoch tohto problému.

Ina. Blcháč, PhD. — poukázal na to, že v otázke odpadového hospodárstva je mesto vzorné.
S výnimkou skládky odpadov vo Veternej Porube, z ktorej by po dvoch — troch rokoch od
uzavretja nemalí vytekať žiadne kvapaliny. V prípade tejto skládky však v prípade zrážok
vytekajú priesakové kvapalinv. Vážne sa obávo toho. čo sa so skládkou stanev budúcnosti.

1n. Repaský — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — s doplnením predkladateľa
v časti II.
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Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (14 za, 7 zdržali sa, 1 nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 62/2021.

33/ ÚZEMNÝ PLÁN CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY ZÁPAD, LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ - ZMENY A DOPLNKY Č. 3 (ÚPN CMZ - ZÁPAD, LM ZAD Č. 3)-
NÁVRH

Správu predložila Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta. Uviedla, že
materiál bol v zrnysle platných právnych predpisov verejne prerokovaný, zverejnený na úradnej
tabuli, pričom po obdržaní pripomienok bol materiál upravený. Následne bol o preskúmanie
v zmysle stavebného zákona požiadaný Okresný úrad Žilina, ktorý vydal stanovisko, v ktorom
odporúča mestskému zastupitel‘stvu materiál schváliť ajeho záväznú časť vyhlásiť ako
všeobecne závázné nariadenie.

Ing. arch. Peter Styk. zástupca spoíočnosti Atrios Bratislava. s. r. o. — úlohou spoločnosti boto
pdpvaviť rekonštrukciu bývalého objektu obchodného domu Hvpernovy, ktorý by sa mal
transformovať na záhradné a stavebné centrum OBI. Aby to bob možné, bob potrebné v rámci
územného plánu centrátnej mestskej zóny vytvoriť nový regulačný blok, a to na časti
parkoviska, ktové sa bude mócC v prípade schválenia využivať aj na ině účely. Bude vytvorené
podzemné parkovisko s kapacitou 59 parkovacich miest a časť póvodnej parkovacej plochy sa
bude využívať ako parčík. V pláne je pretransformovať objekt, pričom dójde k asanáciám
vystupujúcich častí. aby sa vytvoril parčík pre chodcov. Podzemná garáž má komunikačně
prvky, ktoré vychádzajú na povrch. Celý projekt by mat prebiehať v dvoch etapách. V prvej by
sa zrekonštruovalo prízemie bývale Hypemovy, v druhej by došlo k transformácii dvoch
nadzemných podlaží. Ciel‘om investoraje vytvoriť v tomto objekte formu apartmánového abebo
trvalého bývania s tým, že vybudované podzemné parkovacie miesta budú prednostne slúžit‘
pre tieto bytové jednotky. Súčasťou rekonštrukcie bude transformácia póvodného objektu, nové
riešenie fasád. ktoré budú zapadať do nového konceptu a d‘alšie drobné architektonické prvky.
Do projektu sa aktívne zapojí aj dopravný inžinier, ktorý bude prehodnocovať režim svetelných
križovatiek. aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám. Spoločnost‘ si uvedomuje, že budova je
prvým objektom, ktorý vidia návštevníci vstupujúci do mesta z diaľničného privádzača.

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Bobák, Ing. Géci, Mgr. Dvorščáková a MUDr. Boďa.

Ing. Bobák — zaujírna ho, ako bude zabezpečený vjazd a výjazd z podzemnej garáže a či tieto
podzemné garáže nebudčt vytápané podzemnou vodou z Váhu.

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

Ing. Géci — novopostavená bytovka v tejto tokalite narazila na rovnaký problém s podzemnou
vodou. Z póvodne plánovaných dvoch či troch podzemných podlaží sa napokon realizovalo ten
jedno.

Ing. Géci — zaujíma ho, čt sa spracovateľ nezaoberal aj otázkou kruhového objazdu na mieste
súčasnej križovatky v tvare písmena T a poukázal na nedostatočné verejné osvetlenie na
chodníku.
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Mgr. Dvorščáková —navrhovaný koncept sa jej páči, obsahuje množstvo zelene a bola by rada,
keby sa ho podarilo zrealizovať. Zaujíma ju počet parkovacích miest na póvodnej ploche
parkoviska.

MUDr. Boďa — návrh samu páči, prestavba sa mu jayi ako náročná a prelo ho zaujima, kedy je
plánované jej sprevádzkovanie.

Inu. arch. Styk — vjazd a výjazd do podzemnej garáže je umiestnený tla okraji parčíka.
Z geologického posudku im je známy problém s podzemnou vodou. práve preto je naplánované
len jedno podzemné podlažie s výškou približne 2,7 metra. Investor plánuje rekonštrukciu
rozdeliť do dvoch etáp, v prvej pójde o revitalizáciu objektu a fasády. v druhej o revitalizáciu
dvoch nadzemných podlaží objektu. vybudovanie parčika a podzemnej garáže. Od Slovenskej
správy dest a ministerstva dopravy dostali podmienku spracovať dopravno-kapacitné
posúdenie pril‘ahlých križovatiek. Spoločne sa dohodli, že počas druhej etapy dójde
k detailnéniu dopravno-kapacitnému posúdeniu oboch križovatiek, čo prinesie výsledok vo
forme rekonštrukcie alebo výstavby okružnej križovatky. Čo sa časového hPadiska týka. užje
podaná žiadosť o stanovisko na rekonštrukciu objektu. Najneskór o dva mesiace plánujú
požiadať o vydanie stavebného povolenia, pričom po schválení mestským zastupiteFstvom
bude spracovaná projektová dokumentácia na vytvorenie prístavby záhradného centra. Cieľom
investora je začať rekonštrukciu ešte tento rok, pričom prvá etapa by mala byť ukončená na jar
alebo v lete budúceho roku.

Ing. Blcháč, PhD. — ocenil riešenie investora pri obnove objektu, ktorý už niekot‘ko rokov
chátra.

Ing. Repaský — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— časti I.. II. a IV. — návrh schválený (22 za);
— časť 111. — návrh schválený (22 za);
— návrh VZN — návrh schválený (22 za).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 63/2021.
VZN bob prijaté pod číslom 8/2021/VZN.

34/ NÁVRH NA ZMENU ZÁSAD ORGAMZOVANIA OBČIANSKYCH OBRADOV
A RODINNÝCH SLÁVNOSTÍ V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Ing. Matej Géci. poslanec mestského zastupitel‘stva. Pred dvomi či
trorni rokmi sa uskutočnilo zasadnutie Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ), ked‘že bob za
účasti matrikárok potrebné doriešiť určité odporúčania a návrhy. Za zvláštnych okolností sa
tieto odporúčania a návrhy zatiaľ nedostali do mestského zastupiteľstva.

Požiadal o zmenu v časti III. návrhu na uznesenie a to o zmenu póvodného znenia na
nové zr-tenie: „odporúča primátorovi mesta vyhlásiť úplné zneme zásad organizovania
občianskych obradov a rodimých slávností v meste Liptovský Mikuláš“.

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Cukerová, Mgr. Dvorčšáková a Mgr. Kultan.
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Ing. Cukerová — predloženie tohto materiálu je pre ňu prekvapením, pretože takáto zmena zásad
si vyžaduje širšiu diskusiu. Nepamátá si, kedy sa naposledy uskutočnilo stretnutie členov
ZPOZ-u. Navrhuje preto širšiu diskusiu, nie prezentáciu názoru jedného sobášiaceho poslanca.
Mestské zastupitel‘stvo nepovažuje za vhodné fórum na prediskutovanie tohto návrhu, preto
predložila pozmeňujúci návrh na zmenu uznesenia: „I. konštatuje, že predložený návrh na

zmenu Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávnosti nebol prediskutovaný
s dotknutými subjektami, ktorých sa navrhovaná zmena lýka. Návrh obsahuje zrneny, ktoré je
potrebné prerokovať interne za účasti všetkých sobášiacich poslancov spotu so záswpcami
matričného úradu. ktori nie sú prítomní na zasadnuti mestského zastupiteľstva; 11. odporúča
Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD., primátorovi mesta 1. zorganizovať stretnutie k návrhu zmien
Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávnosti v meste Liptovský Mikuláš za
účasti všetkých sobášiacich poslancov a zásrupcov matričného úradu; 2. predložiť návrh zmien
Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávnosti v meste Liptovský Mikuláš
po pripomienkovani všetkými sobášiacimi poslancami a zástupcami matričného úradu na
najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši; 3. predložiť v
tabul‘kovej foniw prehľad poplatkov na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním
občianskych obradov uzavretia manželstva mimo určenej obradnej miestnosti v mestách s
porovna(el‘ným počtom obyvateľov ako mesto Liptovský Mikuláš.“

Ing. Blcháč, PhD. — prihlásil sa do rozpravy a odporučil rnestskému zastupiteľstvu, aby sa
dohodlo aspoň na niektorých zrnenách, ktoré sú obsahom predloženého návrhu. A to z časových
dóvodov, So širšou diskusiou nemá žiadny problém.

Mgr. Dvorščáková — súhlasí s tým, že úprava zásad je opodstatnená. Občianske obrady
a rodinné slávnosti prebiehajú veľmi profesionálne a je potrebné iba doladit‘ niektoré detaily.
Prikláňa sa k návrhu Ing. Cukerovej, aby sa stretli všetci, ktorých sa to týka a dohodU sa
spoločne na znení zásad. Poukázala na to, že v dóvodovej správe sa konštatujú niektoré
skutočnosti, napríklad o mieste konania obradov, ale neodzrkadFuje sa to v samotných
zásadách. Je preto potrebné tieto body dopracovať. Viac ako dvadsať rokov sa podiel‘a na
občianskych obradoch a uvítala by spoločné stretnutie všetkých sobášiacich poslancov.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Dvorščákovej sa prihlásila Ing. Cukerová.

Ing. Cukerová je potrebné doriešiť konkrétne miesta konania obradov, poistenie
zamestnankýň matričného úradu ako aj sobášiacich poslancov.

Mgr. Kultan — nerozumie Lomu, prečo daný materiál predkladá Ing. Géci a materiál nebol
prerokovaný s ostatnými sobášiacimi poslancami. Má dojem, že Ing. Gécí supluje úlohu
zamestnancov mestského úradu.

Ing. Géci — víta ponuku na spoločné stretnutie za zatvoren mi dverami. Takéto stretnutie
mekol‘kokrát avizovala v rninuosti p. Kvetoslava Staroňová. no nepodarilo sa ho napokon
zorganizovať. Myslí si, že takéto zmeny by nemali byť riešené len za zatvorenými dveratni, ale
mata by prebehnúť aj verejná diskusia. Čo sa týka porovnávania poplatkov s mestami a obcami
s rovnakým počtom obyvateľov, nesúhíasí s názorom Ing. Cukerovej, nakoľko Liptovský
Mikuláš je významným centrorn turizmu, čo znamená, že by bob potrebné stanoviť vhodnejší
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kl‘úč ako počet obyvatel‘ov. Má zato, že predložený návrh jev porovnaní s mými rnestami voči
občanom ešte státe veľmi výhodný. V súčasnosti sa rieši najmá určenie sobášiacich dní
(navrhuje každú párnu sobotu) a myslí si, že kým sa uskutoční spomínané stretnutie čtenov
ZPOZ-u, mala by sa táto problematika uzavrieť aspoň sčasti, kým bude návrh neskör
dopracovaný.

Ing. Repaský — prediožil na h]asovanie jednotlivé návrhy:
— pozrneňujúci návrh Ing. Cukerovej — návrh schválený (12 za, I proti, 4 zdržali sa, 4
nehlasovali);
— uznesenie ako celok v zmysle pozmeňujúceho návrhu Ing. Cukerovej — návrh schválený (12
za. 6 zdržali sa, 3 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 64/2021.

35/ SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z UZNESENÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA ZROČNÝCH K 28. 5.2021

Správu predložil PhDr. Michal Lavrík, preclnosta MsÚ. Podotkol, že správa obsahuje
inforináciu o ptnení tridsiatich uznesení, z toho 9 je z roku 2021 (4 sú sptnené, 5 v plnení), 14
je z roku 2020 (7 je splnených a 7 v plnení). Ďalších 7 uznesení je dlhodobo monitorovaných
(roky 2016 až 2019) a plnia sa postupne.

Ing. Reyaský — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celku — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (16 za, 4 zdržabi sa, 1 nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod čislom 65/2021.

36/ INTERPELÁCIE

soŇA ČUPKOVÁ
Interpelovala primátora mesta:
Požiadala primátora o iniciovanie rokovaní s poFnohospodárskym družstvom v Liptovskom
Mikuláši ohl‘adom možnej pomoci družstva pri zabezpečení protipovodňových opatrení
v Ploštíne.

Interpelovala primátora mesta:
Oslovil ju obyvateľ mestskej časti Iľanovo s tým, že v toku Iľanovčianky sa nachádza vytrhnutý
balvan. Obáva sa, že pri vdčšej vode móže dĎjsť k porušeniu koryta Iľanovčianky, ktorá je
v správe Lesov Sbovenskej republiky.

ING. JOZEF BOBÁK
Interpeloval primátora mesta:
Vyjadril nespokojnosť s vybavením jeho dvoch interpelácií z 8. apríla 2021: 1. odstránenie
ostnatého drótu popri ceste smerujúcej pod .JeLie spoločnosťou Agro-Racio, ktorá prisrúbila
nápravu daného stavu; 2. neodstránenie pahýľu konára na strome, ktorý sa nachádza približne
15 nietrov od autobusovej zástavky pri nemocnici, stojí vjej areáli a smeruje nad chodník.
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MUDR. MICHAL LUNÍČEK
Interpeloval primátora mesta:
Požiadol primátora o odpoved‘, ako je to s vyčistením dolného toku ricky Demánovka v úseku
od mostu v Palúdzke po sútok s Váhom.
Oclpovedcmé nu zasadnutí MsZ: Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta: Na túto interpeláciu
už predtým odpovedal ústne. Usek si prešiel s p. Repom z Povodia Váhu. Nedávno sa vyčistil
tok od hlavného mosta po lavičku, ktorý bob potrebné vyčistiť. Podľa vyjadrení ľudí z Povodia
Váhu však úsek nižšie až k sútoku s Váhom nic je potrebné vyčistíť. Odpoveď bude MUDr.
Luníčkovi zaslaná aj písomne.

Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o prehodnotenie územného plánu, aby nedochádzao k situáciám. aké nastali
v Palúdzke: pred dvomi rokmi vznikla petícia na Zádvorí, keď bol najskór daný projekt
pozastavený, avšak predmerný dom už stojí a to dokonca zrcjme podľa póvodné}io projektu,
hoci dom mal byť nižší; obdobne bola spísaná aj petícia proti výstavbe vysokého bytového
domu pri ohchodnom dome Kaufland,
Odpoi‘eduné nu zusudnutíMsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta: Pripomenul situáciu na
Zádvorí. keď musela byť zniena územného plánu prcdložená v mestskom zastupitel‘stve na
dvakrát. Prvýkrát schválená nebola, keďže počet pos[ancov počas rokovania kLesol pod
polovicu. Zmena bola napokon schválená až v čase, keď už projekt získal všetky potrebné
povolenia. Zabránif výstavbe bob možné len pri prvom schvaľovani, neskór už nic.

MUDr. ALŽBETA SMIEŠNA
Interpelovala primátora mesta:
Požiadala primátora mesta, aby sa preverilo parkovanie v Palúdzke, napríklad na ulici
Kuruckej, kde l‘udia parkujú na plochách pred záhradkami. Za parkovanie platí len minimum
l‘ud í.

MGR. ANNA DVORŠČÁKOVÁ
Interpelovala primátora mesta:
Na Nábreží Kolomana Petroviča v Pa]údzke sa obyvatelia, rodičia aj zamestnanci škól sťažujú
na veľké výUky v komunikácii (0,5 maž I m široké a hlhoké). Cesta jev danom mieste už taká
úzka, že po ncj neprejdú vedl‘a seba dve autá.
Odpovedcmé nu zasudmítí MsZ: Ing. Ján B]cháč, PhD., primátor mesta: Pokiaľ nebudú
schválené záverečné účty za rok 2019 a 2020, obnova miestnych komunikácií bude nad‘alej
ji robl érnom.

MGR. ĽUB[CA STAROŇOVÁ
Interpelovala primátora mesta:
Mamičky z Podbrezin, ktoré chodia s deťrni na ihrisko za cukráreň Veronika, ju oslovili
s prosbou, či by nebolo možné na ihrisku vybudovať fontánku s pitnou vodou, prípadne aj
toaletu. V súčasnosti totiž musia využívať WC v cukrárni. čo sajej majiteľovi príliš nepozdáva.
Qdpoveduné nu :asadnutí MsZ: Ina. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta — uviedol, že v otázke
vybudovania fontánky požiada o pomoc vodárenskú spo]očnosť. Ak by bola vyriešená otázka
rozpočtu na rok 2021. nebol by‘ problém vyhovieť aj tejto požiadavke.
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37/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Bleháč, PhD., primátor mesta, informoval, že uajbhžšie zasadnutie mestského
zastupiteľstvaje naplánované na 9. septembra 2021.

38/ ZÁVER

Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta, poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
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PhDr/Micha1 Lavrík Ing. JáIlíBIcháč, PhD.

prednosta MsÚ Prilttor mesta
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Soňa Cupková
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Mgr. EHbica Staroňová

(J tVt‘ ‘jt.. .

Zapisali: Mgr. Ján Karašinský

Mgr. Alena Chebeňová

V Liptovskom Mikuláši, 08. 07. 2021
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