
ZÁPISNICA Č. 1 5/2019
z XX. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskuiočnilo dňa
12. deeembra 2019 o 10.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRJTOMNÍ:
Ing. Ján Bkháč. PhD., primátor mesta

POSLANCI MsZ:
1! MUDr. Jaroslav Barok
2! Ing. Jozef Bobák
3! MUDr. Miroslav Boďa
4! Peter Cibák
5! Ing. Lucia Cukerová
6! Ing. Jaroslav Cefo
7! Soňa Cupková
8! Mgr. Anna Dvorščáková
9! Ing. Matej Géci

10! Marta Jančušová
11/ Mgr. Vincent Kultan
12! MUDr. Michal Luníček
13! Bc. Marek Nemec
14! Mgr. Miroslav Neset
15! Michal Paška
16! Be. Ľubomír Raši
17! Ing. Jozef Repaský
18! Mgr. Ján Smieško
19! MUDr. Alžbeta Smiešna
20! Mgr. Ľubica Staroňová
2! Mgr. Táňa Suf1iarská
22! Ľuboš Trizna
23! Ing. Rudolf Urbanovič
24! MUDr. Marta Voštináková
25! MUDr. Andrea Zideková

PRIZVANÍ:
1! Ing. Patrik Groma. PhD.. prednosta MsÚ
2! PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3! Ing. Marta Gutraiová, vedúca útvaru manaŽmentu a vnútornej kontroly MsU
4! JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

5! Ing. Lenka Debnárová, PhD.. vedúca finančného odboru MsU
6! PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnútornej správy MsU
7! Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právnehoMsU
8! Ing. Miloš Berník. vedúci odboru výstavby MsU
9! Ing. Katarina Suveríková, vedúca odboru UR a SP MsU

10! Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU
11/ doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru škotstva MsU
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12! Mgr. Erika Sabaková. vedúca odbon sociálneho MsÚ ‚

13! Ing. Jana Kormaniková, vedúca oddelenia projektového manažmentu Msti

14! Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsU
15! Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsU ‚

16! PhDr. Marcela Jašková. vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a majetku MsU

17! Ing. Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky
18! Bc. Ľubomír Kandera. vedúci oddelenia správy hytov a nebytových priestoro\: Msti

19! Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta ‚

20! PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsU

21! RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia ZP a pol‘nohospodárstva MsIJ

22! Ing. Dušan Grešo, riaditer Verejnoprospešných stužieb Liptovský Mikuláš

23! Ing. Martin Kögel, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
24! Mgr. Jaroslav Hric, riaditeľ Múzea Janka Kráľa. Liptovský Mikuláš
25! Mgr. Zuzana Šlauková, riaditeľka Zariadenia pre seniorov a DSS, Liptovský Mikuláš

26! Mgr. René Devečka, riaditel‘ Domu kultúry, Liptovský Mikuláš
27! Bc. Jana Piatková. riaditeľka Informačného centra Liptovský Mikuláš

28! PhDr. Roman Králik. riaditeľ Centra voľného času. Liptovský Mikuláš

29! Mgr. art. Eva Hollá. Dis.art.. riaditel‘ka Základnej umeleckej školy J.L.BelIu. L. Mikuláš

30! Mgr. Alena Ridzoňová, riaditeľka Základnej školy M. Rázusovej-Martákovej

31! Mgr. Dana Gajdošová, riaditeľka Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu

32! Mgr. Janka Cuprová, riaditeľka Základnej školy M. Janošku, ul. Cs. brigády, L. Mikuláš

33! Mgr. Emília Cudejková, riaditeľka Základnej školy s MS, Demänovská ul., L. Mikuláš

34! Mária Adlerová, riaditeFka Materskej školy, Agátová ul., L. Mikuláš
33! Beáta Grešová, riaditeľka Materskej školy. Komenského ul.. L. Mikuláš

MÉDIÁ:

1! Milan Velecký. RTVS
2! Miroslava Mlynárová, TASR

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestskélio zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor

mesta. Na úvod v rámci adventného času vystúpili s krátkym programom žiaci zo Súkromnej

základnej umeleckej školy, alokované pracovisko Liptovský Mikuláš a Liptovský Ján.
Primátor mesta informoval, že z účasti na zasadnutí sa neospravedlnil žiadny poslanec.

Prítomných je 25 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2! URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEL‘OV ZÁPISNICE

Za zapisovateľov primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a Mgr. Jána Karašinského

a za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Andreu Židekovú a Mgr. Jána Srnieška.

3! VOL‘BA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na vol‘bu návrhovej komisie, do

ktorej odporučil zvolit‘ poslancov Mgr. Miroslava Neseta, Ing. Jaroslava Cefa a MUDr.

Jaroslava Baroka. Návrhová komisia v tomto zložení bola jednomysel‘ne schválená (25 za).
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4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupite]‘stva tak, ako bol uvedený v pozvánke. pričom následne navrhol do programu zaradit‘
ako v poradí piaty bod „Návrh na schválenie finančnej pomoci pre mesto Prešov v súvislosti
5 nešt‘astím výbuchu plynu v bytovom dome“ a ako v poradí štrnásty bod „Vyhodnotenie
pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 — 2022“.
Násiedne otvoru rozpravu k návrhu programu rokovania.

Inn. Jozef Repaský, poslanec mestského zastupitel‘stva — navrhol vyradiť z programu body č.
10 ‚.Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovaní«‘
ač. 11 „Návrh na schválenie podmienok a 6nancujúcej banky k úveru na reahzáciu stavby SO-
04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“. Problematike skládky sa
venoval prvých osem rokov svojho ĺ‘unkčného obdobia zástupcu primátora mesta. Na skládke
už predtým vznikol problém s vodou a bol rozpracovaný projekt týkajúci sa čistenia
odpadových vád. Projekt nebol schválený, neskár však bola po dohode s obcou Smrečany
a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou. a. s. vybudovaná kanalizácia. Problémy s vodou
pretrvávajú dodnes a pokiaľ nic je známa presná bilancia vád a odkiaľ dané vody pritekajú, je
podľa nebo trestuhodné vynaložiť 1,6 mil. € na prekrytie skládky. kioré ani nemusí problém
v konečnom dósledku vyriešiť. Najskórje potrebné zistit‘, odkial‘ voda priteká, pričom si myslí,
že súčasná pečať skládky je dostatočná. V podloží zrejme došlo k nejakému posunu. pretože
ide o zosuvné územie a kváli tomu bola v minulosti dokonca preložená cestná kotriunikácia.
Nešt‘astnýtn riešením v minulosti holo, že odpad z bývalých Kožiarskych závodov a všetok
komunálny odpad sa vyvážal neregulovane na miesto pod Veternou Porubou. Riešenie.
s ktorým začal primátor Ing. Stankoviansky a dokončil jeho nástupca MUDr. Slatkovský, t. j.
regulácia skládky, zachránilo v podstate celý Liptov v tom, že sa zabránilo vytekaniu
znečistených vád do Váhu a Liptovskej Mary. O kritickej situácii v minulosti boli Nicolaus
filmom spracované dva dokumenty s názvami „Dedičstvo“ a „Veno“, ktoré si verejnost‘ máže
pozrieť na internete. Osobne tiež disponuje fotodokumentáciou z toho obdobia. Považuje za
dóležité, z hľadiska toho. aby mesto neurobilo určitú veľkú chybu, najskár poznat‘ bilanciu vád
a až potom riešiť prekrytie skládky. Je presvedčený o tom, že je potrebné nájst‘ príčinu a až
potom nešit‘ problém, ktorý máže byť napokon ešte horší ako sa prezentuje v súčasnosti. Pri
uzatváraní skládky bob mesto pod veľkým tlakom, keďže mu hrozila pokuta vo výške I mil. E
a to, že sa skládku podarilo uzavrieť, považuje za dobré riešenie. Nerozumie však tomu. prečo
neskór mesto udalo samo seba na inšpekciu životného prostredia za nesprávne uzavretie
skládky.

Cuboš Tnizna. zástupca primátora mesta —je rád, že Ing. Repaský sa pred verejnosťou priznal
k tornu, že sa problematike skládky venoval osem rokov v pozícii zástupcu primátora mesta.
Ked‘ sa ho na predošlom zasadnutí pýtal. prečo skládku uzatváralo viac ako tridsať ráznvch
finem, povedal, že sa tejto problematike nevenoval. Poprosil poslancov. aby nepodporili návrh
Ing. Repaského o vyradení daných bodov z programu.

Mnr. Táňa Šufliarská, poslankyňa mestského zastupiteľstva — predložila pozmeňujúci návrh,
aby bol z programu vyradený bod č. 9 „Správa o riešení exekúcií za miestne dane a poplatky
v zmysle Mandátnej zmluv č. 48/2011/Práv. v znení neskorších zmien a dodatkov“. Nic je jej
jasné, prečo sa daný materiál predkladá až teraz a aký je vlasine cid‘ jeho predloženia. ked‘že
sa týka vymáhania nedoplatkov v rokoch 2011 až 2014. Navrhuje, aby bol daný materiál po
doplnení stanoviska dotknutej advokátskej firmy predložený na nasledujúcom zasadnutí, keďže
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až v tom prípade si möžu poslanci vytvorit‘ reálny obraz o situácii. Daný materiál obsahuje
viaceré závažné tvrdenia a vytvára sa dojem, že jeho predloženie je odpoveďou Ing. Blcháča
PhD., smerom k JUDr. Alušicovi, na ktorého adresu sa primátor vyjadroval už na predošlom
zasadnutí v súvislosti s inforrnáciami, ktoré JUDr. Alušic zverejnil na sociálnej sieti.

K pozmcňujúcemu návrhu Ing. Repaského podotkla, že navrhnuté riešenie situácie 50

znovuuzatvorením skládky je v prenesenom zmysle podobné, ako keby bola na staré základy
domu postavená nová strecha. Uviedla, že mestské zastupitel‘stvo vo svojom uznesení
z októbrového zasadnutia zobralo na vedomie rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného
prostredia, v ktorom sa okrem mého uvádza, že na uskutočnenie stavby sa určujú podmienky
vrátane povinnosti nadit‘ sa rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR. Na predošlom
zasadnutí sa Mgr. Kultan dožadoval potvrdenia, či bol tento bod dodržaný, no dodnes sa
poslanci nedočkali odpovede. V rozhodnutí ministerstva životného prostredia sa okrem mého
uvádza, že je potrebné „pred vydaním stavebného povolenia zabezpečiť, či eróziou podložia
alebo zosuvom svahu nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov, ktoré bob vyhotovené
pri budovaní skládky TKO Veterná Poruba, aby v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu
podzemných vód to telesa skládky.“ Odpoveďou od prevádzkovateľa skládky, ktorým sú VPS,
bob: „nakoFko nie je možné stiahnut‘ údaje z jedného merača vód, je nutná jeho výmena a na
vyhodnotenie údajov je nutné dlhšie časové obdobie. Ziadame o predlženie tenrtínu na
doloženie vyhodnotenia vodnej bitancie skládky do 31. decembra 2019.“ Problémom skládky
je vytekajúca voda a vodná hilancia zatiaF nic je známa, čo uvádza aj prevádzkovatef skládky.
Pokial‘ sado 3t. decenibra 2019 čaká na vyhodnotenie vodnej bilancie. považuje za správne.
aby holi body programu týkajúce sa skládky vyradené z programu dnešného zasadnutia.

Ing. Repaský — uviedol. že problematike skládky sa venoval prvých osem rokov svojho
pósobenia v pozícii zástupcu primátora. nic však už počas nasledujúceho obdobia.

Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupitel‘stva — ked‘ žiadal o to, aby dostal
k dispozícii aj stanoviská mých externých právnych finem. ktoré hovorili o problémových
prevodoch majetku mesta, primátor to zakázal. V súvislosti so skládkou odpadu podotkol. že
mesto by sa malo konečne začat‘ bránit‘ a nepodriaďovať sa v wjto veci inšpekcii životného
prostredia. Je podľa neho absurdné. aby sa použilo 1.6 mil. € na niečo. čo v zásade nepomöže.
Zdöraznil. že keď sa chcel íst‘ s viacerými poslancami pozriet‘ na samotnú skládku, nebol im
umožnený vstup napniek pĎvodnérnu prís]‘ubu Ing. Greša. riaditeľa \Jp5

lnE. Lucia Cukerová. poslankvňa mestského zastupiteľstva — položila si rovnakú otázku ako
Mgr. Sufliarska, prečo sa predkladá práve rnandáina zmluva JUDr. Alušica. Bob by vhodné do
správy doplnit‘ prehľad aj mých zmlúv s eXternÝrni právnvmi kanceláriami — akú problematiku
nešili, s akým výsledkom a za aké množstvo financií.

Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupiteFstva — predložil pozmeňujúci návrh na
vyradenie bodu č. 6 „Návrh Všeobecne závazného nariadenia VZN Č 12019/VZN o
podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom“.
Na predošlom zasadnutí bol poslancami schválený a neskör aj primátoroni mesta podpísaný
návrh na zriadenie komisii mestského zastupitel‘stva. Súčasťou návrhu bob aj odporúčanie
primátorovi navriinúť personálne obsadenie jednotlivých komisií. Považuje za zvláštne, že
dodnes takýto návrh nehol predložený a súčasne považuje predložený návrh VZN za
nezmyselný.

Zároveň navrhuje zaradit‘ do programu nový bod č. 6 „Návrh dodatku č. 5 Rokovacieho
poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení“, ku ktorému sa
bližšie vyj adrí neskór, pokiaľ bude zaradený do programu.
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V mene návrhovej komisie požiadal o pät‘minútovú prestávku pred hlasovaním, aby
mohli byť spracované pozmeňujúce návrhy poslancov.

In. Cukerová — nerozumie, prečo sa v dóvodovej správe k návrhu VZN uvádza. že „v
súčasnosti čaká na pridelenie 19 uvoľnených nájomných bytov, komisia sociálna a bytová
nejestvuje“. Pripomenula, že komisia sociálna a bytová existuje, ked‘že mestské zastupitel‘stvo
schválilo a neskór aj primátor podpísal návrh na zriadenie mestských konusu, Problém je teda
zrejme s ich personálnym obsadením a spýtala sa primátora, čije toto skutočný dóvod. prečo
stále nefungujú.

M2r. Kultan — podl‘a jeho mienky štatút mesta nic je v súlade so zákonom. konkrétne v časti.
kde sa primátorovi pridel‘uje právomoc dávať personálne návrhy na obsadenie mestských
komisií. Takúto právomoc musia mat‘ podl‘a zákona aj poslanci a štatút mesta by sa mul upravit‘,
aby bol s tým v súlade.

Mur. Kultan — ako už poslancom avizoval v elektronickej komunikácii. navrhuje zaradiť do
programu tri nové body. a to „Personálne otázky: Návrh na odvolanie zástupcov mesta
v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“, „Dodatok Č. Pravidiel
rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“ a ‚Analýza právneho stavu verejného
osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš — informácia“. Zdóvodnil to tým, že dané témy sú
„Achillovou pätou“ mesta a terazje možné o nich zodpovedne diskutovat‘. Tieto body navrhol
zaradiť do programu v uvedenom poradí pred aktuálny bod č. 7 s tým, že ostatně body sa
následne prečíslujú.

Dalej navrhol vyradit‘ z programu rokovania body č. 12 „Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 —2022“, č. 13
„Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 — 2022“, Č. 14 „Návrh
rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš — prfspevkovej organizácie na rok
2020 s výhľadom na roky 2021 — 2022“ ač. l5,,Návrh rozpočtu Informačného centra mesta
Liptovský Mikuláš - prfspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 —2022“.
Uviedol. že dóvodom na vyradenie týchto bodov je klamstvo, ktoré sa stalo súčast‘ou
spoloČnosti v celej kraj inc aj v samotnom meste. Klame sav každej vrstve spoločnosti a denne
— det‘om sa klame, že majú zadarmo obedy, rodičom sa klame, že majú zadarmo zdravotníctvo
a školstvo. seniorom sa klame, že majú zadarmo vlaky. Klame sa aj v predloženom návrhu
rozpočtu. Napríklad v tom, že orgány mestského zastupitel‘stva spolupracovali na tvorhe
rozpočtu. hoci takéto orgány neeXistujú a žiadosti poslancov o spoluprácu boli zo strany
vedenia mesta tvrdo odmietnuté. Klame sa o tom. aký bude príjem na daniach či predajoch
mestského majetku, Klame sa o tom, že vyzbierané poplatky za odpad stačia najeho likvidáciu,
že vyzbieraně dane zabezpečia občanom kvalitně cesty a chodníky. že rozpočet mesta
schval‘ujú poslanci. hoci primátor si nepochopiteFne uzurpuje právomoc upravovat‘ rozpočtové
položky o ľubovořné sumy, že dlh mesta klesá. pritom sa mesto nevýhodne zadlžuje
u súkromných Finem. Klamalo sa aj pred rokom, keď mesto presviedčalo občanov, že prfjem
mesta na príspevku od štátu bude rásť aj v nasledujúcich rokoch. Dnes jejasné, že toto klamstvo
bob úmyselné a výsmech vedenia mesta tým. ktoni tvrdili niečo mé, bol mediálnym
vydieraním. Príjem na podielových daniach bude nasledujúci rok o 1 mil. € nižší ako si vedenie
mesta pred rokom falošne vymyslelo. A to preto. aby klamalo občanov, že sa móže bezbreho
zadlžovať a bude mať z čoho splácať. Každé takéto klamstvo však so sebou nesie dlh. ktorý
nikdy nezmizne a ktoh‘ sa musí zaplatif. Obrovský nárast príjmov na podielových daniach ako
príspevku od štátu, ktorého výška sa odvíja od toho, ako sa dan slovenskej ekonomike, za
posledných sedem rokov doviedol mesto k strate gazdovského rozumu. Nárast týchÉo príjmov
je viac ako 60%, avšak vedenie mesta namiesto jeho rozvoja, neúmerne navyšuje položky ako
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marketing, rnediálna politika, reklama a podobne. Len navýšenie na marketing, reklamu
a interně služby dosahuje za pár rokov miliónové čiastky. V roku 2013 boli bežné výdaje na
úrovni 17 mil. €‚ na rok 2020 sú plánované na 27 mil. €. Pritom plánovaný prebytok na rok
2020, ako rozdiel medzi hežnými prIjmami a výdajmi, je len 420 000 €. V rokoch dobrého
hospodárenia bol na úrovni 750 000 €‚ ato pri oveľa nižších príjmoch. Práve to sú chýbajúce
peniaze na cesty a chodníky. Vďaka mimoriadnym dotáciám zo štátneho rozpočtu a príjmom
z fondov EU je dosahovaných cca. 6,5 mil. €. Európska ekonomika spomaľuje a úrodné roky
sa pomaly, ale isto končia, Návrh rozpočtu mesta je však voči tejto realite hluchý a slepý.
Napriek tvrdo povedanej pravde. uist‘uje všetkých, že jeho cieľom nie je vojna ani vzájornné
boje, ale spolupráca a vzájomný rešpekt. Už v septembri žiadalo 14 poslancov vedenie mesta
o stretnutie, kde by mohli uviest‘ svoje nápady a pripomienky. Aj teraz navrhuje vedeniu mesta
stretnutie s ciel‘om vypracovat‘ nový návrh rozpočtu tak, aby mohol byt‘ v novom roku čo
najrýehlejšie schválený dobrý a zodpovedný rozpočet pre mesto Liptovský Mikuláš. Zároveň
uviedol, že skupina 14-tich pos]ancov má aj nad‘alej dve jasné pripomienky, bez ktorých
odmieta podporit‘ návrh rozpočtu; prvou je vyradenie nevýhodnej póžičky na rekonštrukciu
ciest cez súkromnú firmu, druhou je schválená a primátorom podpísaná zmena pravidiel
hospodárenia tak, aby o rozpočte skutočne rozhodovali poslanci a nie primátor opakovaným
zneužívaním právomoci rozpočtovej zmeny vo výške 20 000 €. Akékoľvek ďaíšie rokovanie
o predloženom návrhu rozpočtu a za súčsaných rozpočtových pravidiel považuje za zhytočné
a 14-ti poslanci sa ho nechcú zúčastňovať, Ponúkajú však spoluprácu aje na vedení mesta. či
chce schválený rozpočet alebo radšej mediálne hry a rozpočtovú vojnu.

Ina. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — to, čo predviedol Ivĺgr. Kultan. nepatrí na
pódu mestského zastupiteľstva apod spoluprácou si predstavuje niečo úplne ině ako on. Pokiaf
by vedel. že Mgr. Kultan navrhne stiahnuf body týkajúce sa rozpočtu. prihlásil by sa do
rozpravy. aby rnohol povedat‘. prečo je návrh rozpočtu výhodný pre občanov a nezat‘ažuje ich
žiadnym zvyšovaním daní a poplatkov.

Ing. Cukerová — podotkla, že prednosta úradu Ing. Groma. PhD. na jej žiadost‘ o poskytnutie
dopInkových informácií k rozpočtu (počet udelených stavebných povolení, projektových
dokumentácií. majerkovo-právne vysporiadanie pozemkov) odpovedal, že požiadal príslušné
odbory o pripravenie potrebných inf‘ormácií. Na tieto inf‘ormácie ešte stále čaká a preto nie je
schopná pripraviť sa na rokovanie o rozpočte.

Inu. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta podotkol. že žiadal poslancov, aby sa so svojimi
pripomienkami obracali priamo na neho.

MUDr. Jaroslav Barok, poslanec mestského zastupitefstva — slovenská ekonomika aaj všetky
okolité ekonomiky ohlasujú pokles príjmov z daní. Na zasadnutí zastupiteľstva VUC Zilina
boto poslancom povedané, že pójde o pokles približne o 6,5 mil. € a rozpočet sa podFa toho
upravoval smerorn nadol. Dalej uviedol, že s poslancarni za mestskú časť Podbreziny nikto
o návrhu rozpočtu nerokovaL a nemalí možnosť predložiť svoje návrhy.

In. Blcháč, PhD. — zdóraznil, že mesto vo svojom návrhu rozpočtu počíta s poklesoni daní.

Ľ. Trizna — nesúhlasí s názorom Mgr. Kultana a jeho vystúpenie je výsmechom voči práci
zamestnancov rnestského úradu, ktorí pripravovali návrh rozpočtu. Podotkol, že poslanci vedeli
o tom, že akcie. ktoré neboli odsúhlasené na rok 2019, sa presúvajú na nasledujúci rok 2020.
Ak sa schváli rozpočet, na Podbrezinách napríklad vznikne vel‘a parkovacích miest.
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Ing. Repaský — súhlasí s názorom Mgr. Kultana. Vedenie mesta absolútne neberie do úvahy to,
že poslanci móžu mat‘ aj ině názory a požiadavky. Dospelo sa do takého štádia, že primátor
poslancov viac-menej ignoruje atí ani nemajú možnosť komunikovat‘ so zamestnancami
mestského úradu. V takto predloženej forme nie je rozpočet pre neho prijatel‘ný.

Ing. Čefo — súhlasí s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Kultana. Podotkol, že už 12. augusta 2019
požiadali členovia poslaneckého klubu ‚ kutočne nezávislí poslanci“ vtedajšiu prednostku
mestského úradu Ing. Gutraiovú. aby im boli zaslané relevantně dokumenty v členení za
jednot]ivé mestskě časti. Poslanci sa chce]i zodpovedne pripraviť na rokovanie o rozpočte.
Reakcia bola taká. že Ing. Gutraiová sa spýtala. na základe akej právnej opoty chcú poslanci
vstúpit‘ do prípravv rozpočtu. V štatúte mesta sa pritom uvádza. že úlohou mestskej rady je
okrem mého zaoberat‘ sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondo
a rozpočtu mesta. Mestská rada nebola schválená. hoci bola riadne zvolená.

Mgr. Kultan — Ing. Blcháč, PhD. vydal príkaz ignorovat‘ jeho žiadosn, čo móže doložit‘ aj e
mailovou komunikáciou. Pokles príjmu z daní bol v porovnaní s odhadmi mesta v návrhu
rozpočtu na rok 2019 vyšší o 1 mil. € a v súčasnom návrhu rozpočtu je rozdiel 160 000 €
v porovnaní s tým. čo prognózuje štátny rozpočet. Následne poukázal na predošlé vyjadrenie
Ing. Blcháča. PhD.. ktorÝ uviedol. že poslanec pre neho nie je partnerom.

Ing. Blcháč. PhD. — očakával, že rozpočet nebude schválený, respektive, že bude schválený
v takej podobe, že bude protizákonný alebo nevýhodný pre mesto. Absolútne však
nepredpokladal, že poslanci navrhnú vyradiť z programu rokovanie o rozpočte. ktorý je
zákLadným dokumentom mesta pre rok 2020. Opoziční poslanci si zrejme neuvedomujú svoje
konanie a nevedia, aké bude mat‘ ich rozhodnutie dósledky. Návrh rozpočtu bol zverejnený
v súlade so zákonom a mohli predniesť mestu svoje pripomienky počas desiatich dní. ktoré boli
na to určené. Dokonca mohli na tomto zasadnutí v rámci rozpravy predkladat‘ návrhy a aj ich
schválit‘, ked‘že majú v zastupitel‘stve krehkú váčšinu. V prípade, že pozmeňujúci návrh
poslanca Mgr. Kultana schvália, takýmto nehoráznym spósobom nielenže poškodia mesto
Liptovský Mikuláš pre rok 2020, ale zároveň poškodia mesto v 19-tich projektoch
z eurodotácií, z ktorýchje už čast‘ schválená, v hodnote takmer 4 mil. E.

Dalšia vecje otázka podielových daní — pokiaľ si niektorí poslanci osvojili nevyžiadanú radu
od určitej .‚paralelnej elity“, ktorá im nahovorila, že vedenie mesta neberie do úvahy zníženie
dani pre budúci rok, ubezpečil ich, že tieto tvrdenia sa nezakladajú na pravde. Mesto postupuje
v zmysle prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. na základe čoho bol zostavený rozpočet.
Ak sa póvodne počítalo s nárastom podielových daní o 3.9 % a následná prognóza je 3,77 %.
rozpočet mesta počíta s nárastoni len o 3,75 %. t. J. ešte nižšie oproti oficiálnej prognóze.
Faktom je. že nielen VUC. ale aj mesto si uvedomuje. že bude menej daní, avšak mesto na
rozdiel od VUC má výhodu v tom, že má aj daňové prijmy z majetku. Keďže mesto Liptovský
Mikuláš sa v posledných rokoch vefmi úspešne a intenzívne rozvíja (pribúdajú rodinné domy,
byty, podnikateľské objekty). má mimoriadne vysoký príjem oproti mým rnestám na dani
z nehnuteľnosti. Navyše samu dan vymáhat‘ nedoplatky. pretože už nepotrebuje žiadne externě
právne firmy, ktoré budú okrádat‘ ľudí o peniaze. ale vie si túto činnost‘ zabezpečit‘ samo. Tak
ako v meste pnibúdajú nehnutel‘nosti. pribúdajú aj príjmy zdaní. preto ani daň z nehnutel‘nosti
mesto nemusí zvyšovat. Ziaľ. opoziční poslanci tieto veci nechápu, nepoučili sa z minulého
roka, ale zotrvávajú na tých istých pozíciách, čo mu je skutočne ľúto. Mesto sa preto musí
pripraviť. vzhľadom k pozícii poslancov, klon rozhodujú o rozpočte, že celý rok 2020 bude
v rozpočtovom provizóriu. V tom prípade si však tito poslanci budú musief zobrat‘
zodpovednosť za nezískanie 4 mit. € z eurof‘ondov a d‘alšie veci, ktoré nebude možné
realizovat‘. Bude ohrozený šport, pretože nebude možné pridel‘ovat‘ dotácie a hudú ohrozené aj
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mnohé akcie, ktoré sú viazané na dotácie — toto všetko spósobí neprijatie rozpočtu, ktorý je
spracovaný veľmi kvalitne, za čo poďakoval kolegom, ktorí tento rozpočet pripravovali.
Zároveň pripomenut, že vedenie mesta opozičných poslancov vyzývato, aby, pokiaľ chcú
diskutovat‘, predložili konkrétne návrhy, čoho sa má diskusia týkat‘, pretože v minulosti
podobné stretnutia bez prípravy nedopadli dobre. Pokial‘ sú predmetom ich záujrnu
rekonštrukcie ciest a chodníkov na Nábreží (Majerská ul., Borbisova ul.), na Podbrezinách
(Hradišská ul.), atd‘., tieto akcie sú pripravené a dokonca aj opoziční poslanci pri schval‘ovaní
plánu rekonštrukcií MK za ne hlasovali. Napriek tornu však požadujú od vedenia mesta ďalšie
inf‘ormácie (o dlžke a šírke cesty a pod.), ktové napr. poslankyňa Ing. Cukerová rnóže bez
problérnov získať od svojich bývalých kolegov na MsU.

Vystúpenia niektorých poslancov, napríklad Mgr. Kultana, považuje za politické prejavy
a stratu súdnosti, ak niekto tvrdí, že mesto Liptovský Mikuláš sa v posledných rokoch
nerozvíjalo. Ci sa budú naplánované akcie realizovat‘, je na zodpovednosti opozičných
poslancov, pretože vedenie mesta chce pracovať, občania tieto veci potrebujú, ide teda
o verejný záujem a mesto má na to pripravený svoj model. Vyzval opozičných poslancov, aby
predložili lepší spósob a mesto sa ním bude nadit‘, Fred časom im ponúkal možnost‘
individuálnej diskusie s primátorom s tým. že pre každého poslanca je ochotný si vyhradit‘ čas
dve hodiny, čo státe platí, ale žiat‘. zrejme im nic je umožnené. aby sas primátorom rozprávati
o podstatnýcti veciach. Nic sú teda namieste tvrdenia, že žiadna spolupráca neexistuje. Mesto
imju stále ponúka, ale opoziční postanci ju státe odmietajů, čo mujeľúto. Podotkot. že mesto
Liptovský Mikuláš síce nebude jediným mestom. ktoré jeden celš rok prežije v rozpočovom
provizóriu, je mu však rúto všetkých pripravných prác, ktoré zarnestnanci mesta urobili. koPko
námahy vynaložiti na prípravu projektov. ktoré by mohli priniesť veľa úžitku obyvatePom
mesta a koľko nových vecí by sa mohto do mesta priniest‘. Ak si to opoziční poslanci zoberú
na zodpovednosť. v tom pripade nech zahlasujú za vyradenie návrhu rozpočtu z programu.

Z návrhov poslanca Mgr. Kultana na zaradenie do programu rokovania sa dotkol návrhu na
odvolanie predsedu predstavenstva a predsedu dozornej rady LVS, a. s. z klamlivých dóvodov,
pretože ako dóvod Mgr. Kultan uvádza. že im uplynuto funkčné obdobie. Fripomenul mu, že
ich 54-mesačné funkčné obdobie sa začalo vjanuári avo februári tohto roka, to znamená, že
uvedená doba ešte neuplynula. V prípade. že s tým Mgr. Kultan nesúhlasí. rnóže napr. podať
žatobu a nepresviedčať o podobných klamstvách aj svojich kotegov. Zdóraznil. že zástupcovia
mesta si v spoločnosti LVS, as. počínajú zodpovedne. tak ako si počínali aj doteraz.
K návrhu zaradiť do programu informáciu o analýze právneho stavu verejného osvetlenia
v meste Liptovský Mikuláš podotkol. že mesto takúto analýzu pripravuje a poslanci budú podl‘a
neho prekvapení. čo z tejto analýzy vzíde. Čo sa týka pravidiel rozpočtového hospodárenia.
opoziční poslanci sa pokúšali o ich zmenu už pred rokom. považuje to však za nezmyselné.
Pripomenul. že tieto isté pravidlá im v minulosti vyhovovali, v súčasnosti im už nevyhovujú.
Fokiar ide o návrh poslanca Ing. Cefa na prijatie dodatku k rokovaciemu poriadku MsZ, má
nárok podat‘ takýto návrh; poznamenal, že už v súvislosti s minulÝm zasadnutím sa obrátil v tej
veci aj na prokuratúru. Zároveň Ing. Cefb navrhuje opäť vyradiť z rokovania MsZ návrh VZN
o pnideľovaní hytov vo vlastníctve mesta určených na nájom. V tejto súvistosti primátor
informovat, že k dnešnénnt dňu je vot‘ných 20 bytov, čo predstavuje do konca roka ftnančný
únik 17 551 E. Pnipomenut tým postancom, ktorí vždy hlasovali proti zriadeniu sociátnej
a bytovej komisie a proti VZN, ktoré predktadat do MsZ cca 10-krát, že je to ich zodpovednosť.
Podľa právneho stanoviska však ide ten o morálnu zodpovednosť napriek tornu, že ide o jasne
pornenované a vyčíslené škody. Mesto má schválené komisie a už na rninulom zasadnutí MsZ
sa vyjadril, že rád predtoží návrh na personálne obsadenie kornisií, ked‘ takýto návrh dostane
po rokovaní predsedov postaneckých ktubov. Napriek tomu jeden z predsedov poslaneckých
klubov, Ing. Jarostav Ceťo primátorovi vyčíta, že nepredložil návrh, ktorý mu sám nedal.
Situácia teda zostáva nezmenená, t. j. mesto bude ďalej bez možnosti pridel‘ovat‘ byty.
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Ďalší návrh je vyradit‘ z rokovania bod č. 9, ktorým je informatívna správa o riešení exekúcií
za miestne dane a poplatky. Išlo o aktivitu bývalého vedenia mesta zr. 2011 — 2012, ktorá
dodnes nie je uzavretá. K dispozicii je aj inĺ‘ormatívna správa na stránke mesta, a to z dóvodu,
že sa blíži 31. december 2019 a 1.január 2020. kedy začne platíť exekučná antnestia. t. zn., že
udo veci budú odložené. Mesto Liptovský Mikuláš je aj v tejto agende veľmi úspešné. lebo
ako jedno z pilotných miest na Slovensku má možnosf tieto veci riešiť vlasinou exekučnou
cestou, bez použitia právnických kancelárií. Táto správa sa predkladá len ako informácia. ktorá
je podľa neho dóležitá nielen pre poslancov. ale aj pre verejnosť.

Co sa týka vystúpenia poslanca Ing. Repaského ohľadorn skládky odpadu, považuje ho za
nepochopiteFné. pričom ho podporili aj poslanci Mgr. Sufliarská. Mgr. Kultan a d‘alší.
V súvislosti so skládkou vyzval poslancov k zodpovednosti, ktorú si neuvedomujú. Zároveň
pripomenuL že platí uznesenie MsZ z 24. 10. 2019, ktorÝm sa mesto musí riadiť. V tomto
uznesení sa uvádzajú dve základné veci. ato, že MsZ bene na vedomie, že skládkuje potrebné
uzatvoriť na základe meraní, ktoré sú k dispozícii. podl‘a ktorých je skládka zle uzatvorená.
preteká a vyteká znej neúmerne vel‘a vody ado konca roka 2021 je povinnosť skládku
uzatvoriť z úverových zdrojov. Tým. že poslanci navrhujú nečerpat‘ tieto zdroje. porušujú
uznesenie MsZ. Pokiaľ sa táto agenda nesplní, mestu hrozí pokuta od 150 tis. € až do I mil. €
s možnosťou znásobenia. t. j. až na 2 mil. €. Pripomenul. že znovuzakrytie a rekultivácia
skládky Veterná Poruba je povinnosť mesta do konca hudúceho roka. V súčasnosti prebieha
verejné obstarávanie na tento projekt v zmysle uznesenia MsZ. Pokým sa skládkovalo na
skládku, holo logické, že neexistoval tzv. ‚.dáždnik“. to znamená, že musel byť zabezpečený
systém odvodnenia. Preto bola vybLldovaná čistiareň odpadových vód, do ktorej tieto vody až
do uzavretia skládky vtekali. Po uzavretí skládky v roku 2014 hola povinnosťjej monitorovania
podobu 30 rokov, na čo zostalo cca 250 tis. € (cca 8 tis. € na rok) po tom ako holo 1,2 mil. €
zbytočne ‚.vyhodených“ na uzatvorenie skládky. Doteraz sa však v podstate prehliadalo to, že
každý rok musia Verejnoprospešné služby platit‘ za odpadové vody, ktoré pretekajú cez
skládku, v priemere 55 — 60tis. €‚ t. j. za 30 rokov to bude takmer 2 mil. €. Očakáva. že ked‘ sa
skládka prekryje, ale nebude nad ňou „dáždnik“, naďalej sa bude platíť 30 rokov po 60 tis. €
aje otázka ako sak tomu postaví aktuálne vedenie mesta. Podstatné je, že po prekrytí skládky
„dáždnikom“ v roku 2014 nemali byť žiadne výdavky na odpadové vody, t. j. ide
o zodpovednost‘ vtedajšieho vedenia mesta.

Na otázku Ing. Cukerovej, čo viedlo primátora k tomu, že nepredložil návrh na zloženie
komisií. uviedol, že je rád, že MsZ schválilo zriadenie komisií a dodnes očakáva. že sa
predsedovia štyroch poslaneckých klubov stretnú a dohodnú sa na personálnom obsadení
komisií. Ak mu bude doručený návrh, ktorý bude podpísaný predsedami štyroch poslaneckých
klubov, nehude mat‘ problém taký návrh predložif MsZ. Nemožno však očakávat‘ od primátora.
aby on navrhoval všetkých členov komisií, O tomto postupe informoval už v októbri.
v súvislosti so zriaďovanim komisií.

Pred hlasovaním o tomto bode vyhLásil paťminútovú prestávku za účelont porady
poslaneckých klubov. Po prestávke vyzval návrhovú komisiu na predloženie prednesených
návrhov na hlasovanie.

MUDr.Jaroslav Barok. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé
návrhy:

— póvodný návrh programu rokovania zverejnený na úradnej tabuli — schválený (23 poslancov
za, 2 sa zdržali hlasovania);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — vyradit‘ z programu body č. 12 Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra mesta Lipt. Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021—2022“,
Č. 13 „Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 — 2022“, Č. 14
„Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš — príspevkovej organizácie
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na rok 2020 s výhladom na roky 2021 —2022“ ač. 15.,Návrh rozpočtu lnformačného centra

mesta Liptovský Mikuláš - príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021

—2022“— schválený (14 poslancov za, 11 proti);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — zaradit‘ do programu bod „Personálnc otázky: Návrh na

odvolanie zástupcov mesta v právnických osobách s účasfou mesta Liptovský Mikuláš“ —

schválený (14 poslancov za, 11 proti);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana zaradit‘ do programu bod ‚Ana1ýza právneho stavu

verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš — inťormácia“ — schválený (14 poslancov

za, 11 proti);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — zaradiť do programu bod „Dodatok č. 1 Pravidiel

rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“ — schválený (14 poslancov za, 11

proti);
— pozmeňujúci návrh Ing. Cef‘a — zaradiť do programu ako bod č. 6 „Návrh dodatku č. 5

Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení“

— schválený (14 poslancov za, 11 proti);
— pozmeňujúci návrh Ing. Cefa — vyradit‘ z programu bod č. 6 %‚Návrh Všeobecne záväzného

nariadenia VZN Č. .../209!VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta

Liptovský Mikuláš určených na nájom“ — schválený (14 poslancov za, 11 proti);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Sufliarskej — vyradiť z programu body č. 9, 10, 11

(Mgr. Sufliarská po udelení slova stiahla svoj návrh na vyradenie bodov č. 10 a 11);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Sufliarskej — vyradíť z programu bod č. 9 .‚Správa o riešení exekúcií

za miestne dane a poplatky v zmysle Maidátnej zmluvy Č. 48/2011/Práv. v znenf neskorších

zmien a dodatkov“ — schválený (13 poslancov za. 11 proti, 1 nehlasoval);

— pozmeňujúci návrh Ing. Repaského — vyradiť z programu body Č. 10 „Stanovisko hlavného

kontrolóra mesta k návrhu prHatia návratných zdrojov fbancovania“ a č. 11 „Návrh na

schválenie podmienok a Financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby SO-04 Zakrytie a

rckultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“
— schválený (14 poslancov za, 11

proti);
— pozmeňujúci návrh Ing. BlcháČa. PhD., primátora mesta — zaradiť do programu ako bod č.

14 „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a

roky 2021 —2022“— neschválený (11 poslancov za, 2 proti, 7 sa zdržali. 5 nehlasovali):

— pozmeňujúci návrh Ing. Blcháča, PhD., primátora mesta — zaradiť do programu ako bod č.

5 „Návrh na schválenie finančnej pomoci pre mesto Prešov v súvislosti s nešťastím výbuchu

plynu v bytovom dome“ — schválený jednomyseľne (25 poslancov za).

Ing, Blcháč, PhD. — následne vyhlásil prestávku v trvaní 25 minút na zoradenie bodov programu

v zmysle schválených pozmeňujúcich návrhov.

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice

3/ VoI‘ba návrhovej komisie

4/ Schválenie programu rokovania

5/ Návrh na schválenie ftnančnej pomoci pre mesto Prešov v súvislosti s nešťastím

výbuchu plynu v bytovom dome

6/ Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš
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7/ Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupitel‘stva v Liptovskom

Mikuláši v platuom znení

8/ Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš —

inform ácia

9/ PodMok č. I Pravidiel rozpočtového liospodárenia mesta Liptovský Mikuláš

10/ Personálne otázky:
Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta

Liptovský Mikuláš

11/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovými právami mesta

12/ Návrh na sehválenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu úzeniného

rozhodovania a stavebného poriadku a zmluvy o zriadení spoločného obecného

úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb

13/ Správa o výchovno—vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škól

a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš za

školský rok 2018/2019

14/ Správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2019

15/ Protest prokurátora proti VZN Č. 13/2O15IVZN o vyhradení plócIi na umiestňova

nie volebných plagátov na verejných priestranstvách v zneni VZN Č. 2/2019/VZN

16/ Návrh všeobecne záviizného nariadeuia o vyhradení plóch na umiestňovanie

volebných plagátov na verejných priestranstvách

17/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopÍňa všeobecne

záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

Liptovský Mikuláš v zneni neskorších zmien

18/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na

I. polrok 2020

19/ Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie

pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola s materskou

školou, Demänovská ulica Č. 408/A, Liptovský Mikuláš

20/ Návrh programu rokovaní mestského zastupitel‘stva na rok 2020

21/ Organizačné otázky:
Správa o plnení újoh vyplývajúcieh z uznesení mestského zastupiteľstva zročných

k30. 11. 2019

22/ Interpelácie poslancov

23/ Informácie

24/ Záver

11.



5/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE FINÁNČNEJ POMOCI PRE MESTO PREŠOV

V SťJVISLOSTI S NEŠtASTÍM VÝBUCHU PLYNU V BYTO VOM DOME

Návrh predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Pre poslancov, ale najrnä pre

verejnost‘ prečítal dóvodovú správu v celom znení: „Osudy obyvateľov mesta Prešov, ktorých

postihlo nešťastie spojené s výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici 6. 12.

2019. nie sú ľahostajné ani nám, v Liptovskom Mikuláši. Cítime s ľuďmi, ktorí v okamihu prišli

o svoje domovy či dokonca o svojich blízkych. Prejavujeme mestu Prešov našu mikulášsku

solidaritu, máme záujem podieľať sa na pomoci obyvateľom mesta Prešov, ktorí holi postihnutí

touto tragickou udalosťou atak, ako sme podporili pozostalých po obetiach havárie autobusu

z Košic v roku 2008, rodiny baníkov a záchranárov z mesta Handlová pri výbuchu v bani

v roku 2009 či obec Terchová po prírodnej katastrofe vo Vrátnej doline v roku 2014,

navrhujeme eliminovaf negatívne dopady tragédie v Prešove finančnou pomocou vo výške

10 000,- eur z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na oňciálny účet zriadený mestom Prešov na

pomoc ľud‘om a rodinám v núdzi pri výbuchu plynu na Mukačevskej ulici.“

Následne požiadal prítomnch o minútu ticha za obete v meste Prešov.

MUDr. Barok — poznamenal, že aj v minulosti mestské zastupiteľstvo vždy jednomyseľne

súhlasilo s takouto pomocou, preto verí, že aj tentokrát návrh jednomyseľne podporí.

Následne ako predseda návrhovej komisie predložil na hlasovanie návrh uznesenia bez

zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednornysel‘ne schválilo (25 poslancov za). Prijalo k nemu

uznesenie č. 86/2019. Obsah uznesenia je prítohou tejto zápisnice.

Ing. Blcháč, PhD. — poďakoval za podporu tohto návrhu vedenia mesta. Zároveň pripomenul,

že mesto Liptovský Mikuláš sa rozhodlo neuskutočniť silvestrovský ohňostroj, výt‘ažok

z ktorého bude súčasťou pomoci pre mesto Prešov. Informoval, že aj Mestský hokejový klub

Liptovský Mikuláš sa rozhodol usporiadat‘ dražbu vianočných dresov — výt‘ažok z nej MHK

tiež zašle v rámci solidarity na účet mesta Prešov.

6/ NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA „CENA MESTA LIPTOVSKÝ

MIKULÁS“

Návrh predložit Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta. Pripomenul. že v dóvodovej

správe sú bližšie uvedené charakteristiky jednotlivých nominantov na ocenenie. Informoval, že

po posúdení doručených návrhov udelí Cenu primátora mesta pre d‘alšie osoby. ktoré v zmys]e

štatútu nemožno zaradit‘ do kategórie „Cena mesta“. Sú nimi PhDr. Viliam Dolník, MUDr.

Jozef Kišák a Ľudevít Dušan Zuffa. V správe sa tiež uvádza, že v roku 2019 získal Cenu mesta

kolektiv folklórneho súboru Dumbier a Cenu primátora získali štyria významní športovci: Petra

Vlhová, Matúš Sukeľ, Jakub Grigar. Michal Barbier a Cena primátora za kolektív bola

venovaná OLD BOYS Liptovská Ondrašová za prinos v športovej oblasti. V zrnysle

predloženého návrhu na uznesenie predložil návrh na udelenie ocenenia Cena mesta Liptovský

Mikuláš pre rok 2019: a) Ing. arch. Pavlovi Bobákovi, CSc.. b) PhDr. Jozefovi Daníkovi. c)

PaedDr. Jozefovi Oškovi, d)Jánovi Tomčíkovi, e) MUDr. Jurajovi Sýkorovi, fl Vdp. Zoltánovi

Reiterovi — in memoriam, g) MUDr. Marte Voštinákovej, h) frnančnú odmenu vo výške 400€

pre každého oceneného. Uviedol, že ceny budú odovzdané, vrátane Ceny primátora mesta,
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prípadne mých clen ďalším osobnostiam dňa 5. januára 2020 pred začatím Novoročného

koncertu, na který zároveň všetkých srdečne pozval.

Mgr. Kultan — jeden z návrhov na ocenenie podával on, konkrétne na udelenie ceny mesta pre

rímsko-katolíckeho farára Zoltána Reitera — in memoriam. Poznal ho d]hé rok3‘ ako človeka

veľrni obetavého. ktorý si mnoho vytrpel a napriek tornu sa nikdy nevzdával. čo si na ňom

osobne cenil. Bol to človek priamy. ktorý nic každému vyhovoval, ale bol človekom. ktorý išiel

za svojím životným cieľom, za svojimi ideálmi. V tejto súvislosti sa spýtal, keďže so súhlasom

rodiny a za pomoci rímsko-katolíckej farnosti vypracoval jeho životopis, prečo holi z tohto

životopisu vynechané viaceré veci, zvlášť pasáže o tom ako bol prenasledovaný komunistickým

režimorn, Požiadal. aby tieto pasáže bolí do životopisu opäť doplnené, t. zn. za vetou „Pod jeho

vplyvom sa rozhodol pre teologické štúdiá na Spišskej kapituli“ upraviť nasledujúcu vetu

v znení: „V roku 1950. v treťom ročníku, holi komunistickým režimom jeho teologické štúdiá

násilne prerušené.“ Následne za vetu „V roku 1991 ovdovel“ doplnit‘ vetu: „Po skončení

totalitného komunistického režimu sa rozhodol doštudovat‘ teológiu.“ Nevidí dóvod, prečo by

sa nemala povedat‘ pravda, t. j. že seminár v Spišskom Podhradí zrušili komunisti, ktorf

menovaného poslali na REP. atd‘.

Ing. Blcháč, PhD.— Vdp. Reitera tiež osobne poznal, viackiát mal možnosť s ním komunikovat‘.

pozná jeho životopis a dokonca mal tú čest‘, že ho aj za účasti viacerých predstavených

katolíckej cirkvi navštívil pri príležitosti jeho 90-tich narodenín. Možno konštatovat‘, že to bol

človek priamy. ktorý mul svoje zásady, bol komunikatívny a bol osobnost‘ou, ktorá zanechala

v Liptovskom Mikuláši hlbokú stopu.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia — udelenie Ceny

mesta Liptovský Mikuláš:

— bod la)Ingarch. Pavlovi Bobákovi, CSc. —návrh schválený (23 poslancov za, nehlasoval);

bod lb) PhDr. Jozefovi Daníkovi — návrh schválený jednomyseFne (25 poslancov za);

— bod I c) PaedDr. Jozefovi Oškovi — návrh schválený jednomyseľne (25 poslancov za);

— bod Id) Jánovi Tomčíkovi — návrh schválený jednomyseľne(25 poslancov za);

— bod e) MUDr. Jurajovi Sýkorovi — návrh schválený jednomysel‘ne (25 poslancov za);

— bod 10 Vdp. Zoltánovi Reiterovi — návrh schválený jednomysel‘ne (25 poslancov za);

— bod lg) MUDr. Marte Voštinákovej — návrh schválený (24 poslancov za, 1 nehlasoval);

— bod lh) finančná odmena 400€ pre každého oceneného — návrh schválený jednomvseFne

(25 poslancov za);
— návrh uznesenia ako celok — schválený jednomyseľne (25 poslancov za).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 87/2019. Obsah uznesenia je prílohou

tejto zápisnice.

7/ NÁVRH DODATKU Č. 5 ROKOVACIEHO PORIADKIJ MESTSKÉHO

ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI V PLATNOM ZNENÍ

Správu predložil Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupiteľstva. Uviedol, že si

dovolil navrlmúť zmeny v rokovacom poriadku tak, aby sa zrýchlil a zjednodušil priebeh

zasadnuti. Následne prečítal celé znenie návrhu na uznesenie. z ktorého po prehodnotení

odporučil vypustit body (20) a (21). Podotkol. že celé znenie čítal z dóvodu. že aj keď poslanci

dostali tento návrh mailom, verejnosf zatiaľ nemala možnost‘ sa k nemu dostat‘. V dóvodovej

správe uvádza, čo ho k návrhu týchto zmien viedlo.
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č‘o sa tÝka piatich minút pre predkladateľa materiálu, vzhľadom na to, že všetky materiály.

ktoré sú prerokovávané v mestskom zastupiteľstve, sú zasielané poslancom elektronicky na ich

e-mailové adresy, pre ostatných sú k nahliadnutiu na stránke mesta. Myslí si, že predkladatelia

mnohokrát len čítajú všetky materiály, ktoré by poslanci mali mat‘ preštudované. Vhodnejšie

by podľa neho holo, keby žen podčiarkli důležité body, připadne vysvetlili zmeny. ku klorým

došlo od zverej nenia materiálu.
Čo sa týka odoberania slova, myslí si, že ide o vážnu tému. Pri porovnaní s rokovacími

poriadkami mých miest zistil, že každá samospráva, kde je vůbec spornenutá možnosť cdobratia

slova, má v rokovacom poriadku uvedené, že predsedajúci dá o tomto akte hlasovat‘ mestskému

zastupiteľstvu. Pre demokratickejší spůsob rokovaní navrhuje zahrnúť to aj do rokovacieho

poriadku MsZ v Liptovskorn Mikuláši.
Ďalšia vec je časový limit na prihlásenie sa do rozpravy. Ked‘že súčasný čas považuje za

nedostatoČný. navrhuje, aby sa poslanci mohli prihlasovat‘ do rozpravy do 10 sekúnd. Dalej

navrhuje limitovať čas prestávok v rokovaní na poradu poslaneckých klubov. Myslí si. že

žiadny predkladaný materiál nevyžaduje taký dlhý čas ako tomu často bob doteraz, preto

navrhuje stanovit‘ čas prestávok maximálne na 20 minút, okrem prestávky na obed, ktorú

navrhuje v dlžke 45 minút. Co sa týka časového limitu na diskusný príspevok, pri porovnávaní

s mými mestami v priemere narazil na absolútne mé časové limity ako má pomerne štedro

nastavené mesto Liptovský Mikuláš. t. j. na 15 minút stým, že poslanec může požiadať ešte

o predlženie na dvojnásobok, t. j. až na 30 minút. Podľa jeho názoru by 4
— 6 minút, tak ako

v mých samosprávach, malo stačiť na to, aby poslanci prezentovali svoje názory, resp. žiadali

vysvetlenia apod.
Poslednou zmenou je záverečné slovo predsedajúceho. V prevažnej väčšine prípadov je

predsedajúcim primátor mesta, ktorý je rovnocenným orgánom mesta s mestským

zastupiteľstvom a ak sa mu dáva možnosť záverečného slova, toto by malo byť hodnotené ako

diskusný príspevok, na ktorý by sa mohlo dat‘ reagovat‘ faktickou poznámkou s tým, že na konci

bude mat‘ aj predsedajúci ešte možnost‘ záverečnej f‘aktickej poznámky.

Za klub Skuiočne nezávislých poslancov poprosilo podporu tohto návrhu a zároveň za tento

klub ana základe rokovania i za klub NovÝ Mikuláš vyhlásil, že ak by aj všetky tieto zmeny

neboli prijaté mestským zastupitel‘stvom, respektíve uznesenie nepodpisané primátorom mesta,

od dnešného zasadnutia MsZ pokiaľ hude subjektívne odohraté slovo diskutujúcemu

poslancovi, poslanci klubov Skutočne nezávislí poslanci a Nový Mikuláš odídu z rokovania

mestského zastupitel‘stva. Následne sa zúčastnia len rokovania v termíne a v čase, ktorý bude

s nimi vopred prerokovaný.

Ina. Urbanovič — podotkol, že kvůli pracovnej vyt‘aženosti nemal čas si naštudovat‘ predbožený

návrh, ktorý Ing. Cefo předložil deň před konaním zastupitei‘stva. Rešpektuje takúto formu

predkladania návrhov na uznesenie, myslí si však, že Éakýto závažný návrh by sa nemal

predkladat‘ tak krátko pred konaním zastupiteľstva. Poukázal tiež na to, že Ing. Cefo prečítal

úplne znenie svojho návrhu, čo výrazným spůsobom predlžuje čas trvania zusadnutia. Súčasné

znenie rokovacieho poriadkuje s výnimkou niektorých zmien platné od roku 2011 a on sám ho

nepovažuje za demokratické. Pripomenul, že Ing. CeIb a d‘alší poslanci zaň v roku 2011

hlasovali a v tom čase irn vyhovoval. Teraz sa im však jeho znenie už nepozdáva, keďže

poslanci sú v opačnej situácii ako boli v roku 2011.

Ing. Cukerová — rokovací poriadok je síce v platnosti od roku 2011, ale formou dodatkov bol

pozmenený v rokoch 2017 a 2018. Išlo o dosť výrazné zmeny. Nie je podľa nej potrebné

dosbovne čítat‘ predkladané materiály, čo je aj v záujme predkladanej zmeny. ktorá navrhuje

limit piatich minút.
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In.. Čefo — pri predkladaní svojho návrhu na uznesenie postupoval podľa rokovacieho poriadku

platného v súčasnosti. Aj preto navrhuje jeho zmenu. Pozastavuje sa nad tým, že ing. Urbanovič

sa päť rokov riadi rokovacím poriadkom, ktorý považuje za nedemokratický, ale nenavrhne

jeho zmenu tak, aby bo rokovací poriadok demokratickejší.

Ing. Urbanovič — štyri roky musel rešpektovat‘ rokovací poriadok navrhnutý terajšou opozíciou.

Pripomenul, že Ing. Čefovi vtom čase vyhovoval, no teraz samu už jeho znenie nepozdáva.

Mgr. Kultan — zdůraznil, že pokial‘ bude poslancom odoberané slovo, takýchto zasadnutí sa

nechce zúčastňovat‘, Poslanec vo svojom vystúpení nehovorí smerom k primátorovi, ale

k ostatným poslancom. Podotkol. že súčasné znenie rokovacieho poriadku začali zneužívat‘

členovia súčasnej koalicie. V minulosti viacerí poslanci rečnili aj viac ako 15 minút a nikdy im

nebolo odobrané slovo. Pokial‘ primátor nepodpíše návrh uznesenia, bude ho zaLij ímať, s akým

odóvodnením. Nemyslí si totiž, že by bol nezákonný alebo nevýhodný pre mesto.

Ing. Urbanovič — poukázal na to, že bývalý primátor MUDr. Mafkovský mu v minulosti

viacktát neoprávnene zobral slovo.

Ing. Jozef Bobák, poslanec mestského zastupitel‘stva — upozornil, že primátor mesta vel‘mi

rýchlo ukončoval možnosf prihlásit‘ sa do rozpravy a poslanci sa viackrát nestihli prihlásiť.

Preto považuje navrhovaný limit 10 sekúnd za prospešný krok. Upozornil tiež na to. že len na

základe svjvóle primátora bob poslancovi odobrané slovo, hoci sa vyjadroval k téme.

Následne poukázal na to, že v minulosti trvali vystúpenia Ing. Blcháča, PhD. a Ing. Urbanoviča

aj tridsat‘ či štyridsat‘pát‘ minút.

Ľ. Trizna — upriamzl pozornost‘ na to, že pokial‘ důjde k zmene a slovo nebude odoberat‘

primátor mesta. ale bude sa tak diať na základe hlasovania poslaneckého zboru, tak o odoberaní

slova a vedení zasadnutia bude rozhodovať súčasná poslanecká väčšina.

jgjjbapvič — ohradil sa voči tvrdeniu Ing. Bobáka, že by niekedy v minulosti diskutoval

tridsat‘ či štyridsat‘pät‘ minút. Práve naopak. bob mu odoberané slovo.

MUDr. Miroslav Boďa. poslanec mestského zastupitel‘stva — poukázal na to. že na jedno

z predošlých zasadnutí si doniesol šachové hodiny a sledoval, ako dlho diskutujů poslanci

vtedajšej koalície a opozície. Vyšlo mu, že diskusně príspevky vtedajšej koalície trvali 2,5-

násobne viac ako opozície.

Ing. Bobák — uviedol. že MUDr. Boďa vtedy dopredu upozornil svojich kolegov. aby dlho

nediskutovali a preto dospel k spommnanému výsledku. Upozornil L. Triznu, že cieFom zmeny

nieje politika, ale to, aby sami poslanci zvážili, či sa daný diskutuj úci odkláňa od témy.

Ing. Cukerová — uviedla, že ak bude schválený dodatok rokovacieho poriadku. půjde

o ekonomicky výhodné riešenie, nakoľko sa uŠetrí čas všetkých prítomných. medzi ktorými sú

aj zamestnanci mesta či príspevkových organizácií mesta. Mestské zastupitefstvo tvoria

poslanci a nevidí důvod, aby práve primátor odoberal poslancovi slovo. Poslanci by mali

rozhodovat‘ o tom, či chcú počúvat‘ daný príspevok.

MUDr. Bod‘a — nemá problém s tým. aby bol čas na diskusný príspevok znížený na päť minút.

Nesúhlasí však s d‘alšími navrhnutými zmenami.
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ln. Cukerové. — zhrnula. že daný návrh má za ciď znížiť čas diskusného príspevku z 15 na 5

minút, dať právomoc rozhodovat‘ o odobraní slova poslancom, stanovit‘ limit I O-tich sekúnd na

možnosť prihlásit‘ sa do rozpravy a znížiť dlžku prestávok na maximálne 20 minút s výnimkou

obeda.

MUDr. Boďa — poukázal na to. že v niektorých situáciách nemá diskutujúci možnosť reagovať

na predošlé vystúpenie a bob by férové, keby sa poslanci nevyjadrovali na adresu niekoho. kto

už nemóže reagovať.

Ing. Blcháč, PhD.— uviedol, žeje zrejme potrebné, aby poslanci k tejto téme diskutovali dlhšie

ohdobie a potom sa rozhodli. Podotkol. že v čase. keď bol opozičným poslancom, nebolo mu

umožnené diskutovat‘ viac ako 15 minút a zároveň mu nikdy nebolo odobrané slovo, čo

znamená, že zakaždým diskutoval k téme. Na minulom zasadnutí odobral slovo Ing. Cefovi

a ten sa následne obrátil na okresnú prokuratúru. Myslí si, že pri odobraní slova postupoval

v súlade s rokovacím poriadkom, keďže pri bode o zriadení komisií sa Ing. Cefo vyjadroval

k situácii v hokeji. Poznámku o tom, že poslanci z klubov „Nový Mikuláš“ a „Skutočne

nezávislí poslanci“ opustia rokovaciu miestnosť. pokiaľ primátor diskutuj úcemu za odklonenie

sa od témy odoberie slovo, považuje za vyhrážanie sa a nátlak. Podoikol, že zamestnanci mesta

a príspevkových organizácií můžu po uplynutí pracovnej doby opustiť rokovaciu sálu. pokiaF

‚.ich“ body programu už boli prerokované. Upriamil pozornosf na to, že póvodne mal byť

hlavnou témou tohto zasadnutia návrh rozpočtu a nic návrh na zmenu rokovacieho poriadku.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— časí‘ I. ‚.schval‘uje“ — s vypustením bodov (20), (21)— návrh schválený (13 poslancov za, 6

proti. I sa zdržal hlasovania, 1 nehlasoval);
— časf II. .‚splnomocňuje“ — návrh schválený (13 poslancov za, 7 proti, 3 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 88/2019. Obsah uznesenia je prĺlohou

tejto zápisnice.

8/ ANALÝZA PRÁVNEHO STAVU VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - INFORMÁCIA

Návrh predložil Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupitel‘stva. Uviedol, že

tento materiál predkladá už opakovane, ato z důvodu, že v r. 2021 — 2022 končí 15-ročně

obdobie, kedy verejné osveilenie má v správe spoločnost‘ FIN. M.O.S., a. s. aje čas sa

zamvslieť. ako sa táto otázka bude ďa]ej nešit‘. V prezentácii pribJížil základné fakty:

1. Vzťahy mesta Liptovský Mikuláš a spoločnosti FIN. MOS., a. s. a mých spoločností —

jedná sa o rekonštrukciu verejného osvetlenia a dodávku rozhlasu, kde dodávateľom je FIN.

MOS., a.s. a cez 1. slovenskú úsporovú a. s. mesto kupuje akcie spobočnosti FIN. MOS., a.

s. Dalšie spobočnosti, ktoré sana projekte podiel‘ajú, sú KOVMAST, s. r. o., O.S.V.O. Prešov,

s. r. o. a Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.
2. Zmluvy — základná zmluvaje zo dňa 30. 7. 2007, na základe ktorej sa nakupujú akcie a za

nákup akcií kvázi firma poskytuje mestu službu. Je schválených 13 dodatkov — zmluvy

o nákupe tzv. ..béčkových“ akcií. t. j. takých, s ktorými subjekt nikdy nemůže mať váčšinu

v spoločnosti. Celkový záväzok vyplývajúei z týchlo zmlúv je 4.4 mil. € a len úroky

predstavujú 1,7 mil. €; hodnota kupovaných akcií je podFa jeho mienky nulová. Predmetom

zmluvy je „uskutočniť na vlastně náklady investiciu, šetriace energie všetkých zariadení

verejného osvetlenia patriacich do vlastníctva mesta; zároveň sa zaväzuje poskytovat‘ pre

16



samosprávu prostredníctvom modernizovaného zariadenia službu prevádzkovania verejného

osvetlenia“. Zmluvaje platná do roku 2021, resp. do roku 2022 bez možnosti vypovedaťju;

odvod zdrojov mesta na účet súkromnej firmy bez záruk mestu na výmenu svietidiel; údržbu

robí mesto cez vysúťaženú firmu a VPS; po ukončení platnosti zmluvy FIN. MOS., a. 5. móže

odpredat‘ verejné osvetlenie za jeho zostatkovú cenu.

Keďže primátor mesta tvrdí, že keď mesto odovzdá akcie, dostane moderně verejné

osvetlenie. sptal sabo, na základe akého ustanovenia by malo k tornu dójsť. Hlavný problém

je v tom, že verejné osvetlenie mesta Liptovský Mikuláš je v súčasnosti vo vtastníctve

súkromnej firmy a mesto je tak vo vazalskom postavení. Neexistuje žiadny záväzok, že mesto

sa dostane k verejnému osvetleniu, t. j. móže sa k nemu dostať a nemusí. Majitel‘ verejného

osvetlenia si v r. 2021 — 2022 nióže klást‘ akékol‘vek podrnienky a mesto jch bude rnusieť

akceptovaf, prípade sa oba subjekty dostanú do sporu. V prípade, že je W inak, žiada vedenie

mesta. aby predložilo mawriál, z ktorého sa poslanci dozvedia. aká je skutočná situácia.

Poukázal na absurditu z minulého obdobia, keď mesto nakupovalo od FIN. MOS-u aj

elektrickú energiu v tarife PANORAMIC, za ktorú síce nikto nenakupuje, ale mesto ju

akceptovalo. Sadzba v tejto tarife bola 0,067 E, FIN. MOS. ju nakupoval za 0,059 E s tým, že

úspora mala byt‘ rozdelená medzi mesto a FIN. N4.O... t. j. výsledná cena pre mesto bula 0,063

E. To znamená, že mesto kupovalo od FIN. M.O.S.-u elektrickú energiu za vymyslenú cenu

v určitej tarife PANORAMIC a rozdiel si fiktívne rozdelili ako úsporu. Zaloha mesta o nárok

na 17,7 tis. € bola stialinutá z krajského súdu v roku 2015 súčasným primáwrom mesta.

Na základe uvedených faktov považuje konanie mesta v tejto kauze za nehospodárne,

neefekiívne a netransparentné. Množstvo porušení predpisov konštatova]a aj vtedajšia hlavná

kontrolórka. nálezy holi zistené aj zo strany NKU, atd‘. Verejné osvetlenie je v súkromných

rukách aje otázne, aký bude ďalší postup. preto požaduje túto informáciu

Ľ. Trizna — oceňuje prezentáciu pripravenú Mgr. Kultanom, mrzí ho však, že nespomenul rok

2011, konkrétne 23. 6. 2011, kedy bol prijatý dodatok č. 12 k zmluve o verejnom osvetlení,

podl‘a ktorého „za správu, prevádzku, opravy a komplexnú údržbu modernizovaného verejného

osvetlenia prevzalo zodpovednosť mesto Liptovský Mikuláš“. Mgr. Kultan teda klamal. keď

vo svojom vystúpení tvrdil, že verejné osvetlenie má v správe spoločnosť FIN. MOS.. a. s.

Na drnkej strane ocenil, že Mgr. Kultan priznal aj firmy, kioré túto otázku začali riešif —

v prvorn rade tobola spoločnosť KOVMAST, s. r, o. anásledne FIN. MOS., a. s. Opáť však

nespomenul dátum 11. 9. 2007, kedy bola prijatá realizačná zmluva. Znovu však poukázal na

rok 2011. kedy hol zástupcom primátora mesta Ing. Milan Kružliak, pod vedením ktorého sa

spustil celý projekt verného osvetlenia. Rok 201.1 znamenal pre firmu FIN. MOS. aj to. že

nakoľko do projektu investovala, musí z majetku aj odpisovať. Ubezpečil. že analýza bude

určíte spracovaná a preukážu sa ňou všetky podstatné skutočnosti.

Mr. Šufliarská — pripornenula, že zmyslom tohto bodu bob, aby informatívny materiál vrátane

údajov o zmluvách, dátumocb. atd‘. bol zaradený na nasledujúce zasadnutie mestského

zastupiteľswa. tak ako poslanci žiadajú už pomerne dlhú dobu. Ako novú poslankyňu ju tieto

informácie obzvlášť zauj ímajú.

Ľ. Trizna — v reakcii na vystúpenie Mgr. Kultana podotkol, že pokiaľ niekto niečo prezentuje,

mal by si predtým overit‘ všetky fakty, Pokiaľ mal predkladatel‘ v tíme bývalého zástupcu

primátora mesta. ktorý podpisoval realizačnú zmluvu a pokiaľ hlasoval o dodatku č. 12, mal by

to priznaf aj v predkladanej prezentácii. Opäť zdóraznil, že celá analýza sa pripravuje a veľmi

sa teší na to. keď bude predložená mestskému zastupiteľstvu.
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Iiw. BIcháč. PhD. — v záverečnom slove uviedol. že verejné osvetlenie je „nočnou morou“

bývalého primátora mesta, ktorý sa prostredníctvom svojich „predlžených rúk“ snaží

poukazovat‘ na nedostatky zminutosti neuvedomujúc si, že rozhodujúci pre to, čo požaduje

predkladateľ, je práve rok 2011. Pripomenul, že už v roku 2006 MUDr. Slafkovský napísal do

periodika LIPTOV článok o tom. že mestské verejné osvetlenie je v katastrofálnom stave

a tento stav je potrebné riešiť. Mesto v nasledujúcom volebnom období zrealizovalo projekt.

vďaka ktorému sa verejné osvetlenie dostalo do dobrého stavu s tým, že každých 5 rokov sa

mali vymieňať svietidlá. V roku 2011 tento systém nasledujúce vedenie mesta zničilo a údržbu

verejného osvetlenía (pokiaF ju dovtedy robili VPS priarno a pomerne lacno) začalo robiť vez

určitú košická firmu, ktorá si objednala práce cez ružomberskú firmu a nakoniec ich realizovali

VPS dvakrát drahšie. Tento model bol predrnetom veľkých preverovaní zo strany prokuratúry

i polície a bob to predmetom trestného oznárnenia, ktoré podával MUDr. Slafkovský s tým, že

vecje v súčasnosti uzavretá. Preto si myslí. že by bob efektívnejšie. keby sa poslanci venovali

skór rozpočtu ako verejnému osvetleniu. Odporučil vyčkať. kým bude anatýza spracovaná.

pričom nie je možné zaručit‘, či bude predložená na februárové alebo až na aprílové zasadnutie

mestského zastupiteľstva. Mesto na tejto úlohe svedomito pracuje. zdóraznil však, že problém

nevznikol v roku 2007, ate v roku 20 t a niekto sa za to bude musieť zodpovedať.

MUDr. Barok — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (13 poslancov za. 6 proti. 4 nehlasovali)

a prijalo k nemu uznesenie pod číslom 89/2019. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

9/ DODATOK Č. 1 PRÁVIDIEL ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predtožil Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupiteľstva. Zdóvodnil

návrh. ktorý v konštatačnej časti uvádza. že 24. 6. 2016 nadobudta účinnost‘ srnernica ‚.Pravidlá

rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“. Predmetom schval‘ovacej časti je

schvátenie Dodatku č. 1 k tejto smemnici. kde sa pod písmenom a) navrhuje v 5 bode 5.2 písm.

a) doplnit‘ text v znení: „Takúto zmenu rozpočtu móže primátor vjednej rozpočtovej položke

urobit‘ iba jedenkrát v rozpočtovom roku“. Pod písmenom b) sav 5 bode 6 navrhuje póvodný

text nahradit‘ textom: „O vykonaných rozpočtových opatreniach vedie mesto operatívnu

evidenciu. O vykonaných rozpočtových zmenách schválených primátorom mesta podáva

primátor mesta písomnú informatívnu správu mestskému zastupiteľstvu na každom najbližšom

rokovaní mestského zastupiteľstva. Správa musí obsahovat‘ zoznam všetkých zmien rozpočtu

vykonaných v kompetencii primátora mesta“. Svoj návrh odóvodnil tým, že v súčasnosti má

primátor právomoc menit‘ rozpočet do výšky 20 tis. €. Primátor mesta si toto ustanovenie

vysvetľuje tak, že to móže urobiť koľkokrát chce. V niinutom roku to bob navýšenie 120 tisE,

t. j. 6 x po 20 tis. E, v tomto roku 5x po 20 tis. E, pričom všetky tieto prostriedky smerovati do

hokeja. Dalšie navýšenie bob pre Rádio Liptov — aj ked‘ poslanci prejavili vól‘u, aby bob

poskytnutých 8 tis. E, skutočnosf hola 18tis. E. atd‘, Chápe, že v hospodárení mesta nastávajú

situácie. ked‘ je potrebné operatívne, Hexibilne zmeniť určitá položku. Súhlasí s tým. aby pre

primátora zostala kompetencia vykonat‘ rozpočtové zmeny do výšky 20 tis. E. nic však s tým,

aby sa odobrala kompetencia mestskému zastupiteľstvu. Zákonjasne ustanovuje, že o rozpočte

ajeho zmenách rozhodujú poslanci. V súčasnosti sú pravidlá nastavené tak, že schval‘ovat‘

rozpočet je v zásade zbytočné, ked‘ primátor mesta si rozpočet svojvol‘ne upravuje. Druhý bod

sa týka toho, aby poslanci boli informovaní, aké rozpočtové zmeny sa udiali. Mesto v každom

prípade vedie operatívnu evidenciu. preto si mystí, že na každé rokovanie MsZ by mohla byť

pribožená tabul‘ka, kde bude vypísané, aké rozpočtové zmeny vykonal primátor mesta vo svojej
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kompetencii. Má za to, že kompetencia, ktorú si uzurpuje primátor, t. j. že móže svojvoľne

meniť rozpočet, ide proti duchu ustanovenia, ktoréje v Pravidlách rozpočtového hospodárenia

uvedené s jediným cieľom, a to operatívne, flexibilne vykonať zmenu v rozpočte, nic však bez

vedomia MsZ zásadným spösobom menit‘ rozpočet. Pripomenul, že poslanecký klub Nový

Mikuláš spolu s poslaneckým klubom Skutočne nezávislí poslanci dlhodobo avizujú, že loto je

jedna z kategorických podmienok schválenia ďašieho rozpočtu, pretože nevidia zmysel ho

schvaľovat‘, pokial‘ si primátor mesta möže svojvoľne vykonávat‘ rozpočtové zmeny.

E. Trizna — vrátil sado roku 2013, keď vtedajší primátor mesta práve touto kompetenciou menil

rozpočet a peniaze smerovali 30-tim firmám po2O tis. € na znovuzakrytie skládky. Vtecly takéto

konanie Mgr. Kullanovi neprekážalo, kým v tomto prípade, keď je potrebné pomóct‘

športovcom. vidí v tom problém.

lne. Urbanovič — poukázal na formu predkladania materiálu do MsZ. Ak poslanci Ing. Čefo

a Mgr. Kultan považujú formu, akou predložili svoje materiály, za štandardnú, v tom prípade

to rešpektuje. Požiadal ich však, aby na druhej strane aj oni rešpektovali to. keď vedenie mesta

predloží deň prad zasadnutím MsZ určitý materiál a aby Sa ním aj zaoberali, Pripomenul, že na

toto zasadnutie bo]i opät‘ lesna pred zasadnutím predložené štyri materiály. pričom mohli byt‘

predložené už pred týždňom, poslanci sas nimi mohli dostatočne včas oboznámif a mohli byť

sůčast‘ou programu rokovania MsZ. Preto to považuje za precedens pra d‘alšie rokovanie MsZ.

Mr. Kultan — pripomenul, že predloženie týchto bodov avizujú už dlho a mohli byť súčast‘ou

programu. pokiaľ by vedenie mesta arogantne neodmietlo stretnutie s poslancami. Tieto body

sa mohli prerokovat‘ bez akýchkoľvek výhrad a pokojne sa mohlo jednať o návrh vedenia

mesta.

Ing..keiová — podotkla, že kaď sú predkladateľmi poslanci. príprava materiálov, ku ktorým

si musia vyhž‘adat‘ a preštudovať množstvo súvisiacich dokumentov, un trvá podstatne dlhší čas

ako vedeniu mesta, ktorému materiály spracujú odborní zamestnanci úradu. Z tohto dóvodu

poslanci predkladajú takéto materiály neskör.

Ing. Urhanovič — zdöraznil. že od zasadnutia MsZ 24. 10. 2019 mali takmer 2 mesiace na to.

aby pripravili materiál do MsZ. t. j. mali dostatok času na to. aby predložili materiál skór ako

jeden deň pred zasadnutím MsZ. preto argument Ing. Cukerovej u neho neobslojí. K poznámka

Mgr. Kultana ohFadom stretávania sa s vedením mesta pripomenut, že s Mgr. Kultanom sa

stretol viackrát, ato v decembri 2018, vjanuári a februári 2019, ale jeho skúsenost‘je taká, že

s Mgr. Kultanom sa nedá rokovat‘ a dohodnút‘, pretože nic je ochotný robit‘ žiadne kompromisy

ani pristúpit‘ ku žiadnemu konsenzu, preto s ním viac nebude strácať čas.

liw. Blcháč. PhD. — v rámci záverečného slova pripomenul. že už predkladateľovi návrhu

dodatku rokovacieho poriadku Ing. Cefovi, ktoiý sa vyjadril, že ak poslanec nehovorí

k primátorovi, prečo má mať primátor záverečné slovo a hovorit‘ k poslancom, povadal, aby

neoslovoval primátora. Pritom aj poslanec Mgr. Kultan ho pravidelne oslovuje, preto ho

požiadal, aby od toho upustil. Poznamenal, že tieto pravidlá hospodárenia platili dlhodobo, aj

za predchádza.júceho vedenia mesta. Mgr. Kultan rovnako ako vystupuje dnes, vystupoval napr.

aj 20. 12. 2018 a vie ako to dopadlo. Používa rózne pejoratívne výrazy ako napr. ‚.kompetencie.

ktoré si uzurpuje primátor mesta“ a pod. Zdóraznil. že on si žiadne kompetencie neuzurpuje,

ale koná v zntysle rokovacieho poriadku mastského zastupiteYstva. v zmysle pravidiel mesta

a legislativy. Ak je Mgr. Kultan toho názoru, že to tak nic je a primátor niečo porušuje, má

možnost‘ napr. podať trestné oznámenie. Poukázal na najnovšiu informáciu, že jeden obyvatel‘
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mesta a niektorí poslanci podali trestné oznámenie kvöli skládke s tým, že sa tam údajne

porušujú povinnosti pri správe cudzieho majetku. On ako primátor nič neporušil, len využit

svoju právomoc, pretože opoziční poslanci neumožniti v apríli t. r. serióznu perspektívu

mestského hokeja ‚ odmietli podporit‘ dlhodobú prípravu memoranda so spoločnosťou JL aréna,

s Martinom Cibákom a spol. Pretože je mesto zodpovedné. musí aj ‘oči svo jmu hokejovému

ktubu konať zodpovedne a v sútade s legislatívou. Co sa týka ponuky Mgr. Kuttana na

rokovanie, pokiaľ bude mať snahu rokovat‘, vyzval ho. aby pripravil k tomu dokument, mesto

si ho preštuduje a budú mócť vecne rokovať. Dnes však namiesto toho, aby rokovali o rozpočte

mesta, rokujú o nepodstatných veciach. Ak opoziční poslanci podmieňujú schvaľovanie

rozpočtu mesta prijatím ich podmienok s tým, že v opačnom prípade odídu z rokovania, je to

možné považovat‘ za vydieranie. Nepovažuje za štandardné, aby dostati mesto do pozície, že

bude bez rozpočtu. pretože si myslia. že niečo. čo platilo za bývalého vedenia. už nemóže platiť

v súčasnosti. Aby si mesto mohlo ptniť svoju zodpovednosť napr. voči hokeju. bude musieť

vyvinúť vel‘a úsilia. aby našlo spósob, čo s hokejom ďalej. pretože od januára prestáva

prideľovanie dotácií, čoho si opoziční poslanci musia byt‘ vedomí, ked‘ vyradili z rokovania

rozpočet. Budú sa teda zodpovedat‘ za hokej, za futbal, za charitu, atd‘. Ak podmieňujú

schválenie rozpočtu určitými vydieračskými podmienkami, sú to metódy, ktoré nic sú

konformné s demokratickými princípmi. resp. so slušnost‘rni.

MUDr. Barok — predložil na htasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— časť I. .‚konštatujr— bez zmeny — návrh schválený (13 za, 5 proti. I sa zdržal, 4 nehlasovali);

— časť II. „schvaľuje“ — bez zmeny — návrh schválený (13 za, S proti, 1 sa zdržal, 4 nehtasovali);

— návrh uznesenia ako celok — schválený (13 za, 5 proti. 1 sa zdržal, 4 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob pri jaté pod číslom 90/2019. Obsah uznesenia je prflohou

tejto zápisnice.

10/ PERSONÁLNE OTÁZKY:
NÁVRH NA ZMENU ZÁSTUPCOV MESTA V PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH

s Ú ČAStOU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložil Mgr. Vincent Kuttan, poslanec mestského zastupiteľstva. Uviedol. že

v prvej časti návrhu sa konštatuje. že v zrnvsle stanov spoločnosti LVS. a. s. je funkčné ohdobie

čtena predstavenstva a dozornej rady 54 mesiacov, ktoré zástupcom mesta zvoleným v roku

2015 do orgánov spoločnosti skončilo. Momentátne sú zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš

v orgánoch tejto právnickej osoby bez toho, aby ich do tejto funkcie potvrdilo mestské

zastupiteľstvo. Upozornil, že zákon Č. 369/l 990 Zb. II ods. 4 jasne uvádza. že nominácie

zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov spoločnosti podtiehajú schváleniu

obecným zastupitel‘stvom. Myslí si, že nic je možné tvrdit‘, že ak sa takéto uznesenie raz

schválilo, bude platit‘ natrvalo. Uznesenie z roku 2015 sa využilo raz a nembže sa využit znova.

Napriek tomu, pokial‘ má správnu vedomosť. valné zttromaždenie na začiatku tohto roka

opätovne tých istých zástupcov mesta potvrdilo do funkcie ‚ atc bez uznesenia MsZ. Podrajeho

názoru sa tak udialo neoprávnene, tj. holi schválení nezákonným spbsobom. k čomu by sa mal

vvjadriť hlavný kontrolór mesta,
V časti II. navrhuje odporučíť primátorovi mesta. aby po dohode poslaneckých klubov

predložil na rokovanie MsZ návrh na schválenie nových zástupcov mesta Liptovský Mikuláš

do orgánov spotočnosti LVS, a. s., tak ako to ukladá zákon. Je presvedčený, že súčasní

zástupcovia boli do týchto orgánov zvolení nezákonným spósobom, pretože nemajú potrebnú

legitimitu mestského zastupiteľstva.
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V dövodovej správe sa uvádzajú citácie jednotlivých súvisiacich zákonov. podstamé však

je, že týmto zástupcom sa skončilo f‘unkčné obdobie, preto by zástupcovia mesta mali byť

schválení mestským zastupiteľstvom a následne potvrdení valným zhromaždením spoločnosti.

Schválením tohto materiálu by sa teda malo napravil‘ to, čo nie je vykonané v súlade so

zákonom.

jug. Urbanovič — pripomenul. že tento materiál bol predkladaný už dvakrát, pričom on ako

zástupca mesta v LVS raz bol odvolaný a raz nebol odvolaný. Ak právna analýza preukáže. že

súčasný stav je protizákonný, nebude mať problém s tým, keď ho MsZ odvolá. Pokiaf však

jeho i d‘alších zástupcov schválilo valné zhrornaždenie, kde mesto nemá väčšinu (má necelých

44%). znamená to, že dostali dóveru väčšiny akcionárov, t.j. takmer 00 %-nú dóveru starostov

obcí celého okresu Liptovský Mikuláš, vrátane primátora mesta Liptovský Hrádok. Preto sa cíti

byt‘ legitímne zvolený. ak však právna analýza. prípadne rozhodnutie súdu bude také, že ide

o protizákonné konanie. bude to rešpektovať. Pripomenul. že stále jev platnosti uznesenie MsZ

z roku 2015.

g. Cukerová — na vysvetlenie doplnila, že tento materiál nepojednáva o tom, aké orgány LVS.

a. s. dali týmto zástupcom dóveru. Problém je v tom, že pri reťazení funkčných období MsZ

nedošlo k ich preschváleniu v roku 2018. Ak má mesto k dispozícii právne stanovisko k tejto

veci. zaujímala sa, prečo nie je predložené.

In. Blcháč. PhD. — pripomenul. že tento materiál bol doručený večer pred týmto zasadnutim

MsZ. preto nebol čas na vypracovanie právneho stanoviska.

Mgr. Kultan podstatou tohto materiálu je to, či je alebo uleje potrebné uznesenie MsZ k tomu,

aby doterajší zástupcovia mesta boli nad‘alej členmi orgánov LVS, a. s. Co sa týka právnych

analýz, ktoré stále spomína Ing. Iirbanovič, pripomenul, že keď ich požaduje opozícia. nie sú

jej poskytnuté. Podobne to bob v prípadoch prevodov MFK a MHK, keď vedenie mesta

tvrdilo, že má právne analýzy, avšak doteraz ich nedostali.

InĽ. Bobák — myslí si. že ide o právny problém. pretože valné zhromaždenie LVS. a. s. holo

zavedené vedením mesta tým, že doterajší zástupcovia majú oprávnenie byt‘ delegovaní do

orgánov spoločnosti. Podľa jeho názoru je zjavné, že netnóžu v týchto orgánech ďalej pósobiť

a zrejme by sa mali vzdať členstva, pretože z toho móže vyplývat‘ aj trestnoprávna

zodpovednosf.

Mr. Šuf‘liarská — podľa zákona č. 369fl 990 Zb. o obecnom zriadení je mesrské zastupiteFstvo

orgánoni. klot-ý tieto nominácie schval‘uje. Vyjadrenie Ing. Urbanoviča. že má döveru starostov,

považuje len za jeho pocit, ale aby zastúpenie mesta v orgánoch spobočnosti bob v súlade So

zákonom, je nutné, aby jednotlivých nominantov schválilo MsZ.

jgjjrbanovič — podotkol, že ide o reálny stav. pretože starostovia im nedávajú dóveru na

základe určitého pocitu, ale musia hlasovať o jednotlivých nomináciách, Co sa týka spomínanej

trestnoprávnej zodpovednosti. je už takmer bežné, že opoziční poslanci takmer na všetko

podávajú trestné oznámenia namiesto toho, aby sa venovali zodpovedným veciam. napríklad

rozpočtu mesta. atd‘. V tomto prípade. ak mali vedomost‘. že zástupcovia mesta sá v orgánoch

LVS, a. s. neoprávnene, mohli podat‘ oznámenie už vjanuári t. r. Myslí si však, že keď dostali

dóveru od akcionárov, nie sú v orgánoch spoločnosti neoprávnene; prípadne o tom móže

rozhodnúť súd.
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L. Trizna — vyzval Mgr. Kultana. aby predkladal návrhy dósledne a hlavne si naštudoval aj

časové údaje nominácií jednotlivých zástupcov mesta, pretože uvádzal trvanie funkčného

obdobia od roku 2015, pričom konkrétne jeho osoba (Ľ. Trizna) je v predstavenstve LVS od

roku 2016. Mgr. Kultan poukazoval nato, že funkčně obdobie je 54 mesiacov, je však potrebné

prihliadať na to, že valné zhromaždenie odsúhtasilo týchto zástupcov ešte pred začiatkom

ďatšieho ťunkčného obdobia.

Mgr. Kultan — podotkol, že nominácia p. Triznu hola schválená mestským zastupiteľstvom

jedenkrát. avšak druhýkrát ho schválilo valné zhrornaždenie bez súhlasu mestského

zastupitel‘stva. Poznamenal, že uznesenia MsZ takéhoto typu nemožno využívat‘ opakovane.

Ľ. Trizna— uviedol, že Mgr. Kultan nereagoval na jeho predchádzajúcu pripomienku z dóvodu,

že na to nemá argumenty, Opátovne ho vyzval. aby si dósledne naštudoval dokumenty

k návrhom. ktoré predkladá.

1n. Cukerová — pokial‘ má LVS, a. s. k dispozícii právnu analýzu, odporučila ju predložiť MsZ.

V tejto súvislosti predtožila pozmeňujúci návrh, ato v časti III. .‚odporúča návrhu uznesenia

póvodný text označiť písmenom a) a doplniť písmeno b) v znení: „primátorovi mesta predtožit‘

právnu analýzu stanoviska k zákonnosti menovania zástupcov mesta Liptovský Mikuláš do

orgánov LVS. a. s. bez schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš“.

Zároveň upozorniía, že nakol‘ko niektoré obchodně spoločnosti s majetkovou účast‘ou mesta

majú stanovy postavené na podobnom princípe. rnöže sa stať, že vo viacerých obchodných

spoločnostiach móže byť rovnaký problém.

Ing. Matej Géci, poslanec mestského zastupitet‘stva — požiadavku Ing. Cukerovej chápe tak, že

MsZ by malo odporučit‘ primátorovi mesta, aby si dal vypracovat‘ takúto právnu analýzu

a nežiadat‘ to od súkromnej obchodnej spoločnosti, ktorá nemá dóvod vyhoviet‘ takejto

požiadavke a dávať si vypracovával‘ analýzy za svoje finančné prostriedky na to. aby ich

predtožila mestskému zastupitefstvu Liptovský Mikuláš. t. j. lenjednému z 53 akcionárov.

Mgr. Kultan — vyjadnl sa, že ako predkladater materiálu chce prevziať na seba predloženie

pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesla poslankyňa Ing. Cukerová,

Ing. Blcháč. PhD. — upozornil Mgr. Kultana, že v zmysle rokovacieho poriadku nemóže v rámci

faktickej poznámky predkladat‘ návrhy. Okrem toho sa jednalo o návrh Ing. Cukerovej.

jpg,,,,ukerová — objasnila požiadavku na predtoženie právneho stanoviska. Keďže Ing.

Urhanovič uviedol. že LVS má k tejto veci právne stanovisko. domnievaia Sa. že ho možno

použit‘, aby mesto ušetrilo náklady na vypracovanie nového stanoviska.

jpg. Géci — informoval, že LVS, a. s. má 3 základné dokumenty, ato Stanovy spoločnosti, Štatút
predstavenstva a Statút dozornej rady, ktorými sa spoločnosť musí riadif. Dalším dokumentom,

kterým sa riadi. je Obchodný zákoimík. Osobne si nemyslí. že uznesenie mestského

zastupiteľstva bob prijaté ten na určité obdobie. Na valnom zhromaždení v januári t. r.. ktorého
sa nezúčastnil. prewže nastupoval do spoločnosti až 1. 3. 2019. sa hovorilo o menovaní

a odvolávaní členov orgánov spoločnosti. Majoritnou väčšinou všetkých akcionárov holi

uvedené osoby opätovne menované do svojich funkcií. V tejto súvistosti poukázat na obchodný

zákonník, podľa ktorého „pokiaľ ktorýkol‘vek akcionár sa domnieva, že boti porušené jeho

práva, alebo že boto prijaté uznesenie v rozpore splatnými zákonmi a legislatívou SR. má

možnosť v zákonnej lehote sa domáhat‘ neplatnosti takéhoto úkonu“. Podotkol, že ani v lehote,
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ktorá bola možná na podanie takéhoto prostriedku, ani do dnešného dňa žiadny z akcionárov

nepodal žiadosť na súd o vyslovenie neplatnosti takéhoto hlasovania. Myslí si, že nemožno

verejne vyhlasovat‘, že akcionári boli zavedení, ato z důvodu, že mesto Liptovský Mikuláš je

pod drobnohl‘adom nielen obyvatel‘ov, poslancov alebo zamestnancov mestského úradu, ale

situácia v meste a v mestskom zastupiteFstve je verejne známa a určite sa takáto informácia

o hlasovaní o nových členoch dozornej rady a predstavenstva k nim dostala. Napriek tornu

nikto nepodal žalobu na súd. K tornu. či uznesenie z roku 2015 je platné doživome. si mesto

může dat‘ vypracovat‘ právnu analýzu, aby sa do budúcnosti takýnito problémom predišlo, alebo

může ktokoľvek subjektívne požiadat‘ príslušný súd o určenie, či takéto uznesenie má alebo

nemá platnost‘. Okrem toho uznesenie MsZ má len odporúčací charakter. pretože v zmysle

Obchodného zákonníka nesrnú byť dotknuté práva akcionára a uznesenie zastupitel‘stva jednej

obce nemůže určit‘, ako budú účastnící valného zhromaždenia hlasovať. pretože by išlo o zásah

do ich vlastníckych práv. Z uvedených důvodov je táw téma podľa jeho názoru úplne zhytočná.

pretože ak niekto má podozrenie, že niečo je v rozpore se zákonom, mat by sa obrátíť nie na

mestské zastupiteľstvo, ale na súd, ktorý jediný má kompetenciu v tejto veci rozhodnút‘.

In. Bobák — upozornil, že jedine mestské zastupitel‘stvo má kompetenciu detegovat‘ zástupcov

do orgánov obchodnej spoločnosti. preto aj rozhoduje o tomto niateriáli. Na margo určitých

domnienok, že mesto je pod dohradorn napriklad zamestnancov úradu. podotkol. že nikto zo

zamestnancov si nedovolí spochybňovat‘ rozhodnutie primátora mesta o tom, že chce byt‘

delegovaný za člena predstavenstva. Ide však o to, že nemal na to oprávnenie — to je podstatou

tohto materiálu.

Inu. Cukerová — zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností odporúča mestské

zastupitel‘stvo a následne valné zhromaždenie spoločnosti týchto zástupcov může, ale nemusí

menovat‘, to znamená, že uznesenie MsZ má len odporúčací charakter. Co sa týka analýzy, jej

původná myšlienka bola ušetrit‘ náklady mesta a vyžiadať si ju od LVS, odporúča však, aby ju

mesto dalo vypracovat‘ svojmu právnemu odboru. ktorý má dostatok odborníkov a bude ju

můcť paušálne aj v budúcnosti použit‘.

In. Blcháč, PhD.
— pokial‘ to umožní rozpočtové provizórium, může sa dat‘ takáto analýza

vypracovat‘. Ked‘že však väčšina poslancov odmietla rokovat‘ o rozpočte, neprichádza to do

úvahy. Odporučil opozičnýrn poslancom, aby si takúto analýzu dali vypracovat‘ na vlastné

náklady.

Mur. Kultan — oslovil Ing. Géciho s tým. aby si ako generálny riaditel‘ LVS, a. s. naštudoval

spomínané dokumenty. lebo ich zjavne nepozná. Poukázal na výhrady viacerých bývalých

f‘unkcionárov LVS i okresného súdu voči odbornosti súčasného riaditel‘a a právnika LVS, a. s.,

ktorí nevedia, čo můžu, resp. nemůžu podpísat‘.

ín. Blcháč. PhD. — vystúpenie Mgr. Kultana považuje za vrchol arogancie a nenávisti.

MUDr. Bod‘a — ako člen predstavenstva LVS může konštatovať, že práca Ing. Géciho

v spoločnosti je veľmi kvalitná, za čo mu vyslovil pochvalu.

In. Géci — pokial‘ Mgr. Kultan hovorí o určitých výhradách voči jeho osobe. mal by byt‘

konkrétny a predovšetkým by mal počas rozpravy zostať v rokovacej miestnosti (poznamenal

to v súvislosti s tým, že Mgr. Kultan hneď po svojom vystúpení odišiel z rokovacej miestnosti).

Pripomenul, že v mestskom zastupitel‘stve je rozdielny názor na «tw problematiku, súhlasi však

s tým, že je možné dat‘ vypracovat‘ právnu analýzu zo strany mesta. Obáva sa však, že pokiaľ
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bude výsledok analýzy taký. s ktorým opoziční poslanci nebudú súhlasiť. nestotožnia sa s ním

a nakoniec bude musiet‘ v tejto veci rozhodnút‘ súd. Z tohto pohľadu je teda analýza zbytočná

a pokial‘ tnajú istotu, že ich názor jev súlade so zákonom, móžu sa obrátit‘ na súd.

Ing. Blcháč. PhD. — v záverečnorn slove podotkol. že nenachádza zmvsel tohto materiálu.

okrem deštrukcie. anarchie a chaosu. preto takéto uznesenie nebude mócť podpísať. Ak

opoziční poslanci tvrdia. že menovanie zástupcov mesta do orgánov spoiočnosti je

protizákonné, mali by to dokumentovat‘ a ten, kto im materiál pripravoval. mohol už dávno

podať žalobu na súd alebo trestné oznámenie. Pokiaľ by sa uvedení poslanci vzdelávali

a zúčastnili sa napríklad školenia z komunálneho práva s JUDr. Sotolářom. na ktoré ich mesto

začiatkom tohto volebného pozývalo (z opozície sa zúčastnili 3 poslanci), dozvedeli by sa

napriklad aj to, že uznesenie mestského zastupiteľslva platí dovtedy. kým nieje zrušené, ĎalŠia

vee je, že začiatkom tohto roka boto riadne vaLné zhrornaždenie, ktoré na základe tohto

uznesenia potvrdilo týchto zástupcov mesta v orgánoch uvedenej akciovej spoločnosti. Ak

rnajú o tom pochybnosti, rnóžu sa obrátil‘ na orgány činné v trestnom konaní. rozhodnutie

ktorých bude mesto rešpektovať. Zatial‘ je stav podľa jeho názoru zákonný a zbytočne sa

o tomto materiáli rokuje namiesto toho, aby sa rokovalo o rozpočte mesta.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej v časti III. pövodný text označiť písrnenom a) a doplnit‘

písmeno b) v znení: „primátorovi mesta predtožiť právnu analýzu stanoviska k zákonnosti

menovania zástupcov mesta Liptovský Mikuláš do orgánov LVS. a. s. bez schváleného

uznesenia mestského zastupitefstva Liptovský Mikuláš“ — návrh schválený (12 poslancov

za, 5 proti, 6 nehlasovali);
— časť I. „konštatuje“ — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, 5 proti, 5 nehlasovali);

— časť II. ‚schval‘uje“ — predstavenstvo — Ing. Urbanovič — návrh schválený (13 poslancov za,

6 proti, 4 nehlasovali);
— časť 11. ..schvaľuje“ — predslavenstvo

—
p. Trizna — návrh schválený (13 poslancov za, 6

proti, 4 nehlasovati);
— časť II. ‚.schvaľuje“ — predstavenstvo — MUDr. Boďa - návrh schválený (13 poslancov za,

6 proti. 4 nehlasovali);
— časť II. „schvařuje“ — dozorná rada — Ing. Blcháč, PhD. — návrh schválený (13 poslancov

za. 7 proti. 3 nehlasovali);
— časť II. .‚schvaľuje“ — dozorná rada

—
p. Kdgel - návrh schválený (13 poslancov za, 6 proti,

4 nehlasovali);
— časť III. .odporúča“ — body a% b) spolu — návrh schválený (13 poslancov za. 7 proti. 3

nehtasovi);
— návrh uznesenia ako celok — schválený (13 poslancov za. 7 proti. 3 nehlasovali),

Iiznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 91/2019. Obsah uznesenia je pritohou

tejto zápisnice.

11/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE MAJET

KU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI MESTA

Návrh predložila Mgr. Aima Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ v zmysle

predloženého písomného návrhu.

Ing. Cukerová — ocenila, že predkladateľka skrálila čas predloženia materiálu na minimálne

možnú dobu.
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Bc. Ľubomír kaši, poslanec mestského zastupitel‘stva — body II/l. 2 — poukázal na to, že sa má

predávat‘ trávnatá plocha mesta (pred Dominantou), na ktorej sa pravdepodobne vybudujú

parkovacie miesta — prikláňa sa k zachovaniu trávnatej plochy, ktorých v meste čoraz viac

ubúda. Zaujímal sa tiež, akým spósobom sa realizovala cenotvorba. pretože podľa Zásad

hospodárenia s majetkom mesta sa tento pozemok nachádza v zóne II, kde je cenové rozpätie

33 — 66 €/m2. V tomto prípade sa navrhuje cena 100 €/m2 aje otázne. či sa nájde záujemca

o odkúpenie za takúto cenu.

Mgr. Kultan — vzhľadom na to. že neexistuje komisia územného plánovania a výstavby, ani

komisia finančná a majetkovo-právna, ktoré MsZ niekoFkokrát schválilo, ale uznesenie nebolo

podpísané. zaujímal sa o bodě. 11/3, v ktorom sa navrhuje predaj pásu pozemku o výmere 126

na Garbiarskej ulici — zaujíma ho dopravná situácia v súvislosti s predajom tohto pozemku.

Ing. Gabriel Lenyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsČJ — bod 11/3 — ide o pozemky pod

existujúcimi parkovacími plochami. Nakoľko mesto zistilo, že spoločnost‘ VEREX má

parkovacie plochy postavené na pozemkoch mesta. ide o vyriešenie tejto situácie.

Ina. Blcháč. PhD. — poznamenal, že tieto pozemky dlhodoho prenajíma VEREX. nie mesto.

Mgr. ll‘anovská — nakol‘ko nefunguje finančná a majetkovo-právna komisia a poslanci

navrhovali, aby do návrhu boll doplnené návrhy cien. hola primátorom mesta menovaná

oceňovacie komisia. ktorá pri stanovení cien vvchádzala z rnomentálnych trhových cien. aj keď

je to nad rámec hornej hranice cien podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta. je to však

v prospech mesta.

Ing. Blcháě, PhD. — pokial‘ ide o komisie, bob o nich hlasovaně 20. 12. 2018; následne sa

predkladal už len návrh na zriadenie a ohsadenie komisie sociálnej a bytovej, ale o obsadení

d‘alšícli koniisií nebolo viackrát hlasované. Zdóraznil. že pokíal‘ sa predsedovia štyroch

poslaneckých klubov nestretnú a nepredložia mu návrh na zloženie komisií. dovtedy koniisie

logicky nebudú. Požiadal preto poslancov, aby dovtedy túto tému neotvárali.

Ing. Renáta Todáková, vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ — k otázke ceny pozemku

pripomenula, že Zásady hospodárenia s majetkom mesta urěujú minimálnu cenu pozemkov.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— ěasť I. „konštatuje“ — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, I nehlasoval);

— bod II/l — bez zmeny — návrh neschválený (9 poslancov za, 3 proti, 7 sa zdržali hlasovania);

— bod 11/2 — bez zmeny — návrh neschválený (7 poslancov za, 11 sa zdržali. 1 nehlasoval);

bod 11/3 — bez zmeny — návrh jednomysel‘ne schválený (19 poslancov za):

— bod 11/4
— bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (19 postancov za);

— bod 11/5 — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za. 1 sa zdržal hlasovania);

— bod 11/6—bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania);

bod 11/7 — bez zmeny — návrh schválený (14 poslancov za, 5 sa zdržali, 2 nehlasovali);

— ěasť III. „mení“ — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, 1 nehlasoval);

— ěasť IV. .‚rušf“ — bez zmeny — návrh jednomysel‘ne schválený (21 poslancov za);

— ěast‘ V..,berie na vedomie“ — bez zmeny —návrhjednomyseľne schválený (21 poslancov za).

Uznesenie k tomuto bodu boZo prijaté pod ěístom 92/2019. Obsah uznesenia je prílohou

tejto zápisnice.
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12/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY O ZRIADENí SPOLOČNÉHO

OBECNÉHO ÚRADU ÚZEMNÉHO ROZHODOVANIA A STAVEBNÉHO

PORIADKU A ZMLUVY O ZRIABENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

SOCIÁLNEHO NA ÚSEKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Návrh predložil Ing. Patrik Groma, PhD.. prednosta MsÚ v zmysle písomného materiálu.

Zároveň poďakoval všetkým zamestnancom MsÚ. ktorí pracovali na tomto dbležitom materiá]i.

Mgr. Kultan — uviedol, že osobne nepodporí tento materiál, najmá z dóvodu nejasnosti, aký je

skutoČný dóvod zrušenia póvodnej a prijatia novej zmluvy. Zaujímal sa, prečo poslanci

nedostali póvodnú zmluvu s vyznačením zmien. V súvislosti s tým. že poplatky. ktoré doteraz

inkasovali obce a podľa novej zmluvy ich bude inkasovať spoločný obecný úrad. sa zaujímat.

či niektoré z obcí namietali doterajšie fungovanie spoločných obecných úradov. aby bot dóvod

na zmenu tejto zmluvy. Zmluvu bob možné vypovedať do septembra 2019, preto sa zaujímat,

kedy sa začal tento proces, či to bob s obcami dostatočne prediskutované a ako boli

vyhodnotené ich pripomienky. Vzhradom na to. že nefunguje mestská rada, ani komisie

a poslanci nemajú žiadne inforrnácie. požaduje odpoved‘ na tieto otázky.

Z dóvodovej správy vyplýva, že dóvodom ja najmä potreba zvýšenia stavu zamestnancov.

Spýtal sa preto. aký je pravÝ dóvod nárastu počtu zamestnancov na stavebnom úrade, t. zn.. Či

ideo nárast odbornej agendy, atebo je to práve nový spósob financovania spotočného obecného

úradu cez správne poplatky, ktorý zvýši prácnost‘ na oboch stranách.

Vzniesol niekol‘ko pripomienok k textu zmluvy, ktoré sú podľa nebo vel‘mi závažné.

Poukázal na článok 7 ods. 1. v ktorom sa uvádza. že ..štatutárom je primátor mesta“. Primátor

podľa jeho názoru nemöže byť štatutárom spoločného obecného úradu. pretože tento úrad nic

je právnickou osobou, t.j. nemá právnu subjektivitu. Podobne je to v či. 7 ods. 3 aje to podľa

neho aj protizákonné, na čo už viackrát upozornil. Ide minirnáLne o neštandardný postup,

pretože žiadne zmeny zákonov, ktoré by si vyžadovali zmenu tejto zmluvy. sa neudiali. Myslí

si, že nedöjde k žiadnym porušeniam, ak spoločné obecné úrady budú fungovať tak ako doteraz

a vytvorí sa k tornu určitá diskusia. Najzávažnejšia zmena. ktorá je úplne nezrozumiteFná. je

doplnenie nového ods. 2 do ČL 8 ‚ t. j., že mesto týmto požaduje. aby správne poplatky za

vydanie rozhodnutí a prípadné pokuty odvádzali obce mestu. priČom podľa zákona je to

príjmorn príslušnej obce a doteraz tieto poplatky aj bolí príjmami rozpočtov jednotlivých obcí

— podľa neho je toto nad rámec zákona. Za nezrozumiteľný považuje ods. 2 v spojitosti s ods.

10, na ktorý sa dané ustanovenie odvoláva — nie je jasná vykonateľnosť, forma. lehoty pre

odvádzanie správnych poplatkov a pokút. atď.
Celá táto zmena prichádza vo veľmi krátkom čase a vyvoláva v ňom viaceré otázky. hlavne

či ide o zákonnú zmenu zmluvy, Či je teclmicky prehľadná apod. Zopakoval, že nerozurnie.

preČo je vóbec tento bod predložený a upozorňuje na možná protizákonnosť, tak ako na to už

niekoľkokrát upozorňoval. Z týchto dčvodov odporučil vypustit‘ tento bod z programu

rokovania a schváliť ho až po dókladnom zvážení jednak pripornienok obcí ajednak

dostatočnom vysvetlení poslancom. prečo sa takýto materiál predkladá.

Inc. Blcháč. PhD.
— upozornil posanca Mgr. Kultana, že pokiaF chcel predložit návrh na

vypustenie tohto bodu. mal na to čas pri schvaľovaní programu rokovania.

In. Groma, PhD.
— poznamenal, že mesto pristupovalo k tejto zmluve s vel‘kou vážnost‘ou

a odbornosťou. Na námietky Mgr. Kultana reagoval tým, že ak v budúcnosti bude

pripomienkovať napríklad to, že primátor mesta nemóže byt‘ štatutárom spoločného obecného

úradu, mal by uviest‘ konkrétny zákon a paragraf. ktorým podkladá toto tvrdenie. Nová zmluva

je navrhnutá z dóvodu, že v póvodnej už boli neaktuálne mená starostov, chýbali identifikačné

údaje, zmenilo sa GDPR a takisto niektoré obce už nemali záujem byt‘ súčasťou tohto
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spoločného obecného úradu. Myslí si. žeje veľmi dobre, že mesto Liptovský Mikuláš bude mať

d‘alší príjem na chod spoločného stavebného úradu, pretože poplatky pójdu do rozpočtu tohto

úradu a nie do rozpočtu obcí, ktoré v podstate nemali žiadne náklady, ale mali príjmy. Bolí

doručené pripomienky len piatich obcí. uskutočnilo sa rokovanie s obcami, prebehlo hlasovanie

a v zmysle stanov viac ako % obcí s tým súhlasilo. t. zn., že zmluvaje platná. Další zamestnanec

sa na stavebný úrad bude prijímať z dóvodu. že je veľký nárast podaní a cieľom je skrátenie

termínov na vybavenie. Na záver požiadal poslancov, aby schválili túto zmluvu. ktorá je

spracovaná na maxirnálne profesionálnej úrovni.

In. Blcháč, PhD. — v rámci záverečného slova konštatoval, že ak nebude zmluva schválená,

sarnozrejme nebude možné nového zamestnanca prijat‘. Pripomenul, že Mgr. Kultana musí

poopraviť vjeho tvrdeniach, ktoré vvchádzajú zrejme ztoho. že Mgr. Kultan má problém

komunikovať s mestským úradorn a určité informácie získať. Vystúpenie Mgr. Kultana

vzbudzovalo dojem, že nekoná v prospech mesta. ktorého je poslancom a ktorého chcel byť aj

prirnátororn, ale v prospech určitej malej obce. Ubezpečil ho, že predložený návrh je v súlade

so zákonom a v tejto súvislosti poukázal na mesto Liptovský Hrádok, kde je tiež spoločný

obecný úrad a mesto Liptovský Mikuláš týmto návrhom v podstate kopíruje jeho spósob.

Doteraz mesto tolerovalo prijatý spósob Financovania a doplácalo zo svojho rozpočtu

prevádzku stavebného úradu. ktorý je pod veľkým tlakom. pretože sa vel‘a buduje tak

v Liptovskom Mikuláši ako aj v okolitých obciach.
Pokiaľ sa Mgr. Kultanovi zdá, že mesto postupuje protizákonne. má možnost‘ konat‘

prostredníctvom príslušných orgánov. Požiadal ho však, aby prestal zavádzať aj svojich

kolegov, ktorí by mu zrejme mohli uveriť, že predložený návrh je protizákonný. Zdóraznil, že

nič protizákonné nie je; mesto ručí za to, čo predkladá mestskému zastupiteľstvu, tak ako

napríklad aj v prípade hokeja a f‘utbalu — všetky predkladané materiály sú zákonné. Pokial‘ má

Mgr. Kultan pochybnosti. odporučil mu obrátíť sa nic na prokurátora aleho na vyšetrovateFa.

ktorí móžu vysloviť svoj názor, ale priamo na súd, ktorý v konečnom dósledku rozhoduje.

Vyzval ho však. aby svoje pochybnosti verejne neprezentoval. lebo tým znehodnocuje prácu

všetkých. ktorí sa danom procese podieľajú. Upozornil, že keď zmluva nebude podpísaná,

stavebný úrad bude mať problém, pretože v rámci rozpočtového provizória mu nebude možné

navýšit‘ fnančné prostriedky a nebude možné prijať jedného pracovníka. Pokial‘ Mgr.

Kultanovi ide o to. aby bola nespokojnosť na strane stavebníkov, ked‘ stavebný úrad nebude

časovo zvládať vybavovať spisy. je to zrejme jediné, čo sleduje pripomienkami k tomuto

materiálu. Ked‘že opoziční poslanci majú v MsZ väčšinu. zrejme zahlasujú podľa odporučenia

Mgr. Kultana. Upozornil ich však, že mesto postupuje zákonne, okrem mého aj podl‘a vzoru

mých stavebných úradov, čo doteraz nerobilo. Doteraz pokrývalo všetky náklady na túto oblasť

mesto a nie je ef‘ektívne, aby to robilo nad‘alej. Pripomenul, že väčšina obcí túto zmluvu

odsúhlasila a bob by nežiaduce, ak ju neodsúhlasí mesto Liptovský Mikuláš.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zrneny.

Mesiské zastupiteľsrvo predložený návrh schválilo (10 poslancov za, 9 sa zdržalo

hlasovarlia). Uznesenie bob prijaté pod číslom 93/2019. Obsah uznesenia je prílohou zápisnice.

13/ SPRÁVA O VÝC[IOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A

PODMIENKACH ŠKÓL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ

PÓSOBNOSTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Správu predložil doc. Mgr. Ján I-Iučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ. Uviedol, že

správa je spracovaná v zmysle príslušných predpisov, bola schválená v obecnej školskej rade

27



16. 10. 2019 a pracovali na nej všeiky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pósobnosti

mesta. Co sa týka počtu žiakov, stúpa v priemere o 23, s výnimkou ZS Miloša Janošku, kde

počet žiakov klesol. Na základe výsledkov prieskumu spoločnosti INEKO je v rámci

Slovenskej republiky I 910 základných škál, pričom školy mesta Liptovský Mikuláš sa

v hodnotiacom rebríčku umiestííujú pomerene vysoko: ZS M. Janošku obsadila 11. miesto, ZŠ

M. R. Martákovej 150. mieslo. ZS J. Kráľa 180. miesto, ZS sMS Demänovská ul. 208. miesto.

ZS s MS Okoličianska ul. 491. rniesto. ZS Nábrežie Dr. A. Stodolu je ztohto rebrička vyňatá

vzhľadom na to, že nesplňa množstvo požadovaných kritérií. Správa sa týka činnosti do konca

školského roka. t. j. do 31. augusta 2019.

Inn. Bobák — v súvislosti s plenárnym zasadnutím rodičov v Zš s MŠ Demänovská utica

informoval, že na tomto zasadnutí vystúpil aj vedúci odboru školstva doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.

a informoval o výsledkoch hodnotenia spoločnosťou INEKO. Správa, ktorú predložil na toto

zasadnutie MsZ. pojednáva len o výsledkoch základných škál v rámci monitoru. Zo zistených

výsledkov je zrejmé. že je určitý problém v ZS s MS na Demänovske ulici. keďže má nižší

počet integrovaných Žiakov ako majú ostatně školy. ate pritom výsledky sú druhé najhoršie zo

všetkých hodnotených škál, kým v predošlom období hola táto škola na jednom z popredných

miest. Ako poslanec za volebný obvod Palúdzka sa často stretáva s otázkami rodičov žiakov,

zametanými na to, kedy táto škola začne normálne fungovat‘, Zdáraznil, že je povinnosťou

mesta zabezpečíť normálnu funkciu školy a normálne vzdelanie pte deti, ktoré ju navštevujú

a odstránit‘ súčasný stav, ked‘ ich neustále vyučujú suplujúci učitelia, ktorí na to nemajú

príslušné vzdelanie.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok - bez zmenv.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (14 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania.

3 nehlasovali). Uznesenie bob prijaté pod číslom 9412019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto

zápisnice.

14/ SPRÁVA O ČINNOSTI OBECNEJ ŠKOLSKEJ RABY ZA ROK 2019

Správu predložil PhDr. Roman Králik. predseda OŠR. Uviedol. že obecná školská rada

v roku 2019 zasadala podľa plánu práce páťkrát vpočte 11 členov. OŠRje ako poradný orgán
zriadená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a presadzovala záujmy žiakov, rodičov, pedagógov

avvchovávateľov v oblasti výchovy avzdelávania. Dňa 22. 5. 2019 prebehla voľba nového

predsedu, nakoľko predošlému predsedovi PhDr. E. Rašimu, PhD. skončil mandát. OSR
zasadala v pokojnej atmosfére a všetky body rokovaní odsúhlasila prevažnou vdčšinou hlasov.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok - bez zmeny.

Mestské zastupiteFstvo predbožený návrh schválilo (14 poslancov za, S nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 95/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

15/ PROTEST PROKURÁTORA PROTI VZN Č. 13/2015/VlN O VYHRADENÍ

PLÓCH NA UMIESTI4OVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH
PRIESTRANSTVÁCH V ZNENÍ VZN Č. 2/2019/VZN

Návrh predložila PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ.
Pripomenula. že zákon o voľbách ukladá mestu mať formou všeobecne záväzného nariadenia
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(VZN) vyhradené miesta a podmienky na vylepovanie volebných plagátov pre jednotlivé druhy

volieb. Prijaté VZN mesta bob napadnuté prokurátorom, ktorý vytkol mestu dve veci. Mesto

po zvážení skonštatovalo. že uvedené výhrady majú svoje opodstatnenie, preto sa predkladá

návrh na uznesenie s tým, že sa odporúča protestu prokurátora vyhovieť, napadnuté VZN zrušiť

a následne prijať nové VZN. ktoré bude v súlade so všetkými právnymi predpismi.

Mur. Kultan — uviedol, že návrh na vydanie protestu podal on. pretože vedenie mesta odmieta

s opozičnými poslancami diskutovat‘. Myslí si, že podobné nezrovnalosti by bob možné
v rámci diskusievvriešiť a uznat‘, že aj opozícia móže príst‘ s pozitívnyrni návrhmi, nielen

vedenie mesta. Ziaľ, v íneste Liptovský Mikuláš to takýmto spósohom nefunguje atak sa
poslanci nemóžu spoľahnúť na to, že predkladané materiály sú v poriadku. Aj v prípade, že
upozornia na určité nedostatky, sú vedením mesta umlčaní. tak ako to bob za tohto vedenia aj

v minulosti a množstvo protestov prokurátora je toho výsledkom.

Ing. Cukerová — vzhl‘adom nato, že nejde o prvý protest prokurátora, s ktorým sa mesto tento

rok stretáva. ako aj vzhľadom na to, že orgánom mestského zastupiteľstva v zrnysle štatútu

mestaje mestský úrad, oslovila predkladateľku ako poslankyňa. ktorá nemá časové a t‘inančné

možnosti, ani odborné znalosti takého rozsahu, aby vedela posúdiť predkladaný materiál.

Pripomenula. že v minulosti bob zvykom. že k takýmto materiálom sa vyjadroval aj právny

odbor MsU, resp. mesto žiadabo stanoviská externých právnych kancelárií. atď. Zamýšřa sa nad

tým, ako je možné, že na rokovanie MsZ sa dostane VZN, ktoré nie je v súlade so zákonom.

Požiadala o vysvetlenie, pretože ona ako poslanec je v presvedčení, že materiál je
odkonzultovaný, právne preskúmaný, vyjadrí sa k nemu finančný odbor, prípadne ďalší
kompetentní a poslanci už nemajú dóvod o ňom polemizovat‘. Poukázala na vel‘ký počet
protestov prokurátora, ktoré sú nielen v tomto volebnom období, ale bob ich vel‘a aj
v minulosti. Nevidí dóvod. prečo by si poslanci mali žiaclat‘ určité stanoviská — mali by sa
spoľahnúť na to, že mestský úrada všetky jeho odbory pripravia materiál tak. aby bol v súlade

SO všetkými zákonmi. Požiadala o odpoved‘. ako je možné. že mesto má tořko protestov

prokurátora k schváleným uzneseniam a VZN.

M2r. Kultan — poukázal na ďalšiu dóležitú vec, že keď si aj poslanec dá tú námahu, preštuduje

si materiál a v dobrom upozorní, že tento materiál je protizákonný, namiesto toho. aby si to
právny odbor, predkladatel‘, či vedenie mesta overili, odpoved‘ou poslancovi býva len arogancia

a výsmech. Práve z týchto dóvodov sú často podávané protesty prokurátora.

Ing. Cukerové. — poukázala na ostatný protest prokurátora, ktorý bol pomerne vážný, preto
odporučila vyvarovať sa toho. aby poslanci boli zavedení. Osobne napríklad bola v domnení,

že hlasuje za uznesenie, ktoré je v súlade so zákonom. Nechápe, prečo by mala rešpektovat‘
v‘hrady niektorého z poslancov k zákonnosti materiálu, keď sa chce spol‘ahnút‘ na to, že jej
mestský úrad predloží taký materiál. ktorý bude v súlade So zákonont. Preto žiada, aby
materiály boli spracovávané tak, aby poslanec nemusel polemizovat‘ nad tým. či hlasuje za
niečo. čoje v súlade so zákonom.

PhDr. Almanová — upozornila, že rozprava sa dostala do všeobecnej roviny, pričom tento bod
sa týka VZN o vyhradení plöch na umiestňovanie volebných plagátov. Podotkla, že tento návrh
VZN ako aj protest prokurátora boli prerokované s právnym odborom. Toto VZN bob prvýkrát

prijaté v roku 2015 a nikto z poslancov sním nemal žiadny problém. Jediná pripomienka boba
od poslanca Ing. Jozefa Bobáka, ktorý dbal nato, aby občania v mestskej časti Palúdzka neboli
ukrátení o informácie. preto do tejto mestskej časti bol doplnený jeden panel. ktorÝ bol teraz

opäť zrušený. V dóvodovej správe sa uvádza. že prokurátor mestu vytkol, že si nad rámec
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zákona zadefinovalo spojenie ..volebný plagár a o značil za šikanózny spósoh. keď mesto vo

VZN požaduje, aby sa osoba, ktorá vylepuje volebné plagáty na vyhradené iuiesta. preukázala

pri kontrole, ktorú je oprávnená vykonávat‘ mestská polícia. Toto ustanovenie bob v póvodnom

i novom návrhu, ale na základe protestu prokurátora bob vypustené. Čo sa týka celkových

zmien vo VZN. nejde o markantně zmeny. Bolí odsiránené body napadnuté prokurátorom,

nedefinuje sa vel‘kosť pridelenej plagátovacej plochy (v póvodnom VZN bol určený minimálny

formát A4) — plochy sa budú rozdeFovať a označovat‘ podFa množstva kandidujůcich subjektov.

ktoré však určite dostanú priestor minimálne o formáte A4. Takisto sa nedefinuje počet

prenosných panelov — tieto sa budú doplňať operatívne podFa potreby. V novom VZN sa

navrhuje zjednotit‘ miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do Európskeho

parlamentu, VUC, NR SR a prezidentské vol‘by na vyhradených troch miestach, s výnimkou

komunálnych volieb, pri ktorých sa navrhuje ponechat‘ doterajší stav, t. j. aby každá mestská

čast‘ mala vyhradené miesta pre svojich kandidátov. Ziadne pripomienky k návrhu VZN, ktorý

hol riadne zverejnený. mesto neobdržalo.

1n. Urbanovič — v rámci záverečného slova uviedol. že po celÝ život pracuje vo verejnej správe

a zažil mnoho protestov prokurátora z róznych oblastí. Podľa jeho názoru zamestnanci

mestského úradu pracujú najlepšie ako vedia, v rámci svojich schopností a vedomostí aje

prirodzené, že občas sa vyskytne určitá chyba. prfpadne si niektoré pojmy vysvetlia inak ako si

ich vysvetl‘uje prokurátor. V prípade tohto VZN to považuje za nepatrnú chybu. ktorú možno

napravit‘. pričom opoziční poslanci to dokážu neúmerne zveličit‘. Jde o bežný protest

prokurátora, ktorý sa často používa vo verejnom živote, t. j. vo verejnej správe i v štátnych

inštitúciách a vo väčšine prípadov sa protestu prokurátora vyhovie, aby zbytočne nedochádzalo

k súdnym sporoni Poslanci však aj túto térnu politizujú namiesto toho, aby sa venovali

rozpočtu, ktorý je najzákladnejším dokumentom mesta na príslušný rok.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseFne schválilo (19 poslancov za).

Uznesenie holo prijaté pod číslom 96/2019. Obsah uznesenia je prilohou zápisnice.

16/ NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA O VYHR4DENÍ PLÓCH

NA UMIESTŇOVANIL VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH

PRIESTRANST VACH

Návrh predložila PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnůtornej správy MsÚ
v zmysle priloženého písomného materiálu.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh jednomyseľne schválilo (18 poslancov za).

Všeobecne závázné nariadenie bob prijaté pod číslom 12/2O19JVZN.

17/ NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIÁ, KTORÝM SA MENĺ

A DOPLŇA VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ Č. 8/2O16ÍVZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM[ ODPADNI!

A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN
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Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru životného prostredia a dopravy

MsU. Uviedot, že návrh sa predkladá z dóvodu niektorých zmien zákonných povinností

a takisto zistení, ku ktorým mesto dospelo počas využívania tohto VZN. Dochádzalo k určitému

zneužfvaniu napr. zo strany obchodných domov pri ukladaní komunálneho odpadu a tiež pri

prevádzkovaní zherných dvorov. Navrhované opatrenia by mali slúžit‘ k tornu. aby sa lepšie

separoval odpad v meste Liptovský Mikuláš.

Mgr. Kultan — kvituje, že sa zavádzajú niektoré praktické oparrenia, napr. zamedzenie prístupu

medveďov ku kontuj nerom v mestských častiach. resp. sa upresňujú niektoré ustanovenia. napr.

to. že do kontajnerov na objemný odpad sa nesrnú ukladať elektrospotrebiče, atd‘. V súvislosti

s návrhom zavedenia množstevného zberu odpadu v obchodných centrách sa zaujímal, či sa

tento množstevný zber bude zavádzať aj pre rodinné domy a či mestský úrad už má k tomu

pripravenú určitú koncepciu, ktorú by mohol poskytnút‘ poslancom. Myslí si, že ide o pomerne

vážnu vec, pretože v súčasnosti sa za odpad vyberie na daniach a poplatkoch ovel‘a menej ako

odpad mesto vo finále stojí a tieto prostriedky potom logicky niekde chýbajú. Pripomenul, že

už veľmi dlhú dobu sa nevatoňzoval poptatok za odpad. Mesto sa chváli tým. že nezvyšuje

poplatky za odpad. ale výsledok je ten. že mesto si samo sebe nehovorí pravdu. pretože

likvidácia odpadu ho stojí omnoho viac ako za vyberie a následne nemá Rnancie na mé veci.

Datej sa vyjadril k zavedeniu obmedzenia množstva objemného odpadu, ktoré bude možné

prijať na zbemý dvor. Nový prevádzkový poriadok majú zrejme stanovíť Verejnoprospešné

služby a aj keď nemá námietky voči tomu, ak sa určí, že domácnosť móže priviezt‘ ročne určitý

maximálny objem odpadu a objem privezený navyše sa spoplatní, prihovára sa za to, aby sa

stanovil určitý systém, o ktorom by malo rozhodnúť mestské zastupitel‘stvo. Požiadal, aby MsZ

boto minimálne informované o tom, ako mienia Verejnoprospešné služby upraviť prevádzkov

poriadok zberných dvorov.

Ing. Bobák — v súvislosti s vyjadrením Mgr. Kultana, že mesto zo svojho rozpočtu dopláca na

vývoz odpadu a tarifa sa nemenita, poznamenal, že to nejme súvisí s blížiacimi sa vol‘bami do

NR SR, ktoré budú 29. 2. 2020 a v ktorých kandidujú dvaja čelní predstavitelia mesta Liptovský

Mikuláš. Z tohto dóvodu sa podľa jeho názoru nezvyšujú dane a poplatky, upozornil však, že

na budúci rok bude musiet‘ byt‘ zvýšenie dvojnásobné.

Ing. Cukerová — keďže vo viacerých článkoch \‘ZN sa uvádza, že zberné nádoby na zber

zmesového komunálneho odpadu v mestských častiach Demánová, Bodice. Iľanovo a Ploštín

musia byť zabezpečené pred prístupom medved‘a k odpadu v nich uloženom. zaujímala sa, či

na úrovni mesta prebehlo rokovanie s týrnito obyvateFmi, pretože zrejme bude potrebné

budovať určité oplötky resp. prístrešky pre tieto odpadové nádoby. S tým súvisí aj otázka, či

občania nebudú povinní vybudovat‘ tieto zábrany na vlastné náklady. Zároveň sa zaujímala,

z akého dóvodu sa vo VZN uvádzajú iba štyri mestské časti.

Jng. Lengvel — prijatie tohto VZN ustanovuje zákon. Uvedené štyri mestské času sú zahrnuté

do VZN z dóvodu. že ide o mestské časti, ktoré sú v ochrannom pásme TANAP-u.

RNDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia ŽP a poľnohosp. MsÚ — doplnila. že vyhláška
stanovuje konkrétne tieto mestské časti — ostatných sa to netýka.

Ing. Lengyel — čo sa týka množstevného zberu, je to jedna z vecí, na ktorých mesto pracuje.

Odbor životného prostredia a dopravy pripravuje stratégiu, ako by sa malo v tejto oblasti
postupovat‘, aby v najbližších rokoch bol prijatý konkrétny systém, ktorý je potrebný minimálne

pre rodinné domy. Je to jednak v prospech separácie. v prospech obyvatel‘ov čo sa týka
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poplatkov, ako aj v prospech mesta, nakol‘ko sa predpokladá, že následne bude menej

vyvezeného komunálneho odpadu. Ide o pomerne zložitý proces, na ktorom sa pracuje a MsZ

bude informované o následných krokoch. ktoré budú vykonané k tornu, aby sa mesto dostalo

do požadovaného cieľa. Co sa týka prevádzkového poriadku VPS, myslí si. že takáto informácia

rnóže byť predložená rnestskému zastupitel‘stvu.

Ing. Urbanovič — reagoval na vysúpenia poslancov Mgr. Kultana a Ing. Bobáka. ktorí tvrdia,

že mesto dopláca na zber komunálneho odpadu a že mesto by malo zvyšovat‘ dane a poplatok

za komunálny odpad, ale nechce ich zvyšovat‘ preto. lebo on a primátor mesta kandidujú za
poslaneov Národnej tady Slovenskej republiky. Tieto tvrdenia považuje za absurdné, pretože

toto vedenie mesta nezvyšovalo dane a poplatky od roku 2015. Práve bývalé vedenie mesta

v roku 2011 nezmyselne, v čase, ked‘ ešte malo skládku komunálneho odpadu vo Veternej

Porube a nemalo žiadne zvýšené náklady na zber a ukladanie komunálneho odpadu, zvýšilo

poplatok za komunálny odpad o 25 % a následne ho každý rok zvyšovalo o určitú čiastku

inflácie. V roku 20W však už tento poplatok nezvýšilo. pretože sa konali komunálne vofby.

Následne však títo poslanci maži možnost‘ od roku 2015 až do roku 2019 navrhnúť zvýšenie

poplatku. ale neurobili to. Namiesto toho navrhli na tomto zasadnuti MsZ prerokovať 4

materiály. ktoré sú politicky motivované. alt takúw vážnu ‘ec, ktorá je súčasťou rozpočtu,

spochvbňujú. Zdóraznil. že mesto nebude ani pre budúci rok zvyšovat‘ miestne dane a poplatky

za komunálny odpad a zat‘ažovat‘ tak občanov. pretože dokáže zabezpečil‘ rozvoj mesta mým

spósobom, napy. z róznych dotácií ministerstiev, z eurofondov, t. j. z nenávratných tinančných

zdrojov. Predošlé vedenie mesta to nedokázalo, ale muselo zvyšovat‘ občanom tohto mesta

miestne dane a poplatky. Súčasné vedenie mesta aj bez zvyšovania daní a poplatkov dokázalo

zostaviť vyrovnaný rozpočet. ktorý boJ rozvojový a bol reálny. ale opoziční poslanci ho na

tomto rokovaní odmietli. Namiesto toho navrhujú zaradit‘ na rokovanie MsZ nezmyseirié veci,

ktoré sa ohčanov bytostne nedotýkajú. Pokiaľ si však myslia. že je potrebné občanov zaťažiť

zvýšenými daňami a poplatkami. móžu to navrlrnúť a schválíť väčšinou hlasov.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zineny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh jednomysel‘ne schválilo (19 poslancov za).

Všeobecne záväzné nariadenie bob prijaté pod čislom 13/2019/VZN.

18/ NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA I. POLROK 2020

Návrh predbožil PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta. Lhiedol. že materiál bol

zverejnený na úradnej tabuli ana webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote dňa 25.

11. 2019. Obsahovo je zameraný na kontrolu procesov podFa prislušných zákonov a predpisov

mesta, ktoré vymenoval.

Mgr. Kultan — aj v súvislosti s množstvom protestov prokurátora a potrebou vykonávania

dohľadu nad zákonnosťou a dóslednej kontroly navrhol doplnit‘ do platného uznesenia bod

VIII. v znení:
„Mestské zastupiteľstvo

I. žiada
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Jozefa Fiedora, ato v zmysle 18 f)

ods. I písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

a predpisov
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1. vykonať kontrolu
na) spósobu financovania rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran, ktoré mesto

navrhovalo schválit‘ a následne realizovat‘ postupom uvedeným v materiáli Č. Z201 9066

predloženého na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 20. 6. 2019, ato s dórazom na

zákoimosť tohto postupu v zmysle zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov

a interLlých noriem mesta Liptovský Mikuláš a s dórazom na dopad tohto spósobu

financovania na celkové záväzky mesta a schopnost‘ ich splácania tak. aby sa nenarušila

vyrovnanost‘ bežnébo rozpočtu v nasledujúcich rokoch;

bb) spósobu financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií externou formou

dodávaterskýrn spósobom So splatnosťou 10 rokov, materiál Č. Z20l9_054 predložený na

rokovanie mestského zastupiteFstva dňa 20. 6. 2019. ato s dórazom na posúdenie rizík

toMo spósobu financovania pre mesto. s dórazom na eFekivitu tohto spósobu financovania

a s dórazom na jeho dopad na celkové záväzkv mesta a schopnosf ich splácať tak. aby sa

nenarušila vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch;

cc) oprávnenosti mesta Liptovský Mikuláš vyhlásiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu

miestnych komunikácií dodávatel‘skou formou so splatnost‘ou 10 rokov v roku 2019 bez

predchádzajúeeho súhlasu mestského zastupiteľstva. Kontrolu vykonat‘ s dörazom na to, či

nedošlo k nehospodárnemu nakladaniu s majetkom mesta v prfpade finančných aj

nefinančných prostriedkov vynaložených na prípravu a realizáciu verejného obstarávania

bez súhlasu mestského zastupitel‘stva;

2. predložiť správu o vykonaných kontrolách na februárové rokovanie niestského

zastupiteľstva v roku 2019.“

Ing. Blcháč. PhD. - podotkol, že návrh poslanca Mgr. Kultanaje pol‘utovaniahodn. vyznačuje

sa deštrukciou a anarchiou. Pokiaľ ide napr. o futbalový štadión. opoziční poslanci na jednej

strane oceňujú toto krásne dlelo, kterým vskutku je a na druhej strane postupujú Wto vec

z hl‘adiska spósobu Financovania prokurátorovi a ked‘ to ani on neuzná za problém, dávajú to

za úlohu hlavnému kontrolórovi.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana vo vyššie uvedenom znení — schválený (13 poslancov za,

4 proti, I sa zdržal hlasovania, I nehlasoval);
— časť I. „schval‘uje“

— póvodné znenie — návrh schválený (13 poslancov za, 3 proti, 1 sa

zdržal hlasovania, 2 nehlasovali);
časť 11. „poveruje“ — póvodné znenie — návrh schválený (13 poslancov za, 2 sa zdržali

hlasovania. 4 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čí slom 97/2019. Obsah uznesenia je prílohou

tejto zápisnice.

19/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: KONTROLA POKLADNIČNÝCH
OPERÁC[Í, DOKIJMENTÁCÍE POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ A POKLAD
NIČNÉHO ZOSTATKU: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU,

DEN‘IÁNOVSKÁ ULICA Č. 408/A, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Pripomenul, že uvedená

kontrola bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením Č. 33/20 19.
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Kontrolované obdohie bob január — september 2019 a kontrola prebiehala vo vyhratých

vzorkách. Členkou kontrolnej skupiny hola okrem zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra aj

odborne spósobilá osoba — ekonómka z odboru školstva MsIJ. V kontrobovanom subjekte boli

zistené tieto nedostatky: V rozpočtovej zmene č. 7 zo dňa 18. 3. 2019 holo v položke energie

čerpanie vo výške 3 385 E, čím došlo k prekročeniu čerpania o 85 E. pretože podľa Pravidiel

rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš rozpočtová organizácia móže vykonať

rozpočtovú zmenu v rámci jednej položky maximálne do výšky 3 300 E. Pri kontrole

prijmových av‘davko\ých pokladničných dokladov bob zistené. že výdavkový pokladničný

doklad č. 9 za mesiac máj vsune 4,25Ev položke poštovné nic je zaúčtovaný v pokladničnej

knihe a následne ani v účtovníctve, čím došlo k porušeniu zákona o účtovníctve č. 431/2002

Z.z. a smernice o obehu účtovných dokladov. Vykonanou kontrolou pokladna nebol však

zistený finančný rozdíel. Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadov uzatvorená 12. I. 2016

medzi Základnou školou s materskou školou? Demänovská ulica. Liptovský Mikuláš

a spoločnosťou Likvidátor, Liptovský Mikuláš. predmetom ktorej je aj likvidácia odpadu.

nabob zverejnená na webovom sídle školy v súlade so zákonom Č. 211/2000 Z. z. o sbobodnom

prístupe k inf‘orrnáciám, Sa ods. 9, pričom takáto zmluva sa posudzuje ako neplatná. Povinná

osoba predložila 15. 11. 2019 opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, ktorých plnenie

predloží hlavnému kontrolórovi do 31. 12. 2019.

ln. Bobák — predpokladal, že v správa bude uvedený konkrétny dóvod, prečo sa táto kontrola

vykonávala. Poukázal na stanovisko k návrhu na odvolanie riaditel‘ky ZS s MS na

Demänovskej ulici Mgr. Cudejkovej. ktoré bob podpísané dňa 17. 6. 2019 prirnátororn mesta

a z ktorého citoval. Podotko, že rada školy priložila k návrhu na odvobnie riaditel‘ky 20

dóvodov, z ktorých minimálne 3 mal hlavný kontrolór nešit‘, avšak vo svojej správa neuvádza

riešenie ani jedného z nich. Považuje to za hanebné a myslí si, že je zbytočné hlavného

kontrolóra vóbec niečím poverovať v takejto situácii. kaď 2 000 ľudí v mestskej časti Palúdzka

oČakáva, že situácia v tejto škole sa bude riešif, ale namiesto toho hlavný kontrobór predloži

správu, ktorá sa vóbec nedotýka problémov, na ktoré upozornila rada školy. Podľa neho sú na

vykonanie kontroly minimálne 3 —4 závažné dövody: Prvým je fungovanie školskej jedálne —

neopodstatnené prijímanie nových pracovníkov v kuchyni, kde jednu vedúcu nahradili ďalšie

dva pracovníčky počas jej práceneschopnosti. nefungujúci objednávací systém, chýbajúce

čipové karty u nových zarnestnancov. ohjednávanie počtu ohedov len podl‘a odhadu.

nemožnosť odhlásiť sa z obedu. atď. V správa o kontrole sa nenachádza ani jeden bod. ktorý

by pojednávalo začiatku školského roka. resp. o bločkoch zroku 2018. Pokiaľ ideo náklady

školy, má pomerne vysoké prevádzkové náklady v porovnaní s ostatnými školami, týmto sa

však správa hlavného kontrolóra vóbec nezaoberá. Ako ďalší bod uvádza a myslí si, že by to

malo zaujímat‘ aj mesto, že boli uznané aj také kredity pedagógom, ktoré boli identické u dvoch

róznych poskytovatel‘ov toMo vzdelávania, t. j. niaditel‘ka školy si mohla pripočítaí kredity

v dvoch odboroch. ktoré jej nenáležaíi. Aj tento dóvod mal hlavný kontrolór preskúmať, avšak

neurobil to. čo považuje za ľahostajnosť. Dalej poukázal na problém herna školskej družiny,

ktorá bola za prostriedky školy a rodičov zriadená v pivničných pniestoroch. t . j. v zdravorne

nevyhovujúcich priestoroch (plesne, atď.). Aj kaď tieto boli s veľkou pompou otvorené.

v súčasnosti nic sú v prevádzke, aby sa neohrozilo zdravic detí.
Pripomenul, že mestu by malo ísť predovšetkým o to, aby fungoval vyučovací proces.

Pokial‘ je hlavoý kontrolór poverený, aby niečo zistil a informoval mestské zastupiteľstvo

o opodstatnenosti dövodov. ktoré sú uvedené v návrhu tady školy, mal by v takomto pnípade

venovat‘ kontrole zvýšenú pozornost‘ a nic postupovat‘ štandardne ako pri kontrole v mých

školách. Takýro postup nemožno iolerovať a mysli si, že práva to je jeden z dóvodov, kedy by

mal poslanecký zbor začat‘ zvažovat‘ opodstatnenost‘ odvobania hlavného kontrolóra z funkcie.
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Mr. Anna Dvorščáková. poslankyňa mestského zastupiteřstva — pripomenula. že už

niekoľkokrát bota na zasadnutiach MsZ rozprava o tejto škole a poslanci bolí informovaní

o určitých problérnoch. Je zrejmé, že hola vykonaná flnančná kontrola, ale vzhl‘adom na to, že

problémy bdi skér organizačného alebo personálneho charakteru, zaujímala sa, či v uvedenej

škole prebiehala alebo prebieha aj má kontrola ako Finančná.

PhDr. Fiedor — pripomenul. že hlavný kontrolér sa riadi zákonom o finaněnej kontrole. t. j.
zaoberá sa predovšetkým tým. ako sa narába s majetkom. Toto sú jeho kompetencie. v zmysle

ktorých postupovat. Pokiaľ sú na škole nedostatky mého charakteru, v tom musí vykonat‘

kontrolu iný orgán. Hlavný kontrolórje nezávislý od primátora, to znamená, že úlohy mu möže

pridel‘ovai‘ len mestské zastupitel‘stvo, nie primátor mesta. V tomto prípade vykonal

ekonomickú kontrolu. nemóže však vstupovat‘ do vzt‘ahov v školstve. do vučovaciebo

procesu. atd‘. Túto úlohu bral veľmi vážne, o čom svedčí aj to, že posilnil kontrotný tím

o pracovníčku — ekonómku z odboru školstva. Kontrola bola vykonaná do hlbky a ako

nedostatok bol zistený len jeden doklad v hodnote cca 4€, ktorý nebol zaúčtovaný.

Ing. Blcháč, PhD. — v záverečnom slove pripomenul, že rada školy zrejme od primátora

očakávala. že keď dostane jej návrh, okamžite odvolá riaditeľku školy, čo nic je vjeho

kompetencii. Zdóraznil, že mesto konalo zodpovedne, prebehla kontrola zo strany hlavného

kontrolóra ajej výsledok je predložený. Takisto sa už uskutočnila kontrola zo strany Štátnej

školskej inšpekcie. závery ktorej sa očakávajú a tiež sa očakáva. že bude uskutočnená aj

kontrola zo strany Inšpektorátu práce, ktorá bude zrejme posudzovat‘ nedostatky v školskej

kuchyni apod. Mesto si v tejto veci splnilo všetky povinnosti v zmysle zákona a nemá v tomto

smere žiadny dlh. Považuje však za prekvapujúce, že na tejto škole dochádza k niektorým

neštandardným situáciám. napr. ked‘ rada školy dvakrát zvolala plenárne zasadnutie začiatkom

tohto roka, pričom druhé holo podľa informácii veľmi emotivne. Na druhom zasadnutí bol

prítomný aj JUDr. Milan Trnovský, advokát a bývalý poslanec. ktorý na otázku, aký je dóvod

jeho účasti, odpovedal, že zastupuje dcéru jednej matky, ktorá sa zrejme toMo stretnutia

nemohla zúčastnit‘. Nakoniec však vysvitlo, že spomínaná matka sa tohto stretnutia osobne

zúčastnila, ale zastupovala svoju druhú dcéru. To znamená, že táto matka tam bola prítomná

ako právoplatná zástupkyňa svojich detí, ktorá je dokonca v rade rodičov, ale jej druhú dcéru

nepochopitel‘ne zastupoval JUDr. Trnovský. Odporučil poslanconi. aby si z tohto prípadu

urobili svoj záver. pripomenuí však, že mesto postupuje výlučne v zmysle zákona. PokiaF však

niektorí poslanci majú pochybnosti. rnajú možnost‘ obrátit‘ sa na príslušné orgány.

MUDr. Barok — predložil na hlasovane návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh neschválilo (8 poslancov za, I proti, 7 sa zdržali

hlasovania). Uznesenie prijalo pod číslom 98/2019, Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

20/ NÁVRh PROGRAMU ROKOVÁNÍ MESTSKÉHO ZASTtJPJTEĽSTVÁ NA

ROK 2020

Návrh predložil Ing. Patrik Groma, PhD., prednosta MsU v zmysle písomného materiálu.

ln. Bobák — vzhfadom na to, že v predloženom návrhu sa neuvádza čas začiatku zasadnutí

mestského zastupitel‘stva. čo je podľa neho podstatná vec. navrhol. aby zasadnutia boli

zvolávané na J4,00 hodinu.

Ing. Blcháč, PhD. — uviedol, že zvolávanie zasadnutí MsZ na popoludňajšie hodiny sa

neosvedčilo, preto bude zvolávat‘ zasadnutia na 10.00 hodinu.
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MUDr. Barok — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňujúci návrh Ing. Bobáka — zvolávať zasadnutia MsZ na 14.00 hodinu — neschválený

(8 poslancov za. 5 proti, 3 sa zdržali hlasovania. 1 nehlasoval);

— póvodný návrh bez zmeny
— schválený (10 poslancov za. 2 proti. 5 sa zdržali hlasovania.

Uznesenie bob prijaté pod číslom 99/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

21/ ORGANIZAČNĚ OTÁZKY:

SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z UZNESENÍ MESTSKÉHO

ZASTUPITEĽSTVA ZROČNÝCH K 30. 11.2019

Správu predložil Ing. Patrik Grorna. PhD., prednosta Msú podľa priloženého pfsomného

materiálu.

MUDr. Barok — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predloženÝ návrh schválilo (15 poslaricov za. I nehlasoval).

Ljznesenie bob prijaté pod číslom 100/2019. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.

22/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta, pred otvorením interpelácií priponienul. že to,

k čomu došlo na tomto zasadnutí, t.j. vyradeniu návrhu rozpočlu mesta z programu rokovania,

je precedens a nemá to obdobu nielen v tomto meste, ale pravdepodobne na celom Slovensku.

Hodnotí to ako prejav toMo mestského zastupiteľstva. ktoré vzniklo na základe protizákonnej

volebnej kampane a po tom, čo sa udialo po voľbách. Myslí si, žeje to nešťastím pre toto mesto

a keby kampaň nebola vedená protizákonne, s neidentiuikovateľnou sumou peňazf, ktoré do

toho terajšia väčšina vložila, zrejme by bol život v meste pokojnejší a obyvatelia by sa mohli

tešit‘ na ďalší rozvoj, tak ako bol doteraz.
Následne vyzval poslancov napredkladanie interpelácií.

1. MUDr. Jaroslav Barok

a) Interpeloval primátora mesta:

Upozorni], že v minulosti bob zvykom na poslednom zasadnutí MsZ v roku

predkladať správu o zahraničných cestách. Ked‘že tentokrát poslanci túto správu nedostali,

požiadal. aby bola predložená na najbližšie zasadnutie. pretože mnohí poslanci chodia na

zahraničné cesty a MsZ nieje informované, akých ciest sa zúčastnili a s akým záverom.

Qdpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Blcháč. PhD. — odmietol, že by boba predkladaná určitá

pravidelná správa o zahraničných cestách. Pravidelne býva predkladaná správa o zahraničných

vzt‘ahoch, ktorá boba aj v tomto roku prerokovávaná v MsZ. preto neberie túto interpeláciu do

úvahy.

b) Interpeloval primátora mesta:

Základná škola Podbreziny — opakovane upozornil nato, že autá jazdia pomedzi deti,

otáčajú sana plochách určených pre chodcov, atď.
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Ďalším prohlémom je priechod pre chodcov pred ZŠ Podbreziny — najvyššia povolená rýchlost

je 40 km/hod., ale autá, ktoré idú zo Smrečian a zo Ziaru. jazdia rýchlosťou 60 — 70 km/hod. —

riziko zrazenia chodcov. Odporučil túto situáciu riešiť.

Oa‘povedané na zasadnutí MsZ: IuR, Blcháč, PhD. — odporučil poslancovi, aby túto vec nešil

s riaditeFkou školy. pretože ona je zodpovedná za to, čo sa deje na území školy — možnost‘

prizvat‘ napríklad mestskú polí ciu.

c) Interpeloval primátora mesta:

Podbreziny — vyj adril nádej, že v budúconi roku sa uskutoční stretnutie s poslancami

tejto mestskej časti, kde dójde k posúdeniu, čo je potrebné realizovať (oprava chodníkov,

vyasfaltovanie niektorých plöch. úprava kontajnerov, atd‘.).

Qdpovedané na zas‘adnurí MsZ: jgjcháč,PliD. — považuje za určité vyviňovanie sa. resp.

fanizejstvo. ked‘ sa opoziční poslanci chcú streiávať k tornu. čo je poirebné realizovať na

Podbrezinách, pričom mali možnosť na tomto zasadnutí schváliť významnú investíciu do

Hradišskej ulice, prípadne do d‘alších opráv plóch. Tito poslanci podporili návrh predsedu

opozičného poslaneckého klubu, ktorý bol absolútne nekorektný a jedinečný na Slovensku, ato

tým. že odniietli rokovat‘ o kvalitne pripravenorn rozpočte. v ktorom boli aj záležitosti týkajúce

sa sídliska Podbreziny. Preto považuje za zbvtočné. aby sa v prostredí rozpočtového provizória

nešilo. čoje potrebné realizovať. Porovnal túto situáciu napr. so samosprávnym krajom. kde sa

nemóže stať, aby sa neschválil rozpočet, ktorý je pripravený. Pnipomenul, že rozpočet nic je

dogma, t. j. dá sa kedykofvek meniť aj v MsZ. Avšak nerokovat‘ o rozpočte, neprijat‘ ho

a potom vyžadovat‘, aby sa poslanci stretávali a nešili, čo je potrebné opravit‘ na Podbrezinách.

je vel‘mi nekorektné. Mesto zabezpečí nevyhnutnú prevádzku, bude šetrit‘ a konal‘ tak, aby

urobilo čo najviac služieb pre obyvatel‘ov mesta Lipt. Mikuláš. Na druhej stranepráve opoziční

poslanci budú musiet‘ obyvateľom vysvetľovať, preČo nebudú mať peniaze športovci. kultúra.

charita. seniori a prečo sa na budúci rok nebudú móct‘ realizovat‘ projekty za 4 mil. €‚ z čoho

navyše niöžu hrozit‘ určité sankcie. Vyzval jeli, aby si uvedomili, čo svojím konaním spósobilü

za týchto okolností považuje za nepochopitel‘né, že takúto požiadavku vóbec móžu vzniest‘.

2. M2r. Táňa Šufliarská

Interpelovala primátora mesta:

Informovala, že ju telefonicky kontaktoval p. Jančuška. ktorý je nájomníkorn v niestskom

nájomnom byte. Dostal výpoveď z nájmu ajc povinný vypratať mestský nájomný byt ku dňu

31. 12. 2019. Pracuje v zahraničí a poveril svojho otca, aby navštívil primátora mesta a pokúsil

sa vybavit‘, aby bola výpoveď zrušená. Primátor mesta sa pred otcom menovaného údajne

vyjadril, že p. Sufliarská poslala kontrolu z ministerstva z Bratislavy a preto musí byt opustiť.

V tejto súvislosti požiadala primátora mesta o vyjadrenie. či k takejto udalosti došlo. keďže p.

Jančuška ju považoval za osobu. ktorá spósobila, že musí byt vyprataf. Pán Jančuška si na

minisrerstve preveril, Že žiadna kontrola z Bratislavy vyslaná nebola a ňou už vóbec nic,

Oclyovedané na zasaclrnití MsZ: InR. Blcháč, PhD. - informácie, ktoré Mgr. Šufliarská

prezentovala, považuje za nezmysel. Nie je mu známe, ktorého p. Jančušku spomínala

v súvislosti s ukončením prenájmu bytu. Požiadal ju, aby predložila doklady o tom. kedy

spomínaný p. Jančuška navštívil primátora, kedy s ním primátor hovoril a čo mu povedal.

pretože on si na to vóbec nespomína. Pokiaľ je skutočnosť taká. že p. Jančuška musí opustit‘

byt z určitých zákonných dóvodov, je to potrehné rešpektovať. on však nevie o žiadnom

takomto prípade. Pripomenul, že metódou Mgr. Sufliarskej je vždy obviňovať niekoho na

základe určitých nepodložených tvrdení. Vyprosuje si, aby mu Mgr. Šufliarská takéto

interpelácie dávala a myslí si. že by samu mala ospravedlnit‘.
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3. MUDr. Michal Luníček

Interpeloval primátora mesta:

Palúčanská ulica — upozornil na križovatku pri odbočke do nemocnice, kde sa tento

týždeň stala smrtel‘ná dopravná nehoda — požiadal o urýchlené riešenie osvetlenia pre chodcov.

4. Mpr. Ľubiea Staroňová

a) Interpelovala primátora mesta:

Informovala, že občania zo Žiarskej uliceju oslovili s problémom na Obslužnej ulici,

kde vyrastá strom zo stromu priamo na parkovisko a zaberá už takmer jedno parkovacie miesto

(prezentovala fotodokumentáciu). Vzhl‘adom na to, že hrozí riziko pádu stromu, požiadala

o vyriešenie tohto stavu.

b) Irnerpelovala primátora mesta:

Informovala, že poslancovi z m. Č. Okoličné bola e-mailom doručená požiadavka

rodičov zaistit‘ v ranných hodinách bezpeČnejŠí prechod pre žiakov do Základnej školy

Okoličné mestskou polfciou. Dóvodom je zvýšená obava o deti hlavne v súvislosti s vyšším

počtom nehód v poslednom období.

23/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. opät‘ zdóraznil, že Putuje obyvatel‘ov tohto mesta,

keď po protizákonnej volebnej kampani, na ktorú niektoré f‘zické a právnické osoby

netransparentne vynaložili neznámu sumu peňazí, nastal súčasný stav. Opoziční poslanci sa

neustále nechávajú viest‘ určitými silami, ktoré nic sú v prospech rozvoja mesta. Vyjadril však

presvedČenie. že sa to postupne zmení a že si to uvedomia. Ľutuje tiež tých, ktorí čakajú od

budúceho roka príspevkv na šport. na kultúru. atd‘. Pripomenul. že ‘ návrhu rozpočtu mesta hol

zahrnutý hokej, futbal. basketbal, volejbal. športová gymnastika a d‘alšie športv. boli tam

zahrnuté kultúrne podujatia. fašiangy, atd‘, Ak opoziční poslanci chcú, aby toto mesto nežilo

tak ako žije v súčasnosti. móžu Iakýmto spósobom konat‘ ďalej.
Na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva móže byt‘ opäť predložený návrh

rozpočtu, nemožno však očakávat‘, že sa zopakuje situácia z minulého roka. ked‘ koaliční

poslanci trpeli tým, že sa museli zúčastňovat‘ každého zasadnutia MsZ, kým sa na siedmy krát

schválil rozpočet. Do najbližšieho zasadnutia bude musiet‘ úrad strpiet‘ súčasný stav a verit‘, že

rozpočet bude podporený.
Je dóležité. aby si tí. ktorí na tomto zasadnutf nehlasovali za úver na skládku. uvedomili. čo

týmto konaním spósobili, pretože v rozpočtovom provizóriu úvery braf nemožno, hoci platí

uznesenie MsZ a rozhodnutie lnšpekcie životného prosiredia pod takmer miliónovou pokutou.
Ziaľ. opozičných poslancov zrejme nikto zle informuje, resp. dostávajú určité nevyžiadané rady

a falošné nádeje, že snád‘ dójde k určitej zmene, čo ho osobne mrzí.

Primátor mesta d‘alej informovalo pozvánkach na najbližšie plánované akcie mesta, na ktoré

poslancov pozval.
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24/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, zaželal všetkým príjernné prežitie vianočných

sviatkov a veľa št‘astia a zdravia v novom roku, t. j. v roku rozpočtového provizória v rneste

Liptovský Mikuláš, ktoré móže trvat‘ aj celý rok.
Poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie rnestského zastupiteľstva ukončil.

‚í
Ing. Patrik Groma, PhD. Ing. J BIc áč, 1ID.

prednosta MsU primátor mesta

Overovatelia zápisnice: —

MUDr. Andrea Žideková

/
Mgr. Ján Smieško 7 /

ĺ

Zapísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašrnský

V Liptovskorn Mikuláši 1S. 01. 2020
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