
ZÁPISNICÁ Č. 7/2020
XXVJJ. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo

dňa 13. augusta 2020 o 14.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRITOMNí:
Ing. Ján BIcháč. PhD.. primátor mesta

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

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

OSPR4VEDLNENÝ:

1/ MUDr. Jaroslav Barok

PRIZVAÍ:
1/ Ing. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ
2/ Mgr. Martin Alušic. hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
4/ PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru tinančného MsÚ
5/ Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsU ‚

6/ Mgr. Antónia Majerová, zástupkyňa vedúcej odboru sociálneho MsLI
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7/ Ing. Dušan Močarník, vedúca oddelenia informatiky MsÚ
8/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta
9/ JUDr. Ján Droppa, občan

10/ Branislav Duboš. JL aréna, s. r. o.

1/ OTVORENJE ZASADNJJTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta, Informoval, že zasadnutie holo v zákonom stanovenom termíne zvolané predovšetkým
na základe žiadosti skupiny desiatich poslancov. ktorí oto písomne požíadali listom z 3.
augusta 2020. Program navrhovaný poslancarni obsahoval celkovo jedenásť róznych bodov,
pričom si ho dovolil na základe aktuálnych požiadaviek doplníť o niektoré d‘alšie body.

Uviedol. že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnil MUDr. Jaroslav Barok. Prítornnýchje
24 poslancova mestské zastupileFstvo je uznášaniaschopné.

2/ URČEME ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovatel‘ov primátor mesta určil paní Anežku Drbiakovú a Mgr. Jána
Karašinského, za overovateFov zápisnice poslancov MUDr. Miroslava Boďu a MUDr. Alžbetu
Smiešnu.

3/ VOEBA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta. predložil návrh na vol‘bu návrhovej komisie.
do ktorej odporučil zvoliť poslancov Mailu Jančušovú. Mgr. Miroslava Neseta a Ing. Jozefa
Repaského. Návrhová komisia v tomto zloženi hola schválená (23 poslancov za. z toho I súhlas
vvjadrený ústne Mgr. Dvorščákovou — nefunkčnosť hlasovacej jednotky).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcbáč. PhD.. primátor mesta, pred]ožil návrh programu rokovania mestského
zastupiteľstva tak. ako bol uvedený v pozvánke stým. že zároveň navrhuje vypustit‘ z programu
bod .Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie komisií mestského zasiupiieľstva.
voľba ich predsedov a členov“, nakofko k tomuto hodu nebola predložená písomná správa
a materiál. ktorý hol poslancami e-mailovou poštou doručený dva dni pred zasadnutítn. je
nekompletný. Zároveň je predložený materiál v rozpore s dohodou, ktorá vznikla medzi
zástupcamí jednotLivých klubov na zasadnutí mestského zastupiteľstva z 25. júna 2020.
Následne zacitoval z predmetných vyjadrení posíancov z tohto zasadnutia. MIJDr. Barok:
„Holi sme na tom stretnuti. Myslím, že sine sa porozprávali normálne. Ciastočne sme sa
dohodli, ale nespravili sme žiadny záver, pretože za hodinu záver v tak zložitej problematike sa
nedal. Ale dohodli sme sa predbežne. Stretneme sa 7. júla, kde navrhneme členov komisie za
každý klub s takým kFúčom, ako bol navrhovaný, to si už dojednáme potom, ked‘ hudú
konkrétne mená. S tým, že návrh bol taký a to by bob potom treba prerobit‘ rokovací poriadok,
to sa dohodneme toho 7. júla, že by sa na komisiách nehlasovalo. Komisie by dávali
odporúčania do mestského zastupiteľstva bez hlasovania. Tým pádom móže byť aj iný kl‘úč
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ako bol navrhovaný, to už si potom toho 7. júla dohodneme. A hned‘ potom, tie mená alebo
materiál by som predložil pánovi primátorovi a poprosil by som ho eventuálne, ak by srne sa
dohodli na nejaké mimoriadne zastupitel‘stvo sjedným alebo viacerými bodmi. kde by sme toto
predložili a odsúhlasili. Lebo d‘alšie zastupiteľstvo je plánované až v septembri, takže, aby to
mohlo fungovať.“ MUDr. Boďa. „Súhlasím stým, čo povedal doktor Barok. Okrem toho chcem
aj ja doplniť návrh, ktorý som dal. čo sme sa dohodli podľa kľúča 1+1+1+1+1, dohromady páť.
S tým, že by sa na konusu nehlasovalo, ale s tým, že už dnes, keďže máme návrh sociálnej
komisie. už o sociálnej komisii by sa mohlo hlasovať dnes podľa toho kľúča, ako sme sa dohodli
respektíve ako sme sa rozprávali. Máme štyri kluby. máme návrh do sociálnej konuisie a
namiesto iýchto piatich ľudí do sociálnej komisie by bol za každý klub jeden plus za mesto
jeden človek. Hlasovacie právo by už komisia nemala.“ Ing. Géci: „Pani Jančušová, Cukerová.
pán Bobák, Raši, Barok. Boďa. Neset — ďakujem za ústretovú komunikáciu a že sme otvorili
pálčivú otázku a za zmysluplný dialóg, ktorý bude pokračovat‘ 7. júla tak, aby sme problém
vyriešili. Ešte raz ďakujem a sonu rád, že sme sa aspoň na niečom dohodli.“ Bc. Raši .Chcel
som len potvrdif, čo hovoril Mafo Géci. že to holo vel‘mi konštruktívne, som rád za to. Kolega
Barok nespomenul jednu džentlmenskú dohodu, ktorú sme si tam povedali. že do 7. júIa
nebudeme komisie nejakým spósobom komentovať a robit‘ mediálne vojny. Pevne verím. Že Zo
žiadnej strany tu nebudů mediálne ataky.“

Ing. Jaroslav Čefo. poslanec rnestského zastupiteľstva — uviedol. že má odlišný názor ako
primátor mesta aje teda toho názoru. aby bol daný materiál ponechaný v programe. Uviedol.
že v návrhu do jednotlivých komisií boli ponechané vol‘né miesta pre zástupcov klubu, ktorý
do stanoveného termínu nedoručil svoje návrhy. Pokiaľ by si primátor mesta tento návrh
neosvojil a nechcel by správu predložiť, tak ho predloží onv rámci pozmeňujúcich návrhov.

Ing. Matej Géci. poslanec mestského zastupiteľstva — uviedol. že klub nezávislých poslaneov
mená navrhovaných členov predložil. avšak predmetom spoločnej dohody zástupcov klubov
nemali byť menné nominácie, ale návrhy na zostávajúceho piateho člena. Pokiaľ bude správa
predložená. bude potrebné, aby k nej prebehla rozsiahla diskusia, keďže výstup zo stretnutia
poslancov nie jev predloženom návrhu odzrkadlený.

Mgr. Miroslav Neset, poslanec mestského zastupiteľstva — uviedol. že 20. júla 2020 zaslal e
mail. v ktorom napísal, že súhlasí s nomináciami klubu nezávislých poslancov, pričom žiadal
o d‘alšie stretnutie. aby sa kluby dohodli na d‘alších menách. Predložený materiál takmer vóbec
nezodpovedá dohode zástupcov poslaneckých klubov.

lnE. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — zúčastnil sa oboch strelnutí, pričom na
prvom stretnuti sa poslanci dohodli. že sa nebude medializovaf vÝswp z tohto stretnutia. Opak
hol však pravdou. keďže tlačové oddelenie mesta prakticky okamžite zverejnilo informáciu
o tom. ako sa poslanci dohodli. Záver však padol až na nasledujúcom stretnutí, pričom klub
„SMER-SD, SNS a Národná koalícia“ nepredložil žiadny svoj návrh na členov koniisií
a nesúhlasil s navrhovanými zmenami.

lnE. Lucia Cukerová, poslankyňa mestského zastupiteľstva — požiadala Ing. Géciho
o vysvetlenie toho. ako by jednotlivé kluby mohli súčasne nominovať piateho člena komisif.

lnE. Čefo — zdóraznil. že na stretnutí vznikla džentlmenská dohoda, ktorá však hola porušená
prakticky okamžite mediálnymi atakmi. Poslanci predložili vo svojej správe kostru materiálu
So svojimi návrhmi. pričom ostatně kluby móžu navrhnút‘ svoje zmeny na dvoch pozíciách. Za
klub „Skutočne nezávislí poslanci“ móže sľúbit‘, že tieto zmeny podporí.
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Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupiteľstva — navrhol vyradit‘ z programu
rokovania body „Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie komisie mestského
zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov“, „Návrh VZN Č !202OĺVZN
o podmienkach pridel‘ovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na
nájom“, „Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu investičného úveru na rekonštrukciu
ľadovej plochy zimného štadióna“ a „Návrh na schválenie podmienok a ťinancujúcej banky k
investičnému úveru na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna“. Uviedol, že je
potrebné zriadit‘ všetky mestské kornisie. nie iba jednu z nich. Zdóraznil, že poslanecký klub
.‚Nový Mikuláš“ odobrí akékol‘vek návrhy jednotlivých klubov, pokiaľ budú rešpektovat‘
pomerné zastúpenie mestského zastupiteľstva.

Následne poukázal na to. že o rekonštrukcii l‘adovej plochy by sa nemalo v takejto
forme rokovat‘, nakoľko hlavný kontrolór vo svojej správe uvádza. že dvakrát neúspešne
požiadal o informácie týkajúce sa zostatkov úverov poskytnutých SFRB. Hlavný kontrolór
zároveň dáva svoje stanovisko k tornu. Či sa prijatim úveru neprekroČia určité limity a zacitoval
zjeho vyjadrenia. v ktorom sa okrem mého uvádza. že ‚.mesto Liptovský Mikuláš neeviduje
žiadne ručiteľské záväzky. Vzhfadom na existujúce povinnosti mesta. ktoré z obsahového
hFadiska by mohli byť považované za záväzky mesta podobné ručiteFským záväzkom (FIN
MOS. as.. Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Mestské športové zariadenia a podobne).
požiadal som o vvčíslenie ich výšky 15.júla 2020. Do vypracovania tohto materiátu mi uvedená
informácia neho[a predložená:‘ VysvetFuje si to tak, že mestský úrad nepracuie dostatočne.
Poukázal na to. že v správe ..Návrh na schválenie podmienok a financujúcej batiky k
investičnému úveru na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna je bod v znení ‚.niesto
Liptovský Mikuláš Gnancuje mládežnícky hokejový klub formou poskytnutej dotácie. v
predošlých rokoch v sume 63 OOO- eur ročne, v roku 2020 v dósledku pandémie COVID-l9
boli dotácie krátené. čo predstavuje výšku 31 500.- eur z rozpočtu mesta a každoročne poskytuje
bezplatné tréningové hodiny v roČnom poČte 1 220 hodin. čo predstavuje sumu 122 000.- eur.
Finančné prostriedky vynaložené mestoni Liptovský Mikuláš na mládežnícky hokej
predstavujú ročne sumu 185 000.- eur. v roku 2020 sumu 153 500.- eur“ zaradený do
schvaľovacej časti. pričom by mal byť podľa neho súčasťou konštataČnej časti.

Ľuboš Trizna. zásrupca primátora mesta — ohradil sa voČi vyjadreniu Mgr. Kuhana. že ľudia na
rnestskoni úrade nepracujú dostatočne.

Mgr. Neset — uviedol. že na daných stretnutiach sa poslanci normálne dohodli, avšak predložený
materiál je zjeho polifadu katastrofou a nerešpektuje tůto dohodu.

Ing. Bobák — uviedol. že poslanci sa dohodli na štruktúre jednotlivých kornisií. avšak problém
vzniko] stým. že MUDr. Boďa trval na póvodnom návrhu a nechcel pripustiť žiadne zmenv.
Na základe toho je podFa neho vidieť, že niektoré poslanecké kluby nechcú, aby holi zriadené
mestské komisie, hoci na verejnosti tvrdia presný opak.

Mgr. Kiiltan — výsledkoni práce mesta bez mestských komisií sú tiež materiály predložené
s nepresnosťanii. Opdtovne poukázaL nato, že v minulosti boli poslanci rozdeFovaní do komisif
bez toho, aby sa nickto pýtal na ich názor, v ktorej komisii majú záujern pracovat‘.

MUDr. Miroslav Boďa, poslanec mestského zastupiteľstva — potvrdil vyjadrenie Ing. Bobáka,
že poslanci sa dohodli na štruktúre mestských konusu a zároveň poukázal na to, že v rámci
poslaneckého klubu „Nový Mikuláš“ zrejme eXistujú dva rózne názory. Vznikla totiž dohoda,
s ktorou sa zrejrne stotožnil aj MUDr. Barok a bola taká, že každý zo štyroch poslaneckých
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klubov nominuje do komisie po jednom svojom členovi, pričom následne sa diskutovalo o tom,
či poslednýrn piatym členorn bude zamestnanec mesta alebo človek mimo mestského úradu,
ktorý sav danej oblasti vyzná. Klub „SMER-SD, SNS, Národná koalícia“ by návrhy ostatných
troch poslaneckých klubov na členov komisií podporil bez výhrad. Detailnejšie sa roz.oberala
iba problematika zostávajúceho piateho člena, o ktorej móžu poslanci debatovať aj teraz
v rámci rozpravy. Pripomenul, že na základe rokovacieho poriadku sa rokovania komisie möže
zúčastniť ktorýkoľvek poslanec, pokiaľ ho daná téma zaujíma.

iefo — rozhodujúcu právornoc schval‘ovai‘ návrhy na členov komisií má mestské
zastupiteFstvo a nic skupina poslancov, ktorá sa zišla na daných siretnutiach, Ĺiviedol. že pokiaľ
nebude presadený ná\rh poslaneckých klubov blizkych primátorovi mesta. tak uznesenie
o mestských komisiách primáwr nepodpíše.

Inz. Bobák — poukázal na to. že MUDr. Barok navrhoval. aby v prípade troch kornisií bol
piatvm členom zástupca mestského úradu a v pripade troch komisií odborník z danej oblasti.
kiorch navrhnú kluby ..Nový Mikuláš‘ a Skutočne nezávislí poslanci. Klub ..SMFR-SD.
SNS. Národná koalícia“ nepredostrel žiadne svoje návrhy.

Mgr. Táňa Šufliarská. poslankyňa rnestského zastupiteFstva — nerozumie tornu. prečo rnestské
kornisie už dva roky nefungujú. pričom kľúč zastúpenia jednotliv‘ch poslaneckých klubov je
daný ponierným zastúpením poslancov v mestskom zastupitefstve.

lna. Cukerová — na prvom stretnutí zástupcovia poslaneckých klubov nedospeli k žiadnemu
Láveľu. čo potvrdili aj zástupcovia klubu „Nový Mikuláš“. Okrem mého sa predkladali aj
návľhy, v prípade ktorých by bob potrehné zmeniť rokovací poriadok a klub „SMER—SD. SNS.
Národná koalícia“ poslal návrh, že súhlasí s nomináciami klubu nezávislých poslancov.

Mgr. Kultan — jeho názor je taký, že niektorí poslanci s podporou primátora mesta nechcú
zriadiť mestské komisie s výnimkou komisie sociálnej a bytovej. Pred verejnost‘ou však
zastávajú iný názor.

MUDr. Boďa — cíti. že klub „Skutočne nezávislí poslanci“ zastáva skór názor, že v mestských
kornisiách by malo byť rcšpektované pornerné zastúpenie z mestského zastupiterstvu.

Ing. Géci — diskutovalo sa o róznych rnodeloch, pričom mal pocit. že všetko srnerovalo
k dohode o tom. že každý zo šiyroch klubov bude mat‘ jedného člena v každej kornisii. Klub
nezávislých poslancov vjadril výhrady ku trom navrhovanÝm menám mÝch poslaneckých
klubov. ktorí nic sú z radov poslancov, čo však nevnima ako nezáujem klubu vytvoriť mestské
komisie. PokiaF budú dané ni mená prehodnotené. klub nezávislých poslancov je pripravený
schvál iť všetky personálne norninácie.

jpjeR --dohoda bola wká. že poslanecké kluby predostrú svoje návrhy do 10. júla. čo však
nedodržah všetky poslanecké kluby, ktoré na dané stretnutie prišli nepripravené ..Myslí si. že
niektorí poslanci budú hľadať zakaždým nejakú zámienku. len aby nemuseli byt‘ komisie
zriadené.

Mgr. Anna Dvorščáková. poslankvňa mestského zastupitefstva — Ing. Géci povedal. že okrem
troch konkrétnych tnien nemá problém podporiť návrhy na personálne obsadenie komisit.
Poslanci majú možnosť v rámci poznieňujúcich návrhov prcdostrieť akékol‘vek zmeny a pokial‘
budú rešpektovať dohodnutú štruktúru ich zloženia, nemá problém ich podporit‘. Vzhľadom na

5



to. že primátor mesta odmietol všetky predošlé návrhy, rozhodol sa najpočetnejší klub „Nový
Mikuláš“, že nebude prihliadat‘ na početné zastúpenie poslancov v mestskom zastupiteľstve,
ale že každý zo štyroch poslaneckých klubov bude mať po jednom zástupcovi.

Ing. Bobák —je toho názoru, že poslanci by nemali kádrovat‘ nominantov mých poslaneckých
klubov aje potrebné, aby na zasadnutiach komisií boli zastúpení aj odborníci z praxe
pohybujúci sav danej oblasti.

Ing. Cukerová — nerozumie tornu. odkiaľ berú poslanci mandát na to. aby kádrovali
jednotlivých ľudí navrhovaných do komisií.

Ing. Géci — požiadal o desaťminútovú prestávku pred bodom programu o mestských komisiách,
pričom by uvítal, keby každý z poslaneckých kluhov predostrel pojednej nominácii do každej
kornisie. V takom pripade móže byť potom uznesenie veľmi rýchlo schválené.

Ing. Cukerová — primátor mesta citoval vystúpenia poslancov, avšak citácia jej vystúpenia
z predošlého zastupiteľstva. v ktorom objasnila to. čo dvaja jej predrečníci pochopili inak, už
nezaznela. Požiadala o preverenie. či na danom zasadnutí vystupovala. pretože určite sa hned‘
po uvedenom stretnutí poslancov vyjadrovala. Podotkla, že za rok a osem mesiacov sa v tejto
otázke zastupiteľstvo nikam nepohlo a každá strana má svoj vlastný názor a neprihliada na
návrhy mých kluhov. Primátor mesta avizoval, že v zmysle štatútu mesta neinóže materiát
o personálnoni obsadení predložiť. nakoľko ho od poslaneck‘ch klubov nedostal. Na základe
toho sa uskutočnili stretnutia zástupcov jednotlivých klubov. aby mohli byť primátorovi
predložené konkrétne návrhy. K poznámke uvedenej v pozvánke na toto zasadnutie. že
k danému bodu nebola predložená písomná správa, poslanci zareagovali tak, že daný materiál
obratom zaslali elektronicky a v editovateľnej podohe. Poprosila primátora, aby vysvetlil. prečo
návrh zaslaný poslancami, podFa jeho názoru nesplňa atribúty transparentnosti a objektívnosti.

Ing, Blcháč. PhD. — potvrdil, že má tento názor.

MUDr. Bod‘a — uviedol. že vznikla dohoda, že klub nezávislých poslancov predloží svoje
návrhy do 10. júla 2020. Opakovane hovoril. že bude súhlasif s akýmkoľvek návrhom na
piateho člena komisie a že ho möžu navrhnúť ostatné poslanecké kluby. pokiaľ pójde o človeka
z mestského úradu.

lne. Bobák — pripomenul. že na základe zákona o obecnom zriadení sú komisie orgánom
mesiského zastupitel‘stva. pričom na základe rokovacieho poriadku komisií. ktorý bol
schválený pred štyrmi roknii. móže členov kornisii navrhovat‘ primátor mesta. Tento bod je
v rozpore so zákonom a sú porušované práva mestského zastupiteľstva.

Mgr. Kultan — poukázal na to. že primátor mesta chce poučovať poslancov o fungovaní
samosprávy. pričom nekompetentne podpísal závázok 2,7 mil. €‚ o ktorom súd povedal. že
„postup žalovaného osobitne v rámci procesu uzatvárania dohody z 29. januára 2015 hol
natoľko neštandardný a tiež nekvaliťikovaný. že je na mieste považovat‘ ho za dóvod hodný
osobitného zretel‘a.“

Ing. Cukerová —. pozastavila sa nad tým, ako sa vlastne má nominovať piaty člen komisie, keď
ani neexistuje dohoda o zvyšných štyroch členoch.
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li. Blcháč, PhD. — ostatných štyroch členov nominujú poslanecké kluby — každý klub
nominuje jedného svojho zástupcu.

1n. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta poukázal na to, že podobný materiál bol na
zaslupiteľstvo predložený aj pred Vianocami v roku 2018 arovnako tak bolu krátko pred
zasadnutím predložených aj d‘alších šest‘ mých materiálov, Myslel si, že ked‘ sa neformálne
strelnú zástupcovia jednotlivých klubov. tak dójde k nejakej dohode. Preto sa pozastavil nad
návrhom materiálu. ktorý teraz predložili poslanci. keďže je vefmi podobný materiálu zo záveru
roka 2018 a nerešpektujc dohodu o rovnocennom zastúpení každého ZO štyroch poslaneckých
klubov. Je zástancom konštruktívneho konsenzu. pričom súhlasí s tým. aby piateho člena
z radov zatnestnancov mestského úradu vybrali ostatné poslanecké kluby. Zároveň poukázal na
to. že poslanci majú veľký záujem o sfunkčnenie mestských komisií. avšak na zasadnutie
komisie pre ochranu verejného záujmu. ktorá bola ako jediná zriadená ešte : roku 2018. neprišli
traja poslanci z radov opozície.

Mtr. Šufliarská — zopakovala svoj názor, že iuestské komisie by mali rešpektovať pomerné
zastúpenie jednotlivých klubov v mestskom zastupitel‘stve.

Mgr. Dvorščáková — uviedla, že návrh, aby bol každý klub zastúpený jednýrn členom, je
značným ústupkom zo strany najpočetnejšieho poslaneckého klubu. Zároveň upozornila, že do
návrhu uznesenia nemohli byt‘ zaradení navrhovaní zástupcovia klubu nezávislých poslancov
a klubu „SMER-SD. SNS, Národná koalícia“. nakoFko svoj návrh neposlali.

Ing. Čefo — poslanci vvt‘ahujú záležitosti z minulosti, no mala by sa za tým urobil‘ hrubá čiara
a rešpektovať sa rokovací poriadok a teda by sa mali zložil‘ komisie na základe pomemého
zastúpenia.

MUDr. Boďa — uviedol. že dohoda s MUDr. Barokom bola taká. že každý klub nominuje po
jednom členovi. pričom pomtka zo strany poslaneckého klubu ‚.SMER-SD. SNS. Národná
koalícia“ bola taká. že piateho člena nominuje klub ..Nový Mikuláš“. ked‘že má najviac
poslancov v zastupitel‘stve.

lnw,. Jozef Repaský, poslanec mestského zastupiteFstva — uviedol, že z rokovania komisie na
ochranu verejného záujmu sa ospravedlnil v dostatočnom predstihu ato kvöli pracovnej
vyťaženosti.

tng. Urbanovič uviedol, že aj v minulosti sa komisie zvolávali na trinástu hodinu a snažil sa
zúčastňovat‘ každého jej zasadnutia, pričont podľa zákona je zamestnávatel‘ povinný uvol‘nif
svojho zamestnanca, ak vykonáva činnost‘ mestského poslanca.

Ľ. Trizna — poukázal na vvjadrenie Mgr. Dvorščákovej na sociálnej sjeti, kde uviedla. že „v
rámci hl‘adania ccsty na schválenie kornisií sme tak veľrni ustúpili, že sme ako členovia
najväčšieho klubu sami súhlasili s maticou jeden človek za jeden klub“ Pred chvíl‘ou však
tvrdila, že nič také nepovedala.

ln. Cukerová poslanci sana prvom stretnutí nedohodli na žiadnom modeli. dohodli sa len na
tom, že zástupcovia poslaneckých klubov sa musia stretnút‘ opäť. zanalyzuje sa rokovací
poriadok a že kluby pošlú svoje personálne nominácie.

lnu. Urbanovič — poukázal na odlišné vyjaclrenia Mgr. Dvorščákovej.
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In. Čefo — k výzve niektorých občanov týkajúcej sa sfunkčnenia mestských komisií uviedol,
že sa ich spýtal, či takúto verejnú výzvu od nich doslal aj primátor mesta. Odpoveďou mu bob,
že to nic je jeho vec. Predpokladá, že Mgr. Dvorščáková svoje vyjadrenie napisala v zmysle, že
na stretnutí sa o tom rozpráva]o. ale nedohodlo.

E. Trizna — opätOvne prečítal vvhlásenie Mgr. Dvorščákovej .‚v rámci hJ‘adania cesty na
schvátenie komisií sme tak veľnii ustúpili. že sme ako členovia najvačšieho klubu Sami súhlasili
s maticou jeden človek za jeden klub. Navrhli sme členov za naše kluby. avšak Urbanovičov
a Triznov klub dodnes neposlali svoje návrhy.“ MUDr. Bod‘a vysvethl dóvody. prečo klub
..SMER-SD. SNS, Národná koalícia“ neposlal svoje návrhy a klub nezávislých poslancov svoje
návrhy poslal 16. júla 2020.

Ing. Bobák — poukázal na to, že poslanci diskutujú už viac ako hodinu a pol a nikam sa
neposunuli. V prvom rade by však mali všetci poslanci rešpektovať zákon o ohecnom zriadení.
Návrh, aby malv každej komisii po jednom členovi každý z poslanecký klubov a aby v prípade
troch komisií bol piatym členom zamestnanec mestského úradu a v prípade d‘alších troch
komisií odborník z praxe, nebol drihou stranou prijatý. Následne poukázal na dva posledně
body z desatora primátora, ktorými sa primátor mesta zaviazal riadiť po zvolení v roku 2014.

Ľ. Trizna — poukázal na to. že niektorí poslanci neprišli na 10 z 26-tich zasadnutí mestského
zastupiteľstva a mali by pieto zvážit‘, či sa nevzdajú svojho poslaneckého mandátu.

Ing. Bobák uviedol. že nikto nemá právo hodnotit‘ závažnost‘ dóvodov ospravedlnema
poslancov z neúčasti na niektoroni zo zasadnutí.

Ing. Blcháč. PhD. — ven!, že stretnutie, ktoré inicioval MUDr. Barok. prebehlo korektne a dójde
ku konsenzu. Teraz po vystúpeniach poslancov má však opačný názor. Poslanci stále majú
možnosť stiahnuť bod programu ‚.Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie komisií
mestského zastupiteľstva. vofba ich predsedov a čIenov s tým, že na základe konsenzu
všetkých poslaneckých klubov by bol predložený nový návrh. V reakcii na dodržiavanie
..desatora primátora poznamenal, že ak má niekto problém s prikázaníni č. 10. móže si
vyžiadať inf‘ormáciu, ako utešenie rástol majetok mesta počas primátorovania Jána Blcháča
v rokoch 2007— 2010, potom v rokoch 2014—2018 a takisto v tomto volebnom období.

V rozprave zaznel návrh, aby boli z programu vyradené body „Personálne otázky:
Návrh na personálne ohsadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, vol‘ba
predsedu a členov, „Návrh VZN č 12020!VZN o podmienkach prideľovania bytov vo
vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom“, pričom poukázal na to. že okresná
prokuratúra upozornila mestské zastupiteľstvo na nečinnosť v tejto veci. Zároveň 13. júla 2020
požiadal hlavného kontrolóra, aby vykonal bezodkladnú kontrolu procesu schvaľovania
a ohsadzovania komisie sociálnej a bytovej a súvisiaceho procesu schvaľovania VZN
o podmienkach prideľovania hytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. Dodnes nemá
informáciu o tom. že by sa hlavný kontrolór začal touto problematikou zaoberať. Doposiaľ
mesto priMo na nájomnom o 34 818 €.

K návrhu vvradiť z programu body „Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu
investičného úveru na rekonštrukciu ľadovej ploch zimného štadióna“ a ..Návrh na schválenie
podmienok a flnancujúcej banky k investičnému úveru na rekonštrukciu ľadovej plochy
zimného štadióna“ povedal. že investícia zo strany mesta je sprevádzaná dotáciou zo strany
SZĽH vo výške 121 000€. ktorá je podmienená pnijatím tohto uznesenia vrátane informácie
o tom. aké množstvo fnancií mesto vvnakladá na mládežnicky hokej. Na projekte sa zároveň
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Finančne podieľa aj spoločnosf JL aréna, s.r.o. vo výške 10%. Upriamil pozornosť poslancov
na to. že v súčasnosti už prehieha sút‘až a mesto má so spoločnost‘ou JL aréna. s.r.o. podpísanú
koncesnú zmluvu, na základe ktorej jej platí roČne 320 000€ za spravovanie zimného štadióna.
Aj v prípade. že nedójde k ľekonštrukcii ľadovej plochy a tá tak nejme nebude mód‘ slúžit‘
svojmu účelu. mesto bude na základe koncesnej zmluvy nad‘alej povinné platit‘ plnú sumu
320 000 € za správu zimného štadióna. Reálne tak hrozí, že mládežnícke tírny ani seniori
nebudú mať kde trénovat‘ a hrat‘ sút‘aže. Následne poukázal nato, že tento záväzok vyplývajúci
z koncesnej zmluvy, ktorá sa nedá vypovedat‘, je vóbec najväčším záväzkom mesta, ktorý sa
nepočíta do dlhovej služby. Túto skutočnost‘ dal do pozornosti hlavnému kontrolórovi.

Primátor mesta pred hlasovaním o programe vyhlásil desat‘minútovú prestávku.

Mgr. Miroslav Neset, predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— program rokovania ako ce]ok zverejnený na úradnej tabuli — jednomyseľne schválený
(23 poslancov za);

- pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana vyradit‘ z programu body č. 10, 11, 2, 13 — neplatné
hlasovanie vzhľadom na nefunkčnost‘ hlasovacej jednotky Ing. Cukerovej (12 poslancov za,
II proti. 1 nehlasoval):

— opakované hlasovanie o pozmeňtúcom návrhu Mgr. Kultana — vyradiť z programu body č.
10. 11. 12. 13 — návrh schválený (13 poslancov za. 11 proti);

— návrh primátora mesta — vyradiť z programu bod č. 5 — schválený (9 poslancov za. 10 proti.
3 sa zdržali hlasovania. 2 nehlasovali);

Ing. Čefo — stiahol svoj pozmeňuj úd návrh.

Ing. Blcháč. PhD. — vyhlásil 30-minútovú technickú prestávku na úpravu programu 21 na
stretnutie poslancckch kluhov. kde by sa mali dohodnút‘ na zložení komisií MsZ. Po prestávke
udelil na požiadanie slovo obyvatefovi mesta Liptovský Mikuláš p. Vojkovičovi.

Rudolf Vojkovič. občan—poprosil poslancovo vyjadrenie. aký bude ďalší osud ľadovej plochy
na zimnom štadióne. ked‘že z programu vyradili body tÝkajúce sa jej nevyhnutnej
rekonštrukci e.

PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Lrčenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice
3/ Vol‘ba návrhovej komisie
4/ Schválenie programu rokovania
5/ Personálne otázky:

Návrh na personálnc ohsadeuie komisií mestského zastupiteľstva, vol‘ba ich
predsedov a členov

6/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečnélio účtu mesta
Liptovský Mikuláš na rok 2019

7/ Návrh Záverečnélio účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019
8/ Uzeniný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 6 — návrh

9/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta
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10/ Návrh Dodatku Č. 3 ku koncesnej zrnluve medzi mestom Liptovský Mikuláš
a spoloČnosťou JL aréna, s. r. o. ‚

lil VZN Č. .../2020/VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN Č. 1/2O18IVZN o trhovom
poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania shižieb na trhovom
mieste — pruležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš
(Trhový poriadok

12/ lnformáeia o Činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
13/ lnterpeláck iosiancov
14/ Informácie
15/ Záver

5/ PERSONÁLNE OTÁZKY. NÁVRH NA PERSONÁLNE OBSADEYIE KOMISIÍ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA, VOLBA ICH PREDSEDOV A ČLENOV

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta uviedol, že nevie, kto má daný materiát predložiť,
nakoľko na ňom nic je uvedené rneno predkladateľa. Na základe nových skutočností, keďže
poslanci plánujú schválenie záverečného účtu mesta v takej podobe, že ho nebude móct‘
podpísat‘, navrhol, aby bol materiál dopracovaný a inohol byt‘ schválený v priebehu budúceho
týždňa. Teraz vznikla patová situácia, keďže materiál nemá kto predložit‘.

ln. Čefo — za seba může povedať, že návrh primátora je pre neho prijateľn. nemůže však
hovorit‘ za ostatných poslancov.

Ing. Blcháč. PhD. — uviedol. že podfa štatútu mesta mčže takýto materiál predložiť Len primátor
nwsta.

ln. Géci — poslanci sa zbodli. že v súčasnom znení sa materiál nedá predložiť. pretože na
základe dohody. ktorá vznikla počas stretnutia zástupcov jednotlivých k]uhov. si vyžaduje
drohnú administratívnu úpravu v rokovacom poriadku. Prikláňa sa preto k alternatfve. aby bol
materiál predložený primátorom mesta na najhližšom zasadnutí. Nejde o nevůFu poslancov. ale
o procesnú záležitost‘.

Ina. Četb — potom to už teda nic je otázka toho, či poslanci chcú alebo nechcú o personálnom
obsadení komisií rokovat‘.

Mr. Kultan — v zmysle rokovacieho poriadku majú poslanci právo kedykol‘vek zaradiť nový
bod do programu a teda aj na záver tohto zasadnutia je možné zaradit‘ body týkajúce sa zmeny
rokovacieho poriadku. Poukázal na to, že aj pri schvaľovaní prostriedkov na rekonštrukciu
futbalového štadióna boli poslanci presviedčaní o tom. žeje to možné spravit‘ len formou úveru
a nic z rezervného fondu. čo sa ukázalo ako chybná informácia. Rekonštrukcia zimného
štadióna je rovnaký prípad a je možné využit‘ vlastné flnancie mesta z rezervného Fondu.

lnu. Cukerová — holi doručené personálne návrhy za všetky štvri poslanecké kluby. Tri mená
huti doručené zo strany ktubov ..Nový Mikuláš“ a ‚.Skutočne nezávislí poslanci‘. Stvrté meno
navrhol klub nezávislých poslancov, klub ‚.SMER-SD. SNS. Národná koalícia‘ uviedol. že
súhlasí s nomináciami klubu nezávislých poslancov. Následne bob do správy doplnené. že
hodů akceptované návrhy klubov priamo počas rozpravy vo forme pozmeňujúcich návrhov.
Ked‘že návrh může podl‘a štatútu mesta predložit‘ len primátor, má právo ho v určitých bodoch
pozrneniť. Dnes sa poslanci dohodli na tom. že panuje všeobecná vót‘a personálne obsadit‘
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komisie mestského zastupiteľstva. To si však vyžaduje úpravu rokovacieho poriadku
mestských komisií tak, aby formulácia po novom znela, že komisie „sú minimálne paťčlenné“.
V priebehu rokovania móže byt‘ do programu zaradený nový bod, ak to schvália tri pätiny
prítomných poslancov. Dnes sa poslanci dohodli na menách vjednotlivých kon]isiách a na tom.
žeje potrebné urobit‘ zmenu rokovacieho poriadku.

lutz. Lrbanovič — mimo mikrofónu uviedol. že on so žiadnou dohodou ncsúhlasil.

Ing. Cukerová — práve sa ukázalo. kto bráni sťunkčneniu mestských komisií. Ing. L‘rbanovič
odišiel z rokovania s tým. že ak nebude podl‘a nebo. tak sa radšej nedohodne. BoIi pritom
ochotni pristúpiť na to. aby štyroch predsedov komisií mala poslanecká menšina, kým väčšina
len dvoch predsedov.

Mgr. Kultan — je dohodnutý kYúč. samotné mená aj dohoda na zmene v rokovacom poriadku.
Pokiaľ poslanci chcú zriadiť komisie. móže sa to udiať už priamo na tomto zasadnuti.

Ing. Cukerová — poukázala na to, že pokiaľ je na to vóľa. tak je pripravený materiál, ktorý
podporuje väčšina poslaneckého zboru aje zároveň možné veľrni rýchlo zrnenit‘ predmetnú
čast‘ rokovacieho poriadku.

Ing. Blcháč, PhD. — zopakoval, že mestské zastupiteľstvo sa bude musieť stretnúť o niekol‘ko
dni opäť kyčli záverečnému účtu a podľa jeho názoru je preto lepšie, aby sa situácia trochu
upokojila a materiál sa niohol do tej doby dókladne pripraviť.

Ing. Géci — uviedol. že debaty poslaneckých zástupcov bo]i konštruktívne a materiál je v takom
stave. aby sa o ňom mohlo verejne diskutovať. Sú k dispozícii dve možnosti: schválit‘
personálne ohsadenie horúcou ihlou“ na tomto zasadnutí alebo záležitost‘ pľcsunúť na
nasledujúci týždeň. Neprikláňa sa k žiadnej z týchto možnosti, želá si však, aby holo uznesenie
schválené v takej Forme. aby bob platné a poslanci sa potom nemuseli k nemu vracať.

Mgr. Kultan — myslí si. že zastupitefstvoje schopné schváliť uznesenie už na tomto zasadnutí.

Ing. Cukerová — verí tomu, že to, na čom sa poslanci dohodli, bude platiť aj o ýždeň.

Ing. Urbanovič — Zo stľeÉnutia predsedov poslaneckých klubov odišiel, pretože členovia jeho
poslaneckého klubu zastávajú taký názor, aby každý zo štyroch kluhov nominoval po jednom
členovi a piateho člena budú menovat‘ z radov zamestnancov mesta „Nový Mikuláš“ a
„Skutočne nezávislí poslanci“. Poukázal na to, že s členmi svojho poslaneckého klubu nemal
prediskutovanú otázku toho, či sú za to, aby sa pozmenila formulácia v rokovacom poriadku
mestských komisií a mohli mať aj viac ako päť členov. Ohradil sa voči názoru, že by nechcel
zriadiť mestské kornisie.

Ing. Cukerová — zopakovala. že zástupcovia poslaneckých klubov sa dohodli. pričom
poslanecké kluby ..Nový Mikuláš“ a ..Skutočne nezávisli poslanci“ urobili obrovský ústupok
vtom, že netrvali na väčšinovom zastúpení v komisiách a na menovaní predsedov koinisií. Ing.
Urbanovič však nemieni ustúpiť z ničoho.

Ing. Repaský — požiadal. aby mu mohlo byť na základe rokovacieho poriadku udelené slovo
a mohol vvstúpif v rozprave. Zároveň požiadal o udelenie slova hlavnému kontrolórovi. ktorÝ
sa chce k téme vvjadrif.
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Mr. Martin Alušic, hlavný kontrolér mesta — zacitoval zo stanoviska Okresnej prokuratúry
v Liptovskom Mikuláši, v ktorom sa uvádza. že .‚vytvorcnie tohto orgánu (mestské komisie)je
vo výhradnej právomoci obecného zastupiteľstva. Starosta obce nemá oprávnenie zasialmut‘ do
procesu krcácie komisií obecným zastupiteľstvom.“ Pokiaľ sa v štatúte mesta nachádza
obmedzenie. že členov komisií může navrhovať iba primátor mesta, je to v rozpore s zákonom.
Pokiaľ chcú poslanci schváliť personálne obsadeníe komisií, můžu tak spravíť a nedůjcle
k rozporu so zákonom. Následne zacitovat z rokovacicho poriadku. v klorom sa uvádza. že
.‚predsedajúci nekomentuje vystúpenia poslancov. může vvslúpit kedvkoľvek V rozprave. musí
ale odovzdať vedenie schódze mémU“. Všetci prítomní by sa mati správať důstojne a na
patričnej úrovni.

JnQ. Blcháč. PhD. — v súvislosti s vvjadrenírn okresnej prokuratúrv poukázal na to, že htavný
kontrolér sa ešte neodhodlat oworiť kontrolu kreácie komisie sociálnej a bvtovej. l-ftavn
kontrolór vytrhol citáciu z kontextu a mýlí sa, pokiaľ tvrdí, že mestské zastupitct‘stvo porušuje
zákon tým, že iha primátor mesta může predkladať personátne otázky.

Mnr. Alušic — uviedol. že citáciu nevytrhol z kontextu. citoval ju doslovne a primátor mesta by
ako predsedajúci nemal komenrnvat‘ ostatně vystúpenia.

lnu. Blcháč. PhD. — vyprosí si. aby mu hlavný kontrotór skákat do reči a správat sa tak. ako sa
spľáva.

tnu. Cukerová — zacitovata z rokovacieho poriadku, v ktorom sa uvádza, že „do rozpravy o
prerokúvanom bode sa poslanci prihlasujú sttačením hlasovacieho zariadenia. Predsedajúci
prečíta zoznarn prihlásených rečníkov postancov a uzavrie možnost‘ prihlásenia sado rozpravy.
Ostatní účastníci zasadnutia mestského zastupiteľstva požiadajú o slovo písoinne alebo
zdvihnutím ruky. Predsedajúci udelí slovo najskór poslancom v poradí, v akom sa do rozpravy
prihlásili a po nich ostatným účastníkom zasadnutia mestského zastupiteľstva.“ Myslí si, že
medzi ostatných účastnfkov zasadnutia patrí aj htavný kontrolér.

1n. Blcháč, PhD. — zdůraznil, že hlavnému kontrolórovi udelil slovo. a to na základe
požiadavky Ing. Repaského.

lnu. lirhanovič — uviedol, že takéto správanie poslancov nepatrí na půdu mestského
zastupitel‘stva. pričom poukázal na to, že Ing. Cukerová príiiš často mení svoj názor.

Ing. Blcháč. PhD. — uviedol. že daný materiál nemůže predložiť. nakoľko nemá k dispozícii
materiát. Sp‘tal sa preto poslancov. či niekto z nich má záujem ho predložiť.

Ing. Cukerová — myslí si, že nemá význam. aby materiál predkladal niekto z poslancov.
nakol‘ko v prípade prijatia uznesenia by ho primátor nepodpísal. V iakom prípade je jeho
prcdloženie len stratou času.

Ing. Blcháč. PhD. — uviedoL že pokiaľ materiál predloží niekto iný. bude mat‘ zrejrne problém
ho podpísať. Zopakoval, že podľa jeho názoru je preto lepšíc. aby sa situácia trochu upokojila
a materiál sa mohol důkladne pripravit‘. Vzhľadom na to, že žiadnv z poslancov nechce
predložíť materiál, je možné sa posunút‘ k ďalšiemu bodu programu rokovania.
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6/ ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2019

Správu predložil Mgr. Martin Alušic. hlavný kontrolór mesta. Na úvod pripomenul. že
tento materiál už bol predmetom rokovania, Formulácia predchádzajúceho materiálu bota
hnaná snahou o určitý konsenzus a mediáciu. čo sa žiaľ nepodarilo a následne bob vetované
uznesenie. ktorým mestské zastupiteľstvo vzalo jeho stanovisko na vedomic. Tomu však
celkom nerozumíe, pretože mestské zasiupitel‘stvo už v podstate .spotrebovaio“ dané
uzneseuie tým. že si ho vypočulo. preto nevie. ako je možné ho vetovat‘. To bola jedna jeho
výhrada k tomu. že sa tento materiál musí opátovne prerokovávať. Druhá čast‘ sa týLa jeho
kritiky doplnenia novÝch položiek do rozpočtu. konkrétne námatkovou kontrolou zistil
doplnenie rekonštrukcie ulic Zg. Vrhického a Jilemnického. Podľa zásad rozpočtového
hospodárenia. ak by aj existovala diskusia. ktorá prebieha v meste ohľadoin toho. či primátor
může každý deň zvyšovať alebo meniť rozpočet o 20 tis. € na položku. jednoznačne je tam
uvedené, že primátor může meniť rozpočet medzi položkami. Legislatíva nedáva primátorovi
žiadne oprávnenie doplnit‘ do rozpočtu novů položku. Podotkol. že primátor mesta v texte.
ktorým odůvodňoval vetovanie tohto uznesenia. spomínal tabul‘ku, ktorá mala byť pĎ.odne

schvaľovaná na externé financovanie za účelom rekonštrukcie jednotlivých ulic. Avšak
v uznesení. ktoré dal hlavný kontrolór ako prflohu k svojmu stanovisku. schválenie tejto
tabul‘kv nic je. Suma. horů mestské zastupiteFstvo v rozpočte schválilo, je totožná s tabul‘kou.
ktoráje tiež prílohou, kde sa však tieto dve ulice nenachádzajú. To je len odóvodncuic. prečo
si nemyslí, že důvody vetovania tohto uznesenia holi správne a považoval za potrehné mestské
zastupitel‘stvo na to upozorniť.

Dalej pripomenul. že primátor mesta zrušil útvar hlavného kontrolóra a zároveň zistil,
že v položke na kontroly je rozpočtovaná nula, to znamená, že hlavný kontrolór disponuje len
prostriedkarni na svoj plat. V súvislosti s kontrolou skládky vo Veternej Porube, ktorú začal,
považuje za nevyhnutné použit‘ služby znalca. Týka sa to aj ďalšej kontroly, ktorú začal a súvisí
50 zmluvou o dielo s firmou APERA na zimný štadión, pretože jeho predbežné závery sú také.
že postup, ktorý bol zvolený, nic je správny. Ci však došlo aj k pochybeniu, ktoré malo následky
pre rozpočet mesta, momentálne bez znaleckého posudku nevie povedat‘. Informoval, že
požiadal primátora, aby presunul sumu 15 000 € (ide o odhad) na vykonanie týchto kontrol
s tým, že tieto prostricdky sa použijú na prizvanie tretích osůb, odbonte spůsobilých, na čo má
v zmysle zákona právo. Primátor mesta zatial‘ na túto jeho požiadavku nereagoval a mysli si.
že je jasné, že mu tieto finančné prostriedky nepresunie, preto požiadal poslancov ako svoj
nadriadený orgán. aby prípadne zvážili v rámci uznesenia tkajúceho sa záverečného účtu alcho
ďalšich hodov rokovania, či je možné tieto finančné prostriedky na uvedené kontroly presunút‘.

\4r. Šut1iarská — pripomenula. že mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 25. 6. 2020 uznesenic
Č. 40/2020. ktorým zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
S veľkým prekvapením zistila na stránke mesta, že primátor mesta toto uznesenie nepodpísal.
LIdivujeju, že aj keď tento aktprebehol, tj. poslanci 19-timi hlasmi zobrali správu na vedomie,
uznesenie nebolo podpísané. Obrátila sa na hlavného kontrolóra v súvislosti s materiálom,
ktorý predkladal na minulom zasadnutí — pridal k nemu niekořko vici, z ktorých sa sústredila
na dve state, kde k nepodpísaniu uvedeného uznesenia hlavný konirolór uvádza:Wznesenie
bob vykonané prijatím uznesenia. Jeho d‘alší výkon. ktorÝ mal byť pozastavený, je nezmysel
z pohľadu formálnej logiky:‘ V súvislosti s tým požiadala hlavného kontrolóra, aby všetkýrn
prítomným vysvetlil toto vyjadrenie. t. j. aký je rozdiel medzi uznesením. kioré mestské
zastupiteľstvo bene na vedomie a uzneseníiu. ktoné má schval‘ovaciu časť a teda aj určitú
vykonateFnosť. Ďalej požiadala o vysvetlenie k textu: „Rekonštrukcia ulíc Z. Vrbického
a Jilemnického nebola schválená v rozpočte. Existencia tabuľky v materiáli, kde sa nachádza
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návrh rozpočtu. nemóže znamenat‘ schválenie položky, resp. že vóbec tahuľku zastupiteľstvo
schválilo. Co zastupiteľstvo schválilo, je uvedené v uznesení. V časti III. bod 4 uznesenia je
schválený kapitálový rozpočet vo výške výdavkov 5 726 167,- Eur. V tabuľke 3 rozpočtu na
strane 189 až 208 nazvanej .sozpočet kapitálových výdavkov mesta“je výpis položiek, ktorých
výdavky tvoria presne tú istú stirnu, teda 5 726 167,- Eur. Je evidentné, že žiadna položka
týkajúca sa rekonštrukcie Z. Vrhického a Jilemnického sa tam nenachádza. Preto nic je možné
konštatovať mé, než skutočnosf. že primátor mesta sa snaží zavádzať verejnosť a poslancov
zastupitefstva. Nic je možné konštatovať mé, než to, že primátor v zmysle platných pravidiel
rozpočtového hospodárcnia nedostat od zastupiteľstva právomoc vytvárat‘ v rozpočte nové
položky.“ Požiadala hlavného kontrolóra. aby sa k tornu bližšie vyjadril. V súvislosti
s tvrdením. že primátor prekročil svoju právomoc, požiadala o v)jadrcnie, ako závažné je toto
porušenie pravidiel a čo s tým podľa názoru hlavného kontrolóra méžu robiť poslanci. ked‘že
sú spomenutí v tomto texte.

Mar. Alušic — sistačné právo primátora znamená, že uznesenie, ktoré bob prijaté, bude mať
v budúcnosti určité následky. Preto zákon hovorí o tom. že primátor móže pozastavit‘ výkon
uznesenia tým, že ho nepodpíše. Pokial‘ ale MsZ niečo zobralo na vedomic, tým je to ukončené.
Moment. ktorm uznesenie bob vykonané. sa stal tým, kedv poslanci hlasovati. Preto celkom
nerozuniie uvedenému vetovaniu Je to pravdepodobne spósob. akýrn sa dá povedať názor na
jeho správu, ale z poht‘adu formátnej logiky sistačné právo pri tomto type uznesenia. ktorýrn sa
niečo bene na vedomie. sa nevykonáva. Co sa týka rekonštrukcie uvedených dvoch ulic.
nevytučuje. že tých položiek boto viac. ale námatkovou kontrolou prišiel práve na úcto dve
ulice. Podľa nehoje to rov naký právn režim ako v prípade firmy APERA a zimného štadióna.
To znamená. že tieto rekonštrukcie prebehli bez právneho dóvodu a zmluva o dieloje podl‘a
neho od začiatklL ahsolútne neplatná. Podl‘a zákona. pokiaľ došlo k plneniu na základe práv nebo
úkonu, ktorý odpadol. ateho ktorý bol od začiatku neplatný. má ten, kto niečo vykonat. v tomto

prípade firma. ktorá vykonala rekonštrukciu (Cestné stavby) nárok na bezdóvodné obohatcnic.
o ktoré sa mesto obohatilo. Nehýva však zvvkom. že by výška finančných prostniedkov, ktoré
boli vynaložené na konkrétnu rekonštrukciu. bola rovnaká ako je suma bczdóvodného
obohatenia. Teoreticky móže byť rézna. ale inak ako znaleckým posudkom to nic je možné
zistit‘. Toto je jeho názor a myslí si. že je úplne jednoznačné (konzultoval to aj s kontrolórmi
z mých miest). že nové položky v kapitálovom rozpočte primátor bez súhlasu mestského
zastupiteľstva nenióže doplňať.

1n2. Blcháč. PhD. — v záverečnom slove pripomenul. že mestskÝ úrad v Liptovskom Mikuláši
dokázal v minulom roku napriek tomu. že mestské zastupiteľstvo neschválilo 2-miliónovú
rekonštrukciu. nájst‘ peniaze v hežných príjmoch nato, aby ich mohol premenit‘ na kapitálové
výdavky a tak mesto mohlo dokončit‘ ulicu Z. Vrhického a zrekonštruovat‘ ulici.i Jilemnického
v starom meste. Ak má hlavný kontrolér takéto podozrenia. odporučil mu. aby dal podanie na
prokLlratúru. Pokiaf pochybil on ako primátor alebo pochybil niekto iný. hude za to dest‘
zodpovcdnosť. Je rád, že Éieto ulice bo[i urobené a podFa názoru vedenia mesta bdi urobené
úplne korektne. Pokiaľ sa hlavný kontrolér vo svojej správe odvoláva na uznesenie k rozpočtu
mesta. ktoré boío prUaté vo februári, myslí si, že tam je jasne uvedené, čo všetko sa schválilo
a schválil sa celý rozpočet. nielen uznesenie. V rozpočte sa objavuje aj táto akcia a to. že boto
zmenené jej flnancovanie z externých zdrojov na financovanie z bežných výdavkov, je výklad
vedenia mesta, Pokial‘ má hlavný kontrolér iný výklad a absolvoval určité konzultácie. má
možnost‘ konať tak ako to už prezentovat v mom prípade, ale nech nepresviedča dopredu, že je
niečo zlé. Pretože ak toto hovorí a nepotvrdí sa to, bude to mat‘ určité následky. Odmieta. aby
hlavný kontrolór takto hodnotil rekonštrukcie ulíc Z. Vrbického a Jilemnického, pretože podľa
názoru vedenia mesta to boto urobené v súlade s rozpočtovými pravidlami mesta, so zákonorn
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o rozpočtových pravidlách, atď. Hlavnému kontrolórovi neberie jeho videnie, je to \‘šak aj
otázka kompetentnosti a znalosti problematiky.

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 poslancov za. 1 nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 49/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

7/ NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK
2019

Návrh predložila PhDr. Marcela Jašková. vedúca finančného odboru MsÚ. Uviedla. že
mesto Liptovský Mikuláš za rok 2019 finančne usporiadalo celé svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovm organizáciám i k právnickým a fyzickým
osobám. ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu. Tiež usporiadalo finančné vzťahy
k štátnernu rozpočtu, šlálnym fondont rozpočtom mých obci a k rozpočtoni vyšších územných
celkov. Učtovná závierka bolu s kladným hospodárskvm výsledkom. hola overená audáorom.
ktorý toto overente potvrdil svojím písornným výrokom. Záverečný účet ako dokument mesta
obsahuje údaje o plnení rozpočtu v predpísanom čtenení. bilanciu aktív, pasiv. prehFad o stave
a vÝvoji dIku, údaje o hospodárení príspevkových organizácií. Výsledok rozpočtového
hospodárenia po usporiadani finančných vzťahov za rok 2019 je prehvtok vo výške
1 119 902.34 E. Preto vedenie mesta navrhuje previest tieto finančně zdroje do rezervného
fondu mesta Liptovský Mikuláš v súlade s 15 a 16 zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových
pravidtách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu je
v súlade So zákonom a mesto je povinné ho prerokovaf najneskör do 6 mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka. t. j. do 30. 6. 2020. Dodržanie tejto povinnosti overuje v zmysbe 16 ods.
3 audítor, ktorý je v pripade zistenia porušenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona
povinný v súlade s 4 pRomne oznámíť tieto skutočnosti Ministerstvu flnancií SR. Právna
úprava záverečného účtu v * 16 zákona č. 583/2004 Z. z. ustanovuje postup zostavenia
a schválenia záverečného účtu mesta. Prerokovanie záverečného účtu mesta v zmvsle 16 ods.
10 sa uzatvára jedným z dvoch výrokov, ato: podľa písm. a) sa celoročně hospodárenie
schvaľuje bez výhrad. podFa písm. b) sa ceboročné hospodárenie schvaľuje s výhradami.
V prípade schválenia záverečného účtu s výhradami je mestské zastupiteľstvo povinné prijať
opatrenia na nápravu nedostatkov, V súlade s 20 zákona č. 58312004 Z. z. möže MF R
subjektu, ktorý nemá schválený záverečný účet. uložit‘ sankciu za nesplnenie tejto povinnosti.
Mesto Liptovský Mikuláš má čast‘ svojho rozpočtu zarozpočtovanú vo výdavkových
finančných operáciách so zdrojom krytia 46 — rezervný fond. Túto sumu používa na krytie a na
splácanie islín bankových úverov a dlhodobých záväzkov. K 3L 7. 2020 bol stav rezervného
fandu vo výške 104 988€. Po úhrade úverov, splátok istín úverova dlhodobých záväzkov bude
K 31. 8. 2020 zostatok 13 372.70 E. Mesto Liptovský Mikuláš má schválený rozpočet. v ktorom
sú zahrnuté určité splátky práve z rezervného Fondu, preto tieto splátky potrehuje realizovať.
Odklad splátok hankových úverov neprichádza do úvahy. pretože úrokové sadzhy by sa zvýšili
v neprospech mesta. Zároveň mesto potrebuje mať v rezervnom fonde aj určitú rezervu podFa

10 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách na odstránenie havarijného stavu majetku obce
a likvidácie škód spósobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou.
Preto nemóže byť stav rezervného Fondu v takejto nízkej hodnote, ale musí byt‘ dostatočná
rezerva. Takisto sa rezervný fond používa na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjrnaini
a výdavkami počas rozpočtového roka, nakoľko podielové dane prichádzajú vždy až okolo 20-
teho v danom mesiaci a mesto potrebuje mesačne včas splácať všetky závazky. preto je
potrebné rezervný fond previesť a nevyčerpat‘ ho úplne.
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Mgr. Kultan — predložil dva pozmeňujúce návrhy. V prvom navrhol zmenu textu v časti III.
‚.schval‘uje“ v bode 1 v znení:

‚.1. hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019v súlade s 16 ods. 10 písm. b) zákona
Č. 583!2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znenf neskoršfch predpisov —

s výhradou. ktorou je spósoh využívania kompetencie primátora mesta pri vykonávaní zmien
rozpočtu mesta, a to v zmysle upozornenia htavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš“

V druhom navrbol do časti 111. doplniť body 7 a 8 v znení:

‚.7. Dodatok k smernici ..Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“
v nasledovnom znení:
a) v 5 bod 5.2 písmeno a) sa doplňa na konice text nasledovného znenia: „ Takéto zrneny
tozpočt U rnóže pr/má/o; v/cc/tw! rozpočlovej položke vykonat‘ iba tak, aby celková výka
všeikých zrn/en vykonaných na clatw/ položke ncpres/ahla vjet/non; rozpočlovorn roku vinni;
20 000 F.
h) v 5 bod 6 sa póvodný text nahrádza textom: ‚. Q vykonaných rozpočtovÝch
opa/ren/ach ved/e mes/o operativami ci/t/cadu. O vyko;zaných rozpočtových :menách
schl‘álCt2ych jflit)tátOtOfl1 tttesta pot/cha pt/taň/or ames/a pLvotnnz in/bnnatívnu prch‘u

;ncstské;;zz; :astup/teLstvzí na každo,n rokovaní ‚nestského zastupUcľsn.‘a. Správa musí
ohsahoať :o:nam všcikých ztli/em; rozpočti; vykonaných 1‘ kompeíenc// primátora nwsta
V JBíSltlŠnOUl mok;;.
8. použitie prostrieclkov rezervného Fondu vo výške 340 000 € na investičnú akciu:
..Rekonštrukcia a modernizácia

— Rekonštrukcia l‘adovej plochy zimného štadióna“ ajej
zaradenie do rozpočtu mesta v roku 2020.“

K svojmu pozmeňujúcernu návrhu uviedol. že si dókladne prezrel údaje v schválenom
rozpočte. Uvádza sav ňom. že stav rezervného Fondu k 31. 12. 2019 predstavoval 860 tis. E.
to znamená, že ak má byť rezerva minimálne 500 tis. E, je logické, že do rozpočtu na tento
rok by malo byť zapojených maximálne 350 tis. E.Pre informáciu poslancom uviedol. že do
rozpočtu na tento rok boll do rezervného Fondu narozpočtované finančné prostriedky vo výške
I 250 tis. E. t. j. peniaze. ktoré sa predpokladati a mali sa ešte len dnes schváliť. Vymenoval
jednotlivé položky, ktoré tvoria túto sumu. Pripomenul. že ak k 31. 12. 2019 bob na účte
rezervného fondu 860 tis. € a v záverečnom účte vedenie mesta navrhuje využitie rezervného
fondu vo výške I 250 tis. (E. spolu je to cca 2 nul. E. Keď sa suma 2 mil. E zníži o 1 250tis. E.
zostáva 750 tis. E. preto je presvedčený. že položku ..ľadová plocha“ v sumc 340 tis. E je
možné do rozpočtu zaradiť a napriek tornu zostane v rezervnom fonde podstatne viac peňazí
akoje v ňom v súčasnosti. Navyše možno predpokladať. že súťažou sa suma 340 tis. E zníži.
podľa jeho názoru niinirnálne o 50 tis. E. Dalej sa zaujímal. kde mesto šetrilo okrem toho, že
znížilo prispevok Hokejoým talentorn a MPK Tatran. Podľa neho nebola zatiaľ celá suma
1 250 tis. E vyčerpaná, tj. bude sa čerpať aj do budúcnosti na to, čo boto naplánované. PokiaF
sa vedeniu mesta zdá, že na rezervnom fonde je rnenej. móže sa pripraviť zmena rozpočtu —

zmena krytia v niektorých z uvedených položiek a na rezervnom Fonde sa nióže ponechať
uvedených 500 tis. E. Pripomenul, že pravidlo, že na rezervnom Fonde by malo zostať 500 tis.
E, ktoréje tu porušované (teraz zostáva na RF ten 13 tis. E), nieje zákonné pravidlo, t. j. nic
príkazové, atc je to pravidlo. ktoré by maL dodržiavať dobrý hospodár, Čo sa v rámci mesta
zrejme nedeje. podl‘a čísel, ktoré boli poslancom prezentované. Pripomenul situáciu. keď
mestské zastupitel‘stvo schvaľovato finančné prostriedky pre MPK Tatran — keby nebola
podaná prcdžalohná výzva a keby sa o túto vec nezaujímali médiá, dodnes by MPK Tatran
uvedené peniazc nemat. Nakoniec sa preukázabo, že tí poslanci. ktori si držali svoju lmniu
a nenechali sa ovptyvniť mediátnym vydieraním v rnestských médiách, mali pravdu. Pokiaľ
by schválili návrh primátora, opät‘ by to dopadto zle pre mesto. Zásadne nesúhlasí s tým. aby
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primátor na jednej strane poslancov obviňoval, rozprával o nich vulgárne a vyhlasoval, že
mesto má dostatok peňazí a na druhej strane im tvrdil, že na všetko, čo potrebuje mesto, si
musí brať úver a nemóžu sa znižovať ďalšie položky. Myslí si, že je dostatok položiek. ktoré
sa móžu znížit‘, pretože mesto v mnohých prípadoch financuje nezmyselné položky. Z nich je
možné finančně prostriedky presunút‘ tak. aby na rezervnom fonde zostalo dostatok peňazí.
Trvá na tom. že z rezervného fondu je možné financovať rekonštrukciu ľadovej plochy.
Prekáža mu spósob. akým vedenie mesta rozmýšľa. Od decembra vie. že s ľadovou plochou
je problém a až v auguste žiada poslaneov, aby schválili jej financovanie. pritom hokej sa má
bral‘ od októhra.

Následne pred[ožit ďalší pozmeňujúci návrh v súvistosti s vyjadrením hlavriého kontrolóra.
Pokial‘ vedenie rncsta zobralo kontrolórovi obidve zamestnankyne a chce predtožiť mestskérnu
zastupiteFstvu správu o finančnej kontrole. ktorú začal vykonávat‘, je logické, že na to musí mať
určité flnančné prostriedkv. NevylučLe ani tú možnost‘, že ak mestské zastupiteFstvo tento
návrh schváli. primátor mesta uznesenie nepodpíše. je však potrebné si uvedomiť. že hlavný
kontrolór je tu pre poslancov — im má predkladať správy o vykonaných kontrolách. Prcto si
myslí, že by mu to mali umožnit‘. keď pracovno-právne mu to nic je umožnené. V tejto
súvislosti navrhol do časti III. uznesenia doplniť hod č. 9 s textom: ..použitie prostriedkov
rezcrvného fondu vo výške 10 000 € na položku Vvkonávanie kontrol hlavným kontrolórom
ajej zaradenie do rozpočtu mesta v roku 2020“. Pripomenul. že štadión je potrebn aje za to.
aby sa zrekonštruovala ľadová plocha, aby hokejisti a deti mali kde hrat‘. Navrhuje však. aby
sa to urobilo slušne. z vlastných peňazí a aby sa nesiahalo po úveroch, ktoré by mesto nemalo
prijímať najrnä v situácii, ked‘ má peňazi, ako sa vyjadruje vedenie mesta. vel‘mi vel‘a.

L. Trizna
— to, čo navrhol poslanec Mgr. Kultan, podfa jeho názoru nieje možné zreaiizovať.

Myslí si, že tým sa opäť zastaví schválenie záverečného účtu mesta. Chce požiadať vcdúcu
finančného odboru alebo prednostku MsU. aby sa vyjadrili. či je možné prijať návrh Mgr.
Kultana. Podotkol, že Mgr. Kultan sa teraz všemožne snaží presadit‘ rekonštrukciu štadióna,
kým v roku 2011, keď malo bývalé vedenie mesta štadión vo svojom volebnom programe
a hola pripravená pekná vizualizácia ako bude po rekonštrukcii vyzerat‘, sa nakoniec žiadna
rekonšuukcia neuskutočnila. Preto požiadal Mgr. Kultana. aby svoj návrh stiahol, aby sa mesto
konečnc posúvalo dopredu.

Mr. Kultan — uviedol, že svoj návrh určite nestiahne. Zdóraznil, že v tomto prípade platí
rovnaký princíp ako v prípade MFK Tatran. K d‘alším vyjadreniam podotkol, že nepochopil. čo
chce) p. Trizna svojím vystúpením povedat‘.

ing. Urhanovič — pripomenul. že predmetom rokovariiaje záverečný účet mesu. t. j. výsledky
hospodárenia za minulý rok. Diskutovať o ďalších bodoch. ktoré navrhol Mgr. Kultan. je mirno
tohto bodu rokovania. Opatovne zahřňat‘ do uznesenia o záverečnom účte obn-Ledzenie
právornoci prmátora je pre neho nepochopiteFné. V tom pripade mohli poslanci navrhnúť
zaradenie nového bodu. ktorý by tomu zodpovedal, t. zn. mali predložit‘ návrh dodatku Pravidiel
rozpočtového hospodárenia mesta, čo by sa však muselo udiať pri schvaľovaní programu
rokovania. Uvedený postup opozičných poslancov však považuje len za vnášanie politiky do
rokoania. bez toho, aby sa v\jadrili k samotnému hospodáreniu mesta. Podľa jeho názoru
mesto v minulom roku hospodárilo veľmi dobre, výsledkom čoho sú aj čísla. ktoré sú v správe
uvedené. Spomenul určitú polemiku. ktorú mal s Ing. Repaským na výročnej schódzi MPK
Tatran ohl‘adon] neposktnutia príspevku pre seniorské A-mužstvo. Vtedy tvrdil, že futbalisti
dostanú príspevok, keď MsZ schvá]i záverečný účet. pričom mesto dohre hospodárilo, na čo
Ing. Repaský tvrdil, že mesto zle hospodárilo. Oponoval mu tým, že účtovný výsledok v tomto
roku po zdanení je zisk vo výške 98935 €. kým v roku 2014 bola strata -681 249 € - tak

1,7



hospodárilo bývalé vedenie mesta, keď končilo posledný rok volebného obdohia 2011 — 2014.
Mrzí ho. že nikto nepochváli všetkých tých, ktorí sa o tento výsledok zaslúžili, či už gestorov
jednotlivých prograrnov, alebo riaditeľov škól. riaditeľov rozpočtových a príspevkových
organizácií mesta, atd‘. Pripomenul, že mesto dokázalo aj napriek tornu, že poslanecká väčšina
neschválila 2 mil. € na d‘alší rozvoj, t. j. na rekonštrukcie chodníkov, ciest a budovanie
parkovísk, nájsť í1nančné prostriedky na dokončenie ciest napr. na ul. Zg. Vrbického,
Jilemnického a pod. Opoziční poslanci však opáť vnášajú do rokovania len politiku a neistotu
narniesto toho, aby hl‘adali aj určité pozitíva a uznali, že mesto skutočne dobre hospodárilo.
V tom prípade ich žiada, aby predložili svoje predvolebné návrhy (parkovacie domy, letnú
terasu pri Váhu. aid‘.) a predostreli. z akých prostriedkov by chceli tieto projekty realizovať,
resp. čo chcú robit‘ pre rozvoj mesta okrem toho, že neustále robla obštrukcie. Pokiaľ chcú robit‘
takúto politiku, odporučfl im kandidovať do NR SR. ale kým sú poslancami mestského
zastupiteľstva. mali by konečne začat‘ pracovať pre toto mesto.

lnu. Čefo — podotkol, že toto vedenie mesta si na začiatku samo vytvori]o opozíciu. faktom
však je, že bez nej by nič nezmohlo. Pripomenul. že veFa vecí sa v mestskom zastupiteľstve
schválilo všetkými poslancami. resp. väčšinou hlasov pos]ancov. Nechápe. prečo chce Ing.
L!rhanovič vytvorit‘ dojem pred verejnosťou. že všeko. čo toto vedenie mesta navrhne. sa
neschváli opoziciou. Opak je pravdou. t. j. keb opoziční poslanci neboli. vedenie mesta by
nemohlo robit‘ nič. K záverečnéinu účtu poznamenal. že už druhýkrát sa schvaFuje
a predpokladá. že opäť sa schváli s výhradou. Vyzval, nech poslancom toto právo nikto neberie.
Pripomenul slová vedúcej finančného odboru. že ak sa záverečný účet prijme s výhradou, je
potrehné prijať opatrenia. Poslanci teda navrhujú opatrenia. na čom nevidí nič zlé. V súvislosti
s tým položil otázku. čoho sa vedenie mesta bojí.

Inu. Cukerová — poďakovala Ing. Urbanovičovi za jeho ..apolitick“ príspevok.

Mur. Kultan - k vyjadreniu Ing. Urbanoviča v súvislosti s rekonštrukciou ciest poznamenal. že
len vd‘aka 4-tim poslancom. ktorí zablokovali v tomto meste nezmyselné. zlé a nevýhodné
financovanie. má mesto ešte aspoň 13 tis. E na rezervnom Fonde. Pokiaľ by mesto muselo
splácať úver na cesty. išlo by o splátku vo výške 300 tis. € a nic je jasné. odkiaľ by mesto tieto
finančně prostriedky vzalo. ked‘ už v súčasnosti nemá na nič.

L. Trizna — poukázal na predstavy predošlého vedenia mesta. ktoré chcelo stavat‘ parkovacie
domy — rovnakú ponuku dávala automobilka HONDA. ktorá takýto projekt zrealizovala
v Brazílii —takéto parkovisko na 14 áut stálo vyše 1.2 mil. E. Zdöraznil. že wkúto predstavu pre
obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš mali niektorí poslanci. ktorí sa pod to podpísali.

Ing. Urbanovič — Ing. Čet‘ovi kjeho vystúpeniu pripomenul. že opätovne predkladan návrh
Mgr. KlLltana ohľadom obmedzenia kompetencií primátorovi mesta je mimo misu tohto bodu
rokovania. Zdóraznil, že závercčný účet mesta nemá nič spoločné s obmedzovaním právomocí
primátora, ktoré sú jasne zadefinované v Pravidlách rozpočtového hospodárenia. Nechápe,
prečo opoziční poslanci tieto dva body spájajú — ich ciel‘om je zrejme neschváliť záverečný
účet. Pokiaľ ide o výhradu Mgr. Kultana k 2 mil. E na rekonštrukciu ciest. pripomenul, že
rekooštrukcie za 2 mil. E už v roku 2018 mesto úspešne zrealizovalo a úspešne ich bude aj
splácať a určite by aj ďalšie 2 mil. E dokázalo splácat‘ bez väčších problémov. Požiadal Mgr.
Kultana, aby pamätal hlavne na občanov, ktorí čakajú na rekonštrukcie ciest, chodníkov
a parkovísk, ktoré sú v dezolátnom stave, pretože cca 40 rokov sa do nich neinvestovalo. Na
sídlisku Podbreziny. napr. na ulici Hradišskej mali byť už dávno vybudované parkoviská,
pretože obyvatelia nemaj Čt kde zaparkovat‘, čo si möže osobne overit‘.

18



In. Blcháč. PhD. — požiadal prednostku Ms a prípadne aj vedúcu f‘inančného odboru
o stanovisko, či je možné zmeny navrhované Mgr. Kultanom vykonat‘. Pre informáciu uviedol.
že si dal vypracovat‘ odborné právne stanovisko eXternému právníkovi — odborníkovi
k záverečnérnu účtu. ktorý sa schval‘oval vjúni. Poznamenal, že neskór bude poslancov o tom
informovat‘.

tnu. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ — pripomenula, že tvorba rozpočtuje určitý proces, resp.
mechanizmus, ktorý sa riadi určitými pravidlami. Prvou oblasfou, ktorá sa musí nešit‘ ako
východisko, je oblast‘ príjmov. Odhliadmic od bežných príjmov, z ktorých je potrebné vykryt‘
množstvo bežných výdavkov. je vždy potrebné spoločne riešiť otázku krytia investícií. Uviedla.
že každoroéne sú nároky na investície cca 4

— 5 mil. €. Výsledky hospodánenia sú dlhodobo
dosahované vo výške cca mil. € a tieto prostríedky sa presúvajú do rezervného fondu. Pre
informáciu uviedla niekorko číselných informácií. Pripomenula, že rozpočet sa tvorí na
nasledujúci kalendárny roka výhľadovo na dva roky. eXistujú však aj tabul‘ky s odhadom. ktorý
sa robí len ku koncu roka a mesto sa v ňoni veľmi reálne pnihližuje výsledku. ktor‘ý by malo
dosiahnuť. Odhad výsledku hospodárenia za rok 2019 bol I 610 868 E. S určitou opatrnosťou
sa do rozpočtu plánovalo zapojit‘ I 247 000 €. Naplnilo sa to pomenne blízko. vo výške
1 119902€. čo sav predloženom materiáli nieši ako pncvod Zo záverečného účtu do nezervného
Fondu. Tento odhad bol nižší o 127 098 E., holi v tom aj bežné výdavky na ces\. ale aj také
dopady. ktoré mestské zastupiteľstvo zatiaľ ncniešilo — napr. zvýšenie poplatkov za komunálnv
odpad. spoplatnenie papierového odpadu. atď. To predstavuje deficit v rozpočte aje ponehné
počítaf stým. že suma I 119 902 E, ktorú MsZ schval‘uje. už bola v operáciách. s ktorými sa
uvažovalo v rozpočte na tento rok. Z tejto sumy bob 333 429€ určené na kapitálové výdavky
a vzhradoni k tornu, že mesto potrebovalo mať isté peniaze. rezervným fondom boli kryté
splátky úverov. aby hola istota. že budú garantované touto sumou. Určité splátky má mesto aj
z vlastných zdrojov. vrátane leasingu. PokiaF majú poslanci výhrady k uvedcnej rezerve. ktorú
sa mesto snaží udržiavať. uvedená suma vychádza z toho. čo každoročne mesto rieši. Kritický
je hlavne mesiac január. pretožje potrehné čakať na prídel podielových daní. vyrovnávajú sa
účty. odvádzajú sa peniaze. atd‘. Mesto potrebuje januárové výdavky vykryt‘ a rezervný fond.
ktorý je v podstate jeho .slastnou bankou“, mu pomáha naštarovat‘ nový rok. Priblížila
použitie rezervného Fondu za obdohie 5 rokov. V roku 2014 malo mesto rozpočet 26 602 205
E. v roku 2019 sa dostalo na 31 649 897 E. t. zn. nárast 5 047 692 E. čo v percentuálnom
vyjadreni predstane 18.94 %-ný nárast. Pokiaľ ideo zostatky rezervného fondu. v roku 2014
bol zostatok 540 268 E. pričom vo vzťahu k rozpočtu je to 2 %-ná rezerva. V roku 2019 bol
dosiahnut‘ zostatok 858 067 E, t. zn., že mesto sa snaží akumulovaf prostriedky na rezervnom
Fonde. pretože tento nárast oproti roku 2014 je až 58.8%. ale vo vzt‘ahu k rozpočtu roku 2019
je to len 2.71 %• t. zn.. že leno 0.71 %je táto rezerva vyššia. Mesto potrebuie mať rezervu 600
tis. E, ktorú držalo aj doteraz. pretože záverečný účet nebol schválený a z tejto rezervy sa museli
vvkryť chýbajúce pnostniedky v rozpočte. Rozpočtovalo sa 1 247 000 E. pričorn už v marci sa
vedelo. že hude I 119 000 E. Z rezervného Fondu sa museli vykryť aj niektoré nové veci, až
jeho konečná suma je 13372 € voči potrebným 500—600 tis. E. Tento balík sa naplní. keď sa
schváli rezervný fond, nehude však už v takej výške, aby z neho bob možné hradiť 360-tisícová
položku. Vyjedla konkrétny prípad s tým, že mesto móže používat‘ rezervný fond len na
kapitalizáciu. t. zn. len na investície. Výnimku tvoria bežné výdavky vtedy, ked‘ sa mesto
dostane do havanijnej situácie. Už v minulosti malo problém s tým, že mu nebola uznaná
havária aplatilo 80-tisícovú pokutu za nesprávne použitie zdrojov. Nic je to dávno, ked‘ na
základnej škole v Okoíičnom strhla veterná smršť strechu — výdavky boli vyše 200 tis. € a holo
potrebné ich rýchlo uhradit‘. Keby mesto nemabo rezervný fond, nastal by problém, pretožc sa
muselo okamžite konať. Tým odpovedala aj na otázku Mgr. Kultana, či je možné vyčleniť pre
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hlavného kontrolóra zo záverečného účtu 10 000 € - z tohto zdroja to nic je možné, pretože
nejde o investičné výdavky.

Mzr. Kultan — na základe vysvetlenia prednostky MsÚ stiahol svoj pozmeňujúci návrh na
vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 10 000€ pre hlavného kontrolóra mesta.

Ing. Blcháč. PhD. — v rámci záverečného slova pripomenul. že takéto nakladanie so záverečným
účtont aké boto v minulom roku tým. že v júni opoziční poslanci vvlúčili rokovanie
o záverečnom účte za rok 20] 8. čo sa stalo prvýkrát v histórii tohto mesta a tým, že doplňali
uznesenie o veci, ktoré k záverečnému účtu nepatria, nastala úplne nová situácia \‘ meste
Liptovský Mikuláš. Vyjadril poľutovanie, že nicktorí poslanci takto pristupujú k mestu. ku
ktorému zrejme nič necítia, keď tvrdia. že „mesto už nemá na nič“. Zdóraznil, že mesto má na
všetko. avšak podľa pravidiel. Predtým. než budú poslanci hlasovat‘ o návrhoch. ktoľé holi
predložené a ktoré neodporúča schválit‘. pretože uznesenie nebude podpísateľné a mestské
zastupiteľstvo sa bude musieť stretnút‘ znovu, upozornil na to, že momentálne je po prvej vIne
pandémie koronavírusu a blíži sa druhá vlna. PodFa odhadov, ktoré dostáva mesto, informoval.
že vpadok prímov mesta Liptovský Mikuláš bude zhruba na úrovni niečo cez 700 tisíc eur,
ak sa naptnia odhady, ktoré sú publikované z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Pripomcnut.
že ‘edenie mesta prcdkladalo návrh na prijatie kontokorentného úveru. aby v pripade. že príde
napr. k havarijnej situácii. mato mesto určitú rezervu, t. j. prijatie tohto úveru sa navrhoalo
Z princípu opatrnosti. Poukázal na obdobie rokov 2009—2010. keď tiež vypadti podictovč dane
a vláda SR pridetila celoptošne na I obyvatel‘a každej obci a mestu financie v objeme výpadku
a takým spósobom sanovala poskytovanie základných služieb obvvateFom. Teraz to vláda SR
odmietla s tým, že schvátila určitý systém možných pčžičiek do vÝšky výpadkov podielovýcli
daní. ktoré si móžu mestá nárokovať a vláda rozhodne. ktoré z nich tieto póžičky dostanú. Tieto
póžičkv by mali byt‘ bezúročné, návratné do 3 rokov. ale na základe rozhodnutia vlády
niektorým subjektom ni3žu byť odpustené. Požiadal poslancov. pokial‘ majú zodpovednosť za
toto mesto. vzht‘adom k tomu. že 25. 6. 2020 záverečný účet nebol prijatý. resp. bol prijatý
nckvalifikovane. aby sa pri hlasovaní rozhodovali zodpovedne. Zopakoval, že na uznesenie
k záverečnému účtu z 25. 6. 2020 si nechal spracovat‘ odbornú analýzu. ktorá potvrdila, že
doplnené body neboli prijaté regulérne a tie isté body sa doplňajú aj dnes. čo je znovu ten ist
systém, ktorý pre opozičných poslancov znamená ..čím horšie. tým lepšiď‘. Upozornil. žeje už
13-ty august a mesto má už obmedzené zdroje rezervného fondu. čo je pochopitet‘né. pretože
keby bol záverečný účet schválený regulérne. tj. do 30. 6.. nebol by probtém. pretože peniaze.
ktoré sa nahospodárili v minulom roku, by dnes holi v rezervnom fonde. Napriek tornu, že
z bežných príjmov sa zrealizovali rekonštrukcie komunikácií na ulieiach Zgútha Vrbického a
Jilemnického. čo je tu spochybňované. podl‘a jeho názoru neoprávnene. mesto hospodárilo
vel‘mi dobre a zdroje teda sú. len ich je potrebné zodpovedne schváliť. Zdóraznil. že je to
prvýkrát v tomto roku za 30 rokov existeneie samosprávy v meste Liptovský Mikuláš. kedyje
takýrnto spósobom trhaný záverečný účet. Vtani bol odložený, leho eštc nehola informácia
o hrozhe pokut‘. ale teraz vzhľadom k tornu, že sa odtožiť nedá, čo už pochopili mnohí. cheú
niektorí poslanci robiť ině obštrukcie. aby bota situáeia ešte horšia. Vyslovit prosbu, aby
poslanci, ak im na meste záleží. schválili uznesenie v póvodnom znení, aby mesto malo
možnost‘ normátne fungovat‘.

Mgr. Neset—predložil na htasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — do časti III.,,schval‘uje“ doplnit‘ nové znenie bodu 1
— schválený (12 postancov za, 10 proti, I sa zdržal hlasovania);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kuttana — do časti III. „schvaľuj«‘ doplnit‘ nový bod č. 7
— schválený (12 poslancov za, 9 proti. 1 sa zdržal hlasovania. I nehlasoval);
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— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — do časti III.,,schvaľuje“ doplnit‘ nový bod č. 8
— schválený (12 poslancov za, 9 proti. I sazdržal hlasovania, 1 nehlasoval);

— časť 1. „bene na vedomie“ - bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, 4 nehlasovali);
— časť II. „konštatuje“ — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za, 1 nehlasoval);
— bod 111/I - so zmenou— návrh schválený (12 poslancov za, 8 proti, sa zdržal hlasovania.

2 nehlasovali);
— bod 111/2 bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov za, 2 proti, I sa zdržal hlasovania.

3 nehlasovali):
— bod 111/3 — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za, I nehlasoval);
— bod 111/4 bez zrnenv — návrh schválený (20 poslancov za. 3 nehlasovali):

bod 111/5
— bez zmen — návrh schválený (22 poslancov za. I nehlasoval):

— hod 111/6 — bez zrnem — návrh schválený jednomyseľne (23 poslancov za):
bod 111/7 — bez zmeny — návrh schválený (12 poslancov za, 8 proti. I sa zdržal hlasovania.
2 nehlasovali);
bod 111/8 — bez zmeny — návrh schválený (12 poslancov za, 8 proti. I sa zdržal hlasovania.
2 nehlasovali).

Lznescnie holo prijaté pod číslom 50/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

8/ NÁVRH „ÚZEMNÝ PLÁN MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ — ZMEY
A DOPLNKY Č. 6

Návrh predložila Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta
mesta. Uviedla. že tento návrh rieši 18 zrnien. Styri zmeny sú spracované na základe
požiadavky mesta, 14 zmien je spracovaných na Finančně náklady žiadateľov. t. j. fyzických
a právnických osób, ktorých potreba tieto zrneny vyvolala. Navrhovaná zmcna Č. 5 je
spracovaná v súlade s uznesenfm mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláš č. 13/2019
zo dňa 1. 4. 2019, ktoré bob k petícii doručenej mestu. Návrh bol verejne prerokovaný.
pripornienkovaný a preskúmaný Oknesným úradom v Ziline. ktorý skonštatoval, že tento návrh
je v súlude s platnými predpismi a odporúča ho mestskému zastupiteľstvu schváliL

Mr. Kultan — poukázal na lokalitu Za trat‘ou (za hasičskou zbrojnicou), kde je v súčasnosti
veľké pole, ktoré sa má podl‘a platného úzeniného plánu zastavat‘. Sú tam plánované 4
nadzemně podlažia. čo znamená výstavbu byioviek a okrem toho rekreačných domov — užtúto
kombináciu považuŤe za nezmvselnú. Dnes sa navrhuje drobná zmena, a to, že jeden
z pozemkov sa znižuje zo 4 NP na 2 NP, čo je zástavba rodinných domov. Na základe jeho
rozhovorov s väčšinou rnajiteľov pozemkov konštatovah že všeici súhlasia 50 zmenou tak, aby
sa celá oblasť znížila na 2 NP. Ak sa však znížia na 2 NP len rodinně domy a vedFa nich sa
postavia paneláky, bude to podľa jeho názoru nezmyselné. Odporučil. aby do hudúcnosti hola
celá plocha zmenená na 2 NP. Požiadal. aby toto iniciovalo mesto. ktoréje Um tiež majiteForn
niektorých pozemkov. Poznamenal, že predstavou niekdajších architektov mesta bob
vybudovať v tejto lokalite sídlisko Sever, čo podl‘a neho nieje vhodné. Z dopravného hřadiska
by neholo možné bez prekládky železnice reálne napojiť túto lokalitu na mesto. Iniciuje preto
tento návrh a žiada, aby si ho mesto osvojilo. V súvisbosti s lokalitou Palúdzka požiadal
predkladateľku. aby presne vysvetlila, čo bude možné v tejto časti postaviť. keď sa schváli
predložený návrh. Za poslanecký klub požiadal pred hlasovaním o 3-minútovú prestávku.

L. Trizna — v súvislosti s účasťou zástupcov obyvateFov rn. č. Palúdzka, ktorí sú prf(omní na
rokovaní rnestského zastupiteľstva už niekol‘kýkrát, vyjadril nádej, že dnes poslanct tento návrh
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schvália, pretože už 9 mesiacov mali čas na preštudovanie si materiálov. aj ked‘ na minulom
zasadnutí tvrdili, že nemali dostatok času. Pripomenul, že presne pred S rnesiacmi dostali všetci
poslanci mail s pozvánkou na verejné prerokovanie tohto dokumentu, kde mohli vzniest‘ svoje
pripomienky. Na verejné prerokovanie však z poslancov, ktorí raz odignorovali tento bod a raz
sa nezúčastnili zasadnutia MsZ. neprišiel nikto. Uviedol to pre informáciu, aby aj ostatní vedeli.
že nic všetky inf‘ormácie uverejňované na sociálnych sieťach sú pravdivé

Inu. Blcháč. PhD. — udelil slovo zástupcovi občanov mestskej časti Palúdzka JUDr. Jánovi
Droppovi.

JUDr. Ján Dropna — myslí si. že by mal zvíťazit‘ zdravý rozum. Poznamenal, že rekapitulácia
toho. čo povedal p. Trizna. je pravdivá. Pravdepodobne došlo k určitému profesionálnemu
zlyhaniu, pretože tento materiál je dlhodobo aktuálny, dokonca 1. 4. 209 toto mestské
zastupiteľstvo vyslovilo súh]as s obsahom petície. Preto zástupcovia občanov Palúdzky zostali
zaskočení i rozhorčení zo súčasného dianin. ku ktorému možno prispeli aj diskusie na
sociálnych sieťach, Podotkni, že rnnohí poslanci z opozicie sa stretli aj s ohčanmi a mali
možnost‘ vidieť ich rozčarovanie. Ven však, že to. čo holo navrhnuté už v minulosti prof
Šarafínoin a navrhuje sa aj teraz. t. j. nižšia zástavba na uticiach SNP. Demänovská. Mtvnská
s tým, že by sa malo zachovat‘ historické jadro bez rušenia 10,5 rnerov‘m aparmánovýrn
dornom a vedt‘ajšími penziónrni. ktoré by v strede ulice vyvolávali problémy pre ohyvatefov
(atmosféra hluku a pod.), bude prijaté s pochopením. Im ako zástupcom občanov ide
o urbaniznius. preto navrhujú takéto riešenie a venia. že poslanci pnistúpia rozumnou cestou
k naptneniu tejto snahy. Zlat‘, v dósledku toho. Že 25. 6. 2020 sa tak nestalo. následne 2. 7. 2020
investor vycestoval do Zitiny‘ a dostal stavebné povolenie. je tu však určitý problént verí však.
že sa tiež napraví. Investor už teraz stavia v rozpore so stavebným povolením. pretože nestavia
na ploche. ktorú mu určil projektant, ale na póvodnej. väčšej ploche. Na záver vvjadril

presvedčenie. že pni hlasovaní dá jde k tornu, že celé územie Palúdzkv bude úspešné.

Inu. Géci — súhlasí s JUDr. Droppom aje presvedčený. že v Liptovskorn Mikuláši je omnoho
viac takýchto lokalít. ktoré by si zaslúžili určité oživenie v rámci územného plánu. Mrzí ho
však, že k zmene úzernného plánu sa pristupuje vždy až v čase. keď reátny investor
v projektoch už vynaložil finančné prostriedky na kúpu pozemku. na vybudovanie
infraštruktúry. na vymyslenie investičného zámeru a nakoniec. ked‘ vlastníci okolitých
nehnuteFností s niečím nesúhlasia. zorganizujú petíciu. Podotkol. že na páde mesta Liptovský
Mikuláš sa začína stávat‘ akýmsi tichým pravidlom. že každá stavba vačšieho charakteru sa
takýmto spósobom bojkotuje. Tým nechce] povedať. že členovia petičného výboru nemajú
právo na vyjadrenie svojho názoru. ale zároveň týrnto dáva podnet pre útvar hlavného
architekta, aby si takéto prohlémovejšie lokality poznačil a takisto pre poslancov. aby dávali
podnety na to. aby sa možno v najhližšej dohe schválil ďa]ší dodatok. pnipadne aj s viacerými
zmenami. Vyzvat ich k (omu. aby predchádzati podobným problérnom ako v prípade dnes
prerokovávaného materiálu a nevnášali neistotu do investičných zámerov pre investorov.

Jn. Blcháč. PhD. — pred htasovaním vyhlásit trojminútovú prestávku.

Mgr. Neset — predložil na htasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— častil. „bene na vedomie“ a II. .‚konštatuje“ — bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov
za, 4 nehlasovati);

— bod IJI/l — bez zrneny — návrh schválený (16 poslancov za, 5 nehlasovali);
— bod 111/2 — bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov za, 4 nehlasovali);
— bod 111/3 — bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, 2 nehlasovali);
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— časť IV. .‚odporúča“
— bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 3 nehlasovali).

ĹJznesenie bob prijaté pod čísbom 51/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (19 poslancov za. 2 nehlasovali).
Všeobecne záväzné nariadenie holo prijaté pod číslom 7/2O2OIVZN.

9/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PI{ÁVAMI
MESTA

Návr predložila Mgr. Anna lľanovská. vedúca odboru právneho MsÚ. Informovala, že
ide o opakovane predkladané návrhy. s ktorými sa poslanci už mali možnosť oboznámiť.
Správa sa skladá z dvocli častí. pričom v schvaľovacej časti pod bodmi I — 12 ideo nakladanic
s maetkom mesta ako prípad hodný osobitného zretefa. na schválenie ktorého je potrebn
súhlas trojpättnovej väčšinv všetkých poslancov. V časti II. sa odporúča zrušenie bodu 6
schvaFovaeej časti uznesenia Č. 5/2020 — išlo o zámennú zmluvu so spoloČnosťou Bella Vista.
s.r.o., aro z dóvodu. že cez pozemok. ktorý by nadobudlo mesto. by muselo riešiť výpust
dažďovej kanalizácie do Váhu.

Mgr. Kultan — upozornil na bod 10 a) schvaľovacej Časti, kde sa predáva čast‘ parkoviska pred
BILLOL:

— v súvislosti s osadenou rampou sa zaujímal. či mesto dalo sáhlas na postavcnic
rampy na svoj oni pozemkw

Mgr. Iľanovská — priponienula. že pred každým predajorn mesto vvkonáva obhliadku pozemku.
Ak sa zistí nejaký problém, návrh na predaj takéhoto pozemku by nemal byť predkladaný
mestskému zastupitel‘stvu.

Mur. Neset — predložil na hlasovunie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

schvaľovacia časť:
— bod I/l — bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov za. I sa zdržal. 3 nehlasovali):
— bod 1/2 — bez zmen — návrh schválený (18 poslancov za. 2 sa zdržali. nehlasoval);
— bod 1/3 — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 2 sa zdržali. I nehlasoval);
— bod 1/4 — bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov za. 2 sa zdržali. 2 nehlasovali);
— bod J/S

— bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, 2 nehlasovali);
— bod 1/6 — bez zmeny — návrh schválenÝ (18 poslancov za. 1 sa zdržal. 2 nehlasovali);
— bod 1/7 — bez znieny — návrh schváLený (19 poslancov za, I sa zdržal, 1 nehlasoval);

bod 1/8 — bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za. I sa zdržai, 1 nehlasoval):
-- bod 1/9 — bez znieny — návrh schválený (17 poslancov za. 3 sa zdržalí, I nehlasoval);
— bod 1/10 — bez zmeny — (3/5) návrh neschválený (14 poslancov za, 2 proti. 5 nehlasovali);

bod ĺ/l I — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za. 2 sa zdržali, 1 nehlasoval);
— bod 1712 - bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (21 poslancov za);
— bod 1/13 — bez znienv — návrh schválený (17 poslancov za, 4 nehlasovali);
— bod 1/14 — bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov za, 4 nehlasovali);
— časf II .‚ruší“ — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, 1 nehlasoval).

Uznesenie holo pi jaté pod čístom 52/2020. Obsah uznesenia je príbohou tejto zápisnice.
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10/ NÁVRH DODATKU Č. 3 KU KONCESNEJ ZMLUVE MEDZI MESTOM
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A SPOLOČNOStOU JL ARÉNA, S. R O.

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ. Ĺvied1a. že
navrhovaný dodatok ku koncesnej zmluve upravuje podmienky užívania koncesného majetku
počas rekonštrukcie zimného štadióna. Na schvá]enie dodatku je potrebná trojpätinová väčšina
hlasov všetkých poslancov.

Inp. Blcháč. PhD. — privítal na rokovaní zástupcov spoločnosti JL aréna, s. r. o. Pripomenul.
že dodatok sa prijíma z dövodu, že v nasledujúci deň by sa malo odovzdať stavenisko a začne
sa ďalšia etapa rekonštrukcie zimného štadióna v rámci prostriedkov. ktoré mesto získalo od
vlády SR.

MrnNeset — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— časť I. ..konštatuje“ — bez zmeny — návrh schválený jednomvseľne (20 poslancov za):
— časť II. ..schvaľuje“ — bez zmeny — návrh schválený jednomyseFne (21 poslancov za):
— časť III. ..odporúčr — bez zmeny — návrh schválený jednomvseľne (21 poslancov za):

Uznesenie bob prijaté pod číslom 53/2020. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

11/ VZN Č /2020/VZN, KTORÝM SA N‘IENÍ A DOPLŇA VZN Č. I/2OI8JVZN
O TRHOVOM PORIADKU A PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV
A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVOM MIESTE - PRÍLEŽITOSTNÉ
TRHY A AMBULANTNÝ PREDAJ NA ÚZEMĺ MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ (TRHOVÝ PORIADOK)

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ,
Informoval, že podstatou zmeny VZN je to. že medzi trhoviská sa doplňa nové trhovisko na
základe žiadosti spoločnosti Maladinovo. s. r. o. Jedná sa o trhovisko v lokalite oproti
akvaparku, kde je plánovaný okrem organizovania určitých kultúrnych a športových podujatí
aj predaj remeselných výrobkov a potravín od bokálnych výrobcov, t. zli., že je možné
považovat‘ to za podporu lokálneho turizmu. resp. bokálnej výroby takýchto produktov.

Mar. Kultan — mimo tohto bodu rokovania informoval, že poslal primátorovi i všetkým
poslancom návrh na personálne ohsadenie komisií MsZ. SpÝtal sa primátora mesta. či je
ochotný v závere tohto zasadnutia predložiť tento bod na rokovanie. Keďže poslanecké kluby
sa dohodli, je presvedčený. že na tomto zasadnutí sa móže tento návrh schváliť.

Inu. Blcháč. PhD. — pripomenul Mgr. Kultanovi. že predmetom rokovaniaje VZN o trhovom
poriadku. Zopakoval, že vzhl‘adom k tomu. že na budúci týždeň sa mestské zastupiteľstvo bude
musieť zist‘ kyčli záverečnému účtu, móže sa predbožit‘ aj návrh na obsadenie komisií.

Mur. Kultan — pokial‘ si primátor myslí, že mestské zastupiteľstvo sa zíde na budúci týždeň, tak
on si to nemyslí.

ln. Blcháč, PhD. — v prípade, že opoziční poslanci nepridu na zasadnutie mestského
zastupitel‘stva. odporučil im uvedomiť si. do akej situácie voviedli mesto — je to problém ich
prístupu.
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Mgr. Kultan — podotkol, že ked‘ nebude zrekonštruovaná ľadová plocha, bude to zavinením
primátora mesta.

Ing. BlcháČ, PhD. — upozornil poslanca Mgr. Kultana, aby diskutoval k VZN o trhovom
poriadku. Co sa týka ľadovej plochy, pripomenul, že vedenie mesta predložilo riadny návrh,
ktorý rnohol byť schválený. Ak ľadová plocha nebude zrekonštruovaná. práve opoziční
poslanci budú tí, ktorí budú za to zodpovední. Opát‘ vyzval Mgr. Kultana, aby hovoril k téme.
inak tnu zoberie slovo.

Mgr. Kultan domnieva Sa, že toto VZN nic je v súlade so zákonom.

Jng. Blcháč. PhD. — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návr neschválilo (11 poslancov za, S proti. 5 sa zdržali
blasovania).

12/ INFORMÁCIA O ČINNOSTI [ILAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložila Ing. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ podľa priloženého písomného
materiálu.

Mgr. Neset — obsah tohto materiálu považuje za zarážajúci. Zdóraznil. že keby sa ktokoľvek
dopustil takých priestupkov. resp. takéhoto vážneho porušenia pracovnej disciplíny. akého sa
dopustil htavný kontrolór. dostal by okamžitú vpoved‘ zo zamestnania. liviedol. že po
oboznámení sa s týmto materiálom si následne zisfoval. či sa podobné prípady stali aj v mých
mestách a ako boli takéto prípady riešené. Zistil. že napr. v Púchove v roku 2017 hlavného
kontrolóra odvolali poslanci kvóli porušovaniu pracovnej disciplĺny. V Dubnici nad Váhom
v roku 209 navrhli poslanci odvolať hlavnú kontrolórku kyčli vvjadrcniam na f‘acebooku (čo
hlavný kontrolór Mgr. Alušic veľmi rád robí), kde nehájila záujmy mesta a následne sa sama
pod tlakom vzdala f‘unkcie. Pokladů za nepredstaviteľné. že by sa mestské zastupitel‘stvo
takýmito hrubmi porušeniami. pre ktoré mi odstupujú aleho sú odvolaní. nemalo ani zaoberať.
V tejto súvislosti predložil dva pozmeňtúce návrhy. ato doplniť do uznesenia časť III. v znení:
..odníma hlavnému kontrolórovi mesta Liptovský Mikuláš každomesačnú odrnenu vo výške
30% mesačného platu“ a časť IV. v znení: ..upozorňuje hlavného kontrolóra mesta Liptovský
Mikuláš Mgr. Martina Alušica na porušovanie povinností zamestnanca a platnej legislaiívv“.

Ing. Bobák — položil otázku, či je možné v demokratickorn systéme prijať. resp. navrhnúť
opatrenia bez toho. aby si poslanci vypočuli dotknutú stranu. V tomto prípade ide o úplnú
nehoráznosť zo strany Mgr. Neseta. Dalšia vec je, že občania majú právo na to, aby poznali
výsledky kontroly v mesle a aby kontrola nebola jednostranná. V tejto súvislosti podotkol. že
na mestskom úrade robí vnútornú kontrolu sestra primátora mesta a audit mesta vykonáva
spoločnosť primátora mesta, tj. občania v podstate nemajú právo na žiadnu inf‘orrnáciu, ani na
žiadnu pravdu v tomto meste.

Ing. Blcháč, PhD. — pokial‘ poslanec Ing. Bobák bude opakovane hovoriť nepravdu, zrejme
bude zvažovať, Čos tým urobí. Podotkol, že nieje pravda, čo poslanec Ing. Bobák hovorí.
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jgpk‘ — nečuduje sa konaniu hlavného kontrolóra, keď sú mu od prvého dňa vjeho
funkcii kladené rózne prekážky. Bol zrušený útvar hlavného kontrolóra, to znamená, že
kontrolér nemá žiadneho zamestnanca, v rozpočte nemá žiadne finančné prostriedky. To je
výsledok toho, že vedeniu mesta nevyhovuje čiovek, ktorý bol zvolený. žial‘ dávaj to najavo
neférovým spósobom. Pripomenul, že Mgr. Alušic sa hneď od svojho nástupu do funkcie snažil
vystupoval‘ ako určitý mediátor medzi dvoma skupinami, a to napriek upozorneniam. že takáto
snaha bude máma. To sa v súčasnosti potvrdzuje. preto celá predložená správa je podľa neho
materiálom bez výpovednej hodnoty.

Mgr. Neset — vo svojom vvstúpení len vvslovtl svoj názor na predložen materiál. Poznamenal.
že ak by onv zainestnaní namiesto 2.5-dňovej dovolenky, na ktorú by mal nárok. čerpal 10 dní
dovolenky, dostal by okarnžitú výpoveď. K vystúpeniu Ing. Repaského pripomenul. že on
nehovoril o zrušených miestach útvaru hlavného kontrolóra a nemá ani vedomosť. aká je na
mestskorn úrade komunikácia s hlavným kontrolórom: vyjadroval sa len k ťaktont ktoré sú
obsiahnuté v predloženej správe.

Mgr. Kultan — takýto útok bob možné očakávat‘, pripomenul však, že materiál bol poslancom
doručený len 24 hodín pred zasadnulím mestského zastupiteľstva. čo pokladá za
nepochopiteľné, keďže nejde o rozsiahly materiál, Požiadal. aby sa hlavný kontrolér ešte
predtrn. než sa poslanci rozbodnú. ako s týmto materiálom naložiť. vyjadril k jednotlivým
hodom. Čo sa‘ týka organizačných zmien, považuje za maximálnu aroganciu zobrat‘
kontrotórovi dthoročné pracovníčky. ktoré pósobiti na útvare hlavného kontrotéra, presunúť ich
na ině miesto a pridelit‘ hlavnému kontrolórovi miestnost‘, ktorú ani nemožno nazvat‘
kanceláriou. Toto je podľa neho štýl práce tohto vedenia mesta. Rozumie však tomuto postoju,
pretože na mestskom úrade je niekto, kto sa nebojí ato vedeniu mesta veľmi prekáža. Vedenie
napriek tomu. že je povinné poskytovat‘ kontrotórovi požadovanú dokumentáciu. nerobí to.
Zdóraznil, že hlavný kontrolór podlieha mestskému zastupitel‘stvu. nic primátorovi. resp.
vedeniu mesta. Preto by ocenil, keby si poslanci, predtým než pristúpia k určitému rozhodnutiu.
vypočuli vyjadrenie hlavného kontrolóra k jednotlivým bodom uvedeným v správe.
Poznamenal, že on osobne o tomto materiáli určite hlasovat‘ nebude.

Ľ. Trizna — reagoval na vystúpenie Mgr. Kultana otázkou, či konanie hlavného kontrolóra je
slušné. keď napriek tornu, že má pracovnú dobu 6.5 hodiny, nepríde do práce, neeviduje sa
v elektronickom dochádzkovom systéme, k čomu dostal zaškolenie, len sporadicky sa
v systéme ohjavi jeho odchod na pracovné rokovanie alebo príchod z pracovného rokovania.
čo považuje za zvláštne, ked‘ ranný prichod do práce a odchod z práce nie je evidovaný.
Výhovorka hlavného kontrolára bola taká. že nevie obsluhovat‘ dochádzkov systém. čo
nepovažuje za déver hodné. Srntožňuje sas predloženým materiálom ajeho názor je taký. že
htavný kontrolér nic je nezávislým orgánorn. ale je priamo organizovaný opozíciou.

Mer. Kultan — požiadal o udelenie slova htavnému kontrolórovi a o pat‘minťitovú prestávku
pred hlasovaním.

Inn. Blcháč. PhD. — udelil slovo hlavnému kontrolórovi mesta.

Mnr. Martin Alušic. hlavný kontrolór mesta — uviedol. že zlyhal. pretože jeho úprimným
záujmorn bob. aby pomohol nájst‘ kompromis a aby pomohol nájsť riešenie prob!émov
v prebiehajúcorn spore. ktorým zatiaľ nebol zaťažený. Možno konštatovať, že v podstate
..zlyhalo“ aj l4 poslancov mestského zastupiteľstva, ktouf na základe jeho stanoviska schválili
záverečný účet s výhradou, čo primátor mesta pokladal za vopred dohodnuté a skoordinované
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s hlavným kontroIórom. pričom on o týchto výhradách vóbec nevedel. Preto si na danom
zasadnutj pri schval‘ovaní záverečného účtu, snažiac sa pósobit‘ mediačne, žiadal polhodinovú
prestávku, aby sa mohol zodpovedne vyjadriť k predloženým návrhom. Následne po tomto
zasadnutí mu primátor mesta oznámil, že sa ruší útvar hlavného kontrolóra, ktorý bol zriadený
štatútom mesta. Pripomenul, že štatút mesta schval‘uje iba mestské zastupiteľstvo. Primátor má
sice právo previesť zamestnankyne, ktoré bali v útvare, ale samotný útvar zrušíť nemöže. Aj
keď ide o formalitu, hovorí to o postupoch tohto vedenia mesta. Myslí si, že situácia. ktorá je
v Liptovskoni Mikuláši, hovorí sama za seba. Preto položil primátorovi otázku, či si nemyslí,
že by takéto konanie malo skončit‘.
lnu. Blcháč. PhD. — upozornil híavného kantrolóra. aby neoslovoval primátora, ale \\jadril sa
k potoženým otázkam. prečo nechodí pravidelne do práce a prečo bol dva týždne neoprávnene
na dovolenke. Toto by mal vvsvetliť poslancom.
Mgr. Alušic — pripomenul. že musí oslovovať primátora. pretože je to o pracovno-právnom
spore medzi ním a primátorom mesta. Požiadal primátora. aby mu neskákal do reči počas jeho
vvstúpenia.
Ing. Blebáč. PhD. — opakovane po sebe upozornil hlavného kontrolóra. že sa odkláfia od tem)‘.
Mgr. Alušic — uviedol. že sa neodkláňa sa od témy a pripomenul primátorovi v súvislosti s jeho
skákaníni do reči. že sa správa. ako keby nebol primátorom okresnébo mesta a poslancom
Národnej rady aje to vyslovene nedóstojné. Považuje za nepochopiteľné. ako mohol byt‘ takto
človek vĎbec do takýchto funkcií zvolený. Vzápätí sa ospravedlnil za svoj emoiívny výstup.

Co sa týka jeho pracovného pomeru. uviedol. že zatíaľ mu bali predložené tri pracovně
zmluvy. V prvej pracovnej zmluve bola uvedená skúšobná doba, v druhej pracovnej zmluve
vpovcdná doba a v tretej pracovnej zmluve sav bode 1 uvádza. že hlavný kontrolór má chodiť
do práce 6 hodín denne, kým v bode S sa uvádza, že má chodiť 36 hodín týždenne podľa
pracovného poriadku, ktorý má dodržiavať. Podľa jeho názoru takéto ustanovcnie nieje možné
dodržať, ked‘že má schválený 30-hodinový pracovný úväzok. Navyše uvedené dve ustanovenia
z pracovnej zmluvy si navzájom odporujú. Pripomenul, že mestské zastupiteľstvo mIL schválilo
pracovný úväzok 80 %‚ ale neschválilo, že má chodit‘ 6 hodín denne do práce. To bob do
pracovncj zmluvy doplnené zámerne (v póvodných verziách toto ustanovenie nebolo), aby to
balo ohmedzujúce pre jeho podnikanie, s ktorým mestské zastupiteľstvo súhlasilo. Podotkol.
že všetky tri pracovně zmluvy porušovali zákon i uznesenie mestského zastupitel‘stva a sú
nepodpísaleľné. Praeovná zmluva je normálny konsenzuálny právny akt, to znamená, že vždy
ide o dohodu dvoch strán. Primátora mesta označil za diktátora, ktorý si myslí, že keď
kontrolórovi niečo predloží, on to musí podpísať. Zdúraznil, že to nemusí podpísai‘. Zákon
o obecnoni zriadení uvádza na dvoch miestach, že mesto má povinnost‘ s hlavným kontrolóroni
uzatvorif zmluvu. Na druhej strane však neuvádza povinnost‘ pre hlavného kontrolóra túto
zmluvu uzatvoriť. Pripomenul. že jeho pracovno—právnv vzťah vzniká zvolením a prijatím
uznesenia mestského zastupiieľstva a fhktickým nástupom do práce. Bol si vedomý toho. že
hude ťažké dodržat‘ svoj závazok byť určitým zmierovateFom medzi dvoma stranami sporu.
každopádne to však chcel skúsit‘. Negatívnu skúsenosť mal už od začiatku svojho pósohenia vo
funkcii. keď okamžite po návrate z akéhokoľvek pracovného rokovania, kioré si zaregistroval
v dochádzkovom systéme, dostal otázky „kde bol, s kým bol a o čom sa rozprávali“.
Pripomenul. že hlavný kontrolór sa má zodpovedať mestskému zastupiteľstvu. Zo zákona mu
vyplýva povinnosť kontrolovať mestský úrad. organizácie zriadené mestom. aid‘. Primátor
mesta však nemóže rozhodovať o tom. kedy kontrolór móže alebo nemóže odíst‘ za
svojho pracoviska. či dovoľovat‘ mu, s kým a kedy sa stretne a bude ho v jeho činnosti
obmedzovať. Takéto konanie nemóže dovolit‘, pretože je to aj v rozpore s ún]vslom
zákonodarcu a hlavneje to v rozpore s duchom zákona. l-llavný kornrolór. ktorý má kontrolovat‘
chod mestského úradu, za ktorý sarnozrejme nesie zodpovednosť primátor. nemóže byt‘ zároveň
jeho podriadeným. V tomto smere si dal vypracovat‘ príslušné právne analýzy. Pokiaľ ide
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o registračný dochádzkový systém. používal ho na to, aby preukázal, že v daný deň bol
prítomný v práci. Ak systém zaevidoval pracovnú cestu, zdóraznil, že on si žiadnu pracovnú
cestu nevyúčtoval a ani netvrdil, že na nej bol. Pokiaľ ide o porušovanie interných predpisov,
poukázal na prístup vedenia mesta, ktoré mu najskůr pridelilo nevhodnú kanceláriu a htavne
maximálne vzdialenú od vtedy ešte fungujúceho útvaru hlavného kontrolóra. ktorý bol na 4.
poschodí a on na prízemí. Takisto nebol pozývaný na akékoľvek gremiálne porady. resp.

porady vedenia mesta. Nemá vedomost‘, či takýto postup platil aj pri predchádzajúcom h]avnom
kontrolórovi. faktom však je. že interně predpisy úplne jednoznačne prikazujú. že hlavný
kontrolór sa má zúčastňovat‘ porád vedenia mesta. aj gremiálnvch porád. Podotkol. že je
izolovaný od rnestského úradu a zároveň všetky informácie. ktoré požaduje od zamestnancov.
musia íst‘ cez prednostku Msti. Aj keď s prednostkou sa mu komunikuje dohre. je to pre neho
Jmi obmedzujúce. Pokiaľ má byť jeho výkon každodenný. nemóže sa jednat‘ len o to. že

určitú kontrolu otvorí, ale myslí si, že kontrolór má v prvom rade pósobiť preventívne. Má byť
súčasfou toho procesu a nic len ex post niečo naprávať. resp. podávaf trestné oznámenia.
Osobne trestné právo vždy považoval za niečo, čo do politiky nepatrí. respektive len
v extrémnom prípade. Musí konštatovať, že takýto prípad nastal a bol nútený podat‘ už toľko
trestných oznámení. koľko ich zrejme predtýrn nepodali dokopy všetci predchádzajúci
kontrolóri. Predložená správa je len následkom postupu vedenia mesta

— izolácia od úradu, od
inf‘ormácií; poznamenal. že dokonca bob zakázané poskytnút‘ mu inťormácie v súvislosti
s otvorenou kontrolou na skládku vo Veternej Porube. To je d‘alšie trestné oznámcnic. ktoré
bol nútený podat‘, čo je podľa neho absolútne vjasnom rozpore so zákonom. Podľa jeho názoru
bude primátor tvrdiť, že to je kvóli tomu, že pövodne začal kontrolu na základe jeho žiadosti.
ale odklonil sa od danej témy,
Jn. Blcháč. PhD. — upozornil hlavného kontrolóra. že mu zostávajú 2 minúty do konca
vystúpenia. keďže spolu má 15 minút.
Mr. Alušic — požiadal primátora. aby mu neskákat mi do reči a poznamenal. že puc neho neplatí
časový limit 15 minút. K svojmu predošlému v)jadreniu doplnil. že na základe pokynu
primátora mu neboli poskytnuté podklady, preto žiaf nemal inú možnosť. keďže v zmvsle
zákona nemóže udcliť pokutu. ani žiadnym spósobom si vvnútit plnenie tejto povinnosti. len
podať trestné oznámenie. Co sa týka interných predpisov. poukázal na eXistenciu etického
kódexu. ktor sa v predloženom materiáli spomína a ten zakazuje mobing. Citoval definíciu
pojmu .mobing‘: jde o „verhálne útok. poškodzovanie dohrej povesti pracovníka. izolovanie
jednotlivca od skupiny pracovnfkov, mé škodlivé ovplyvňovanie výkonu jeho práce.
ohováranie“. V súvislosti s tým vyzval primátora, aby prestal porušovať etický kódex tohto
mesta.

lnu.. Matej Géci. poslanec mestského zastupiteľstva podotkol, že je evidentne napätá situácia
medzi hlavným kontrolórom a vedením mesta, preto sa spýtal kontrolóra. či holo správne
rozhodnutie, že od svojho zvolenia neposkytol súčinnost‘ pri podpísaní pracovncj zmluvy, kde
sa mohli vyšpecifikovat‘ ďalšie podrobnosti. Zároveň ako advokát by mohol vediet‘, že ked‘
nastúpil do f‘unkcie 5. 6. 2020, má nárok len na určitý počet dní dovolenky, preto sa ho pýta,
z akého dóvodu pristúpil k takému neuváženému kroku, že odišiel bez akejkoľvek komunikácie
na 10-dňovú dovolenku. Ak už nekomunikuje s primátorom. mal by komunikovat‘ aspoň
s mestským zastupiteľstvom, ktoré je jeho nadriadeným orgánom.

Marta Jančušová. poslankyňa mestského zastupiteFstva — poznamenala. že hlavný kontrolór má
zodpovedať za to. že všetko sa robí v rámci zákona. v rámci slušnosti, ale žiaF, po necelých 2
mesiacoch jeho pracovného pomeru ukazuje ľuďoni takýto príklad, ako všetku zodpovednosť
za svoje konanie zva!it‘ na určité veci. ktoré v meste eXistujú. Kontrolór ako zamestnanec mesta
v prvom rade musí požiadať o dovolenku. pretože dovolenka sa žiada a nic oznamuje. Uviedla.
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že v každej organizácii sa dovolenkový plán robí vopred. Zamestnávatel‘ určuje nástup
dovolenky s tým, že sa prihliada na pracovníka ana potrebu čerpania dovolenky. V prípade že
si zamestnanec nevyčerpá dovolenku v danom roku a zamestnávateľ mu do 30. 6.
nasledujúceho roku neumožní čerpanie, len vtedy si méže. avšak s 30-dňovým predstihom.
požiadať o čerpanie. Nechápe, na základe čoho si Mgr. Alušic dovolil odísť na I 0-dňovú
dovolenku, na ktorú nemal nárok. keďže nemal odpracovaných 60 dní. V každom prípade by
malo dójsť k dohode. Podľa Zákonníka práce je pre zamestnávateľa možnosť zohrat‘
prečerpunú dovolenku spät‘. Zdóraznila. že ide o princíp — nechápe ako chce kontrolér
kontrolovat‘ zamestnancov. keď on ako prvý porušuje predpisy. Toto jej vn vysvetleni hlavného
kontrolóra chýbalo. Co sa Lýka pracovnej zmluvy. ak došlo k určitému oponienutíu alebo
nesprávnemu údaju. hlavný kontrolér si mal možnosť tieto ved vvdiskutovať, Považuje však
za neprijatel‘né, aby po vyše dvoch mesiacoch hiavný kontrolér. napriek tomu. že jeho pracovný
pomer vzniká voľbou, nemal podpísanú pracovnú zmluvu. Nic jej je známe, či vedenie mesta
pozná dóvody výhrad hlavného kontrolóra. ona sa ich však dozvedela až na tomto zasadnutí.
Dovolí si tvrdit‘, že v tomto prípade bob čerpanie dovolenky hlavným kontrolóroni veľkým
priestupkom a počas svojej dlhoročnej praxe sa s takýmto prístupom ešte nestretla.
Pripomenula. že zamestnanec má povinnosť vypísať si žiadanku o dovolenku aje na
zarnestnávateľovi. či mu to umožní alebo nic. Preto požiadala hlavného kontro]óra
o vvsvctlenie. prečo k tomu takýmto spósobom došlo.

L. Trizna — poukázal ria komentáre hlavného kontroléra k odchodu niektorých poslancov
z rokovacej miestnosti. kým odchod opozičných poslancov vóbec nekomentuje. Pripornenul
tiež jeho vyjadrenie o mobingu. V tejto súvislosti spomenul vulgárnc vyjadrenia hlavného
kontroléra na sociálnej sieti na adresu primátora mesta a položil mu otázku, či je to podľa neho
st ušil«

Jn. Llrbanovič
— predložená správa je jasná a zrozumiteľná. ale od hlavného kontrolóra

očakával, že vysvetlí svoje priestupky, ktoré urobil voči pracovnej disciplíne. t. j. jednak
neoprávnené čerpanie dovolenky a jednak neevidovanie dochádzky, na základe čoho sa má
vyplácat‘ mzda. Pripomenul, že každý zamestnanec sa hned‘ po nástupe do práce musí
oboznámiť 50 všetkými vnútornými predpismi organizácie, ktoré musí dodržiavat‘ a takisto
musí dodržiavať aj mé normatívne právne akty, ako je Zákonnfk práce a v prípadc mesta aj
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Cakal, že hlavný kontrolér svoj
postup zdévodní určitými právnynii predpismi a vyvráti to. čoje uvedené v predložencj správe.
Nevyvrátil však nič, ale urobil len to, čo robia aj opoziční poslanci. Súhlasí sp. Triznom v tom,
že hlavný kontrolér je len politickým nominantom tých. ktorí ho zvolili. Po dnešnom vystúpení
hlavného kontrožéra musí opät‘ skonštatovat‘. že je to človek. ktor‘ je predlženou pákou
poslaneckej väčšiny a robí len to. čo mit prikážu. Citoval z odborného právneho stanoviska čast‘
o postavení hlavného kontrolóra‘. „ V zmysle 18 ods. I zákona o ohecnom zriadení sa hlavný
kontrolór považuje jednoznačne za zamestnanca mesta a vzťahujú sa na neho všetkv práva
a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podFa zákona č. 552/2003 o výkone práce vo
verejnom záujme“. Myslí si, že loto je jasný právny výklad, že hlavný kontrolér je zarnestnanec
mesta a vzťahujú sa na neho všetky interně pm‘edpisy tohto mesta. t. zn. pracovný poriadok.
organizačný poriadok a ďalšie inlerné predpisy a takisto Zákonník práce. Kehy hlavný
kontrolér takěto veci vnímal objektívne a 50 sebareflexiou, povedal by. že za mesiac júl mu
nepatrí žiadny plat. abebo iba čast‘ platu, preto-že si neoprávnene čerpal dovolenku. čo možno
považovat‘ za absenciu. pretože mal nárok maximálne na 2.5 dňa a nic na 10 dni. Mal by sa
preto ospravedlnit‘ za pochyhenie a takisto v pi‘ípade nedodržiavania dochádzkového systému
si mohol priznať chybu aprisl‘úbiť, že do budúcnosti už bude pracovno-právne predpisy
dodržiavať. Toto by považoval za férové od hlavného kontroléra, ktorý má dodržiavať zákony
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a má upozorňovať zamestnancov na prípadné porušenia predpisov. Tento človek. ktorý to
nerobí, chce kontrolovat‘ zamestnancov mesta alebo zamestnancov príspevkových
a rozpočtových organizácií v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta.

M. .Jančušová — nie je prívržencom facebooku. keď však išla do komunálnvch volieb.
očakávala. že takto sa viac priblíži ľud‘om. preto sa na sociálnu sieť prihlásila. V poslednom
čase. od vofby hlavného kontrolóra mesta, však zostala niekol‘kokrát zaskočená reakciami
a statusmi. ktoré čítala. Pripomenula, že Mgr. Alušic dal pred dvoma dňami na sociálne siete
sponzorovaný príspevok, v ktorom sa píše O nepridelených bytoch, o pocitoch hlavného
kontroléra. o peniazoch — to sú ved. ktoré mali zaznievat‘ na póde rnestského zastupiteFstva,
ale nic debatovať na sociálnvch siet‘ach o praeovných problémoch tohto mesÉa. Ak niekto na
sociálnych sieťach zverejní informácie o svoj ich koníčkoch. o prežívaní vol‘ného času a pod..
považuje to za pochopiteľné. ale takéto statusy na sociálne siete nepatria. Osohne sa jej veľmi
dotklo. ked‘ Mgr. Alušic vjednom príspevku spomínal pána Blcháča staršieho. Uviedla. že na
Pol‘nohospodárskom družstve v Liptovskom Ondreji pracuje od 1. 7. 974 ado zamestnaniaju
prijímal vtedajšf predseda Ján Blcháč starší. V sůčasnosti už síce organizácia zmenila právnu
formu, ale ide o pévodný podnik. v ktorom nezostali žiadne dlhy. stále je životaschopný
a bývalého predsedu p. Blcháča staršieho si dodnes každý váži. Preto si vvprosuje. aby hlavný
kontrolér takéhoto človeka v dnešných časoeh. v roku. keby sa bol dožil 100 rokov. spommnal
na t‘acehooku.

M2r. Alušic — vyprosí si takéto klainstvo. Zdóraznil, že to. čo tvrdí poslankyňa p. Jančušová,
nieje pravda.

M. Jančušová — zopakovala, že pán Blcháč starší si zaslúži úctu a nic to, aby ho Mgr. Alušic
v takcjto súvislosti spomínal.

Mgr. Alušic — objasnil, že na facebooku kritizoval súčasného primátora p. Blcháča. Napísal. že
„v histórii vidí to. že v prvom rade je synom svojho otca“. Ak je toto urážkou p. Blcháča
staršieho, potom nejme ide o nepochopenie textu. pretože žiadny p. Blcháč starší sa v ňom
nespominal. Obvinenie od p. Jančušovej ho preto pobúrilo. V súvislosti s tvrdením p.
Jančušovej, že na f‘aeebooku sa diskutuje o pracovných problémoch tohto mesta a hlavný
kontrolér ako zamestnanec mesta si to nemóže dovolit‘, podotkol, že ide o základné
nepochopenie toho ‚ aká je funkcia a postavenie hlavného kontrolóra. V zmysle zákona hlnvný
kontrolér nic je klasický zamestnanec mesta. Zákon o ohecnom zriadení má svoje ustanovenia.
ktoré špeciálne upravujú postavenie h]avného kontroléra. ktoré je odlišné od postavenia
zamestnanca. Co sa lýka vzťahov, zdóraznil. že nic je podriadený primátorovi mesta. ale
poslancom mestského zastupiteľstva. Mesto a primátor mu teda nebudú určovat‘ štýl jeho práce.
jeho dovolenku. ncbudú mu určovať nič. Dovolenka je určená napr. pre tých zamestnancov.
ktorí majú skúšobnú dobu na začiatku pracovného vzťahu. On ako hlavný kontrolór skúšohriú
dobu nemá. móže byť len odvolaný, móže sa vzdať funkcie. resp. spáchat‘ úmyseln tľestný
čin. Č‘o sa týka použitia expresívnejších vyjadi-ení na f‘acebooku, problémom nic je použitie
konkrétneho slova, ale problém je správanie sa dotknutej osoby. t. j. prečo boto toto slovo
použité. Zopakoval. že posrnvenie hlavného kontro]óra je mé .Jeho nadriadenm orgánom je
mestské zastupiteľstvo. Pokiaľ chce vykonávat‘ určitů kontrolu a pésobiť tak ako mu prikazuje
zákon, nedovolí. aby sa podriadil akejkoľvek kontrole toho, koho má kontrolovat‘. Sptal Sa.
by bob logické, že Jen. koho má kontrolovať, má kontrolovaf jeho.

liw. Blcháč. PhD. — ukončil rozpravu a v rámci záverečného slova poznamenal, že zrejme nastal
určitý omyl. pretože v poslednej vete hlavného kontroléra odznelo, že on prišiel kontrolovat‘
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primátora. Pripomenul, že ak hlavný kontľotór hovorí o mohingu, mal by si prečítat‘ svoje
statusy na sociálnych sieťach, ktorým sa venuje. voči komu on robí mohing (medzitým opustili
rokovaciu miestnosť opoziční poslanci. čím počet prítomných poslancov klesol na 10).
Pokračoval tým, že vedenie mesta bob povinné dať tento materiál na vedomie zaslupiteľstvu
a informovat‘ o tom, ako hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš vidí svoju pozíciu. Vo
svojom vystúpení sa venoval aj otázke svojho postavenia, o ktorom je presvedčen. že je
výnimočné. Mesto v súčasnosti študuje právne predpisy ohľadom pracovného zaradenia
hlavného kontrolóra. schvaľovaniajeho dovolenky, atď. Mestské zastupiteľstvo ako kolektívnv
orgán takéto veci nemóže vykonávať, pretože za mestské zastupiteľstvo nemóže nikto nič
podpisovat‘, to znamená. že aj pracovnú zmluvu za mesto podpisuje primátor mesta. Z tohto
hľadiska považuje za správne rozhodnutie. že nepodpísal uznesenie o voľhe [ilavnébo
kontrolóra. Pripomenul. že on má čisté svedornie voči tomuto mestu. jeho zvolili občania
v tomto meste za primátora. napriek totmi. že sa to pánovi hlavnému kontrolórovi vóbec nepáči
a má iný pohľad na vec. Vvjadril poľutovanie nad tým. že kontrolór je bud‘ politicky zneužívaný
na to. čo robí. aleho je ako nekompetentný aRo hlavný kontrolór, čo nekorešpondujc s tým, že
je navyše aj právnik. Poukázal na to. ako fungovala kontrolná činnost‘ za predcliádzajúcich
dvocb hlavných kontrolórov. Bol plán kontro]nej činnosti. prípadne nasleLlovali ďalšie
kontroly. t. zn.. že táto činnosť mala svoj proces. Kontrola začala, spolupracovali tí. ktorí mali
spolupracovaf, nasledovalo vvhodnotenie. prcrokovanie. prijatie opatrení. atď. Zrejme však
tento blavný kontrolór. ktorého zvolili 13-ti poslanci. tieto vlastnosti nemá. preto bude potrebné
úcto veci určitým spósobom ozrejmit‘. Mesto v tom bude ďaiej pokračovat‘ v zmysle zákona.

Vzhľadom na to, že počet poslancov klesol pod potovicu, prerušil zasadnutie mestského
zastupitefstva. O zvolaní pokračujúceho zasadnutia bude poslancov informovat‘.

Ing. M1í-ta Cutraiová Ing. PhD.
prednostka MsU mesta

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Alžbeta Smiešna

MUDr. Miroslav Boďa

Zapísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 27. 08. 2020
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