
ZÁPISNICÁ Č. 1/2019
zo Vl. zasadnutia mestského zastupitel‘swa v Liptovskom Mikuláši. ktoré sa uskutočnilo dňa
14. januára 20190 15.00 hod v male] zasadačke Mestského úradu v Liptovskorn Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján BIcháč. PhD.. primátor mesta

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

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

PRIZVÁNÍ:
1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2! PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník MsP
4! Ing. Lenka Debnárová, PhD.. vedúca finančného odboru MsU
5/ PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsU
6/ Mgr. Anna Ifunovská. vedúca odboru právnehoMsU
7/ Ing. Miloš Berník, vcdúci odboru výstavby MsU ‚

8/ Ing. Katarína Suveríková, vedúca odboru URa SP MsU
9/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ZP a dopravy MsU
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10/ doc. Mgr. Ján Hučik. PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
11/ Mgr. Erika Sabaková. vedúca odboru soeiálneho MsU
12/ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu Msti
13/ Ing. Soňa Višňovská. vedúca oddelenia marketingu a podnikania Msti
14/ Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
15! Ing. Dušan Močarník. vedúci oddelenia informatiky Msti
16/ Bc. Ľubomír Kandera. vedúci oddelenia správy bytov a nebytových priestorov Msti
17/ Ing. arch. Tatiana Bachtiková. hlavná architektka mesta
18/ PhDr. Danu Guráňová. vedúca oddelenia mládeže. športu a kultúry Msti
19/ RNDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia ZP a poFnohospodárstva Msti
20/ PhDr. Marcela Jašková. vcdúca oddelenia rozpočtu. účtovníctva a majetku Msti
21/ Mgr. Jaroslav Hric, riaditeF Múzea Janka Kráľa. Liptovský Mikuláš
22/ Mgr. René Devečka. riaditeľ Domu kultúry, Liptovský Mikuláš
23/ Ing. Dušan Grešo. riaditeľ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
24/ Ing. Miroslav Uličný. ekonomický námestník riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš
25/ Bc. Jana Piaikovú. riaditeľka lnformačného centra Liptovský Mikuláš
26/ PhDr. Ľubomír Raši, PhD.. riaditeľ Základnej urneleck školy J. L. Bellu. L. Mikuláš
27/ Mgr. Zuzana Slauková. riaditeľka Zariadenia pre seniorov a DSS. Lipt. Mikuláš
28/ PaedDr. Zuzana Pavelicová. riaditeľka Základnej školy s MS. Okoličianska. L. Mikuláš
29/ Mgr. Alena Ridzoňová. riaditeľka Základnej školy M. Rázusovej-Martákovej

30/ Ing. Erik Setnický, poslanec Zilinského samosprávneho kraja
31/ Magdalénu Riessová, riaditefka Materskej školy. Nábrežie 4. apríla, L. Mikuláš
32/ Mgr. Janka Cuprová, riaditeľka Základnej školy M. Janošku, ul. Čs. brigády, L. Mikuláš
33/ Mgr. Dana Gajdošová, riaditeľka Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu
34/ Mgr. Emília Cudejková, riaditeľka Základnej školy s MS, Demänovská ul., L. Mikuláš
35/ Mgr. Mária Strbková. riaditeľka Materskej školy, Vranovská ul., L. Mikuláš
36/ Mária Ad]erová, riaditeYka Materskcj školy. Agútová ul.. L. Mikuláš
37! Bc. Jana Hladká. riaditeľka Matcrskej školy Núbrežie 4. apríla
38/ Mgr. Miroslava Erhardtová, riaditeľka Materskej školy Ul. Cs. brigády

M ÉD 1,4:
1/ Miroslava Mlynárová, TASk

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasudnutie mestského zastupiteľstva otvoril fl viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Na úvod informoval, že mestské zastupiteľstvo je už po štvrtýkrát zvolané sjediným
cieľom. a to odsúhlasiť návrh rozpočtu na rok 2019. Zdöraznil. že návrh rozpočtu bol
pripravený dósledne a nebolo mu vyčutané. že by obsahoval administrativnv problém ako sa
napríklad stalo v Hlohovci. ktorý taktiež musel ísť do rozpočtového provizória. Návrh rozpočtu
je teda podľa jeho názoru z administratívnej stránky v poriadku a problém vznikol len s jeho
schválením.

Pripomenul, že na ustanovuj úcom zasadnutí mestského zastupitel‘stva konanom 3.
decembra 2018 vyzval poslancov, aby sa pripojili kjeho programu „Dobre spravovaně mesto
IF‘, ktorý získal v komunálnych voľbách najváčšiu podporu od občanov ajeho hlavné cide sú
vyjadrené aj v samotnom návrhu rozpočtu. Dalej podotkol, že 18. decembra 2018 sa
uskutočnilo neformálne stretnutie. na ktorom bol prezentovaný návrh rozpočtu mesta
a mestských organizácií. Tohto stretnutia sa za najpočetnejší poslanecký klub zúčastnil ibajeho
predseda Mgr. Vincent Kultan. Považuje preto za škodu, že ostatní poslanci z tohto klubu
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nevyužili možnost‘ diskutovat‘ o pripravovanom rozpočte. Na nasledujúcom zasadnuti
mestského zastupiteFstva 20. decembra 2018 nebol návrh rozpočtu prijatý a preto boli zvolané
d‘alšie dve zasadnutia na 27. decembra 2018 a neskór aj 30. decembra 2018, ktorých sa však
zástupcovia najpočetnejšieho klubu tvoreného zástupcami strán SaS, OĽANO, KDH. Nova
a Sanca nezúčastnili a preto nebolo mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

Dalej zdóraznil. že podFa právneho stanoviska od JUDr. Jozeíh Sotolúřa nieje potrebné
návrh rozpočtu zverejňovať opátovne na novú 15-dňovú lehotu. keďže už bol raz zvercjnenÝ
5. decembra 2018 a je zverejnený aj v súčasnosu bez toho. aby došlo v samotnom materiáli
k akejkoFvek zmene. V tejto súvislosti sa ohradil voči reportáži redaktora Milana Veleckého
z RTVS. v ktorej prezentoval skreslené informácie a vytvoril dojem. že podľa názoru
ministerstva vnútra musí byť návrh rozpočtu opätovne vyvescný na novů 15-dňovú lehotu.
Mesto preto následne samo kontaktovalo ministerstvo vnútra, ktoré poskytlo právne sLanovisko
a v ňom sa uvádza. že mesto postupuje pine v súlade so zákonom. Vyzval preto pána
Veleckého, aby si priznal svoju profesionálnu chybu a pristúpil k oprave.

Podotkol. že v najbližšom čase sa uskutoční seminár určený pre poslancov mestského
zastupiteľstva, na ktororn JUDr. Sotolář podrobne vysvetlí problematiku chodu samosprávy.
Pripomenul, že podľa zákonaje povinnosťou poslanca okrem mého aj prehlbovať si vedomosti
potrebné na výkon funkcie a že poslanci nesú aj trestnoprávnu zodpovednosf za svoje konanie.

informoval, že vo veci zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupiteFstva z 20.
decembra 2018 sa obrátil na okresnú prokuratúru so žiadosfou o posúdenie jeho zákonnosi.
Z toho dóvodu uznesenia týkajúce sa majetkových a personálnch záležitostí v zákonom
stanovenej lehote nepodpísal.

Na závcr uviedol. že 11. januára 2019 sa konalo valné zhromaždenie Liptovskej
vodárenskej spoločnosti. a. s.. ktoré do dozomej rady opUtovne zvolilo Ing. Jána Blcháču
a Milana Kágela a dozorná rada následne zvolila do predstavenstva spoločnosti Ing. Rudolfu
Urbanoviča, MUDr. Miroslava Bod‘u a Cuboša Triznu.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovatel‘ku primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú a za overovatefov
zápisnice poslancov Bc. Mareka Nemca a MUDr. Alžbetu Smiešnu,

3/ VOĽBA NÁVRFIOVE.J KONIISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta. predložil návrh na voľbu núvrhovej komisie.
do ktorej odporučil zvoliť poslancov Ing. Mateja Géciho. Mgr. .Miroslava Neseta a ing. Jozefa
Repaského. Návrhová kornisia v tomto zloženi bola schválená (24 poslancov za, I nehlasoval).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupiteľstva tak, ako bol uvedený v pozvánke stým. že program navrhuje doplniť o d‘alší bod
.‚Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 20l8.
ktorý by bol zaradený ako v poradí deviaty bod.

Mur. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva — pod‘akoval sa za to, že primátoľ

mesta zvolal zasadnutie mestského zastupiteľstva na 14. januára a na poobcdňajší čas, ako aj
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on sám predtým navrhoval. Spýtal sa primátora mesta. z akého dóvodu nepodpísal nicktoré
uznesenia z 20. decembra 2018, ato preto, že sa chystá predložiť tie isté návrhy na uznesenie,
ktoré predložil aj predtým a primátor ich nepodpísal.

1mL Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — vyzval Mgr. Kultana. aby sa vyjadril k návrhu
programu.

Mur. Kultan — navrhol, aby boli do programu zaradené nové body ato ako piaty až deviatv bod
v poradí: ..Analýza právneho stavu vercjného osvettcnia v meste Liptovský Mikuláš —

iníormácia“, ‚.Dodatok Č. I pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš.
..Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta
Liptovský Mikuláš“. „Návrh dodatku č. 5 Rokovacicho poriadku mestského zastupheľstva

v Liptovskom Mikuláši v platnom znení“ a „Návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií
zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši“. Opátovne sa spýtal primátora

mesta. z akého dóvodu nepodpísal niektoré uznesenia z 20. decembra 2018.

lnu. Jaroslav Čefo. poslanec mestského zastupiteľstva — pripojil sak požiadavke Mgr. Kultana.
aby primátor vysvetlil dóvody, prečo nepodpisal niektoré uznesenia. Predložil návrh doplniť do
programu bod ‚Návrh na zriadenic ‚Mikulášskej tribúnv‘ v mesučníku Mikuláš“ s tÝm, že

..Mikulášska tribúmť má byť slobodným priestorom V printovom mesačníku Mikuláš.
v ktorom móžu poslanci mestského zastupiteľstva prczentovať svoje názory a vyjadrovať sa
k aktuálnym témam za určitých vopred stanovených pravidiel.

Mgr. Kultan — poprosil, aby poslanci podporili zriadenie „Mikulášskej tribúny“ a poukázal na
niektoré skutočnosti pľezentované v predošlom vydaní mesačníka Mikuláš, kod‘ sa primátor
viackrát vyj‘adroval k návrhu rozpočtu a spomenul aj jeho meno, pričom on sám nemal žiadnu
možnost‘ sa vvjadriť. Zdóraznih že mesačník Mikuláš nemá slúžiť na propagandu jednej strany.

lnu. Bleháč — uviedol. že Mgr. Kultan mal možnosť prísť na zasadnutie konané 27. deccmbra

2018 alebo 30. decembra 2018. odhlasovat‘ krehkou vLičšinou opozície rozpočet a problém

mohol byť vynošený. Následne dal hlasovat‘ o póvodnom. zvcrejnenom programe rokovania.

Za návrh hlasovalo 11 poslancov, 2 sa zdržali hlasovania. 12 nehlasovali). Mcdzitým sa

členovia návrhovej komisie vyjadrili v tom zrnysle, že najskór by sa malo hlasovať

o navrhnutých zmenách.

lnu. Blchůč. PhD. — označil uvedené hlusovanie za zmátočné a zdóraznil, že najskórje potrehné

hlasovať o návrhu programu uko bol prezentovanÝ v pozvánke a až potom ojednotlivých

zmenúch a doplneniach.

lna. Matej Géei. predseda návrhovei komisie — prečítal znenie časti rokovacieho poriadku

tÝkajúcej sa procesu sehvaľovania programu. v ktorej sa okrem mého uvádza. že .najprv sa

hlasuje o bodoch návrhu programu zverejnenom na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle

mesta“.
lnu. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— hlasovanie o póvodne zverejnenom programe — schválený (13 za, 3 proti, 7 sa zdržali. 2

nehlasovali)
— pozmeňovací návrh poslanea Ing. CeFa — zaradiť do programu bod •‚Návrh na zriudcnie

.Mikulášskej tribúny‘ v mesačniku Mikuláš“ — schválený (14 poslancov za. 10 proti);
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— pozmeňovací návrh poslanca Mgr. Kultana — zarudlť do programu nový bod „Návľh na
zmenu rokovacieho poriadku kornisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom
Mikuláši“ — schválený (13 poslaneov za, II proti);

— pozmeňovací návrh poslanca Mgr. Kultana — zarudlť do programu nový bod „Návrh
dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
v platnorn znení“ — schválený (14 poslancov za. II proti);

— pozmeňovací návrh poslanca Mgr Kultana — zarudlť do programu nový bod ‚flávrh na
zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ —

schválený (14 poslancov za. 11 proti);
— pozmeňovací návrh poslanea Mgr. Kuhana — zarudlť do programu nový bod ..Dodutok Č.

I pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“ — schválený (13
poslancov za, 11 proti);

— pozmeňovací návrh poslanca Mgr. Kultana — zaradiť do programu nový bod „Analýza
právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš — informácia“ — schválený
(14 poslancov za, I proti).

PROGRAM:

1/ Ohorenic zasadnutia

2/ Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice

3/ Vol‘ba návrhovej komisie

4/ Schválcnie programu rokovania

5/ Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v mestc Liptovský Mikuláš —

informácia

6/ Dodatok Č. I pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš

7/ Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách
s úČast‘ou mesta Liptovský Mikuláš

8/ Návrh dodatku č. 5 Rokovacicho poriadku mestského zastupitel‘stva v Liptovskom
Mikuláši v platnom zneni

9/ Návrh na zmenu rokovacicho poriadku kornisií zriadcnÝcli mestskSm
zastupitcl‘stvom v Liptovskom Mikuláši

10/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu
rozpočtu na rok 2019 a roky 2020— 2021

11/ Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organhzácii na rok

2019 s výhl‘adom na roky 2(120—2021

12/ Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš — príspevkovc

organizácie na rok 2019 s výhl‘adom na roky 2020 — 2021

13/ Návrh rozpočtu lníormaČného centra Liptovský Mikuláš — príspevkovej
organizácie na rok 2019 s výhl‘adom na roky 2020—2021

14/ Návrh na zriadenie „Mikulášskej tribúny“ v mesnČníku Mikuláš

15/ Interpelácic poslancov

16/ lnformácie

I 7/ Záver
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5/ ANALÝZA PRÁVNEHO STAVU VEREJNÉIIO OSVETLENIA V MESTE
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ — INFORMÁCIA

Správu predložil Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupiteľstva. Uvicdol, že
tento materiál už viackrát prezentoval v minulosti a chce dosiahnuf to, aby bolí mcstskému
zastupitefstvu poskytnuté informácie o skutočnom stave verejněho osvetlenia. Chce mať
k dispozícii právnu analýzu a všetky uzavreté zmluvy. Zaujíma ho najmä to. či mesto skutočne
po skončení zmluvv so spoločnosfou FIN.M.O.S. a. s. ziska majetok vpodobe verejného
osvetlenia. kým mesto naopak vráti danej spoločnosti svoje akcie. Zacitoval z predmetncj
zmluvv. v ktorej sa okrem mého uvúdza. že .majetok může byť preveden za zostatkovú
účtovnú hodnotu a za podmicnok stanovených osobitnou zmluvou do 90—tich kalendárnych dni
od dátumu prcdložcniu tejto požiadavky“. čo podFa jeho názoru znamená, že majctok může byť
prevedený. ale takisto aj nemusí byť, respektive si firma může stanoviť akúkol‘vck cenu.

lnu. Rudolf Urhanovič. zástupca primátora mesta — zdůraznil, že poslancom bob do lavic
rozdaných spolu sedem materiálov, ktoré nemal možnosť si čo i len prečítať, nic to ešte k nim
zaujať určité stanovisko. Poukázal na to. že Mgr. Kultan postupuje takým spĎsohom, aký sám
v minulosti často a ostro kritizoval.

Mur. Kultun — uviedol. že návrhy preclkladá opätovnc už šicstykrát a svoj krok avizoval aj na
poslancckom grémiu. Podotkol, že ide o informatívnv bod. ktorým len požaduje predloženic
správy na nujbližšom zasadnutí.

lnu. BJcháč — uviedo]. že Mgr. Kultan vo svojom návrhu na uznesenie uvúdza. že ‘ukladá
prednostke mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš prcdložif na najbližšic plánované
rokovanie N4sZ ‚ čoje podľa jeho názoru v rozpore so zákonom aje to aj jeden z důvodov,
prečo sa obrátil na okresnú prokuratúru. Návrh na uznesenie je teda pripravený nekvalitne.
Následne vyhlásil štvorminútovú prestávku. Po jej skončení požiadal o minútu ticha na počesť

starostu polského mesta Gdansk Pawla Adamowicza. ktorý zomrcl na následky útoku nožom
počas charitatívneho koncertu.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh neschválilo. ked‘že bob potrebnch 15 hlasov vzhľadom na
nepodpísané původné uznescnie (13 poslancov za, 11 proti, J nehlasoval).

6/ l)ODATOK Č. 1 PIUVII)IEL ROZPOČTOVÉhO hlOSPOl)ÁRENIA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupiteľstva. Uviedol, že
predloženým návrhom by sa posilnila kontrola rozpočtu zo strany poslaneckého zboru, ked‘že
by bob znížená suma rozpočtových opatrení, ktoré sú v kompetencii primátora mesta. z 20 000

€ na 10000 € stým, že zmenu rozpočtu vjednotlivej veci může primátor vykonať iba raz

v rozpočtovom roku. Zároveň by mesto malo viesť operatívnu evidenciu a prcdkladať
mestskému zastupitcb‘stvu informatívne správy o všetkých rozpočtov‘ch opatreniach.

lnu. Urbanovič — predbožený návrh Mgr. Kultana nepovažuje za dobrý. Primátor je totiž

štatutárom mesta a vie po konzultáciách so zamestnancami mestského úradu najlcpšie. ako
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S rozpočĹom narábať a v akých výškach ho upravovať. Upozornil, že pri takomto obmcdzení
kompetencií sa bude musieL‘ mestské zastupiteľstvo schádzať možno aj raz do týždňa. aby
všetky potrebné rozpočtové zmeny schválilo.

Mur. Kultan — odmietol tvrdenie Ing. Urbanoviča s tým. že bude postačujúce. aby sa mestské
zastupiteFstvo schádzalo raz rnesačne. L‘viedol. že pri súčasnom stave může primátor robiť na
jednej položke Fubovofný počet rozpočtových zmien. to znamená. že v zásade si möže
s rozpočtom svojvoľne nakladať. Poukázal na to, že primátor spravil rozpočtovú zmenu na
zimný štadión v celkovej výške 120 000 E.

lntz. Géci — poukázal na skutočnosť, že ročný rozpočet mesta je približne 32 mil. E a danú
zmenu kompetencií primátora považuje za bezpredmetnú. Nikdy v súčasnosti a ani v minulosti

sa nestalo, aby primátor dané kompetencie nejakým spůsoborn zneužil.

lnu. Urbanovič — podotkol, že Mgr. Kultan svojím vvhlásením len potvrdil, že nerozumic

rozpočtu mesta a aké náročné je s ním pracovať najmä v prípade neočakávaných ýdavkov.
keď je potrebné reagovať operatívne a nečakať na zvolanie zasadnutia mestského

zustupiteFstva. Uviedol, že rovnaké kompetencie mal aj predošlý primátor MUDr. AleNander

Slalkovský a vtedv to Mgr. Kultanovi neprekážalo.

1n. Blcháč — zd6raznil. že Mgr. Kultan sa zrejme pomýlil. keď uviedol, že urobil v prípade
zimného štadióna rozpočtové zmeny vo výške 120 000 E. Vd‘aka iniciative vedenia mesta boli
na rekonštrukciu zimného štadióna získané financie z externých zdrojov vo výške 1,5 mil. E
a potom ešte d‘alší I mil. E.

Inu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteFstvo návrh neschválilo. keďže bob potrebných 15 hlasov vzhFadom na
nepodpísané póvodné uznesenie (13 poslancov za. 11 proti, sa zdržal).

7/ PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRh NA ZMENU ZÁSTUPCOV MESTA
V PRÁVNICKÝCH OSOBÁCh S ÍJČAStOU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupiteľstva. Uviedol, že
rovnaký návrh predložil už na zasadnutí 20. decemhra 2018 s tým. že ide o spoločnosti

Liptovská vodárenská spoločnosC, a. s.. ‘FV Liptov. a. s.. LMT. a. s., Tranoscius. a. s.

a Občianske združenie Spolok MarÉina Rázusa.

Inu. Urhanovič — uviedol. že rovnaký návrh bol predIožen aj 20. decembra 2018 a iedy ho
poslanci na jeho veFké potešenie z predstavcnstva LVS. a. s., neodvolali. Na nedávnom valnom
zhromaždení LVS, a. s., ktorého sa zúčastnilo zhruba 90% starostov Liptova, tito starostovia

deklarovali takmerjednomvseľne podporu všctkým navrhovaným kandidátom. Nevic preto, či
je vzhfadom na táto skutočnosť relevanné predkladuť daný návrh a meniť zástupcov mesta.
Uviedol. že v predloženom návrhu Mgr. Kultana chýba spomedzi právnických osůb s účasťou
mesta Mestský hokejový klub 32, a. s. a zaujíma ho, prečo tomu tak je. Myslí si, že poslancov

z daného poslaneckého klubu zrejme hokej a šport nezaujíma a neehcú zaň zobrať
zodpovednosť.
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lne. Lucia Cukerová. poslankvňa mestského zastupiteľstva — uviedla. že mestskí poslanci
nemajú o pozície v hokejovom klube záujem a taktiež ju zaujíma, či sú stanovy LVS. a. s.
postavené tak, že dozorná rada schvaľuje členov predstavenstva a aj pri prípadnej vůli
poslaneckcj viičšiny na zmenu zástupcov mesta by mal teda tento návrh iba rovinu odporúčania.
Uvicdla. že rovnaké je to aj v prípade hokejového klubu.

Ing. Jozef‘ Bobák. poslanec mestského zastupiteFstva — zaujima ho. či Ing. Urbanovič
informoval valné zhromaždenie LVS. a. s.. že mestské zastupiteľstvo 20. deccrnbra 2018
navrhlo mých členov do orgánov LVS ako holi valným zhromaždením schváleni. PripomenLll.

že je na mestskom zastupiteľstve, aby určovalo členov orgánov spoločností. ktoré riadi. Dalej
sa lnu. Urbanoviča spýtal. či nejde o stratu dóverv. keď sa v roku 2008 objavili určitá Qiktúry.
ktoré boll dodatočne niekým uhradcné. Je potrebné si uvedomiť, že 80 tis. E zaplatili navyše
občania vo svojich platbách za vodu.

lnu. Urbanovič — zdůraznil, že sa postupovalo v súlade so stanovami LVS. a. s. a obchodným
zákonníkom. Zástupcovia mesta dostali důveru od tukmer všetkých prítomných stcrostov
z okresu a nebol důvod sa na valnom zhromaždení zaoberať výsledkom hlasovania mestskáho
zastupitel‘stvu z 20. decembra 2018, ked‘že uznesenie nebolo primátorom podpísané. holo
postúpená na preskúmanie prokurátorovi a teda nic je platné.

lnu. Géci — zdůraznil. že sa mu nepáči. že materiály od Mgr. Kultana sů pľcdkladané priamo na
mestskom zastiipitefstve bez toho, aby boli medzi poslancami vopred prediskutovaná. K téme
pursonálnvch zmien v TV Liptov. a. s., u\iedol. že v predklaclanom návrhu sú za člcnov
prcdsavenstva navrhovaní poslanec Bc. Ľubomír Raši a Mgr. iiři Kolinský. ktorý nic je
mcstskýrn poslancom a rovnako tak nieje poslankyňou ani kandidátka do dozornej rady LMT.
a. s., Ing. Dana Droppová, pričom bývalo zvykom. že najskůr sa pozície obsadzovali prúve
mestskými poslancami. Zdůraznil, že s predstavitcľmi jeho poslaneckého klubu nezávislých
poslancov o daných zmenách nikto nerokoval. Podľa jeho názoru sa malo postupovať tak, že
by holi odvolaní naraz všetci zástupeovia zo všetkýeh spoločností a následne by sa hlasovalo
o nových kandidátoch, respektíve by sa vyjadrila důvera tým původným.

Mur. Anna Dvorščáková. poslankvňa mcstskáho zaslupitel‘stva — reagovala na poznámku Ing.
Gčciho s tým, že ideo rovaaký bod ako bol prezentovaný 20. deccmhra 2018 a Mgr. KuItan ho
o jeho opätovnom zaradcní inťormoval. Ing. Gécimu neprináleži komentovať návrhy‘ mého
poslaneckého klubu.

lnu. Cukerová uviedla. že poslankvňou mestského zastupiteľstva nic je ani Mgr. Silvia
Pekarová Ponechalová. ktorá je predsedníčkou predstavenstva TV Liptov. a. s.. a ani Oto
Macko, člen dozornej rady LMT, a. s. Bude veľmi rada, pokiaf niektorý z poslaneov prcjavi
záujem o pozíciu v hokejovom klube. ked‘žc súčasný prcdseda predstavenstva Ing. Stefhn Kurie
sa vzdal svojej pozície k 31. januáru 2019.

Inu. Géci — uviedol. že od Mgr. Kultana nedostal informácie v takom znení ako to prezentuje
Mgr. Dvorščáková.

lnu. Bleháč — uviedol. že prezentované návrhy Mgr. Kultana na personálne zmcny v LVS, a. s.,
by aj v pripadc schválenia mestským zastupiteľstvom a platnosti uzncsenia nebolo možné
dosiahnuť bez dohody s primátorom mesta. ktorý mesto ako akeionára spoločnosti zastupuje
na valnom zhromaždcní. Podobné je to aj v prípade ostatných spoločností. pokiaľ sa poslanci
dopredu ncdohodnú aspoň na pomernom zastúpeni jednotlivÝch poslaneckých klubov.
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In. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy;

— návrh h]asovať o uznesení ako o celku — schválený (25 za)
— návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteFstvo návrh neschválilo. keďže bob potrebnch 15 hlasov vzbl‘adorn na
nepodpísané póvodné uznesenie (13 poslancov za. 11 proti. I sa zdržal).

8/ NÁVRH DODATKU Č. 5 ROKOVACIEHO PORIADKU MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI V PLATNOM ZNENÍ

Správu predložíl Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupiteľstva. Uviedol, že
jeho návrh dodatku sa zaoberá viacerými článkami rokovacieho poriadku, a to okrem mého
napríklad obsadzovaním miest v rokovacej sále, kornpetenciou mestskej polície pri vyvádzaní
narušitel‘a z micstnosti, zavedením hlasovania poslancov o odobrati slova diskutujúceimi

v prípade, že sa odkloní od témy. Upozornil, že aj na tomto zasadnuti sa porušuje platný
rokovací poriadok. podFa ktorého napr. v rade za poslancami majú sediet‘ pozvaní hostia
a nemyslí si. že ide o pozvaných hosti. Rokovací poriadok ako je momentálne schválený.

porušujú mnohí v rokovacej sále, čo jemu osobne neprekáža. myslí si však, že vik by boli
pritomní mí občania ako priaznivci súčasného vedenia. primátorovi by to prekážalo a vykázal

by ich z rokovacej miestnosti. Toje Len dókaz o tom, že rokovací poriadokjc potrebné zmcniť.

lnu. Urbanovič — uviedol, že za v súčasnosti platný rokovací poriadok hlasoval v roku 2011 aj
Mgr. Kultan, ktorý ho dnes kritizuje. Podobné znenie rokovacieho poriadku je štandardom aj
v Národnej rade SR a na VUC s tým, že prcdsedajúci má právo zobrať nicktorému z prítomných

slovo, pokial‘ sa odkloní od témy.

Mur. Kultan — podotkol. že v súčusnosti platný rokovací poriadokje podľa neho v poriadku.

Zdóraznil však, že len u súčasného primátora sa stalo, že niektorému z poslancov zobral slovo

a nechal mu vypnúť mikrofón. Požiadal o zmenu vo svojom návrhu na uznesenie. aby v zncní
bodu II bob naiiradené slovné spojenie ‚.splnomocňuje primátora mesta...“ spojením ..odporúča
priit0r0vi mesta...“.

lne. Blcháč. PhD. — uviedol, že požiadavka Mgr. Kultana jev rozpore s rokovacím poriadkom.

lniz. Jozef Reaský. flOS]anec mestského zastupiteľstva — podotkob, že pokiaľ sa mestské
zastupiteľstvo vedie slušne, tak nedochádza k žiadnym invektívam a k takému priebehu. akýje
možné vidieť aj na súčasnom zasadnutí.

Mur. Dvorščáková — vysvetlila. že v rokovacom poriadku je presne stanovený zasadací
poriadok. ktorý však nic je možné pri vysokom počte príwmnch ľudí v rokovacej sále dodržať

a prúve prcto jej poslanecký klub navrhuje daná klauzulu z rokovacieho poriadku ce]kom
vypusĹiť.

lntz. Urbanovič — upozornil, že jemu osobne predošlý primátor MUDr. Slatkovský v minulosti
viackrát odobral slovo a že na zasadnutiach mestského zastupiteľstva taktiež padali rözne
osobné invektfvy.

lnu. Géci — uviedol. že mestské zastupiteľstvo sa po tretikrát stredo prioritne kyčli schváleniu

návrhu rozpočLu. avšak namicsto toho sa nešla témy. ktoné nic sú urgcntné a nic je porebné
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o nich diskutovať práve v tejto chvíli. Pripomenul, že na schválenie návrhu rozpočtu čakajú
rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, spoločnosti so zastúpením mesta, kluby.
neziskové organizácie. domovy důchodcov, materské školy a všetci občania. Preto vyzval
poslancov, aby sa zaobcrali schválením návrhu rozpočtu.

lnu. Cukerová — požiadaa Ing. Blcháča. aby diskusiu poslmicov ukončoval aj slovným
vyhlásením. pretože sa už dvakrát stalo, že sa poslanci prihlásili aj dodatočne. Ďalej upozornila.
že na základe rokovacieho podadku může mestské zastupiteľstvo primátorovi mesta iba
odporučiť. aby vykonal určité činnosti, nemůže ho na niečo splnomocňovať. Predložila preto
pozmeňujúci návrh, aby bob v znení bodu II nahradené slovné spojenie ..splnomocňuje
primátora mesta...“ spojením ‚.odporúča primátorovi mesta...“.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňujůci návrh Ing. Cukerovej nahradit‘ časť „splnomocňuje“ časťou „odporúča“ —

schválený (20 za)
— návrh uznesenia — s opravou.

Mestské zastupiteľstvo návrh neschváli]o, ked‘že bob potrebných 5 hlasov vzhľadom na
ncpodpísané póvodné uzncsenke (14 poslancov za. 11 proti).

9/ NÁVRh NA ZMENU ROKOVACIEHO PORIAI)KU KOMISIÍ ZRIAI)ENÝCII
MESTSKÝM ZASTUPITEEST VOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Správu predložil Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupiteľstva. Uviedot, že
jeho návrh sa týka najmá toho, že komisie ako poradný orgán mestského zastupiteľstva by
mohli byť minimálne páťčlenné a rnaximálne sedemčlenné a v nalichavom prípadc by mohol
byť materiál predložený aj priamo na rokovaní. Myslí si však, že na základe súčasného
správama sa vedenia mesta bude mestské zastupiteľstvo Fungovať celé štyri rok)‘ bez mcstských
komisií. Prcdložil pozmeňujúci návrh, aby bob v zncní bodu II nahradcné slovné spojenie
..splnomocňuje primátora mesta...“ spojením „odporúča primátorovi mesta...“.

lnu. Urbanovič — poukázal na to, že pri zriaďovaní mestských komisií nebol od Mgr. Kultana
predložený návrh na zriadenie komisie športu, čo považuje za hanbu, keďžc mesto Liptovský
Mikuláš je mestom olympijských víťazov.

Mur. Dvorščúkuvá — uvicdla, že rovnako ako komisia športu. bola zrušená aj komisia školstva
a komisia cestovného ruchu. Bob to opodstatnenú rozhodnutie. kefle mcstské zasiupiteľstvo
může využiť aj mé právne cesty ako zvažovať a schvaFovať podané návrhy.

lnu. Blcháč. PhD. — poukázal na nejasnosť pri prihlásení sa poslanca ing. Bobáka, keďže
z hlasovacej tabule nebolo zrejmé, či bol prihlásený do rozpravy, alebo chce vystúpiť
s íhktickou poznámkou.

Inu. Bobák — predmetom jeho prihlásenia sa bob to, čo v závere svojho vystúpenia navrhol
Mgr. Kultan. a to zmeniť bod ..splnomocňuje“ na ..odporúča“. preto zmenu Formu prihlúscnia
sa z rozpravy na fuktickú poznámku.

lnu. Blcháč. PhD. — upozornil Ing. Bobáka. že faktickou poznámkou mal reagovať na

predrečníka. teda na Ing. Urbanoviča.
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Mi.r. Kultan — uviedol, že komisia športu nebola zriadená preto. lebo sa uvažovalo nad tým, že
bude zriadená ako grantová komisia. Ing. Urbanovič teda zavádza verejnosť a využíva emócie
na ovplyvňovanie verejnej mienky. Myslí si, že viac by ho malo zaujirnať to, prečo doteraz
nebola zrjadená mestská rada.

lnu. Urhanovič — poukázal na to, že jeho poslanecký klub navrhoval. aby v novom volehnom

období boji zriadené rovnaká komisie ako v predošlom volebnom období. Myslí si. že je
nchorůzne. aby mesto nemalo komisiu športu.

lnu. Blcháč — poukázal na administratívnu chybu v predloženorn návrhu na uznesenie. ked‘
vjednom zjeho bodov mestské zastupiteľstvo .‚splnomocňuje primátora“. čo sa Mgr. Kultan
pokúsil dodatočne napraviť. Uviedol, že práve takéto chyby boll jedným z dóvodov, prečo sa
rozhodol niektoré uznesenia z 20. deceiubra 2018 nepodpísať a obrátil sa na okresnú
prokuratúru.

lnu. Géci — prcdložil na hlasovanie návrh uznesenia — s opravou nahradiť čusľ ..splnomocňuje

čusťou ..odporúčzr.

Mestské zastupitefstvo návrh neschválilo, ked‘že bob potrebnch 15 hlasov vzhľudom na

nepodpísané pčvodné uznesenie (14 poslancov za, lb proti).

10/ ODBORNÉ STANOVISKO IILAVNÉIIO KONTOLÓRA MESTA LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ K NÁVRhU ROZPOČTU NA ROK 2019 A ROKY 2020—2021

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta. Vyleduj. že pri spracovani

stanoviska vychádzal z posúdenia predLoženého návrhu viacročného rozpočtu na rok 2019

a roky 2020—2021 v rozsahu ako bol zverejnený 5. decembra 2018. Z pohfadu metodickej
správnosti je spracovaný podľa druhovej. organizačnej a ekonomickej rozpočtovej klasiLikácie

až do najnižšej úrovne funkčnej klasiflkácie. Skonštatoval, že v súlade so zákonom o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v spojeni s ustanovením zákona o rozpočtovej

zodpovednosti je súčast‘ou rozpočtu jednak schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje

o očakávancj skutočnosti bežnčho rozpočtového roka a údaje o skutočnom plncní rozpočtu za

prcdchádzajúce dva rozpočtové roky. Viacročný rozpočet na roky 2019 — 2021 sa vnútorne

člení na bcžné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a flnančné

operácie. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú príjmy a výdavky

bežného a kapitálového rozpočtu na rok 2019 závázné a príjmv a výdavky rozpočtov na

naslcdujúce dva rozpočtové roky závázné nie sú. Súčasťou návrhu je programovÝ rozpočet

mesta a jeho rozpočtových organizúcií. ktorý obsahuje 18 programov. Programový rozpočet

mesta sa členi na programy, podprogramy a prvky, kde je určený zámer programu resp.

podprogramu a prvku, zodpovednosť. cicľ a výstup.
Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 566 191 E, kapitálový rozpočet

je navrhnutý ako schodkový vo výške -2 017 588 E. Bibancia flnančnýeh operácií preds(avuje

prebytok I 451 397 E. Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 splňa podmienky ust. 10 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. nakol‘ko je navrhnutý ako vyrovnaný

po zapojení flnančných operácií v celkovej výške 32 002 376 E. V oblasti príjmov je výnos

z príjmov poukázaných územnej samospráve vo výške 70% z celkového výnosu a pretrváva

pozitivny vývoj v rncdziročnom raste výnosu uvedenej dane a táto položka je rozpočtovaná

s opatrnosťou a rezervou. Uviedol. že riziká vidí v nižšorn ako plánovanom výbere miestnych

11



daní a poplatkov a najmá vtom, že náklady odpadového hospodárstva sa nebudú kryť s výnosmi

toMo poplatku a zvyšuje sa závislosť na financovaní mestom z mých zdrojov, keď výdavky na
odpadové hospodárstvo sú len čiastočne kryté výnosmi z poplatkov. Riziko můžu predstavovaf
aj kapitálové príjmy, pokiaľ by sa nenaplnili plánované predaŤe nepotrebného majetku mesta.
Uviedol. že od I. janudra 2019 bude účinný zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý
upravuje platenic poplatkov za uložcnie odpadov na skládku odpadov. ktorý rieši novú cenovú
stratégiu s odpadmi a reagovaf naň bude aj mestská kgislauva.

Skonštatoval. že celková odhadovaná suma dIku podľa návrhu rozpočtu k 31. decembru
2019 by mala predstavovať 3 ‚59 % odhadovaných skutočných bežných príjmov rozpočtového
roka 2018. čo je oproti očakávanej skutočnosti nárast o 322 percentuálnvch bodov. Suma
ročných splátok návratných zdrojov financovania. vrátane úhrady výnosov v tomto pripade
predstavuje 1199 % odhadovaných skutočných bežných prijmov rozpočtového roka 2018
znížené o gľanty a transfery v roku 2019. čoje oproti očakávanej skutočnosti 2018 nárast 04.89

percentuálnych bodov. Z uvedených údajov vyplýva. že mesto by podl‘a návrhu rozpočtu
nemalo dosahovaf zákonom rcgulovanú hranicu sumy dlhu, ktorá predstavuje 50% až 60%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Suma ročných splútok
návratných zdrojov financovania. vrátane úhrady výnosov nedosahuje hranieu 25% skutočnýeh
bežných prijmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Na záver skonštatoval. že bolu
dodržaná povinnost‘ zverejniť návrh rozpočtu vyplývajúca zo zákona o ohecnom zriadení.
návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtové roky 2020 —2021 je spracovaný v súlade s príslušnmi
všeobecne závü7nými právnymi predpismi a zohfadňuje príslušné ustanovenia požadovaných
zákonov, rozpočet je sprueovaný metodicky správnc Odporúča mestskému zastupitel‘stvu
schváliť programovú štruktúru programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019
a rok“ 2020—2021 a predložený návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš nu rok 2019. ktorý
je podfa zákona o rozpočtových pravidlúch územnej samosprávy navrhnutý ako vyrovnaný vo
výške 32 002 376.00 E, vrátane návrhu rozpočtov na roky 2020 a 2021.

Inz. Géei — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 za, 3 sa zdržali). Uznesenic k tomuto
bodu bob prijaté pod číslom 1/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

UI NÁVRh ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A .JEIIO
ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY
2020 -2021

Správu predložila Ing. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ. Uviedla. že už po štvrt krát
prcdkladá neznwnený a od 5. decembra 2018 stále zverejnený návrh rozpočtu na rok 2019.
ktorý je nastavený bez navyšovania, okrem zákonných veeí, ktoré vyžadujú navýšenie a je
podobný rozpočtu na rok 2018. Obsahuje a pokrýva všetky samosprávne úlohy mesta
vyplývajúce z legislatívy, platné zmluvné dojednania a plnenie aktuálnych uznesení. prijatých
mestským zastupiteľstvom. Zdůraznila, že každý zásah do položiek návrhu rozpočtu je potrcbné
mať preukázatefne odkonzultovaný s právnym odborom a príslušnými gestorrni programového
rozpočtu, pretože niektoré zmluvy sú účinné i na prelome rokov a plynú z nich závázky a najniá
sankcie. Taktiež pri závažných zásahoch do rozpočtu je potrebné prehodnotiť micru tohto
zásahu a zaktualizovaf aj cide v jednotlivÝch programoch a meratei‘né ukazovatele, ako aj
vhfadový rozpočet na roky 2020 a 2021. nakoFko sú v nich rozpočtované uľčité nadváznosti.

U piati ých uznesení je potrebné pred zásahom do rozpočtu najprv ich zrušenie. respektívc
úprava. Ináč bude celkový rozpočet nekompatibilný a budú vedome porušené viaceré zákony.
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Zabezpečovanie a plnenie závüzkov formou rozpočtu bob gestormi programového
rozpočtu nastavené tak, aby samosprávne úlohy aj závčzky mohli byť pineně počnúc januárom
2019. Dala do pozornosti platná iegislatívu, najmä zákon o flnančnej kontrole, zákony
o rozpočtových pravidlách a rozpočtovej zodpovednosti. zákon o verejnorn obstarávaní. prlčom
exisiujú ďa]šie spolusůvisiace predpis. ktoré Ivorcovia návrhu rozpočtu rešpektoval,. Pre
poslaneov i gestorov rozpočtu je záväzný Plán hospodárskeho a sociúlneho rozvoja ako
strednodobý plán rozvoja mesta schválený uznesením mestského zastupiteľstva. na ktorý musí
rozpočet nadväzovať. Uviedla, že doposiaľ bob venované veľké množstvo času ďalšim
koncepčnm a strategickým materiálom. ktoré odrúžajú situáciu a potreb (napríklad pasport

miestnvch komunikácií). kwré můžu po niektorých zmenúch a zásahoch stratiť význam a mesto
nehude disponovaC výhFadovými plánovacími materiálmi na efektívne a koncepčně riadenic.
Zásahy do rozpočtu je potrebné posúdiť aj z týchto strán, aby sa pre čiastkový cieľ
neznehodnotil väčší a spobočný cieľ.

Podotkla, že tým, že rozpočet doposiaľ nebol schválený, mesto začalo hospodársky rok
2019 v rozpočtovom provizóriu. Rozpočtové provizórium znamená ohmedzenie výdavkov
mesačne na 1/12—tinu celkových výdavkov schváleného rozpočtu na predchúdzajúci rok 2018.
Dalším ohmedzenímje posktovanie dotácii právnickej osobe. ktorej zakladatefom nieje obec

a l‘yzickej osobe, podnikateFovi na podporu všeobecne prospešných služich. účelov. podnikania

a zamestnanosti. V podstate je tak pozastavené poskvtovanie obvvklch ĺnancii celému
trctiemu sektoru. Výnimku tvorí napríklad len poskvtovanie prostriedkov ncštátnym školám

a školským zariadeniam. Mesto zatiaF nemůže poskytnúť dotúcie všetkým hokejovým klubom,
futhabovému klubu, Kanoc Tatra klubu. karanténnej stanici OZ očami psa, rybárskemu zväzu

na zarybňovanie revírov mestskej organizácie, Slovenskému červenému krížu na prepravnú

službu a pomoc osobám bez prístrešia. transfery cirkvám a náboženským charitám. ktoré
poskytujú terénnu opatrovaterskú službu. Mesto nebude móct‘ poskytnúť ani dotácie na
poskytovanie sociálncj a humanitárnej činnosti, pričom suma v rozpočte na tento účel je vo
výške 163 000 C. Pokiaf mesto včas neprispeje neverejným poskvtovtncľom sociálnvch služieb.
prejdú zákonné závdzk na mesto. Bez dotácie zostanc i Telovýchovná jednota lľanovo

a pokiaľ bude chcieť prevádzkovať lyžiarsky vlek. občania si to budú musieť zaplatiť. Doposiaľ
sa občania mesta mohli vďaka rnestskej dotácii lyžovať bezplatne. Všetci tí, ktorí sú napojení

na rozpočet mesta ana ňom si postavili i vlastně rozpočty. sa dostanú do zlej flnančnej situácie.
Kým nebude schválený rozpočet, nemůže mesto vyhlásíť ani grantovú výzvu pre rok 2019.

Uviedla. že k zabezpečovaniu pracovných úloh počas rozpočtového provizória od 1.
januára absolvovala niekoľko porád s vedením fnančného odboru a gestormi programového
rozpočtu mesta s ciel‘om. aby bol zabezpečený riadny chod mesta ajeho organizácií a zároveň

hola dodržLmá legislatíva. Najmá z toho důvodu, že podFa hodnotenia niektorých poslancov je
rozpočtové provizórium jednoducho 1/12—tina schváleného rozpočtu za predchádzajúci rok
a nieje to žíadny .strašiak“. mesto sav prvom rade pokúsilo opneť o postupy prí rozpočwvom

provizóriu. ktoré už raz nastalo — v roku 201 I v trvaní od I. januára do 10. Februára. Podotkla.

že o plncni rozpočtového provizória v roku 2011 okrem jednej zmienky v návrhu schváleného

rozpočtu v znení „mesto začalo svoje hospodárenie v roku 2011 rozpočtovým provizórionÝ‘
nenašla v žiadnvch dokumentoch inú zmienku. žiadne vyůčtovanie ani vyhodnotenic takéhoto
hospodárenia, pričom mestá zvyčajne o zúčtovaní provizória a jeho zaúčtovaní do ročného

rozpočtu podávajú mestskému zastupiteľstvu správu. Preto sa mesto muselo opneť o skúsenosti

z mých miest, respektíve si vyžiadabo stanoviská ministerstva flnancií, Priblížila, že pre rok

2019 už mesto nastavilo softvér rozpočtu do systému provizória a rieši d‘alšie súvisbosti, aby
mohlo byť hospodárenie mesta, ale aj rozpočtových a príspevkových organizácií riadne
zabezpečené a neskór vyhodnotené.

Uviedla. že na základe získaných poznatkov považuje za svoju povinnosť upozornit‘

poslanecký zbor na d‘alšie súvislosti. možné obmcdzenia a problémy. ktoré můžu nastať
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v prípade neschválenia, neskorého schváienia. respektive obmedzenia navrhnutého rozpočtu.
ide napríklad o možné dósledky v súvisiosti so zazmluvňovaním a flnaneovaním projektov
z externých zdrojov. Podľa zákona o finančnej kontrole žiadna íinančná operácia. ktorou je
i podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného flnančného príspevku. nesrnie byť vykonaná bez
jej krytin v schvá Jenom rozpočte mesta. Uvedený rozpor vzniká pri týchto dvoch skupinách
pro jekwv.

Prvou skupinou sú v mestskom zastupiteľstve schválené projekty. pri ktorch hola
rozhodnutím rozpočtových organizácií schválená žiadosť o nenávratný Hnančný príspevok
a zároveň bob podpisané aj zmluvy o poskytnutí nenávratného íinančného príspevku. avšak
neboio ukončené verejné obstarávanie a podpísané zmluvy so zhotovitefmi diela. respektive
s dodávateľmi tovarov a služieb. Ide konkrétne o tri projekty: novostavba komunitného centra
v meste Liptovský Mikuláš (výška schváleného NEP 303 978 E), vybudovanie systému zberu
a odvozu odpadu v rómskej osade l-llboké, Liptovský Mikuláš (výška schváleného NEP 47
198,44 E), mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy — 4. etapa (výška
schváleného NEP 54 043,49 E). Celková hodnota zazmluvnených projektovje 405 2 19,93 E.

Druhou skupinou sťi projekty, ktorých spoluflnancovanie holo schválené uzneseniami
mestského zastupiteľstva a zároveň bob podané žiadosti o nenávratný íinančný príspevok.
V prípade, že žiadosti o nenávratný inančný príspevok budú schválené, nebude možné počas
rozpočtového provizória včas uzavrieť zmluvy o poskytnutí nenávratného flnančného
prispevku a robiť d‘alšie kroky k realizácii projektu. Ide prcdovšetkým o nasledovných desať
projektov, pri korých v krátkom čase móže byť rozhodnuté o ich schváleni: mikulášsky
cyklochodník ako ekologická alternativa dopravy — prcpojenie s mestskou časťou Liptovská
Ondrašová (výška požadovaného NFP 388 930 E). mikulášska cyklotrasa ako ekologická
alternatíva dopravy, 3. etapa (výška požadovaného NEP: 89 892 E). štyri projekty modernizúcic
učební základných škól (výška požadovaného NEP za projekty spolu 218 940.78 E). SÁLVTE
— Integrované riadenie životného prostredia prostrednictvom malých zelených lokalít v
urhanizovanom prostredí (výška požadovaného NEP 183 323 E), zriadenie micstnej občianskcj
poriadkovej služby (výška požadovaného NEP 186 479 E), budovanie školských dažďových
záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dósledky zmeny klímy (výška požadovaného
NEP 177 717,06 E), dobudovanie technickej infraštruktúry triedeného zberu komunálneho
odpadu v mesto Liptovský Mikuláš (výška dotácie 73 074 E). Hodnota podaných žiadosti je
eelkom I 348 355.84 E. Spolu za obe skupiny projektov sa teda jedná o ohrozenie získaných
príjmov z externých zdroiov Európskej únie a štátneho rozpočtu vo výško I 753 575.77 E na
rcalizáciu trinástich projektov, prípravc ktorÝch sa celé tim‘ venovali takmcr dva rok.

Zopakovata. že žiadna flnančná operácia nemóže byť začatá bez jej krytia v rozpočte.
Najdóležitejšou oblasEou je verejné obstarávanie. Mesto nebude mócť začať s vcrejným
obstarávaním žiadnych z množstva plánovaných položiek. nakoľko od výšky schváleného
rozpočtu sa odvíja stanovenie predpokladanej hodnoty zákazkv a jej zverejnenie tak. aby sa
mohla začať verejná súťaž. U euroFondov býva podmienkou k zazmluvncníu poskytnutia
príspevku práve doloženie dokladu o verejnom obstarávaní. Prakticky tak ncmóže byť
objednaný ani kancelársky papwi. Priblížila, že vo východiskových rámcoch predloženého
návrhu rozpočtu na rok 2019 sa hovorí o tom, že pri projektovaní príjmov z podielových daní
sa počíta 5 nárastom na úrovni 10 %‚ ako aj o tom. že mesto očakáva 2%—tnú rezervu na
posilnenie rozpočtu. S touto rezervou (434 376 E) tvorcovia rozpočtu počítajú na vykrytic
nových úloh a položiek, ktoré nie sú v rozpočte — ide o spoluflnancovanie nových projektov
z cxterných zdrojov na základe prichádzajúcich a očakávaných výziev, o ohlasV doíinancovania
školských jedálni a bezplatného stravovania žiakov. na dofnancovanie nedávno schválených
rekreačných poukazov pre zamestnancov. V rozpočte sa nachádza 40 000 E, pričom chýbajúca
čiastka sa pohybuje na úrovni okolo 130 000 E. Pokial‘ by zostala nejaká rezerva. mesto ju
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plánuje použiť na splatenie úverov. teda na zníženie úverovej zadlženosti. Požiadala preto

poslancov, aby na túto rezervu nesiahali.
Náslcdne dula do pozornosti aj oblasť veľkých opráv mestskýeh komunikácií. pnčom

stavebnotechnický stav je zmapovaný a známy. Správa bola v mestskom zastupilcFstve
prerokovaná vjťini 20)7 (uznesenie 46!2017) a všetkých 22 prutomnch poslancov odporučilo
primátorovi mesta pripravtť časový harmonogram rekonštrnkcií miestnvch komunikácii na
roky 2018— 2022. Zdöraznila. žeje technicky i ekonomicky vefký rozdiel rekonštruovať cesty
ako celok. alebo jeli naopak realizovať po častiach. Plán rekonštrukcie bol vypracovaný

a pwdložen mestskému zastupiteFstvu v decembri 2017 (uznesenie 92/2017). Naplňuľ sa začal
po schválení rozpočtu na roky 2018 až 2020. V šÉádiu príprav je všetko poírebné — oJ
majetkového vysporiadania. cez projektová prípravu, až po stavebné povolenie. ktoré
predchádza výberu dodávateľa verejným obstarávaním. Na niekoľko stavebných povolení už
bola vynaložená nemalá Í5nančná čiastka. Finančně náklady na uvedenie miestnych
komunikáeií do dobrého stavu predstavujú 12 mil. €‚ pričom každoročne po dobu šiestieh rokov
sa majú vykonať rekonštrukcie za 2 mil. E. Konečná cena závisí na výsledkoch verejnóho
ohstarávania aje zvvčajne o niečo nižšia. Pri hřadaní Íinančných zdrojov mesto vvchúdzalo zo
skúseností a modelu. ktorý používajú aj mestá Prešov. Spišská Nová Ves či Michalovce — ide
o uhradenie záväzku formou mesačných splátok. Tento závUzok nic je úverom a nezapočitava
sado úverovej zadlženosti mesta. Pokial‘ by mesto chcelo zobrať v rovnakej výške úver. zvýšilo

h‘ perccnto úverového zadlženia a zhoršilo svoje hodnotenie. Takto za rovnaké peniuze a bez
úrokov dokáže mesto komunikácie poopravovaľ a duť clo poriadku na dlhý čas, Uviedla. že
pokiaf poslanecký zbor pokračovanie v tomto investičnom pláne, ktorý je v návrhu rozpočtu
flnančne krytý, neschváli, je potrebné zároveň odpovcdať na viaceré otázky, ktoré z tohto
rozhoclnutia vyplvnú. Okrem mého aj na otázku, čo s výdavkami. ktoré sa už v sálaJe

s uzneseniami mestského zastupiteľstva vynaložili a tiež na otázku. ako sa bude d‘alej
pokračovat‘ v celkovorn a koncepčnom doriešení stavu mestských komunikácií.

Dafšou oblasťou je par[icipatívny rozpočei ktorého pravidlá schválilo mestské
zastupiteVstvo uznesením 17/2017. PodFa * 8 sa mesto zaviazalo k nasledovným wrminom: do
31. jantlura príslušněho roka predloženie výzvy na precllladaiiie projcktov. clo 2$. íchruára
príslušiiélio roka predkladanie návrhov projektov. od 21. marca do IS. apríla príslušného roka
zvolanie a činnost‘ tematických skupin. od 6. apríla tlo konca apríla príslušnčho roka zvolanie
verejného zvažovania. Realizácia projektov prebieha v priamej nadváznosti na schválenie
rozpočtu. ked‘ maximátny tnančný rámec najeden predložený projekt nesmie byť vyšší ako 15
% z celkového schváleného rozpočtu na participatívny rozpočet na príslušný rok. Ciže. kým nic
je schválený rozpočet. nic je možné postupovat‘ podľa pravidiel. Občania už pritom prcjavujú

záujem zapájať sado aktivit flnancovaných z partieipatívncho rozpočtu a elieů spolurozhodovať

o živote v meste. Aj v prípade nepriamcho zásahu do Iejto oblasti je nutné pripraviť

a v tncstskom zastupiteFstve schválit‘ nové pravidlá participutívneho rozpočtu.
Následne pripomenula. že z poslaneckÝch kruhov zaznela požiudavka na vvpusknie

úveru z rozpočtu v sume I 600 000 E z prUiiiovS‘ch Íinančných operácií, čo zároveň znamená
vpustenie kapitálového výdavku na znovuuzatvorenie skládky tuhého komunálneho odpadu
vo Veternej Porube. Pripomcnula, že materiály, o ktorých v tejio súvislosti doposiaľ rokovalo

mestské zastupiteľstvo. boli poslancom znovu doručené. informovala, že gestori rozpočÉu
zakomponovali uvedené rozpočtové položky ako plnenic povinností uložených inšpekciou

životného prostredia a tiež v súladc s platnými uznescniami č. 72/2016, 75/2017 a 76/20)8.

Pripomenula. že príprava investičnej akcie a Financovania formou úveru si vyžaduje niekoFko

mesiacov. pričom upozornila na skutočnosť. že na schválcnie vybratej banky má mestské
zastupitcl‘stvo priestor Jen do 31. augusta a po tomto termíne už nic je možné sehvaFuvať

flnančné operácie.

15



Následnc stručnc zhrnula vývoj udnlosti v procesu znovuuzatvorenia skládky. Ako prvá

sa uskutočnila kontrola procesu uzatvárania skládky hlavnou kuntrolórkou mesta, Iričom
kontrola zistila závažné nedostatky a mestské zastupiteľstvo uzncsenim 72/2016 odporučilo

primátorovi mesta požiadať inšpekciu životného prostredia o súhlas na vykonanie preverenia

správnosti uzatvorema skládky (technický postup stavebných prác, použité materiály
v zmvsle projcktovei dokumentácie) prostrednĺctvom sond. Následnc bolí vykonané dve

environmentúlne kontroly — vyhodnotené správami inšpekcie životného prostredia 6/20 16 a

8/2017. ktorá uložila oputrcnia na nápravu nudostatkov. a bob zisuné. že stavba ..Ukončcnic

skládkovania odpadov na sk]ádke Veterná Poruba — Zakr tie u rekultiváciu nchola realizovaná

podľa projcktovej dokumcntúcie, čo v súvislosti s kolaudúciou inšpektorát životného prostrudia

neskúmal a prcvádzkovateľ mu tůto skutočnosť neoznámil. Tento ncdostatok bol vyhodnotený

ako správny delikt podľa zákona o integrovancj prevencii a kontroly znečisťovania. Na základe

výsledkov kontroly inšpektorát životného prostredia uložil prevádzkovatel‘ovi skládky

opatrenia na nápravu. Jedným z opatrení bob vypracovať projektovú dokumentáciu nové

uzatvorunie skládky odpadov ..Skládka TKO Vctcrná Porubr. Zároveň uložil rozhodnutie

o pokutu vo výšku 100 000 € za správny delikt. pričom je to ušte pokuta na dolnej hranici.

Důkazným prostriedkom boli uskutočncné prieskumv. ktoré preukázuli. že nehola vyhotovená

mincrálna tcsniaca vrstva v požudovanej hrúbke 2 x 25 cm na celuj uzatváranej plochu skládky

odpadov. Taktiež nebola vyhotovená rekultivačná hrúbka 100 em na celuj uzatváranej plochu

skládky, čo bob preukázané sondami na uzatvorenom a zrekultivovanom telcse skládky.

Konštatovaná skutočnosť bola. že cclková mocnost‘ rekultivačnej zeminy a minerálneho

tesnenia na váčšine plochy‘ rekultivovanej skládky nedosahuje požadovanú hrúbku 1.5 m.

MocnosC minerálneho tesnenia nedosahuje na väčšine skládky požadovaných 50 cm. pričom

kvalitu rninerálneho tesneniaje potrebné preveriF V geotechnickom laboratóriu. V nadváznosů

na to boli odobrané vzorky, pnčom požadovaný koeficient priepustnosti bol stanovenÝ ako 2,0

x I o m/s a v skutočnosti sa pohyboval od 1.59 po 6,03 x I 9 m/s. Výsledkom gcofyzikálneho

prieskumu bob zistenie. že vo východnej časti skládky ‚.nebola identifikovaná vysokoodporová

anomália. ktorá by reprezentovala prítomnosť tesniacej Fólie na okraji póvocbného tclesa

a podložia skládky“. Mestské zastupitefstvo na svojom zasadnuti 23. októbra 2017 počtom 22

hlasov úhradu pokuty odhlasovalo.
Dalej zdóraznila. že rozpočtové provizórium sa dotkne aj správy hytov a nebytových

pricstorov. V roku 2011 túto oblasť ešte zastrešoval bývalý Bytový podnik mesta, preto sa jĽj

vtedajšie provizórium nedotklo. Uviedla, že 1/12—tina rozpočtu minulého roka, konkrétne

83 280 E. nepokryje po\‘inIé náklady súvisiace preváclzkou bytov a nebytových pricstorov za

mcsiac január 2019. ktoré sa očakávajú vo výšku 86 41 5.45 C. Idu pritom o platby za teplo,

vodu. plyn. eleklrinu. vÝkon správy a Fond opráv. iakticž nebude mať mesto rozpočtovÝ limit

na prípadné havarijné stavy vody. kanalizácie. eIektriny a pod. S veľkou pravdepodobnosťou

uvedená suma nebude stačiť na pokrytie nákbadov bežnej prevádzk 600 bvtov a 150

nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. ktoré sú právu vo vykurovacom období najvyššiu

(teda nic l/l 2—na) a zároveň je potrebné počítať aj s koncoročnými vyúčtovacími faktúrami za

vodu a elektrickú encrgiu. V prípade meškania úhrad faktúr sa mesto nevyhne d‘alším zvýšeným

nákladom súvisiacim s úhradou úroku z omeškania za platby Faktúr. Aby mesto neporušilo

zákon. pričom porušenie by viedlo k nútenej správe. nesmic byť v omeškaní s úhradami

závjzkov viac ako šcsťdesiat dní. Podotkla, že mesto má preukázateFne dostatok linančnÝch

prostriedlov na úhradu všetkých závázkov a išlo by teda o neodborné a vedomé rozpočtové

ohmedzenie z titulu oneskoreného schválenia rozpočtu v kompetencii poslancov.

Zhodnotila, že v súčasnosti sú obce a mestá v čoraz zbožitejšcj situácii v oblasti riešenía

majetkovoprávnych vzFahov. Protistrany sú často zastúpené renomovanými právnymi

kanceláriami. preto sa na primeranej úrovni musí chráníť aj mesto. Musí postupovat tak, aby

eliminovalo pripadné škody, ktoré by mu z neúspešných právnych sporov vznikli. VzhFadom
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na rozsah a různorodosť právnych problémov a prebiehajúcich súdnych sporov nic je možné

celá právnu agendu zastrcšiť právnym odhorom mesa. Mesto musí urobiť všetky kroky
smerujúce k tomu. aby si hájilo svoje práva a právom chránené záujmy. čo je nerozlučne spJté

aj s nákladmi na vynaložené právne shižbv. ktoré však v konečnom důsledku pomáhajú predísť
vvnaložcniu oveľa vyšších flnančnÝch prostriedkov. Milo by bit‘ rovnako v zúujme

zastupitcľstva. ako je v záujme primátora a vedúcich odborov a oddctení. mať dostawčnú
právnu ochranu. Záväzný postup a použivanie externých právnych služieb schválilo mcstské
zastupiteľstvo uznesením 8/2016. V prípade neschválenia externtch právnvch služieb nebude

plnené uznesenie a vvššiu zodpovednosť berle na seba aj mestské zaslupitefstvo.

Argumenty, ktoré doposial‘ uvicdla. pritom nic sú úplným výpočtom všetkých možných
dopadov. Zhrnula, že riadenie mesta prebieha koncepčne a operatívne ‘eci musia byť
v súlacle so schválenými strategickými a koncepčnými dokumentmi. Existujú právne

i ekonomické vazby vo vnútri rozpočtu. ako napríklad účinné zmluvy a záviizky z nich plvnúce.
termíny. časové vazby. Bez schváleného rozpočtu nemůže začať žiadne verejné obstarávanie

nielen v investičnej činnosti, ale aj pre hežný chod mesla. Nakoľko návrh rozpočtu hol
vypracovaný komplexne. je potrebné každý podnet na zásah do návrhu rozpočtu osobitne
odóvodniť a odobriť jeho súlad s programovým rozpočtom. sjeho cieFmi. meľateFnými

ukazovateľmi a flnančnou potrebou. Tiež je potrebné. aby bol odsúhlasen aj s gestorom
rozpočtu. ktorý osobne zodpovedá za zabezpečovanie úloh stanovených v rozpočte. Mesto
nedostalo v pisomnej forme žiadny podnet na zmenu návrhu rozpočtu.

Upozornila. že v závere rokovania o návrhu rozpočtu musí byť upravený návrh

umnesenia s prepočítanÝiui zúsahmi do všetkých oblasti. v ktorom buclú číselné ukazovatele

rozpočtu schválené úplne u správne. Podobná situácia sa nešila aj pri rozpočte na rok 2017

a uznesenie může byť poslaneom vzorom, ako je možné nújsť ústretové niešenie návrhov
rozpočtových zmien.

Zdůraznila, že primátor mesta a mestský úrad si svoje zákonné povinnosti predložením
komplexne a odborne spracovaného návrhu rozpočtu na roky 2019— 2021 splnili. Teraz je na
rozhodnutí poslancov. aby podľa zákona o obecnom zriadení. v súlade s potrehami mesta ajeho
občanov a v súlade s pravidlaiui zdravého. transparentného. hospodúrneho a zákonného

Iungovania mesta vypracovan‘ a predloženÝ návrh rozpočtu odhorne zhodnotili a schválili jcho
konečnú podobu.

lnu. l3leháč. PhD. — udelil slovo prítomnému občanovi. ktorý požiadal o krátke vystúpcnie.

Pavel Bol ješik — uviedol. že nic je občanom mesta Liptovský Mikuláš. chce však reagovať na
vyjadrenie poslanca Bc. Rašiho sediaceho v rade prcci ním. ktorý počas tohto rokovania

vyhlásil, že prítomní občania zrejme dostali určitý i5nančný obnos (5 E) za účast‘ na tomto
zasadnutí. Vvjadrenic tohto poslanca považuje za drzé a arogantně a mal by sa zaň verejnosd
ospnavccl I niť.

lnu. Blcháč. PhD. — na žiadosť poslanca Mgr. Kultana vyhlásil päťminútovú prestávku. Po
prestávke otvoril rozpravu k návrhu rozpočtu.

Luboš Trizna. poslanec mestského zastupiteľstva — uviedol, že odsúhlasenie návrhu rozpočtu

je nevyhnutné, a to už iba z toho důvodu. aby mesto nemuselo d‘alej pokračovať v rozpočtovom

provizóriu a neprišlo o flnancie z externých zdrojov. Spomenul pníklad cyklochodníka do
Liptovskcj Ondrašovcj. Vyzval poslancov z poslaneckého klubu Mgr. Kultana. ktorý
poslancom počas rokovania poslal návrhy na rozpočtové zmeny. ab od týehto zmien
ustúpili a zdůraznil, že poslanci o tÝchto zmenúch zrcjme rozhodli svojvoľnc a bez akejkol‘vck

konzultácie s gestormi programov a zodpovednými pracovníkmi mesta. Týka sa to napriklad
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linancií určených na zimnú údržbu miestnych komunikácií. v prípade ktoľej nic je možné
dopredu predpovedat náklady, kultúrnych a historických podujatí (Sportovec mesta,
Ondrašovská Fazuľa. fašiangy, oslavy výročia SNP, oslavy ukončenia I. svetovej vojny, oslavy
Dňa viťazstva nad fašizmom), činnosti športových klubov (TJ Il‘anovo. mestský basketbalový
klub, mestský volujhaIov klub). Následne poukázal na žiadosť Mgr. Kultana. v ktoruj sa okrem
mého uvádza. že mestskému zastupiteFstvu by mata byť predložená informáeia o tem. ..ktorá
inštitúcia (osoba) pochybila v procese kolaudácie stavby (uzatvorenie skládky TKO) a aké
oputrenia boli v tejto súvislosti prijaté“. Pripomenul. že v súčasnosti sú podané dve ti-estné
eznúmenia na neznámeho páehateľa a keďže na uzatváraní skládky sa podicľalo až 38
Hnem. mesto nemá nwžnosť a určiť, o ktorú konkrétnu inštitúciu alcbo osobu ide.

Mur. Kultan — odmietol tvrdenie. že jeho poslanecký klub si neváži práeu mestských úradníkov.
Už od začiatku však upozorňovali, že návrh rozpočtu tak akoje predložený. nic je vhodný pre
toto mesto a požadovali urobit‘ niektoré systematické zrneny, pričom vedenie mesta odmietlo
o nich diskutovať. Zároveň si myslí. že hystéria ohl‘adom rozpočtového provizória je zhytočná
a jeho poslaneckému klubu nebol poskvtnut‘ žiadnv pniestor na vjadrenie. Uviedol, že
v návrhu rozpočtu mu chbajú niektoré dóležité položky. ktoré by nešili parkovaciu politiku,
problémy s neprisp6sobivmi občanmi. či otázku zadných traktov na Námestí OsloboditeFov.

\ásledne predložil pozmeňujúci návrh. ktorý bol poslancom rozoslaný elektronickou

poštou. Okrem mého odmietol tvndenie o výhodnosti rekonštrukcie a modernizácie miestnvch

komunikácii z póžičky z dodávateľského úveru, ktorý sa sice oíiciálne nepočíla do úvcrovcj
zadlženosti mesta, ale splatiť ho bude aj tak potrebné. Nemyslí si, že by malo mesto d‘alej
pokračovať v takejto Ibrme zadlženosti. V pozmeňujúcom návrhu preto navrhuje, aby sa
v rekonštrukcii a modernizáeii miestnyeh komunikácii pokračovalo tak, že mesto ušetrí na
vlastnej réžii. Preto navrhuje znížiť objem Íinaneií na viacerých príjmový‘ch položkách. znížiť
vÝdavky na propagáciu a marketing, kapitálové výdavky, či projektové dokumentácie.

Ďalej povedu!, že v póvodnom návrhu rozpočtu sa počí(a s pnijatím úveru ve vške 1.6

mil. E na znovuuzatvorenie skládky vo Vetemej Porube. Túto položku požaduje z návrhu

vyradit vzhl‘adom na to. že poslanci neboli o danej problematike dostatočne inlbrmovani.
\T tejto súvislosti požiadal. aby na nasledujúce zasadnutie mestského zastupitel‘stva boli
poslancem predložené ‘šetky potrebné dokumenty. Priblížil. že zhruba pred štvrmi rokmi sa
začal spochybňovať proces kolaudúeie skládky, pričom VIS zupladli pokutu inšpekcii
životného prostredia. o čom boli poslanci informovaní až po jej zaplateni. Dnes je mestskému
zastupitel‘stvu predkladaný zámer o pnijati úveru, ale mesto poslancom nepredkladá žiadne
dokumenty, ktoré by hovorili o nariadení a rozsahu znovuuzatvorenia skládky. Podotkol. že po
zakrytí skládky vydala inšpekeia životného prostredia kolaudačné rozhodnutie, které holo až
následne spochy‘bnené. Mesto si začalo objednávat‘ rözne posudky o správnosti uzatvorenia

skládky a až následne prišlo z inšpekcie životného prostrcdiu vjadrenie. v ktoroin sa uvádza.
že ..prevádzkovateľ pni kolaudačnom konaní skutočnosť. že stavba nebola realizovaná podl‘a
projektovej dokumentáeie. inšpekcii neoznámil, čím v konaní uviedol nepravdivé a neúplné
údaje a naplnil skutkovú podstatu správneho delikiti..:‘. Je preto potrebné jasne a verejne
povedať. kto inšpekeiu životného prosiredia zavádzal a kto teda nesie zodpovednost‘.

Zo svojho rozsiahleho pozmeňujúceho návrhu zvýraznil, že navrhuje zvýšenie príimov
O 218 000 C z dóvodu upresnenia výnosov z dane pníjmov poukázaných územnej samospráve,

zníženie niektorých bežnýeh výdavkov (požiadal o opravu. aby bole na položku fhšiangy
vyčlenených 2 500 C), Dalej navrhol úsporu na kapitálových výdavkoch vo výške 368 000 E,
zníženie nákupu pozemkov na póvodnú sumu 30 000 E a vyradenie položky ‚.nekonštrukcia

a modernizúcia miestnych komunikácii. Celková úsporu vo výške 953 870 E navrhuje použiť

na opravu miestnyeh komunikácií. kde okrem štandardnej údržby hudCi zaradené aj niektoré

nové položky.
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L‘. Trizna — obrátil sa na Mgr. Kultana s otázkou, či svoje navrhované zmeny prerokoval
s gestormi programov. Upozornil, že od roku 2016 nedostal žiadnu odpoveď na to. keď
poukázal, že skládka vo Veternej Porube bota uzatvorená bez toho, aby prehehlo riadne verejné
obstarávanie. Skládku uzatváralo 38 röznych řinem, čo pre vyšetrovateľov predstavuje veľký
problém. pokiaľ majú zistit‘. ktorá z nich pochybila.

Mur. Kultan — uviedol. že vercjné obstarávanie nebolo robené len na malů časť skládky. nic na
celok. K svojim pozmeňujúcim návrhom uviedol. že pri znižovaní výdavkov na vybrané
položky sa výdavky znižujú len na úroveň z minulého roka. pripadne sú ešte o niečo vyššie.

lnu. Bobák — poukázal na skutočnosť. že v roku 2014 boli bežné výdavky na úrovni 18 353 220
€ a v roku 2018 bolí na úrovni 23 127 079 €. Celkovo tak výdavky narástli o4 773 859 E.
Kapitálové výdavky v roku 2014 bolí na úrovni 5 715 587€ a v roku 2018 na úrovni 4494 057
E, čo je pokles o 1 221 530 E. Preto je potrebné uvedomiť si, že i napniek nárastu finančných
prostniedkov na bežných pnijmoch sa v podstate nič nevybudovalo a peniaze sa .‚prejedli“.
V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú bežné výdavky na úrovni 24936212€. pričom len 42 640€
bude použitých na kapitálové výdavky. Túto skutočnosť pripisuje vysokej zadlžcnosti mesta
a nemožnosti splácat‘ a čerpať d‘alšie úvery. K vystúpeniu Ing. Gutraiovej podotkol, že mesto
neschváliLo pokutu vo výške 100 000€, ale lenju zobralo na vedomie. PripomenuL že mestské
zastupiteľstvo sa o tejto pokute dozvedelo až tri dni po uplynutí termínu na odvolanie sa.
Uviedol, že ešte 3. decembra 2018 upozornil na nezrovnalosť vo výške sumy určenej na splátku
1. úsporovej. a. s., čo do dnešného dňa nebolo opravené. Uviedol. že 3. decembra 2018 taktiež
upozornil na to. že v podprograme Nebytové priestory je položka rniestny rozhlas — poistné. čo
by znamenalo, že v miestnom rozhlase je zamestnaný nejaký pracovník na trvalý pracovný
ůvazok, v položke údržba miesĹncho rozhlasu je uvedená suma 5 000 € a v položke transícr
VPS — údržba miestneho rozhlasu uvedená suma 2 000 E. Pozastavil sa tiež nad položkou,
v rámci ktorej je 134 120 € vyčlenených na potraviny v Múzeu Janka Kráľa, nad položkou
v jednom zo školských prograrnov, v ktorej sú zahrnuté odmeny mimo pracovného pomeru
a nad položkou. ktorá obsahuje výdavky vo výške 6 000 € na film o meste. Dalej poukázal na
to, že v pozmeňujúcom návrhu Mgr. Kultana sú vyčlenené flnancie na rekonštrukciu Lesníckej
ulice, ktorej rekonštrukciu považuje za nevyhnutnú.

lnu. Urbanovič — reagoval na vyjadrenie Ing. Bobáka, ktorý povedal. že peniaze sa
neinvestovali do zveFaďovania majetku. ale že sa .prejedli“. Financie boli investované do
úspešného rozvoja mesta. LIviedol tie-ž. že podielové dane zo strany štátu každým rokom
stúpajú, či už vd‘aka vysokému HDP, alebo klesajúcej nezamesrnanosti, ale bežné príjm sa
zvýšili najmä vd‘aka tornu, že mesto bob úspešné v získavaní curofondov a príspevkov
z externých zdrojov.

Ľ. Trizna — uviedol, že Ing. Bobák porovnáva neporovnateľné a mal by brať do úvahy stúpajúce
náklady ako ceny služieb. Ako príklad uviedol, že v roku 2014 si DJ za jednu akciu pýtal 250
E, kým v súčasnosti už 400 E. Dalej zopakoval Ing. Bobákovi, že suma 5 000 € v pobožke
určenej na micstny rozhlas slúži na údržbu rozhlasu v Liptovskej Ondrašovej, lľanove
a Ploštíne.

Soňa Čupková. poslankvňa mestského zastuniteľstva— uviedla. že v malých mestských častiach
je prevádzka mestského rozhlasu nevyhnutná a zároveň je potrebné zlepšiť súčasný technický
stav ampliónov, stlpov a d‘alšieho zaniadenia.
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lna. Bobák — povedal. že v dobe, ked‘ sa ekonomike darí, je potrehné rnyslieť vine na
budúcnosť. Ekonórnovia odhadujú, že tempo rastu sa zastaví o rok či dva. K téme mestského
rozhlasu povedal, že póvodné stlpy boli odstránené už pred dvorni rokmi.

MUDr. Marta Voštináková. poslankvňa rnestského 2astupiteľstva — uviedla. že takúto dlhú
rozpravu k návrhu rozpočtu ešte ako poslankyňa nikdy v minulosti nezažila. K těme
rekonštrukcie miestnych komunikáeií uviedla. že vyvinula snahu. aby bolí zrekonštruované
komunikácie v mestskcj časti Vrbica-Nábrežie. ktoré sú v katastrofálnom stave. V prípade

prUatia pozmeňujúcieh návrhov však budú tieto projekty opilť odložené. Podotkla, že podobná
situáciaje aj v mých častiach mesta, preto bob správnym krokom. ked‘ sa spravila kompletná
pasportizácia všetkých komunikácií na území mesta. Ven, že návrh rozpočtu je pripravený
zodpovedne aje výhodný pre ďalší rozvoj mesta. Co sa týka prijímania úverov, zdóraznila, že
rozhodujúcim faktorom má byt‘ to, aká je zrnysluplnost‘ daných projektov a nic to, akú dbhú
dobu sa budú splácať. Na zmeny rozpočtu mali poslanci čas prakticky celý jeden polrok
a nepovažuje preto za správne, ked‘ sa zmeny robla nárazovo na poslednú chviľu a na rnnožstve

položiek. Opozícia kritizuje návrh vedenia mesta, ale nepredostrela žiadny konkrétny plún, ako
situáciu vyriešiť.

Mar. Kultan — zopakoval, že mesto si plánuje zobrať póžičku. ktorá sa sice oriciálne ncpočita
do úverovej zadlženosli mesta. ale splatiť ju bude aj tak potrebné. Preto si myslí. že je
vhodnejšie minúť I mil. € z vlastných zdrojov ako 2 mil. € z pöžičky.

Inu. Bobák — kľúčové je podľa neho minúť len toľko. koľko je v silách mesta splatiť.
Pripornenul, že ešte v marci 2018 žiadal primátora o vyčlenenie flnaneií na odkúpenie

zdevastovaného domu na Okružnej ulici. Primátor mu vtedy povedal. aby pri návrhu rozpočtu

pľedložil pozmeňovaeí návrh, čo aj urobil.

L. Trizna — podporil názor MUDr. Voštinákovej a zdöraznil. že už sú vypracované projektové

dokumentáeie na niektoré konkrétne projekty, pničom v pripade odsúhlasenia navrhovaných

zmien Mgr. Kultana budú tieto dokumentácie zrazu bezpredmetné.

Mzr. Miroslav Neset, poslanec mestského zasÉupiteľstva - podporil názor MUDr. Voštinúkovej.

K pozmeňujúcim návrhom Mgr. Kultana uviedol, že plánuje o 100 000 E znížit‘ uinancie určené

na odmeny zamestnaneov mestského úradu a mestsk ch organizácii, ktoré by mali podľa
zákona dostaf. K navrhovanému zníženiu sumy na starostlivosť o pamiatkové objekty

podotkol. že už póvodná suma 10000€ bola nízka a Mgr. Kultanovi podľa neho zrejrne chýba
určitá úcta k histórii a dóležitým udalostiam.

Mar. Kultan — odmietol tvrdenie. že jeho poslanecký klub si nectí históriu a vvjadrenie Mgr.
Neseta považuje za demagógiu.

lnu. Bobák — uviedol. že on sám sa výročí významných historických udalostí zúčastňuje dlhé
roky a pravidelne.

Mzr. Neset — uviedol, že zníženie sumy z 10 000 € na 6 000 € určencj na starostlivosť

o pamiatkové objekty je holý fakta nic demagógia.

lne. ČeFo — uviedol, že Mgr. Neset zbytočne vywára paniku medzi zarnestnancami mesta. ked‘
tvrdí, že im nebudú navýšené platy, ako prikazuje zákon. Dané zníženie sa týka položky určenej

na plat jedného zástupeu primátora, ktorý doposiaľ nic je vymenovaný a tiež skutočnosti, že
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druhý zástupca primátora nepoberá plat v plnej výške. Súhlasí s pozmeňujúcimi návrhrni Mgr.
Kultana s tým, že by doplnil ešte niektoré vlastné, ktoré v písomnej forme doručil návrhovej
komisii. Uviedol, že navrhuje zníženie 10 000 € na položke „Prezentácia mesta v Rádiu
Liptov“, 3 000 € na položke ‚.Cattering — partnerské vzťahy“ a 50 000 E na položke
..Participatívny rozpočet“ a taktiež navrhuje zaradiť nové položky 3 000 E .‚Prípravnň
a projektová dokumentácia — parkovacte plochy ul. JeL}emoxská, 60 000 E ..Transfer VPS
kapitálový — parkovacie plochy ul. Jefremovská“. Uviedol. že v póvodnom návrhu rozpočtu je
vvčlenených iba 4 000 € na všetky parkovacie plochy na Podbrezinách a aj jeho pozmeňujúci
návrh je iba čiastočným riešením veľkého problému s parkovaním.

L. Trizna — uviedol. že v roku 2016 bola suma určená na parucipatívnv rozpočet 25 000 E.
pričom sám Ing. Cefo navrhovat jej zvýšenie na 50 000 E. Nerozumie. 1čo teraz Ing. CeFo
navrhuje naopak jej zníženie.

lnu. Géci — poznamenal, že v roku 2016 bob prihlásených 13 projektov a k dispozícii bob
25 000 E, v roku 2017 bob prihlúsených 60 projektov ak dispozícii bob 50000 E, v roku 201 B
schválených 31 projektov za 50 000 E. Uviedol, že nárast záujmu je s pribúdajúcimi rokmi
zrejmý a návrh Ing. Cefaje výsmechom do tváre všetkým záujemcom.

lna. Urbanovič — podotkol. že keď Ing. Čefo v roku 2014 kandidoval za primátora, tak vo svojej
kampani prezentoval predovšetkm dve témy: autobusy zadarmo a participativnv rozpočet.
Uviedol. že participativny rozpočet má svoje opodstatnenie a je určitou formou priamej
demokracie. keď občania móžu sami rozhodnúť. na čo využijú daný objem flnancii.

jj.,‘. Cukerová—ehce sa uistiť v toni, či Mgr. Kultan predkladú pozrneňujúci návrh na zníženie
sumy na položke „Propagácia. reklama a inzercia v rádiu Liptov“ z 18 000€ na 10000€ a Ing.
Cefo na rovnakej položke zniženie o ďalších 10 000 E, čo by teda znamenalo, že na danej
položke napokon zostane O E.

lnu. Čefo — potvrdil daný návrh zníženia.

lnu. Bobák — poukázal na to, že Ing. Blcháč na ustanovujúcom zasndnutí mestského
zustupiteľstva prezentoval ako jednu zo svojieh hlavných těm parkovaciu politiku, pričorn
v rozpočte sa nenachádzajú žiadne položky. ktoré by umožňovali nešit‘ túto problematiku.

Mur. Kultan — uviedol. že V roku 2014 bola na položke „Plat primátora a zástupcov primátora“
suma 125 000 E, kým v súčasnosti táto suma predstavuje 195 000 E, pričom vo funkcii je zatiaf
iba jeden zástupca primátora a zároveň nepoberá plat v plnej výške.

1n. Čefo — potvrdil, že v minulosti sa zasadzovab o zvýšenie flnancii na participatívnv
rozpočet, avšak bob to ešte v dobe. keď nevedel, akým spósobom bude paricipatívny rozpočet
viesť Ing. Géci. Je potrebné najskór vyniešiť základné princípy fungovania mesta a až potom
móže byť suma v participatívnom rozpočte navýšená.

Mir. Dvorščáková — uviedla. že návrh rozpočtu má 235 strán, ktoré si jeli poslanecký klub
delailne preštudoval. V rozpočte mesta nie je toľko flnančných prostriedkov, aby mohli byť
pokryté požiadavky vo všetkých oblastiach a preto je potrebné urobit‘ určité kompromis).
Podotkla, že na propagáciu mesta je vyčlenená suma vvššia ako 115 000 €. pričom do nej nie
sú započítané reprezentačně výdavky, cattering. flnancie určené na íungovanie TV Liptov
(113 000 E). vydávanie periodik Mikuláš. Echo a Storin (25 000€) či produkcia filmu o meste
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Liptovský Mikuláš (6 000 €). Preto poslanecký klub navrhuje presunúť časť tejto sumy na
údržbu a opravu miesti ych komunikácií. Dalšie flnancie je možné získať znížením nákladov
na akcie mesta. ktorýchje ročne vine ako 110. Zopakovala, že je potrebné flnancie, ktoré má
mesto k dispozicii, rozumne rozdeliť a myslí si, že je lepšie vyčleniť Finaneie na rekonštrukciu
miestnych komunikácií z v]astného rozpočtu aiw z externých zdrojov.

L. Trizna — podotkol, že poslanecký kLub Mgr. Dvorščákovej nepredložil návrh. odkiaľ ziskať
sumu 2 mil. € a nerozumie tomu. prečo navrhujú znižiť Rnančné príspevkv na kultúrne
podujatia. Film o Liptovskom Mikuláši za 6 000 € považuje za dobre vynaložené flnancie na
propagáciu mesta.

MUDr. Boďa — v príspevku Mgr. Dvorščákovej mu chýbalo zdövodnenie. prcčo chce vyčlcniť
menšie množstvo ínancií na propagáciu mesta a porovnať situáciu s predošlými rokmi.

Mgr. Kultan — uviedol, že v minulosti boli sumy určené na propagáciu mesta a kultúrne akcie
výrazne nižšie a k navyšovaniu došlo len v poslednej dobe. Ako príklad uviedol podujatie
„Mikulášsky kotlík“, na ktoré ani neboli pozvaní všetci mestskí poslanci a považuje ho za určitú
propagúciu poslnncov blízkych vedeniu mesta Iinancovanú z mestských peňazí.

Mgr. Dvorščúková — uviedla. že zniženim sám zjednotlivch položiekje možné nájsť finaneie
vo výške zhruba 1 mil. € na rekonštrukciu miestnvch komunikácií a že výdavky určené nu
propagáciu mesta a kultúrnych akcii v porovnaní s minulými rokmi pravidelne narastajú, čo si
mohli aj poslanci sami pozrieť v tabuľkových prehľadoch nachádzajúcich sav návrhu rozpočtu.

Ing. Urbanovič — mrzí ho. že sa z návrhu rozpočtu ako najdóležitejšieho dokumentu mesta robí
politická záležitosť a zapojila sado toho aj verejnoprávna televízia RTVS. Uviedol. že redaktor
pri snahe získat‘ stanovisko ministeľstva vnútra zaslal na tumojší odbor miestnej štátnej správy.
samosprávy a zahraničných vzťahov otázky, ktoré holi značne sugestívne. Ministerstvo na ne
odpovedalo vo všeobecnej rovine, pričom redaktor ich vo svojej reportáži využil tak, že

napokon vytvorili skreslený dojem. Z pozície štátneho tajomníka ministerstva vnútra mal
možnosť hovoriť s vedúcou daného odboru. pričom jej vysvetlil, o akú konkrétnu situáciu ide.
V nadváznosti na to poskytlo ministerstvo vnútra k dunej témc nasledovné stanovisko:
..vzhľadom na doplňujúcu informáeiu. v zmysle ktorej návrh rozpočtu je na úradnej tabuli
vyvesený od 5. decembra 2018 nepretržite. zastávame názor, že podmienka zverejnenia pred
opütovným hlasovanim je v takomto prípade naplnená. ak sa bude hlasovať o návrhu rozpočtu.
ktorýje takto vyvesený.“

Mrzí ho, že sa z odbornej roviny pľešlo do roviny politickej. pričom pozmeňujúcc
návrhy Mgr. Kultana neslúžia nu d‘alší rozvoj mestu. ale naopak na jeho zabrzdenie. Zdóraznil.
že plán rekonštrukcie miestnych komunikácii bol schválený eštc v roku 2017 ako systémový
krok s tým, že do roku 2023 mohla byť v tejto oblasti výrazne zlepšená kvalita života občanov.
Poslanci z poslaneckého klubu Mgr. Kultana si musia uvedomiť, že v pripade ukončenia tohto
systémového kroku budú niesť zodpovednost‘. K téme znovuuzatvorenia skládky vo Veterncj
Porube uviedol, že bol členom mestského zastupiteľstva aj v roku 1992. ked‘ sa schvaľoval úver
na vybudovanie skládky vo výške 110 mil. Sk, pričom mesto malo ročný rozpočet 80 mil. Sk.
Moci sa mu výška úveru presahujúca výšku ročného rozpočtu ncpozdávala. za daný návrh
zahlasoval. pretože to považoval za potrebné fl vnímal to ako riešenie jedného veľkého
problému. V súčasnosti je situácia taká, že by sa v roku 2019 na rekonštrukciu miestnvch
komunikácii použilo 2mil. € pri výške rozpočtu 32 mil. €. Podotkol. že daný úver z roku 1992
na realizáciu skládky odpadov splácalo mesto až do minulého roka a napriklad úver na
rekonštrukciu pešej zóny bude splácať do roku 2020. teda spolu asi dvadsať rokov.
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Zdóraznil. že znovuuzatvorenie skládky nariadil štátny orgán a nejde teda o žiadnu
svojvóľu zo strany vedenia mesta. Taktiež si treba uvedomiť. že móže dčjsť ku kontaminácii
vód a zhoršeniu zdravotného stavu obyvateFov. Následne podotkol, že niektoré predložené
pozmeňujúee návrhy obsahujú nerealizovateľné zvýšenia príjmov v položkách ako sú
dividendy či správne poplatky na stavebnom úrade. ktorých výšku nieje možné vopred presne
odhadnúť. Ako prejav neúcty \‘očí histórii vníma návrhy na zniženíe flnancií určených na
významné spoločcnské a historická podujatia ako sú výročia Slovenského národného povstania
či vatra zvrchovanosti. Taktiež si nemyslí. že je vhodným riešenim zobrať Financic
basketbalovému či volejbalovému klubu. ktové už i tak hospodária s minimom íinancií a kde sa
nadšenci venujú defom v rámci svojho vofného času.

lnu. Čefo — kg. Urbanovič uviedol. že predložená pozmeňujúce návrhy vnima ako politickú
záležitosť. On si myslí, že je to predovšetkým vec komunikácie. Pripomenul, že na
začiatku roku 2011 bob mesto určitú dobu taktiežv rozpočtovom provizóriu, pričom vtedajšie
vedenie mesta vyzývalo opozíciu. ktorej členom bol aj Ing. Urbanovič, ku komunikácii.
Opozícia táto ponuku odmietla, nenechala si vysvetliť jednotlivé problémy a a prion návrh
rozpočtu odmietla. Práve takéto konanie vníma ako politikárčenie.

Mgr. Kultan — ohradil sa voči obvineniu zo strany Ing. Urbanoviča, že by on zariadil vyjadrenie
z ministerstva vnútra pre RTVS ohFadom doby zverejnenia návrhu rozpočtu. Uviedol. že 21.
decembra 2018 požiadal písomnou formou primátora mesta. aby sa k tejto vcci vyjadľil právny
odbor, pričom po obdržaní stanoviska sa k téme jeho poslanecký klub už d‘alej nevyjadroval.
K porovnávaniu spósobu flnancovania investičných akcií s mými mestami poclotkol. že mesto
Prešov. ktoré v minulosti využívalo rovnakú formu flnancovania rekonštrukcií miestnvch
kornunikúcií. už od who upustilo. K téme skládky odpadov uviedol. že voda z nej vytcká bez
ohľadu na to. či bola prekrytá alcbo nic a vyteká z nej čoraz viac vody aj ked‘ prší mencj.
Požiadal preto Ing. Urbanoviča. aby nešíril klamstvá. že mestu hrozí určitá katastrofa
a neobviňoval opozičných poslancov z toho, že o táto problematiku nemajú záujem a že im
nezáleží na zdraví občanov. Práve oni majú záujem — eheú sa informovať, akýje skutočný stav

so skládkou a na základe toho sa rozhodnúť o d‘alšom postupe.

lnu. Bobák — podotkol, že Ing. Urbanovič zrejme využíva svoje postavenie na ministerstve
nútra. aby mohol ovplvvňovať jednotlivé rozbodnutia. Podotkol. že primátor mesta by si mal
uvedomif. že schvafovanic rozpočtu je v kompetencii mestského zastupitefstva. pričom
s niektorými poslaneami odrnieta komunikovaf.

L. Trizna—v súvislosti s negatívnym vvjadrením Mgr. Dvorščákovej na sociálnej sieti ohfadom
stanoviska ministerstva vnútra ocenil, že toto svoje vyjadrenie stiahla. Vyjadri] sa tiež k otúzke
parkovacieho domu, ktorý sa objavil aj v predvolebnej kampani a bol zdieFaný tiež poslancom
MUDr. Barokom na sociálnej sieti s tým. že Liptovský Mikuláš si parkovací dom zaslůži.
Uviedol. že takýto parkovací doni, ktorý opozícia prezentovala, bol zriadený v roku 2002
v Bruseli automobilkou Nissan — je to parkovací doni pre 14 áut ajeho investícia v tom čase
hola 1,4 mil. E.

MUDr. Boďa — poukázal na to. že z vystúpenia Ing. Urbanoviča nevyznieva hnev
a rozčarovanie. ale smútok nad tým, že budú odmietnuté viaceré prospešné kroky.

Inu. Urbanovič — povedal, že vo verejnej správe pósobí celý život a chce pvc rozvoj mesta
urobiť všetko, čoje vjeho silách a preto bol jeho prejav o niečo emotívnejši.
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lnu. Géci — pripomenul. že návrhovej komisii boli predložcné dva pozmeňujúce návrhy — dŮfh,
že budú schválené a že sa bude hlasovuť o uznesení o rozpočte ako celku a mesto už nebude
pokračovať v provizóriu. Považuje za nepochopiteľné. aký význam malo zasadnutie mcstského
zastupitelstva 20. 12. 2018, keď sa o tomto materiáli rokovalo ticž nickofko hodín. Návľh

rozpočtu bol uverejnený na úradnej tabuli mesta 5. 12. 2018. t. j. pred 1,5 mesiacom a mestské
zastupitel‘stvo sak nemu stredo 4-krát. z toho 2-krát nebolo uznášaniaschopné a až 10. I. 2019.
t. zn. I mesiac a 5 dni po zverejnení návrhu, poslanci dostali od poslaneckého klubu. predsedom
ktoréhoje Mgr. Kultan. 9-stranový pozmeňujúci návrh, ku ktorému muli 1.5 pracovného dňa
na to. aby sa S ním nielen oboznámili poslanci, ale aby sa k nemu v)jadrili aj všetci gestori
a všetky osoby zodpovedné za rozpočet. Poznamenal, že v návrhu Mgr. Kultana bob 7 zmien
v položkách príjmov, 49 zmicn v položkách bežných výdavkov. 4 zmeny v položkách
kapitálových výdavkov, 3 zmenv, ktoré sa vyradili a niektoré ďalšie. ktoré sa doplnili.
Z uvedených zmien poukázal napr. na rekonštrukciu ulice Hodžovej v hodnote 198 470 E. na
ktorú dodnes nie je vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V optimálnom prípade
by holo možné vydať právoplatné stavebné povolcnk v septembri — októbri tohto roka, t. zn.,
že takmer na začiatku zimného obdobia by sa otvárala d‘alšia rekonštrukcia cesty.

Pokiaľ ide o položku ‚6 mil. E na uzatvorcnie skládky, pripomenul, že táto suma nebude
schválením rozpočtu závázná pre mesto. pretože týmto su neschval‘uje úver 1,6 mil. E. ale len
sa akceptujú podmienky, ktoré stanovila Slovenská inšpekcia životného prostredia. Na to, aby
sa v tomto procese mohlo pokračovať. je potrebné vytvorif samostatnú rozpočtovú položku.
Suma 1.6 mil. E je teda len oricntačná. pretože až ked‘ bude vypracovaná projektová
dokumentácia. ked‘ bude urobený vkaz výmer a bude sa vyberať dodávateF. príde na druhé
schvaľovanie v MsZ. kde sa bude rozhodovať o tom. či mesto sumu 1.6 mil. E zaplatí
z vlastných zdrojov alebo z úverových zdrojov. To znamená, že kto dnes spochybňuje potrehu
zarozpočtovania sumy, bud‘ tornu nerozumie, nechce rozurniet‘. alebo sa snaží klamat‘.

Co sa týka rckonštrukcie ciest, mesto má technický dth nu úrovni cca 10 rohov. Pokial‘ mesto
bude financovat‘ nutnú rckonštrukciu chodnikov a ciest z vlastných zdrojov, dostane sa do
stavu, že technický dlh sa predlži na obdobie 20 rokov. za ktoré vzniknú ďalšie investičné akcie.
ktoré bude mesto musieť vykonať. Niektorí poslanci vyjadrujú ohavu z prijatia úveru 2 mil. E.

z ktorého by sa mala uhrudiť v zmysle schváleného harmonogramu určitá čast‘ prác. Podotkol,
že ideo ročnú splátku vo výške 200 tis. E (6 mil. Sk) v meste, ktoré pracuje s ročným rozpočtom
32 mil. E (takrner I mld. Sk), pričom táto splátka bude tvoriť len 0,6 % bežných príjmov.

Co sa týka purticipatívneho rozpočtu. tento projekt sa z 25 tis. E zvýšil na 50 tis. E z důvodu.
že mesto videlo markantnú potrebu občanov zapájať su do veci verejných a každým rokom sa

ohčania do tohto projektu zapájali s čoraz väčším záujmom. Pokial‘ to niekto nechce chápat‘.
pravdepodobne nechodil na verejné zvažovania. nečítal diskusie a nepočúval názory občanov.
Zároveň upozornil, že hlavný koordinátor panicipatívneho rozpočtu nieje priamo zodpovedn
za rozdelenie týchto ľinancií. preto takéto výhrady neodporučil adresovat‘ jemu. ale desiatkam
občanov, ktorí každoročne na vcrcjnom zvažovaní zatieto projekty‘ hlasujú. Na margo toho
poznamenal, že podstatou pripomienky poslanca Ing. Cet‘a nic je to, že by nerozumel potrcbe
participatívneho rozpočtu, ale má iba bytostný problém s osobou Ing. Géciho. V tejto súvislosti
dal verejný prísľuh, že pokiaľ MsZ neschváli tento pozmeňujúci návrh, vzdá sa funkcie
hlavného koordinátora participatívneho rozpočtu a v prípade záujmu podporí nomináeiu Ing.

Cefa do tejto funkcie. Uviedol, že tento prísľub dáva pre dobro veci, pre dohro Fudí a preto, aby

sa na tento účel našli peniaze. ktoré v mestskom rozpočte majú svoje miesto. t. j. nechce, aby

sa táto vec stala pre poslancov súbojom ich ega.

Mur. Kultan — R poslednej poznámke tng. Géciho podotkol. že mnohí očakávali. že spomínané
ego hlavne vedeniu mesta trochu klesne a že sa riadnyrn spůsobom zriadi mcstská rada a hudú

fungovat‘ komisie, žiaľ, nič z toho sa nestalo. To má za následok. že poslanci nemajú dostatočné
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inFormácie pre svoje rozhodnutia. Ako priklad uviedol. že v rozpočte je navrhnutá položka 15
lis. E na projektovú dokumentáciu jedálne pri Základnej škole J. Janošku na ulici Cs. brigády.
Osobne sa obrátil na vedúceho odboru školstva s otázkou, či bola vykonaná analýza, pretože
zakrátko bude požadovaných ďalších 300—350 tis. eur na vybudovanie školskej jedálne. t. zn.,

či by nebolo ekonomicky výhodnejšie. aby sa žiaci stravovali lani. kde doteraz. Zistil. že žiadna
analýza nehola vykonaná — aj z týchto dóvodov chýba komisia a chýba mestská rada. aby sa
o týchto veciacb poslanci dozvedeli. Na záver požiadal o predloženie rozhodnutia. ktorým sa
mestu ukladá opJtovné uzatvorenie skládky TKO.

lnu. Blcháč. PhD. —je to v pľojekte. ktorý mesto muselo uwbiť.

Mur. Kultan — k otázke úverovej zadlženosti pripomenul, že mesto má v súčasnosti úver cca
7mil. E, plánuje si zobrať úver 8 mil. € na cesty, 1,6 mil. E na skládku, mil. E pre FIN.M.O.S..

a.s., čoje spolu takmer 18mil. E úveru.

lne. Bobák — v súvislosti s poznámkou 1111. Géciho. že poslanci mali len 1.5 dňa na
preštudovanie pozmcňovacích návrhov, poukázal na to, že predtm muli poslanci 3 dni na
preštudovanie 250 — 500 strán materiálov, pretože pnmá[or odmiea zvolal. 10 zasadnuti
mestského zastupitefstva ročne. Co sa týka participatívneho rozpočtu. pod‘akoval Ing. Gécimu
za prácu. ktorú v rámci tohto projektu odviedol. zároveň však poukázal na jeho predvolebné

materiály, kde si pripisuje svoje osobně zásluhy na participaLivnom rozpočte. Je potrebné si
uvedomiť, že to nebola len jeho práca. ale podieľalo sa na tom množsĹvo mých ľudí.

L. Trizna — vól‘u vzdať sa řunkcie koordinátora participatívneho rozpočtu považuje zo strany
Ing. Géciho za vel‘ké gesto. Pokiaľ ideo začiatočné projekty z r. 2016, objavili sa pripomienky

k nízkej využiteľnosti tzv. workoutových“ ihrísk — na margu toho poukázLll na takáto ibrisko
v mcstskej časti Liptovská Ondrašová. kwré od jan do jesene vvužívajú desiatkv deU.
dospelch i seniorov.

lnu. Čefo — v súvislosti s vvstúpením Ing. Géciho poukázal na jeho vyjadrenia z minulosti

(bližšie nevysvetlil).

lnu. Géci — poslancovi Ing. Bobákovi pripomenul, že v každom predvolebnom materiáli sa píše
o veciach, ktoré nikto z poslancov neplatil, ale platili sa z peňazí občanov a aj do budúcnosti
ich vždy budú platiť občania mesta. Pokial‘ si poslanec do svojho programu niektoré akcie
zakomponuje, je zrejmé. že to plánuje z budúcich peňazi tohto mesta. To znamená, že nešlo

o prezentáciu jeho vlastných výdavkov. čoho si je určite každý rozumne zmýšl‘ajúci človek

1UDr. Jaroslav Barok. poslanec rnestského zastupiteľstva — pripomenul. že ked‘ v minulosti

Ing. Blcháč ako vtedajší primátor predkladal návrh rozpočtu. on ako vtedajší poslanec hlasoval
za tento rozpočet. a to preto. že nebol a nie je členom žiadnej politickej strany, ale riadi sa
vlastnÝm vedomím a svedomim. PokiaF by súčasný návrh rozpočtu prešiel Íinančnou komisiou

a mestskou radou. takisto by hlasoval za. Podotkol, že ak by sa k rozpočtu vyjadrila komisia

a mestská rada, diskusia na tomto zasadnutí MsZ mohla byť oveľa kratšia a rozpočet už mohol
byť schválený. Ked‘že nebol prítomný pri tvorbe tohto rozpočtu, nemieni predkladať žiadne
pozmeňujúce návrhy, pretože podľa jeho názoru nemá význam v rozpočte, klorý je na úrovni

32 mil. E. robiť zmeny v stovkách. resp. v tisícoch eur. Napriek tornu však súhlasí s návrhom

Ing. Cet‘a na vybudovanie parkoviska na sídlisku Podbreziny — z vlastnej skúsenosi potvrdil,

že je tam vefký problém s parkovaním. Súhlasi tiež s názorom Mgr. Kultuna. že nic je vhodné

25



vytvárať d‘alšie dlhy mesta. Myslí si. že je potrebné rozmýšfať makroekonomicky, pretože aj
renomovaní ekonómovia upozorňujú. že aj ked‘ sa v súčasnosti štátu ekonomicky darí. okolo
roku 2020 může prísť k d‘alšej kríze a potom sa aj mesto dostane do problémov. Co sa lýka
predloženého návrhu ľOzpOčtu. poukázal na podprogram 08.3. výstavba a rekonštrukcia

mzestnvch komunikúcií. kde sú na str. 61 vvčlenené flnančné prostnedkv na vvpl‘acovanie

projektových dokumentácii. medziiným aj na realizúciu novej svctelnej signalizúeie
v križovatke 1/18 ti 3/2335 na Podbreziny. Upozornil, že ide o najhoršiu križovatku v rneste.
kde sú každé ráno veľké dopravné zúpchy aje problém pre autá dostat‘ sa na hlavnú cestu.
Priblížil. že v čase pred 7.°° hod. chodí mnoho ľudí na autobusy. deu idO do školy, pričom pred
ZS v Okoličnom je svetelný priechod a autá smerom z Liptovského Hrádku stoja až po
benzínovú čerpaciu stanicu, v důsledku čoho je cesta z Podbrezín nepricchodná. Pripomenul,

že v minulosti už boli vvčlenené Finančné prostriedky na projektovú dokumentúciu a realizácia
tejto križovatky mala byť už dávno vykonaná. Požiadal o zdóvodnenie. pwčo sa realizácia
doteraz neuskutočnila. Uviedol, že v minulosti sa uvažovalo aj o okružnej križovatke, ktoľá by
podľa jeho názoru bola výhodnejšia. musia sa však k tomu vyjadriť odborníci. Súhlasí s tým,
že tento problém je potrebné okarnžite riešiť— interpeloval to aj v rámci VUC v Ziline. kde mu
holo odpovcdané. že momcntálne to nieje možné realizovať. Preto oceňuje. že mesto Liptovský

Mikuláš zahrnulo túto križovatku do svojho rozpočtu.

lne. IJrhanovič — Faktorn je. že v trhovom hospodárstve v rámci ekonomiky býva raz eXpanzia
ti náslcdne príde recesia. t.j. ekonomika klesá, avšak krivka nikdy nepadne pod únosná hranicu.
Poukázal na rok 2006. hedy ešte bývalé vedenie mesta sehval‘ovalo úvcr na pešiu zónu
Podbreziny vo výške I mil. E, následne na Nábrežie cca I mil. E, potom v roku 2008 prišla
hospodárska kríza ‚ ale mesto napriek tornu tieto úvery dokázalo splácať a eštc stále ich spláca.

lnu. Cukerová — reagovala na MUDr. Baroka otázkou, čije presvedčený o tom, že ak by návrh

rozpočtu prcšicl komisiami, bol by schválený. Ona osobne tornu neveri.

MUDr. Bod‘a — spýtal sa MUDr. Baroka, či za návrh rozpočtu. keďže neprešiel Iinančnou

komisiou a mestskou radou. nezahlastije. Takisto ho zaujima. či zaň nezahlasuje ani nupriek

tornu. že všetkv pozmeňujúcc návrhy opozície budO schválené. Fo by znamenalo, že prítomná

verejnosť. ktorá očakáva z tobto rokovania určitý výslcdok. sa ho pravdepodobne nedočká.

MUDr. Barok — Ing. Urbanovičovi pod‘akoval za vysvetlenie a vyjadril s ním súhlas. K otázke

Ing. Cukerovej poznamenal. že tik by holi v komisiách a v mestskej rade prerokované všetky
pripomienky a holi by do rozpočtu zapracované, nebol by problém rozpočet hned‘ schválit‘.

V mestskej rade by podľa jeho názoru mali byť zástupcovia všetkých poslaneckých kluhov

a pokial‘ by si jednotlivé pripornienkv vykonzultovali. nebolo by potrebná takéto dlhé rokovanie

mestského zastupitel‘stva. Poznamenal, že v budúcom roku sa bude snažit‘ byť osohne pri
tvorbe rozpočtu. ab‘ zaň mohol hlasovat‘. K vyjadreniu MUDr. Bod‘u uvicdol. že bude hlasovať

za predložen návrh rozpočtu. pretože nechce. aby mesto holo v rozpočtovom provizóriu.

p. Čupková — osobne podpori původný návrh rozpočtu, pretože zahřňa flnancie pre všetky

mestské časti. Zvlášť považuje za potešujúce, že sú v ňom zahrnuté aj mestské časti lľanovo,

kde sa plánuje dokončenie námestia pred kultúrnym domom a Ploštín, kde sa opravia niektoré
miestne komunikácie. Na návrhu opozičného poslaneckého klubu ju veľmi mrzí to, že chce
ukrátiť športovcov z TJ Iľanovo o 4 700 E, ktoré by sa mali použiť na podporu mládežníckych
družstiev vo Futbale ti v stolnom tenise (majsterka Slovenska v stolnom tenise pochúdza priarno

z IVanova). Poukázala tiež na navrhovaná zniženie o I 000 E na podujauie Stronginan (európska

prehliadka silných mužov). Zdůraznila. že len príprava takéhouo podujatia stoji minirnálne
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navrhovaných 2 000 E. Ďalcj je to podujatie ‚tašiangy mesta“. pričom nejde len o fašiangy
organizované priamo v meste, ale aj v mestskýeh častiach. ktoré sa zaviazali. že chcú udržiavať
tradície. Vyzvala preto najmä opozičných poslaneov. aby im umožnili udržiavanie týchto
tradícií a nebrali týmto ľud‘om peniuze a snahu niečo pre mesto a mestské časti urobit.

Mur. Kuitan — pripomenul. že na podobné výdavky lni primátor mesta kedvkoFvek schvúli
rozpočtovú zmenu. tj. nemusia sa obávať. že budú mať menej financii. Jeho pozmeňujúci návrh
sa týka toho, že je potrebné ubraf na celej položke. pretože z rozpočtu mesta nemožno
flnancovaf akcie typu ..Mikulášskv kotlík“, [Umy o meste a pod.. ak je prvoradm záujmom
opravit‘ cesty. Je možné tmancovat‘ aj všetkv oblasti. avšak len za podmienkv tzv ...patentného
vmysIw. že si mesto požičia peniaze. s čím dobrý hospodár nemůže súhlasit‘.

Mur. Dvorščáková —je potrebné zvážiť, koľkoje róznych mestských akcií (je ich prihližne 110)
a koľko prostriedkov mesto do nich vkladá. Pripomenula, že v pozmeňujúcom návrhu sa snažili
zváčša ponechat‘ sumy na úrovni minulých rokov.

i‘. Čupková — k pripomienke Mgr. Kultana ohl‘adom akcie „Mikulášsky kotlík“ zdöraznila, že
tOto akciu si financuj Ú sami poslanci: aj ona osobne na ňu prispela ti nedostala žiadne flnančné
prostricdkv od mesta. Na margo toho poznamenala. že poslanec z IVanova s ďalšími členmi
poslaneckého klubu mal možnost‘ sa tejto akcie zúčastniť. avšak na poslednú chviVu to
odmietol. PokiaV ide o fašiangy. flnančné prostriedky sa navyšovali aj z důvodu nárastu cien
energií — podujatie je poriadané v kultúrnom dome a podiefa su na ňom množstvo ľudí, t. j.
určite sa tam minie veľa energií.

ln. Cukerová — k výdavkom 1.6 mil. E na znovuu2atvorenie skládky TKO uviedla. že pred

rokovaním o rozpočte 20. 12. 2018 hola táto vec konzultovaná s vedúcou oddetenia životného
prostredia a poVnohospodárstva. ktorá objasnila, prečo táto suma musí byť rozpočtovaná, prečo
má takůto formu ti nakol‘ko je to závazné poslancov. Požiadala prcto PhDr. Lošonsků
o stanovisko. prečo táto suma musí byť zaradená v rozpočte, či sa jedná o úver alebo je to

v rovine úverového prísľubu, atď. Co sa týka pripomienok k návrhu rozpočtu. zo strany
opozície bob důvodené tým, že nebol dostatok času na predloženie pozmcňujúcieh návrhov.
Pripomenula. že návrh rozpočtu bol zverejnený odS. 12. 2018. odkedy bob možné kýmkoívek.
rátane poslancov. pnpomienkovaf tento návrh (v tejto dohe mesto obdržalo dva návrhy).
V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom poslanca Mgr. Kultana. kde navrhuje zvýšenie rozpočtu

ptmo‘ o 218 tis. E. a to na položkách vÝnos z dane z príjmov. dividendy ti prijmv z prenájmu
pozemkov. požiadala povcrenú vedúcu odboru flnančného Ing. Dehnárovú o stanovisko, či ide

o reálne čísla. ktoré počítajú s týmto navýšením, či sú navrhované na základe odhadov

z minulých rokov a prečo navýšenia navrhované Mgr. Kultanom neboli zohFadnené v návrhu
rozpočtu zverejnenom 5. 12. 2018. Co sa týka zmien v bežných výdavkoch. požiadala vcdúcu
oddelenia športu, mládeže a kultúry PhDr. Guráňovú o stanovisko, či nebude problém
v prípade, že sa niektoré vUčšie položky znížia, pretože kultúrne akcie sa zazmluvňujú aj po1
roka vopred. K vystúpeniu p. Cupkovej pripomenula. že návrh výdavkov uvádzaný na str. 155
ako príspevok na činnosť pre TJ lFanovo,je aj pre ňu prekvapujúci, pretože odhadovaná suma
na rok 2018 hola 4 000 E, kým na rok 2019 sa navrhuje zvýšenie príspevku na 11 700 C -

požiadala o zdůvodncnie tohto núrastu a zároveň podotkla. že aj toto navýšenie možno riešiť

zmenou v kompetencii primátora. Co sa týka pripomienky k navýšeniu prispevku na hokej vo
výške 200 tis. E. zdöraznila. že všetci 16-ti poslanci. ktori v auguste 2016 hlasovali za zotrvanie
M1-IK 32 v extralige. museli počítať s tým. že ticto prostriedky si samotný hokejový klub

nezarobí. K návrhu Mgr. Kultana uvedeného v tabuľke Č. 3 požiadal vedúceho odboru výstavby
Ing. Berníka o stanovisko, čije technicky možné položku so sumou 165 000 E znižiť o95 000
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E. kcd‘že akciaje zazmluvnená, napriek zohľadneniu argumentu, že sa tak udialo až 3 I. 7.2018.
Vedúceho odboru výstavby požiadala tiež o stanovisko k zmene linancovania miestnyeh
komunikácií formou dodávatefského úveru. Osobneje tiež za to. aby mesto realizovalo len tie
veci, na ktoré má zabezpečené íinančné krytie. Zdůraznila, že pozmeňujúcim návrhom Mgr.
Kultana sa oproti původnému návrhu rozpočtu zmenili dve zásadné položky Jednou je
vvradenie II. etapy rckonštrukcie ulice Majerskej na Nábreží. ktorú sa už nickoFko rokov
pripravuje aje už tesne pred realizúciou. druhou je vvradenie projektu odstavné ploch ulica
Borbisova. ktorý bol tiež pripravený. Otázkou je, akc tento fakt prijmú občania, ked‘ len na

Nábreži sa zoberie z rozpočtu 067915€. Takisto sa podľa pozmeňovacieho návrhu nebudů
realizovat‘ parkovacie plochy na ul. Hradišskej vo výške 193 000 E. ale namiesto nich je
v pozrneňujúcom návrhu zaradená modernizáeia ulice I-lodžovej. Požiadalu o informáciu.
v akom stave je príprava rekonštrukcie ulice I-lodžovej. keďže tam boli problémy aj
s majetkovoprávnym vysporiadanim. Na záver vyzvala všetkých poslancov, aby podporili
rozpočet. t. j. aby mesto nebolo naďalej v provizóriu.

Mur. Kultan — pokiaľ ide o špon. mesto ho nerieši systémovo. Myslí si. že výška pnispevku by
sa mala odvíjať od percenta podielovýeb daní a tým by aj športovým klubom bob jasné. že keď
sa mestu darí lepšie. může im poskytnúť viac flnančných prostriedko‘ a naopak. kcď sa mestu
nedari. dostanú menej. Poukázal osobitne na hokej. ktorý sa v súčasnosti neustále bon
s problémami. K otázke ulice Majerskej uviedol. že sa dozvcdel o unčitej pcticii proti výstavbe
parkovísk — požiadal o bližšie vysvetlenie. Co sa týka ulice I lodžovej. komunikoval s Ing.
Berníkom. vedúcim odboru výstavby ohFadom potrebv Íinančných prostriedkov na jej
rekonštrukciu. ktorÝ sa vvjadril. že zrejme ani navrhovaná suma nehude postačovať. Všewi by

si mali uvedomiť. že je to jedna z hlavnýeh eiest do mesta. ktorú potižíva množstvo ľudí a nic
je dobrou vizitkou. ako táto uliea v súčasnosti vyzerú.

lnu. Géci — z tejto rozpravy je zrejrné, čo spósobil takýto rozsiahly pozmeňujúei návrh
predložený na poslednú chvíľu. Zdůraznil, že keby boli zústupcovia opozičného poslaneckého
klubu pnišli minulý týždeň na poslanecké grémium pripravení a predbožili by všetky tieto
materiály, na ktoré nemali čas 1,5 mesiaca. mohlo sa o nich diskutovať a na zasadnutí MsZ by
nevznikali tieto sporné situácie. Vyjadril želanie, aby poslanecké gľémium malo natoFko
zmysel. že sa bude niadne uskutočňovať a že sa ho nebude zúčastňovať len niekoFko zástupcov
poslaneckÝch klubov a pseudonezaradenÝch poslancov, ktoní budú diskutovat‘ len o programe
a nakoniec sa nové materiály budú predkladať dva dni pred konaním zasadnutiu mestského
zas Éup i tel‘stva.

lnu. Cukerová — požiadala o vysvetlenie. prečo by napr. ona mala byť označovaná za
..pseudonezaradeného“ poslanca a prečo aj tito poslanci neboli pozvaní na poslanecké
grémiLlm. Osobneju to zarazilo. kcd‘že boli pozvaní fen predsedovia klubov. Co sa týka ..dohncj
vizitky“ mesta v súvislosti s l-lodžovou ulicou. poulzala aj na má časti mesta — napr.

obyvatelia florbisovej ulice už 4 — S rokov čakajú na opravu parkovacích miest. ohyvatelia
I lradišskej ulice čakajú na parkovaeie miesta, atd‘. Odporučila preto zvážit‘, či by nehub
vhodnejšie podporiť pripravené projekty a nezaraďovuť do rozpočtu nové, ako napr. Hodžovu
ulicu. ktorá ešte nic je pripravená.

lnu. Gabriel Lenuyel. vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ — vyjadnil su k pozmeňujúcemu
návrhu. ktorý bol prezentovaný. Pokial‘ ide o zimná údržbu. pnipomenul. že v októbri —

novemhri minulého roka sa schvaFoval operačn plán zimnej údržby, kedy informoval
o pri jatých zákonnÝch ustanoveniach, ktoré prikazujú mestám a ohciam starat‘ sa o všetky
chodníky, čo má za náslecbok potrebu navÝšenia rozpočtu na 114 tis. C Ak chce opozičný
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poslanecký klub znížiť tento rozpočet o 18 tis. E. obáva sa. že mesto nebude schopné zabezpečíť

zimnú údržbu v mesiacoch novemher a december. nehovoriac O súčasnom počasí. kcď už
mesiac sneží a možno očakávuť, že bude snežiť cšte cca 2 mcsiace, t. j. z odborného hľadiska

ncodporúča tento návrh prijať. Co sa týka kapitálových výdavkov na rckonštrukciu ciest,

V pozmeňujúcom návrhu sa objavila rekonštrukcia ulice Hodžovej za 198 470 E. Túto sumu
považuje za nereálnu. pretože by nepostačovala ani na 2ĺ3 ulice. dĎlcžitejšieje však to, že táto
ulica nic je pripravená. Podotkol. že v roku 2017 sa schvaľoval pasport rniestnvch komunikúcii

a následne plán leh rekonštrukcii, kde liguruje aj táto ulica s predpokladom rcalizácie v r. 2021
—2022 s tým, že všctkv takéto veľké investičně akcie si vyžadujú sústavnú pripravu. ktorá trvá

u dva roky. Nic je preto reálne vjanuúri Sa rozhodnúť, že sa tokáto veľká akcia zarodí do

rozpočtu. keď nic je pripravcná. Projektová dokumentácia na táto ul icu hola spracovaná v roku

2006, odkedy sa už niekoľkokrát menili STN normy, technické predpisy, zákon o ccstncj

premávke. atd‘., takže táto projektová dokumentácia je už neplatná. Spraeovanie novej

dokumenrácie a vybavenie všetkých potrebných povolení by trvalo približnc do novembra.

ked by už nebolo možné začat‘ s realizáeiou a fnančné prostriedky by zhvtočnc zostali nu účte.

Dalšia vec je zrušenie vÝdavkov na projektově dokumenácie. Pripomenul. že práve projektové

dokumentácie nadväzujú na schválený plán rekonštrukeii micstnych komunikácií. L. zn,. že keď

chce mesto niečo koncepčne robit‘. musí mat‘ na to koncepčnú prípravu. musí mat‘ flnančné

prosincdky na projektovú dokumcntáciu. musí vybavovat‘ územně rozhodnuie. stavebné

povolcnic a následne stavbu realizovat. Ak sa z rozpočtu zoberú tieto Iinančné prostriedkv.

ktoré sú plánované na projektové dokumentácic. tak v nasledujúeich rokoch tento plán. za
ktorÝm si on osobne i vedenie mesta stojí, mesto nebude schopné realizovat‘. Co sa týka

križovatky Podbreziny, pripomenul. že je to križovatka dvoch ciesL z ktorých ani jedna nic je

mes(ská. preto investovanie do rekonštrukcie tejto križovatkv musí vvchádzat‘ Zo š(átu. L j.
Slovcnskej správy ciest. Mcsto malo s SSC viac rokovaní aj na najv ššej úrovni, nemajú však

záujem realizovať rekonštrukciu tejto križovatky. pretože z ich hľadiska nic je nutná.

Z celoslovenského hl‘adiska SSC riešia prioritnejšie problémy v mých regiónoch, Na základe

prcpočtov by na Podbrczinách holo potrcbné realizovat‘ okružnú križovatku s invcstieiou cca

I mil. E, čo si mesto nemůže dovolit‘ Íinaneovat‘ z vlastnýeh zdrojov. Preto hola navrhnutá

možnost‘ zriadiť tam inteligen[rú, svetelne riadenú križovatku. na ktorú bola spracovaná

projektová dokumentácia a hola odoslaná SSC na vyjadrenie. Po doručení vyjadrenia hude

možné posunút‘ sa v tejto veci d‘alej. Pokiaľ ide o vvpustenie rekonštrukeie niektorých tilic

z rozpočw. podotkol. že v návrhu rozpočtu predloženom mestom sa počíta s investíciou

2 048 000 do micstnych komunikúcii. avšak pozmeňujúcim návrhom prichádza k situácii, že sa

nebude realizovať Majerská ulica. odstavné plochy Borbisova ulica. parkovacie plochy

I lradišská uljca. Lesnícka ulica a park pred kultúrnvm domom ll‘anovo, Sú to všetko investičně

akcie, koré sú pInovaiié O pripravcné a holo by na škodu ziuariť tento dlhoročný proces.

Uvicdol, že tento týždeň sa uskutočnilo napr. prerokovanie plánovanej rekonštrukeic ulice

Majerskej. ktorú ohčania očakávajú. Petícia k tejto veei sa týkala malej časti tohto projektu,

našlo sa však riešenie, ktoré spočíva vjednoduchej zmene projektu. Z pohľadu občana

pripomenul. že mesto i poslanci majú zodpovednost‘ za zadlženosť mesta. ale takisto majú

zodpovednosť za rozvoj mesta, preto je potrebné zvážiť priority,

PhDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia ŽPaP MsÚ — uviedla. že problematika skládky TKO

sa v mcstskom zastupiwl‘stve prerokováv‘a už niekoľko rokov. Už v roku 2016 hola predložcná

sprú‘a hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly, ktorá hola zamcraná na zistenie dodr%ania

technologických parametrov pri uzatváraní skládky. V roku 2017 bola podaná informácia

o tom. že prevádzkovateľ skládky dostal zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia pokutu

a holo prcdložené jej dókladné zdövodnenie. Tretíkrát sa problematika skládky prcrokovávala

v sepiembri 2018. kedy hola mestskému zastupiteľstvu prcdkladaná správa o stave
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vybavovania stavebného povolenia. Opatrením belo prevádzkovateľovi skládky stanovená
vypracovame projektovej dokumentácie. Upozornila, že skládka je zariadením na
zhodnocovanie odpadov. Všetky potrebné povolenia na jej prevádzku vydáva príslušný orgán
štátnej správy (inšpekcia). nic mesto Liptovský Mikuláš. lnšpekeia může vykonávať kontroly,
L j. aj rozhodnutie o pokute bob vydané na základe ňou vykonaných kontrol. Spůsob
uzatvorcnia skládky stanovuje zákon. ktorý určuje. aké parametre a materiály sa můžu na
uzatvorenie skládky použiť. Co sa týka sumy 1.5 mil. E. do rozpočtu musela byť zaradená preto.
že pred začatim realizácie uzatvorenia skládky musí prebehnúť verejné obstarávanie. K tomu.
aby sa mohlo začať. musí byť táto suma zarozpočtovaná. Poznamenala, že táto čiuska nemusí
byť konečná — bude v takej výške, aká vyjde z verejného obswrávania.

lnu. Miloš Borník, vedúci odboru výstavby MsU vyjadril sa k oLzke rekonštrukeie

a modernizácie miestnyeh komunikácií. Zdůraznil, že požiadavka čiastku 165 296 E znížiť
o95 000 Eje nereálna, pretože už holo zrealizovaných 0 investičných akcií v 1. a 2. etape.
V I. etape holi zrealizovaná ulice Bernolákova, Jilemnického, Zgútha Vrbického. Tehlinrska.

nájazd na cvklochodník. Vajanského a parkovisko pri Zs s MS Demünovská alka. V 2. etape

sa zrekonštruovuli ulice Michalovská. Komenského. Cez vody (Bodicc). Cs. brigády a nová

purkovacie plochy pri ZS s MS Okoličné, spolu za 131 300 E. t. j. z původne plůnovancj sumy
165 000 € zostáva voľných cca 30 000€. Čo sa týka l-lodžovej ulice. Mgr. Kultana pri osohnom

stretnutí inlhrrnoval. že jej rekonštrukcia bola pro jektovo pripravená v roku 2006 a začala sa
realizovat‘ v objeme cca 49 000€. Keďže projektová dokumentáciaje už v súčasnosti neplatná

(zmena nodem). bob by ju potrehné aktualizovat‘. Co sa týka Hradišskej ulice, prihovára sa za

jej rekonštrukciu s tým. že chýha ešte stavebné povolcnie, následne musí prcbehnúť verejné

obstarávanie. t. j. v 2. polroku 2019 by hola možná relizáci. Podobný postup by bol aj

v prípade l3orbisovcj ulice, kde chýha územně rozhodntitie a stavebné povolenie. predpokladá

teda, že reLllizácia by sa tiež mohla uskutočniť v 2. polroku 2019.

lnu. Lenka Debnárová. PhD.. poverenú vedením odboru linančného MsÚ — k pozmeňujúcemu
návrhu na zvýšenie príjmov uviedla. že navÝšenie dividend o 10 000 E v tomto čase nic je

možné. keďže -‘tiaľ nic sú k dispozícii inFormácie o výsledkoeh hospodáreniu. O rozdeleni

dividend rozhodnú akcionári na valnom zhromaždení. Vzhl‘adom na to. že aj vo vývoji za
jednotlivé ľoky sú zaznamenávané veľké výkyvy, táto požiadavka určitc nic je opodstatnená.

Co sa týka prenájmu pozemkov a nájomných bytov, zdůraznila, že ak nebudú uzavreté nájemné

zmluvy. navýšenie o 10 000 E taktiež nic je reálne. Pokial‘ ide o dobropisy. ide tiež o náhodné

príjmy, kde sa navrhuje navýšenie z 20 000 € na 40 000 F. na ktoré takisto nevidí priestor.

PhDr. Dana Guráňová. vcdúca oddelenia športu. mládeže a kultúrv MsU — vyjadrila sa k oblasti
kultúry a šponu. Pripomienku poslanca Ing. Bobáka k rozpočtu Múzeu Janka Král‘a, kde sa
podfa noho uvádza suma 139 000 E na potraviny, pokladů za omyl — uvedená suma je

rozpočtovaná na sociálne služby (program 15). pričom MJK má celkový rozpočet vo výške

274 000 E. Tvrdenie poslancov Mgr. Kultana a Mgr. Dvorščákovej. že pozmeňujúcim návrhom

znižovali rozpočet v oblasti kultúry na úroveň minulého roka. považuje za nepravdivé. pretože

v minulom roku bol rozpočet na kultůru277 423 ana rok 20! 9je plán 230 769€, t. j. plánovalo

sa 047 000 E menej. Pripomenula, že rozpočet na kultúru kopíruje podujada. výročia a udalosti
každého roka. V minulom roku boli 3 storočnice. viaceré okrůhle výročia, atď., preto bol
rozpočet vyšší. K otázke navýšenia prostriedkov pro TJ Iľanovo uviedla, že športový klub
požiadal o zvýšenie dotácie na rekultiváciu trávnika — podobno dostali príspevok nu tento účel
aj d‘alšie mestské časti. Co sa týka vyhodnotcnia športovcov. myslí si, že doručenie návjiiu na
zníženie výdavkov o 3 500 E v doň konania podujatia. ked‘ si mesto chce uctiť všetkch
športovcov. ktorých má veFa a mnohých z nich na úrovni mcdzinárodnej i celosvetovej. možno
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označit za výsmech. Za nepravdivá považuje tiež tvrdonic. že výdavky na podujatie ..Fašiangv

mesta“ boli navrhovanou zmenou znížené na úroveň minulého roka, protože v minulom roku

boli vo výško 4979 E. Pokiaí ideo výdavky na oslavy výľočla SNP. v roku 2018 nemohli byť

v rovnakej výšku ako pro rok 2019. nakoľko v tomto roku hucle 75. v ročie SNP. Č0 sa lýka

ostatných transferov na špon, pripomenula. že Mgr. Kultan navrhuje zníženio O 1 000€. čo by

podľa jeho názoru mulo byť na úrovni minulého roka. Toto tvrdonic nic je pravdivé. protože

v minulom roku bob na športe 15 000 € — 8CL V tom zahmué malé športové kluby. združenia

a ide predovšetkým o výchovu mládeže. Takisto tvrdonic. že výdavky na údržbu objektov chcú
dať na úroveň minulého roka, je nepravdivé. nakoľko pri tvorbo rozpočtu bola táto položka Ion

odhadovaná, ale koncom roka boji doručené ďalšie faktťn‘ za nutné úpravy objekwv.

pamJmikov. ktoré už vckom chátrajú. Dalšic navrhované zníženio je na položko „Zraz

vcteránov“ — pripomenula, že ide o veľmi žiadané podujatie, ktoré je zaujímavé o.i. aj pro

mládež. Zníženie výdavkov na fotodokumentáeiu — zdóraznila. že bez nej nehude mať mesto

históriu, nehudu možné robiť žiadnu archivácju a v konečnom dóslcdku sa mesto nehude mať

čím pochválit‘. Pokial‘ ide o firn o mesto. Liptovský Mikuláš zatiaľ norná žiadnv fIrn. pričom

sa prezentuje ako mesto turizmu. atd‘. Pokiaf by mesto ehcolo zadať výrobu takéhoto filmu

profesionálncj firme. náklady by dosiahli minimálno 20 000 E. Co sa týka vlajkovej výzdoby.

ju to povinnost‘ Zo zákona — mesto ju musí udržiavať a obnovovať. Medailv — ide o vzdanic

úcty ľuďorn. ktorí majú určité zásluhy, Na záver poznamenala, že napnek tornu, že mesto musí

riešiť dóležitejšie ved, napr. cesty, chodníky. atd‘., mysli si. že aj kultúra tvorí spoločnosť.

lnu. Blchúč. Plil). — nu požiadanic udelil slovo občanovi mesta p. Jánovi Grendelovi.

Ján Grendel. občan mesta Liptovský Mikuláš — na poznámky niektorÝch posluneov k jeho

osohe (z akého dóvodu je pritomnÝ na tomto zasadnuti. tlieska niektorým vvstúpcniam. atd‘.)

pripomenul. že sa zasadnutia zúčastňuje z vlastnej vóle a riadi sa vlastným rozumom. Poukázal

na niektoré zmenv rozpočtu navrhované poslaneom Mgr. Kuhanom hkajúeo sa oblasti kultúry.

Ĺívicdol, že ako podpredseda klubu seniorov mcstskej časti Palúdzka spracovával plán činnosti

na celý rok a sú do noho zahrnuté podujatia ako fašiangy a ďalšio akcie. ktoré sú ticž

financované z rozpočtu mesta. V prípadc vylúčenia týchto výdavkov z rozpočtu budú nútení

huto akcie zrušiť. čo občania určilo neuvítajú. V tejto súvislosti poukázal na predvolebnú

kampaň prcci nedávnymi komunálnymi voľhami, kod‘ Mgr. Kultan klamal ohčanoin, že nemá

povolené organizovuť stretnutia s ohčanmi v kultúrnvch domoch. Pripoirwnul mu. že spolu

s predscdníčkou klubu seniorov mu možnost‘ využit‘ kultúrny dom v Palúdzke ponúkali.

dokonca si myslí, že je to jeho povinnosť nko poslanou zúčastňovat‘ sa na verejnÝch akciáeh.

Prihlížil rózne situácio zo svojej minulosti. ked‘ sa bez rozlišovania politiekcj príslušnosti

snažili o pozitívne voci a slušnosť a vyzval k tornu aj poslancov.

lnu. Blcháč. PhD. — v záverečnom slove vvjadril počudovanie nad tým, prečo si niektorí

poslanci myslia, že mcstská rada existuje alebo by mula cxistovať, takisto ako komisia Hnančná

a majetkovo—právna. prípadne d‘alšie komisic. Pripomenul, že mcstská rada je aj poradným

orgánom primátora, to znamená, že by do nej mali byť nominovaní l‘udia. ktori sťt schopní

primátoľovi radit‘. Osobne si myslí. že poslanci ako Mgr. Kultan a Ing. Repaský k takýmto

l‘ud‘um nepatria. Zdöraznil. že ak niektorí poslanci (ako Mgr. Kultan) neustálo vvhlasujú. že

šotky súčasné kroky vodenia mesta sú zlé, že mesto sa pornaly dostáva do nútencj správy, že

súčasni predstavitelia mesta zadLžia ďalšie genorácio. atd‘., podfa nebo sů to fucbia neslohodni.

ktorí zrujme takéto vyjaclrenia prebeľajú od mých. Podotkol. že ohčanov nezaujima. či mesto

zvládne flnančnú záťaž, akú chce urobiť na úkor toho, že budú mať pred každým domom

a každou bytovkou dobré chodníky, cesty‘ a parkovaeie micsta. Občanov nezaujíma, koľko

iakéto akcie stoja, ale zaujíma jeli. či mesto zvyšuje abbo nezvyšuje dano a poplatky. Viaoerí
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poslanci kritizuj Ú linancie určená na reklamu LI propagáciu mesta. pripomenui však. že tieto
zahřňajú aj prostriedky Z 00CR LI SťL rozdelené clo mnohých položiek. Aj vďaka rcklame

a propagácii mesto Liptovský Mikuláš žije. navštevuje ho čoraz viac turistov, vyberá sa čoraz

viac daní z ubytovania. atd‘, Myslí si, že aj týmto spůsobom je možné čiastočne napraviť

negatívnv obraz o rneste. aký niektorí vytvúrajú. Co sa týka pozmeňovacieho návrhu poslanca

(nu. Cefh. považuje ho za nereálnv, pretože ak sa len (eraz začne spraeovávat‘ projektová

dokumentácia a vybavovaE územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre parkovacie plochy na

ielremovskej ulici, do konea roka sa určite nepodarí akciu aj zrealizovaL PokinF ide o návrh na

zrušenie príspevku pvc Rádio Liptov, pripomenul. že už aj na zasadnuti poslaneckého grémia

vvsvetl‘oval. že jedným z Íbktoľov rozvoja regiónu je existencia lokálneho rádia. Aj preto sa

Liptovský Mikuláš rozvíja trochu muk ako mé regióny. lebo má vlastné rádio a občania si ľadi
vypočujú domáce informácie. Argument, že mesto podporuje súkromné rádio, nepovažuje za

relevantný, pretože by bob možné porovnanie napr. so súkromným Kanoe Tatra klubom. ktorý

mesto takisio podporuje. napriek tornu, že KTK má vraznú finančnú podporu aj

prostredníctvom Dukly Banská Bystrica. Poukázal na nepriaznivé obdohie okolo rokti 20! 4.

keď v rneste nebola napr. žiadna vianočná výzdoba. atď.. na rozdiel od sueasnosti. Zdůraznil.

že vedenie mesta s návratom do tohoto obdobia v žiadnom pripade nebude súhlasiť.

Pripoinenul. že by vůbec nehub potrehné uvažovat‘, kde vziat‘ peniaze na cesty, chodníky

LI parkoviská vo výške cca 10 mil. E, kehv mesto v minulosti nebolo takým nehorávnym

spůsobom prišlo o svoj pocliel v akvaparku, ktorý Sa predával v r. 2011 — 2012 za 100 mil. E.

Kehy mesto nebolo zlým hospodárením O tento podiel prišlo. v súčasnosti by malo k dkpozícii

10 mil. E. Takisto. kebv mesto nepredalo Liptov Arénu za 600 tis. E. ale za skutočnů hodnotu 5

mil. E a kehy neprcdalo tepelné hospodárstvo so stratou 1 mil. E. prihudli by d‘ulšie prostriedkv

do rozpočtu. celkovo vo výške 16 nil]. C. Teraz mesto na úkor toho, že v mmulosti sa zle

hospodárilo, musí hľadať spůsob. ako clať obyvateFom to. čo im patrí .Je však na rozhodnutí

..krehkej“ vüčšiny opozíeie, či rozpočet odsúhlasí. Vedenie mesta malo snahu d‘alej prHímať

systémové riešenia. kým opozícia chce riešiť chaos. Znovu upozornil na to. čo zdůrazňoval aj

na poslaneckum grémiu. že skládka je reálnv prohlem mesta. Povedal taktici že je to zákonná

povinnost mesta a zodpovednosť pri hlasovaní z toho vyplÝvajúca. Už na ustanovujúcom

zLlsadnutí mcstského zastupiteľstva inFormoval o tom. čo znamená ..dohre splavované mesto“.

Pripomenul. že za 4 roky sa vybudovalo 435 parkovacích miest. dosiahlo sa o 28.2 % zníženie

zadlženosti. pribudlo 17 kilometrov ciest, chodníkov a cyklochodnikov, zrekonštruovalo sa 17

škóI. zimné štadióny. letné štadióny. kultúrne domy, atd‘. Toje výslcdok toho. keď sa chce robit‘

a nic iba hľadať problémy. Osobne mu je ľúto, že sa opoziční poslanci neprihlásili k programu

.‚dohre spnivované mesto“, ale vedenie mesta sa bude neustále snažiť o to. aby ich presvedčilo.

že totu je cesta. ktorá je pre Mikulášanov dobrá. Faktom je. že prijatím systému opozície by

zainestnanci mesta možno mali menej iretože v sťtčasnosti musia nešit‘ množstvo

problémov s výkupom pozemkov, pp‘° zmlúv, musia sa zaoberať ešte starými súdnvmi

spormi, pričom opoziční poslanci žiadajú. aby sa výdavky na právne služby zrušili.

Primátor mesta následne ukončil rozpravu a pred hlasovanim vyhlásil pät‘minútovú prestávku.

Po prestávke vyzval návrhovú komisiu na predloženie jednotlivých návrhov na hlasovanie.

lnu. Géei — predložil na blasovanie pozmcňujúce návrhy:

— pozmeňujúci návrh Ing. Cukenovej — v návrhu Mgr. Kultana opravit‘ časť ‚.žiada‘‘ na

..odporúča“ — návrh schválený (21 poslancov za. proti. 2 nehlasovali):

— pozmeňujúci návrh Ing. Celh — v programe 2, podprogram 1,, Propagácia. reklama. inzercia

— prczentáeia mesta v Rádiu Liptov“ znížiť sumu o 10 000 E. v položke ‚.Reprezentačué —

cattening — partnerské vzťahy“ znížiť sumu o3 000 E; participativny rozpočet znížit‘ o sumu

50 000 E - tieto ušetrené flnančné prostricdky presunúť do kapitálových výdavkov. na

položku programu 08. podprogram 3, ekonomická klasiFikácia 716 .‚Prípravná a projektová
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dokumentácia — parkovacie plochy ul. JeÍřemovská — 15 parkovacích plóch“ 3 000 € a na
položku programu 08. podprogram 3, ekonomická klasifikácia 717 001 .‚Transfer VPS
kapitálový parkovacie plochy ul. Jeľrernovská — 15 parkovacích plůch“ 60 000€— návrh

schválený (14 poslancov za. 10 proti);
— pozmeňuúci návrh Mgr. Kultana — podFa jeho pisomného znojila — návrh schválený (13

posILIlwov za. 10 I sa zdržal hlisinania):
— navrh Ing. Géciho — hlasovať o uzneseni ziko celku (na schválcnie je potrcbná všeobecná

zhoda. tj. plný počet hlasov prítomných poslancov) — návrh neschválený (11 loslancov za.

2 sa zdržali hlasovania. X nehlasovali):
— časti 1. a II. — bez zmenv — návrh schválený (16 poslancov za. 8 nehlasovali).

lnt. BIeM« PhD. — vyhlásit desaťminútovú prestávku za účelom prckonzultovania spůsobu

htasovanja o schvaľovacej časti návrhu uznesenia. Po prestávke opĹiť udelil slovo predscdovi

návrhovcj kom isio.

ln1. Géci — predtoži I na hlasovanie schvaFovaciu čusť návrhu uznesenia nasledovne:

— bod [Il/A) — póvodné znenie návrhu uznesenia— návrh schválený (15 poslancov za. 2 proti.

6 nehlasovali):
— bod IIIĺB) — pozmeňujúcí návrh Mgr. Kultana — návrh schválený (14 poslancov za, 8 proti,

I nehlasoval); -

— bod III!) — pozmeňujúci návrh Ing. Cefa — návrh schválený (14 poslancov za, 8 proti. I
nehlasoval)

U;nescnic k tcunito hodu holo pri jaté hod1 číslom 2/201 9. Obsah uznescnia je prilohoti tejto

zápisnice.

lnu. Blcháč. PhD. — pod‘akoval všctkým. ktorí sa akýmkoľvek spůsobom pričinili o to. že mesto

Liptovský Mikuláš dnešným dňom vyšlo z rozpočtového provizória. Náslcdne vyhlásil

prestávtai v trvaní šest‘ minúL

12/ N,4\‘RI I ROZPOČTU VEREJNOPROSPEŠNÝCI I SIJUŽI EB LI FF0 VSKÝ

MIKULÁŠ — I‘RÍSPL\‘KO\‘LJ ORCANIZÁCIF: NA ROK 2019 S ÝIlUAl)OM

NA ROKY 2020—2021

Návrh predložil Ing. Dušan Grušo. riaditer VPS. Uviedol. že rozpočet

Vercjnoprospešných služieb na rok 2019 počíta v htavnej činnosti s prUmami i výdavkaini vo

výško 2 756 862 C a v podnikacľskej činnosti s príjmami 1 264 990 € a výdavkami I 257 639

C. informovat o zakúpcných strojných zariadcniach a o výkone zimnej údržby.

M ODr. Barok - pouitívne hodnotí prácu V PS. ktorú c hlavne v zimnom období ťažká.

V súvislosti 50 Zimnou údržbou sa zaujímal. či \‘PS zakčtpili aj určité zariudenic na odhřňanie

chodnikov.

Ino. Grušo — mesto kúpilo na leasing dva stroje na odhtňanie chodníkov M flrmyMulticar:

navvše prispůsobiti niektoré kosačky na odhřňanie snehu (namontovaním radlice). Co sa týka

zamestnancov, na účely zimnej údržby využívajú aj pracovníkov zo separačnej haly. Najväčšie

problémy majú najmä v prímestských častiach. kde po odhrnutí snchu z chodníkov vozidtá SSC

nahrnú sneh z cest späť na chodníky.
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lnu. Cukcrová — v nadvámnosti na to, ako bol pri jatý rozpočet mesta, sa zaujímala. čito múže
mat‘ dopad aj na rozpočet VPS.

lnu. Grešo —- VPS očakávajú. že 50 000 E dostanú na plošinu. ktoráje už vvsúťažená a mula by
byt‘ dodaná koncom januára. Vzbľadom nu opotľebenie starého zariadenia sú na túto plošinu
odkázaní: v opačnom pripade by si ju museli prenajímať. Zariadcnie bude slúžiť na
zahezpečovanie opráv verejného osvetlenia. orezávanie verejnei zelenc. atd‘,

lnu. Bobák — čo sa týka nakúpenýeh strojných zariadenf, myslí si, že poslanci majú právo
vedie, o aké stroje ide. kol‘ko stáli a aké rnajú parametre. Dalej pripomenul. že v minulosti holi
rozpočty zostavované tak, že v nich bol uvedený pohľad aj na predošlé roky. kým v tomto
rozpočte sú uvedené len roky 2019 a 2020—2021 ‚ V predloženom návrhu rozpočtu ho zaujala
položka .serejné WC a podchody“, ktoráje pomerne vysoká (67 20 E). pľičom funkčný je iha
jeden podchod. Takisto vysoká je podl‘a nebo suma 22 500 E na položke „údržba skládky
odpudov. akje plánovaná Jen na kosenie. ked‘že odpadové vody sú ľozpočtované samostatne.

Upozornil Iiež na položku ..práca koordinátorov pre mesto“. kde plánovaných 15 000 E zrejme
nehude postačovat‘. pretože len osobný priplatok zamestnanca. ktorý sa stará o aktivačnch
pracovnikov. je za mesiacc júl. august. september I 260 E. Na rekonštrukeiu káhlovýeh
rozvodov je plánovaných 30 000 E — dúlt že ide o vlustnú akciu mesta a že táto sumu nebude
nakoniec mesto splácat spoločnosti Fl \ .f‘ 1.0.5.. as.

p, Trizna reagoval nu Ing. Bobáka ohFadom výdavkov na podchody podl‘a jeho názoru je
plánovaná suma aj nízka vzhľadom na stav elektrických rozvodov, stropu a sociálnych

zariadeni v podchode.

lnu. Greo — nové vozidlá obstarávalo mesto; holi riadne vysúťažené a mesto bude splácať
leasing. Pokial‘ ide o skládku, do uvedenej sumy spadá kosenie. odvoz a likvidúeia biologicky
lozlo?!telnél]o odpadu v kompostárni Okoličné. K pripomienke ohľadom Ýdavkov na verejné
WC uvicdol. že VPS prevádzkujú dve verejné WC. pričom jedno z nich je zo severnej strany
Okresného uradu. Káblové rozvody — opravujú tie. ktoré sú havarijnom stave; ide o káhle.

ktoré patria mestu a nic spoločnosti FlN.M.0.S.. as.

lm.. Géci — predložil na hlasovanie návrh hlasovať o návrhu uznesenia ako celku.

Návr bol jednomysel‘ne schválený (22 poslaneov za).

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmen.

Mestské zastupitel‘stvo návrh jednomvseFne schválilo (22 poslancov za). Uznesenie holo

pri jaté pod čislom 3/2019 Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

13/ NÁVRh ROZPOČTU INFORMAČNÉIIO CENTRA MESTA LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ— PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE NA ROK 2019 S VÝIIrADO1

NA ROKY 2020— 2021

Návrh predložila Bc ..Jana Piatková. riacliteľka lC. lntbrmovala. že návrh rozpočtu ako

aj jednotlivé aktivity lnFormačného centra sú pre rok 2019 nastavené x súlade s dlhodobými

eieími organizácie. Navýšenie rozpočtu sa (ýka len zákonného zvýšenia miezd prihližnc vo
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výškc 65 Lis. E. V správo sú rozpísané jednotlivé činnosti a pri kažclcj oblasti je uvedený

aktuálny stav. ktorý do súčasnosti zabezpečili a zároveň aj zámer a akčný plán na rok 2019.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmcny.

Messké zaswpiteľstvo návrh jednoimseľne schválilo (22 poslancov za). Uznesenic holo
prijaté pod čislom 4/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tcjto zápisnice.

141 NÁVRh NA ZRIADENIE M1KULÁŠSKEJ ‘I‘RIBÚNY“ V MESAČNÍKU
NIIKULÁS

Návrh predložil Ing. Jaroslav Čefb, poslanec mestského zastupiteľstva. Uviedol. že ide
o ten istý materiál ako predkladal 20. 12. 2018..Jedná sa o zriadenie Mikulášskcj trihúny ako
pravidelncj súčasti mesačníka Mikuláš podľa pravidiel, ktoré sú priložené ako príloha Č. 1.

lnu. Blcháč. PhD. — upozornil, že vzhľudom na to. že původně uznescnie R Lomuto hodu nebolo
podpísanú. je najeho sehválenic poírehn‘ch minimálne IS hlasuv.

lnu. Géci predložil na hlasovanie návrh uznesenia aRo celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh neschválilo (13 poslancov za, S proti).

151 lN‘l‘IRPELÁC1E POSLANCOV

.Mr. Vincent Kultan

Interpeloval primutora mesta:

Opakovane upozornil na kanalizačně poklopy na Sládkovičovej ulici. ktoré sú zdvihnuté

vysoko nad teleso cesty — požiadal po skončení zimného obdobia zabezpečiť ich opravu
v spolupráci s LVS. as.

2. Marta ‚Iančušová

a) Interpelovala primátora mesta:
Mestské časti Demänová. Bodice — vzhřadom k tomu. že hlavne v zimnj sezóne sú
mimoriadne navšÉevované najmfl zahraničnými wristami. ktorí mujú obrovskÝ problém
zorientovat‘ sa v danej mestskej časti. požiaclala O možnost‘ zriadenia smerovýeh tahúF —

potreba v čo najkratšom termíne aspoň na rohoch jednotlivých ulic vyznačit‘ ich názvy.
Pripomenula. že ak chce mesto podporiť turizmus. malo h‘ dbať aj na tico veei,

b) I itcrpelovala primátora mesta:
Tlmočila pripomienky občanov mestských častí DemJnová a Bodice k čisteniu chodníkov

(v zimnom období odpratávanie snehu, v jesennom období odpratávanie lístia. atd‘.). Aj
ked‘ v spolupráci s VPS sa niektoré problémy podarilo odstrániť, niektoré stále pretrvávajú.

Odporučila do budúcna prostredníctvom koordinátorov dohodnúť (v spolupráci

s poslankvňou) možnost‘ využitia aktivačných pracovníkov na tieto práce. aby mohli
spoločnmi silami zabczpečiť odstránenie prípadných nedostatkov. ktoré sa vvskvtnú.
v tomto období hlavnc pri odhřňaní snehu.
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3. litu. 1JUrOSIIIV Cefo

Požiadal o vysvetlenie riaditeľa V PS:
Zaujímal Sa. kto pre Verej noprospešné služby spravuje webovú stránku, pretože sú na nei

neaktuálne intbrrnácie (napr. oznam o predlženi zberu biologického odpadu clo 23. II.

2018) a neuvercjňujú sa nová iníbrrnácie. napr. stav pohotovosti pri vykonávaní zimnej

údržby. prevúdzkové hodiny rnobilnej l‘adovej plochy. atd‘.

Vclpmec/cmé iza zczvac/nufl AiZ: Inu. Dušan Grešo. riaditeľ VPS — uviedol. že vehovú

stránku pre VPS spiavovala firma z Liptovského Hrádku. s ktorou ukonč1l spoluprácu.
V súčasnosti ju spravujú sami. situáciu však nešla — oslovili odborníka na túto ohlasU

(inťormatika) majú svoj plán na zkpšenie súčasnej situácie.

-I. Mur. Anna 1)vorščňková

Interpelovala primátora mesta:
Pripornenula. že pred niekol‘kými mesiacmi Európska únia schválila smernieu. ktorá by

mula byť zameraná nt zlepšenie životného prostredia a mala by viest k úplnému zákazu

používania jednorazových plastových predmetov (taniere. príbory. slamky a pad).

Niektoré nlestá na Slovensku už prijali prvé kroky k tornu, ah‘ úplne zakázali alebo aspoň

obmedzil i poLiží\‘anie plastového nudu na verej ných akciách mesta. V tejto súvislosti dala

návrh. aby aj mesto Liptovský Mikuláš zapracovalo clo svojho VZN zákaz alebo aspoň

obrnedzenie používania jednorazových plastových riadov (taniere. pnborv. poháre.

slamkv) na vercjnÝeh akciách mesta.

Illu. Blcháč. PhD. — pri priprave príslušného VZN mesto móžc toto ustanovenie použiU.

predtýrn je však potrebné preveriť, či srnemica Eurúpskej únie už bolu prijatá do legislativy

Slovenskej republiky, L zit je potrehné konat‘ podFa platnej slovenskej legislativy. Vedúca

oddelenia životného prostredia a poFnohospodárstva odpovie na interpeláeiu písomne.

5. In u..Joiel lšobá K

Interpeloval primáwra mesta:
Poukázal na lokaliw v rnestskej časti Palúdzka. korá má miestnv názov .‚Dcdina — ide

o priestor novej výstavby — pozemok pri bytovkách. ktorý odkúpila žilinská Hrma za

účclorn výstavby ohchodného centra a parkoviska. V jeseni minulého roka táto Hrmu

ohradila stavenisko oplotenim, ktoré bob čiastočne zakryté (znemožňovalo výhFad). avšak

p vetemej smršti došlo k spadnutiu tohto oplotcnia. Odporučil vyzvat‘ príslušnú Hrmu,

aby si toto oplotenie dala do pövodného stavu, jednak aby bol krytý vÝhľacl LI jednak preto.

aby nedošlo k jeho odcudzeniu.

6. MUI)r. Michal Luníček

Interpeloval primátora mesta:
Predložil požiadavku zaradiť do rozpočtu LVS. as. dobudovanie kanalizácie na uliciach

SNI a Palúčanskej.

Oclpťn‘c‘clc,nJ nu zuvucbnuí MsZ: lnu. Blcháč. PhD. — z pozície preclsecli dozornej rady LVS.

a.s. sa o tejto možnosti bude inForrnovaU \‘o vedení spoločnosti.
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16/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta. informoval, že ďalšic zasadnutie mcstskáho
zastupitelstva sa bude konať 21. 3. 2019, pokiaľ nebude nutná kvóli určitým operativnvm
veciam z hI‘adiska rozvojových projektov mesta Liptovský Mikuláš zvalať ešte predm

neplánované zasadnutie.

171 ZÁ\‘ER

Ing. Ján Blcháč, PhD.. Primátor mesta, poďakoval všetkým pritomným za účasC
a zasadnutic mestskčho zastupiteFstva ukončit.

Ing. \tírta Gutraiová Ing. kdIáČ, Fhl).

prednostka MsÚ primátor mesta

Overovutelia zápisnice:

MUI)r. Alžbela Smiešna

Bc. Marek Nemec

Zapisali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

V I.iptovskom Mikuláši 25. 01. 2019
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