
ZÁPIS
z neuskuločneného neplánovaného XXXVIII. zasadnutia iuestského zastupiteľstva v
Liptovskom Mikuláši, ktoré bob zvolané na dňa 16. júla 2021 o 14.00 hod. do malej zasadačky
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍ TOMNÍ:
Ing. Ján Btcháč. PhD.. primátor mesta

POSLANCI MsZ:
1/ MUDr. Miroslav Boďa
2! Soňa Čupková
3! Ing. Matej Géci
4! Maila Jančušová
5! Bc. Marek Nemec
6! Mgr. Miroslav Neset
7! Luboš Trizna
8! Ing. Rudolf Urbanovič
9! MUDr. Marta Voštináková
10/ MUDr. Andrea Zideková

OSPRAVEDLNENÍ:
1/ MUDr. Jaroslav Barok
2! Ing. Jozef Bobák
3! Peter Cibák
4/ Ing. Lucia Cukerová
5/ Ing. Jaroslav Cefo
6/ Mgr. Anna Dvorščáková
7/ Mgr. Vincent Kultan
8! MUDr. Michal Luníček
9! Michal Paška
10! Bc. Lubomír Raši
11! Ing. Jozef Repask
12! Mgr. Ján Smieško
13! MUDr. Alžbeta Smiešna
14! Mgr. Lubica Staroňová
15! Mgr. Táňa Sufharská

P R1 ZVA NÍ:
1/ Ing. Ivan Košík. vedúci odboru správy mesta MsC
2/ JUDr. Soňa Lakotová. poverená vedením odboru právneho NIsU
3; JUDr. Marián iančuška. náčelník ntestskej policie
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Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. uviedol, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnilo

trinást‘ poslancov. Ing. Cukerová, P. Cibák. MUDr. Smiešna uviedli, že sú na dovoIenke Ing.

Bobák, Mgr. Kultan, MUDr. Luníček, Mgr. Smieško sa ospravedlnili z osohných dóvodov;

MUDr. Barok z nečakaných rodinných dóvodov; M. Paška má naplánovaný operačnÝ zákrok:

Mgr. Šufliarská oznámila, že nepríde z osohných důvodov: Bc. Raši uvicdol. 2.e si nedokáže zo

dfw na deň zmenit‘ program dohodnutých predstavcní a podujatí, ktoré ho živia: Ing. Čefo

oznámit, že sa do konca júla neplánuje zúčastniť neptánovaných zasadnuti a aRo dóvody

uviedol. žeje letná sezóna a dovolenkové obdobic: Ing. Repask oznámil, že nedostat of‘iciálnu

pozvánku od primátora mesta. pričont Ing. Blcháč. PhD. poukázal nato. že Ing. Repaský sa ako

prednosta Okresného úradu dopoludnia zúčastnil na vernisáži detskej výstavy, je teda prítomný

v Liptovskom Mikuláši a aj na svojom pracovisku.
Skonštatoval. že neplánované zasadnutie holo zvolané na základe toho, že do koncajúna

2021 nebol schválený záverečný účet mesta za rok 2020. čo je zákonná poviirnosť mestského

zastupiteľstva. V súčasnosti státe nic je právoplatne schválený ani záverečný účet za rok 209.
Vzhľadom na to, že tieto dva dokumenty nic sú schválené. mesto síce disponuje na účtoch

značnými tinančnými zdrojmi, no tie sú viazané schválením predmetných záverečných účtov.

Takmer 2.5 milióna eur nemóže prejsť z prehytkov za roky 2019 a 2020 do rezervného a mých
ťondov. Tieto skutočnosti holi oznámcné ministerstvu financií. ktoré móže uplatnit možnost‘

udetenia pokuty vo výške 5 000 — 33 000 € za každý kalendárny rok. Na pláne holo taktiež

schválenie rozpočtových opatrení na rok 2020v súvislosti so zherom kuchynského odpadu. Išlo

o administratívne zmeny v položkách odpadového hospodárstva. aby si mesto mohlo rovnako

ako ostatné samosprávy plniť svoju zákonnú povinnost‘. Mesto si tak bude musiet‘ so situáciou

poradiť aj bez predmetnej rozpočtovej zmeny vo výške niekoľko desaťtisic eur.

V navrhovanom programe sa nachádzali aj štyri body týkajúce sa nakladania s majetkovými

právami mesta. ktoré už holi prerokované na komisii Finančnej a majetkovo-právnej a holi zjej

strany odsúhlasené. Do programu bola zároveň zaradená informatívna správa o schválení

zámeru mesta odpredať „Župný dom“ v prospech Slovenskej republiky zastúpenou
ministerstvom vnútra. Mesto holo ministerstvom oslovené na základe toho. že získalo
prostriedky z externých zdrojov a móže za ne budovu zveľadit‘. Podotkol. že k samotnému
predaju bude potrebné pripravit‘ a schválit‘ samostatné uznesenie na sepzembrovom zasadnutí

s cenou určenou na základe znaleckého posudku. Mohlo by však ísť o prihližne 1,5 mitióna eur,

ktoré by mesto do svojho rozpočtu získalo.
Uviedol. že mestský úrad požiadal o stanovisko Regionátny úrad verejného

zdravotnictvo vo vcci. či je možné uskutočnit‘ niestské zastupitet‘stvo prczenčnou ťormou.
Odpoveďou zo strany úradu holo, že zasadnutie sa móže uskutočnit‘ prezenčnou formou pri

dodržaní prísnych hygienických opatrení.
Ohradil sa voči tvrdeniu, že mestu hrozí nútená správa. Aj napriek tomu. že mesto

nemóže využiť prebytky z predošlých kalendárnych rokov. dokáže použif mé flnančné zdroje
tak. aby holo so všetkými záväzkami v tehote splatnosti, respektive vie po dohode s partnenni
tíeto termíny splatnosti upravíť.

Vzhl‘adom na to. že mesto je v rozpočtovom provizóriu. nemóže ani posktnúť žiadne
dotácie športovým ktubom. Vedenie mesta na stretnutí s ich zástupcami deklarovalo, že

flnancie. ktoré by mali športové kluby od mesta dostaf, sa nachádzajú na účtoch mesta a po
riadnom schválení záverečného účtu budú presunuté do Fondu na podporu športu. ktorý by mat
vzniknúť, V takom prípade neskór dostanú dotácie spátne aj za roky 2021 a 2022. ak bude
rovnaká situácia pokračovat‘ aj v nasledujúeom roku.
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Myslí si. že poslanci z klubov ..Nový Mikuláš“ a ‚.Skutočne nezávisli poslanci zrejme
nechcú pracovať pre mesto. Do nadchádzajúcich komunálnvch volieh zostáva približne 14
mesiacov a mesto bude musiet‘ táto situáciu dovtedy vvdržať. Ven, že potom budú
v zastupiteľstve sedieť len poslanci, ktorí odhodia stranícke tničká a budú mať na pamäti najmä
verejný záujem mesta ajebo obyvate]‘ov. Toto zasadnutie považuje za úmyselne zmarené.

kRydo1ÍUrb2nč.záswpca primátora mesta štrnásti Poslanci z kluhov ..No\:ý Mikuláš
a Skutočne nezávislí poslanci“ opätovne nepništi rokovať na riadne zvolané zasadnutie
mestského zastupitel‘stva. K takejto situácii došlo počas tohto volebného obdohia už po trinásty
raz. To svedčí o tom, že nemajú záujem pracovať v prospech roivoja mesta. lch výhovorky
považuje za detinské. pričom poukázal na to, že zamestnávatel‘ je povinný uvoFniť poslancov
na výkon ich mandátu. Mrzí ho to najmä preto, že sa mohlo rokovať o záverečnom účte mesta
za rok 2020. ktorý bol dókazom jedného z naj lepších hospodárení mesta v celej jeho histórii.
Prebytok mohol byť použitý na rozvoj mesta. opravu miestnych komunikácií či podporu šponu.

MLIDr. ‘Iiroslav Bod‘a. poslanec mestského zastupiteFstva
-- poslanci. ktorí nic sú na zasadnutí

pnítomní, sav minulosti viackrát vyjadrili. že považujú za správne. aby sa zasadnutia konali raz
mesačne. Sami sa však správajú presne naopak. Myslí si, že je to z ich strany pokrytecké
a nemajú záujem riešiť problémy mesta. Pripomína mu to konanie nejakej sekty. ktorá má len
svoje vlastně záujmy.

Ijig Ján BlcháPhD. primátor mesta — skonštatoval. že potešiteľnou informáciou V súčasnej
situácii je aspoň to. že dopravca Arriva Í iorhus. a. s. a takisto aj Najvvšši kontroln úrad dávajú
mesto [iptovsk vIikuláš za vzor ostatným samospravam. Fripomcnul. k mesto sa sát a2i
„Do práce na bicvklh uniiestnilo v eeloslovenskom meradle na druhorn mieste.

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, skonštatoval. že mestské zastupitel‘stvo nie je
uznášaniaschopné a zasadnutie preto neje možné otvoriť.
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PhDr. Michal flvrík Ing. Jái BÍcÍič, PhD.
prednosta MsÚ prinl%tor mesta

Zapísal: Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši. 20. 7. 2021
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