
ZÁPISNICÁ Č. 8/2019
z XIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré su uskutočnilo dňa
18. apríla 20190 10.00 hod v rnalcj zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMYÍ:
Ing. Ján BlchúČ. PhD.. primátor mesta

POSLANCI MsZ:
1/ Ing. Jozef Bobák
2/ MUDr. Miroslav Boďa
3/ Peter Cibák
4/ Ing. Lucia Cukerová
5/ Ing. Jaroslav Cefo
6/ Mgr. Anna Dvorščáková
7/ Ing. Matej Géci
8/ Mgr. Vincent Kultan
9/ MUDr. Michal Lunjček

10/ Bc. Marek Nemec
1/ Mgr. Miroslav Neset

12/ Michal Paška
13/ Bc. Ľubomír Raši
14/ Ing. Jozef Repaský
15/ Mgr. Ján Smieško
16/ MUDr. Alžbeta Smiešna
17/ Mgr. Ľubica Staroňová
18/ Mgr. Táňa Sufliarská
19/ Ľuboš Trizna
20/ Ing. Rudolf Urbanovič
21/ MUDr. Marta Voštináková
22/ MUDr. Andrea Zideková

OSPRAVEI)LNENÍ:

1/ MUDi Jaroslav Barok
2/ Soha Cupkovú
3/ Marta Jančušová

PRIZVANÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
3/ Ing. Mitan Kögel, poradca primátora pre strategické a rozvojové projekty
4/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
5/ Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca finančnóho odboru NisU
6/ PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnútorncj správy Msti
7/ Mgr. Anna Iranovská. vedúca odboru právnehoMsU
8/ Ing. Miloš Berník. vedúci odboru výstavby MsU
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9/ Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsU
10/ Ing. Dušan Močarník. vedúci oddelenia informatiky MsU ‚

11/ PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže. šponu a kultúry MsU
12/ Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš
13/ Ing. Jozef Kasanický, zástupca Hokejové talenty N4HK 32 Liptovský Mikuláš, O. Z.

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor
mesta. Uvicdol. že zasadnutie sa koná ako pokračujúce zasadnutie prcrušeného zasadnutia Z II.
apríla 2019, ked‘ bula odsúhlasená návrhová komisia a program zasadnutia. Následne však
klesol počet poslancov najedenásť a zasadnutie muselo byť prerušené.

Pripomenul, že deň pred zasadnutim sa uskutočnilo verejné zvažovanie participatívneho
rozpočtu a v tejto súvislosti sa pod‘akoval všetkým, ktorí sana tom podieľali. Následne požiadal
o minútu ticha pri príležitosti úmrtia bývalého aktívneho hokejistu. trénera a metodika Jánu
Staršieho, rodáka z Liptova.

Uviedol. že návrhová komisia. zapisovateľka a overovatelia zápisnice boli zvolení.
respektive určení na zasadnutí II. apríla 2019 a v rovnakom zložení budú pracovať aj leraz, tj.
návrhová komisia v zloženi Mgr. Miroslav Neset. Mgr. Vincent Kultan a Ing. Lucia Cukerová,
zapisovateľka p. Anežka Drbiaková a overovatelia zápisnice Ing. Matej Géci a MUDr. Andrea
Zideková.

Zdóraznil, že pokiaľ by riadne prebehlo zasadnutie 11. apríla 2019, nebolo by potrebné
stretnúť sa opüť kvóli rovnakým otázkam a poslanci by sa nemuseli ospravedlňovať zo
zarnesinania. Uviedol, že požiadavkám na zmeny programu nernóže vyhovieC, nakol‘ko toto
zasadnutie je pokračovaním predošLého zasadnutia. Následne podotkol. že do konania d‘alšiehu
zasadnutia, ktoré je naplánované na 20. júna 2019, je ochotný stretnúť sa s každým poslaneom
medzi štyrmi očami a diskutovať o témach. ktoré daný poslanec považuje za döležité.

Informoval, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnili MUDr. Jaroslav l3arok. Soňa
Cupková a Marta Jančušová. Pnítomných je 22 poslancov a mestskě zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Osobitne poukázal na správu, ktorú mu doručil poslanec MUDr. Barok,
ktorá však nie je hodná prečítania, pretože toto auditórium si to nezaslúži. Vyjadril len
poFutovanie nad tým, že MUDr. Barok si bene za rukojemníkov svojej neúčasti na tomto
zasadnutí svojich pacientov. Pnipomenul. že si overoval vo viacerých podobných mestách,
vrátane partnerského mesta Michalovce. čas začiatku rokovaní mestského zastupiteFstva —

všade rokujú o vážnvch veciach v pracovnej dobe. zväčša o lO-tej hodine. preto návrhy na
rokovanie vo večerných hodinách považuje za nerelevantně.

Navrhol. aby rokovanie pokračovalo bodom Č. 2 .‚Personálne otázky: Návrh na zniadenie
komisie mestského zastupiteFstva sociálnej a bytovej. voľba predsedu a členov“,

Mar. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva — upozornil, že II. apríla 2019
pnebehlo hlasovanie o schválení programu v takom znení, ako bol zverejnený na úradnej tabuli
mesta, pričom bod „Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva
sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov“ nebol jeho súčasťou. V zmysle zákona sa teda
ojeho zaradení malo hlasovať samoslatne po hlasovaní o programe, ktorý hol zverejnený na
úľadncj tabuli mesta. Podľa jeho názoru sa teda o tomto hode programu rokovat‘ nemůže
a navrhuje. aby bol ako mimoriadny bod na koniec zasadnutia zaradený bod týkajúci sa
zriadenia všetkých komisií mestského zastupiteľstva. Podľa rokovacieho poniadku může byť

zaradený do prognamu nový bod aj v pniebehu rokovania, pokiaľ to schválí tnojpátinová vUčšina
pnítomnch poslancov.
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Inz. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta — uviedol, že 11. apríla 2019 prebehlo hlasovanie
Q programe, ktorý predložil, vrátane návrhu na zaradenie nového bodu programu. V prípade
pochybností sa Mgr. Kultan móže obrátiť na okresnú prokuratúru a mesto bude jej rozhodnutie
rešpcktovať. Nic je si istý. či návrh Mgr. Kultana o zaradení bodu týkajůceho sa zriadenia
všetkých komisií mestského zastupiteľstva jev súlade s rokovacím poriadkom, navyše k tornu
nic je pripravený materiál. Požiada právny odbor MsU o vysvetlenie, čije možné zaradiť na
rokovunie bod, ktorý nic je uvedenýv programe. Odporučil pokračovať v zrnysle predloženébo
programu rokovania. tj. bodom ..Pcrsonálnc otázky‘.

2/ PERSONÁLNE OTÁZKY:

NÁVRH NA ZRIADENIE KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
SOCIÁLNEJ A BYTOVEJ, VOĽBA PREDSEDU A ČLENOV

Návrh pred?ožil Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta. Uviedol, že v dóvodovej správeje
zdövodnené. k akým škodám dochádza za súčasného stavu. Mesto sa pokúšalo aj právne overiť.
či jc možné aj mým spósobom, napríklad žrebovanim. ricšiť túto situáciu. ked‘ mesto priehádza
o íinančné prostriedky tým, že ncmóže prideľovať byty. Ked‘že podľa platného všeobecne
závazného nariadenia má túto právomoc iba komisia sociálna a bytová, ktorá nic je zriadená,
mesto ju navrhuje zriadiť. a to v zložení podľa predloženého návrhu.

Mur. Kultan — v rámci technickej pripornienky citoval z rokovacieho poriadku MsZ, kde sa
uvádza. že „mestské zastupiteľstvo schvaFuje návrh programu zasadnutia ajeho zmenu na
začiutku zasadnutia. hned‘ po schválení návrhovej komisie a určení zapisovateFa
a overovateľov zápisnice. Nujprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu zvcrejnenom na úradnej
tabuli mesta a na webovom sídle mesta“. Zdóraznil. že na úradnej tabuli ani na wcbovom sídle
mesta tento bod programu pri minulom zasudnutí mestského zaswpiteľstva zverejnený nebol.
Dutej sa v rokovacom poriadku uvádza. že „na zmenu návrhu programu zasadnuua rnesiského
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej vUčšiny všetkých poslancov“. čo je 13 hlasov.
Pri hlasovaní na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva hlasovalo za program 12
poslancov. Pripomenul. že na začiatku tohto zasadnutia navrhoval riešenie. ako schváliV
komisie. To, že komisie dotcraz nic sú zriadenéje zodpovednosť primátora, protože ncpodpisal
uznesenic, je to zodpovednosV primátora za to. že sa neprideľujú byty a takisto jeho
zodpovednosť za linančné škody. Poslanci majú právo opneť sa o rokovací poniadok tak aRo je
schválený a myslí si. že o tomto bode by dnes rokovaV nemali. Je na poslancoch. aby si utvonili
svoj názor, on však v takejto situácii za túto komisiu hlasovať nebude.

lnt. Jaroslav Čefo. poslanec mestského zastupiteľstva—osobne nemöže hlasovať o tomto bode.
pretože by porušil rokovací poriadok a pravdepodobne aj zákon. Mgr. Kultan vysvetlil. prečo
tento hod nemöže byť zaradený do programu a aj primátor mesta má s tým evidentne problém.
preto si vyžiadal výklad od právncho odboru. Za zaujímavé považuje tvrdenie primátora, že ak
poslanci napadnú tťito vec na prokuratúre, mesto sa stanovisku prokuratúry podriadi. Osobne si
myslí, že mesto sa nedokáže podniadiť, čo sa preukázalo už viackrát tým. že ked‘ mesto nebolo
úspešné na okresnej prokuratúre. dalo vec na prešetrenie vyšším orgánom.

lnu. Lucia Cukerová. poslankvňa mestského zastupiteFstva — upresnila. že Mgr. Kultan citoval
z článku 6. odseku 3 rokovacieho poniadku MsZ. Podl‘a toho, ak na minulom zasadnutí prebehlo
iha jedno hlasovanie o návrhu programu, pničom hola navrhnutá zmena oproti programu
zverejnenému na úradnej tabuli. malo sa hlasovať dvakrát. t. j. o zverejnenom programe
a o navrhnutej zmene. Tým pravdepodobne došlo k pochybeniu aj zo strany návrhovej komisie.
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lnu. Jozef Bobák, poslanec mestského zastupiteľstva — poukázal na gramatickú chybu. ktorá sa
opakuje napriek tornu, že tento materiál je predkladaný už rninirnálne tretí krát. Zdóraznil, že
v takomto prípade by mal byť materiál už dokonale pripravený.

Mar. Kultan — potvrdil, že na rninulom zasadnutí sa o programe hlasovalo iba jedenkrát a návrh
bol schválený 12—timi hlasmi. Na dncšnom zasadnuti ponúkal riešenie, ako sehváliť program
tak. aby kornisia existovala. Neodporučil íst‘ cestou prokuratúry — nový materiál je možné
pripraviť v rámci prestávky v spolupráci s prednostkou MsU.

íntz Blcháč. PhD. — odporučil hlasovať o predloženorn návrhu na uznesenie.

Mar. Miroslav Neset. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie časti I. a II. návrhu
na uznesenie.

Návrh nebol schválený (8 poslancov za. I proti, 8 sa zdržalo hlasovania. 3 nehlasovali).

Mur. Neset — vzhľadom na to. že bol nejasný predmet hlasovania. opakovane predložii na
hlasovanie časti I. a II. návrhu na uznesenie.

Predložený návrh nebol schválený (9 poslaneov za. 12 sa zdržalo hlasovania), preto k nemu
nebolo atě uznesenie.

3/ INFORMATÍVNA SPRÁVA O POSTUFOCII MESTSKÝCII ŠPOlfl‘OVÝCII
ZARIAI)ENÍ, s . r. o., PRI REKONŠTRUKCII FUTBALOVÉIIO ŠTAJ)IÓNA N‘IFK
TATRAN V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI A O POTREBE I)OFINANCOVANIA
KONEČNÝCh ÚPRAV A VYBAVENIA VYBUDOVANÝCH PRIESTOROV

Správu prcdložil Ing. Milan Mikušiak, konateľ spoločnosti MŠZ. s.r.o. Uviedol. že na
základe skutočnosti, že na predošlom zasadnutí mestského zastupitcľstva nedošlo k zhodc
na schválení toMo bodu, opfltovne predkladá lnformatívnu správu o postupoch MSZ. s. r. o. pri
rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran a o potiebe dofinancovania stavebných zmicn
vrátane konečných úprav a dovybavenia interiérových a exteriérových priestorov štadióna tak.
aby mohol v celom rozsahu plniť svoje poslanie a byr naplno funkčný. Tento projekt sa dostal
do flnáinej fázy svojej realizácie a najeho úplné dokončenie je potrebné dol5naneovať stavebné
práce. ktoré boli vvnútené počas výstavby a tiež tie. ktoré je ešte potrebné vykonať nad rámec
rozpočtu celého dlela. Pripornenul. že na minulom zasadnutí predkladal súpisy všetkých prác.
ktoré sú uvedené v prilohách. Jednalo sa o stavebné práce v sume 104 332,35 E bez DPll. Túto
slimu by potrebovali navýšiť o 5 000 E. a to z dóvodu. že v tomto období bol upravený požiarnv
projekt zo strany 1-IaZZ tak. že bol vvtvorený jeden požiarny úsek z hlavnej tribúny spolu
s póvodnou administrativnou budovou, s čím póvodný projekt neuvažoval. To má za následok.
že do kolaudáeie. ktorá bude 26. 4. 2019. je potrebné zriadiť v budove ešte dva hydranty.
vvmeniť štvoro dveri za požiarne dvere. na tribúne vybudovať dve únikové sehodiská. doplniť
hasiaee prístroje a vykonať d‘alšie menšie stavebné úpravy. Druhou časfou doflnaneovania.
o ktorú sa uehádzajú,je interiérové a exteriérové dovybavenie štadióna vo výške 66500 E bez
DNI tak. aby dielo mohlo začaf slúžiť svojmu účelu. Súpis tÝchto zariadení je tiež uvedený
v predklndanch materiáloch. Celkovo by sa teda jednalo o sumu 70 000 E. o ktorú sa
uehádzajú. Z tohto důvodu odporučil doplnir návrh uzncsenia v časti L. o písmeno Ii) v zncní:
..Pre ziskanie potrebnýeh vyjadrení a rozhodnuti ku kolaudačnému rozhodnutiu. pri ktorých sú
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dávané ďalšie požiadavky a úlohy nad rámec projektu ajeho rozpočtu, napríklad pwtipožiarne
dvere. hydranty, hasiaee prístroje a pod., je potrebné vytvoriť flnančnú rezervu 5 000 E“
a v časti III. „schvaľuje“ upraviF sumu na 170 000 E. Pnpomenul, že na predošlom zasadnutí
mestského zastupiteľstva podrobne vysvetľoval uvedené potreby a myslí si, že vyjadrenia
poslancov boli vecné a že je zhoda v tom. že je potrebné projekt doflnancovať, aby sa štadión
rnohol slávnostne otvorif vjúni 2019. kedy si budú pripomínať aj 85. výročie založenia
futbalového klubu. ktorý je neoddeliteľnou súčasťou športu v meste Liptovský Mikuláš.
Podotkol. že nielen športové výsledky, ale aj hospodárenie je na takej úrovni, že futbal
v Liptovskom Mikuláši si zaslúži tukéto doflnancovanie a takúto pozornost‘ aj zo strany na
mestského zastupitel‘stva. Pri tejto príležitosti pozval všetkýeh na otvorenie tohto štadióna,
ktoré sa predpokladá dňa 22. 6. 20W. Poslanci sa budú móeť osobne presvedčif, že toto dielo
skutočne obohatí športoviská v meste a že je vybudované tak, že už dnes mestu Liptovský
Mikuláš závidia podobné mestá na Slovensku. Preto sa uehádza o to, aby poslanci na tomto
zasadnutí schválili doflnancovanie. Pokiaľ ide o spósob financovania. ktorý bol na
prcdchádzajúcich zasadnutiach namietaný. pripomenul, že práve spósob linancovania
prostredníctvom úveru Funguje. Nezaťažuje vo veľkej miere ani Mestské športové zariadenia.
ani mesto, preto si myslí. že poslanci můžu tento návrh podporit‘, aby MSZ opĹiť neuviazli
v určitei ..slepej uličke“ a aiw mohli dodávatefovi doplatit‘ práce. ktoré už zrealizoval. Voprcd
všetkýrn poďakoval za pozitívnv priswp k tej(o záležitosti.

Mur. Kultan — nerozumie. prečo primátor mesta nic je ochotný rešpektovať vófu mestského
zastupiteľstva. Pripomenul. že vUčšinou hlasov bol už tento bod schválený, avšak
v pozmenenom znení oproti dnes predkladanému materiálu. Poukázal na veFký počet uznesení.
ktoré primátor nepoclpisal. čím nerešpcktuje vóľu váčšiny poslancov. Zo strany vedenia sa
neustále prezentuje. v akej je mesto vnikajúcej flnančnej kondíeii a ako sa mu dan. na druhej
swane však vedenie odmieta zalnancovaF 165 000 E z vlastnÝch zdrojov mesta s odóvodnením.
že mesto požadované zdroje nemá k dispozícii. Podotkol. že na minulom zasadnuti predkladal
poslanec Ing. Jozef RepaskÝ materiál. ktorý póvodne vytvorila prednostka MsU Ing. Marta
Gutraiová, t. j. doflnancovanie rekonštrukeie štadióna z vlastnýeh zdrojov. Predpokladá. že
prednostka úradu je odborníčka na túto oblasť a určite by si nedovolila ani primátorovi mesta
predložiť materiál. ktorý je nekompetentný. Myslí si. že by bob správne. aby primátor mesta
rešpektoval vóľu váčšiny poslancov mestského zastupiteľstva a podpisoval materiály tak ako
sú predložené. Nesúhlasí s tým, aby primátor uznesenia nepodpísal a následne poslancom
povcdal. aby si vybrali důvod. aký chcú. Zdůraznil, že tak sa nechová slušný primátor
k poslaneom. Preto za poslanecký klub ..Nový Mikuláš“ predložil pozmeňujúci návrh v takom
znení ako bol pnedložený a schválený dňa J. 4. 2019. Prečítal jeho celé znenie. Vyjadnil
presvedčenie, že sa nájde dostatočná vůľa poslaneov. aby bol tento návrh schválený. aby sa
mestské zastupiteľstvo viac nemuselo týmto bodom zaoberať a ab sa štadión dolinancoval
v potrebnej miere. DúFa. že sa nájde dost‘ tých, kwh si uvedomia. že štadión je potrebné
dokončíť a dost‘ tých. ktoní si uvedomia. že ueba rešpekwvať aj vůFu väčšiny mestského
zas Ĺup i te Fstva.

Za poslanecký klub požiadal o pütnást‘minútovú prestávku pred hlasovanim.

l:uhoš Trizna. zásupea primátora mesta — v súvtslosti s upozorňovaním Mgr. Kultana. že
primátor nerešpektuje vóľu mestského zastupiteľstva, pnipomeinil, že veľakrát bob poslaneom
vysvetľované. prečo je navrhnutý uvedený spůsob flnancovania. Poukázal na nesúhlasné
výstupy opozičných poslancov na minulých zasadnutiach. ked‘ sa schvaľoval původný úver.
pničom sa preukázalo. že tento spůsob dobre funguje a zámerom mesta je štadión dokončit‘.
Zaujímal sa, či Mgr. Kubina alebo niektorý z členov poslaneckého klubu Nový Mikuláš
navštívili prednostku MsU, prípadne vedúcu Finančného odboru a spýtali sa, prečo sa mesto
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rozhodlo ísť týmto srnerom. Pravdepodobne ich nenavštívili, pretože nemajú riadne informácie.
z akého dóvodu mesto navrhlo tento model. Proto vyzval Mgr. Kultana, aby nezavúdzal
verejnosť. Podotkol. že ak by to bob možné, mesto by pristúpilo aj k tornu kroku. že by
poskytlo vlastné zdroje. Je však potrebné si uvedomit‘, že prvoradé sú zákonné povinnosti. ktoré
musí mesto dodržať a Mgr. Kulian ako člen jednej zo školských rád by mal byť informovaný.
aké ekonomické problémy je potrebné riešiť aj v školách.

1n2. Čefo — z technického hľadiska poznamenal, že nakoFko pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana
neobsahuje aj doplňujúci návrh predloženÝ predkladateľom. tento je možné nešit‘ samostatnÝm
hlasovanim. Co sa «ta vvstúpenia p. Triznu. nebude ho hodnotiť. pretože prvá časť jeho
vvstúpenia bola mimo témv.

lne. Blcháč. PhD. — zastavil poslanca Ing. Čefli v jeho vystúpení. protože faktickou poznámkou
mul reagovať na vvstúpenic poslanea Mgr. Kultana.

Mur. Kultan — k vyjadneniu zástupcu primátora L. Tniznu poznamenal. že je smutné, ak
hospodárenie mestaje na takej úrovni, že nemá z vlastných zdrojov voľných 165 000 E.

lnu. RudolFUrbanovič. zástupca primátora mesta — na úvod pripomenul svoju hrdosC na to. že
futhalový štadión MFK Tatran je pred finálnym dokončením. Zároveň vyjadnil hrdost‘ na to, že
je sťtčasťou vedenia mesta Liptovský Mikuláš na čele s primátorom, ktorý tento projekt
realizuje. Touto cestou poďakoval jednak vedeniu mesta ajednak prezidentovi MFK a všetkým
funkcionárom MFK. ktoni sa zaslúžili o tento krásny futbalový stánok. za ktorý sa
mesto Liptovský Mikuláš nikdy nebude musieť hanhiť. Myslí si, že mesto na 40 — 50 rokov
vvriešilo tento problém veFmi elegantne, a to dotúeiou od vlády SR vo výško 750 tis. E a taktiež
dotáciou mesta. Poukázal na minulosť. keď sa proti tomuto zámeru zdvihla veľká vlna odporu.
mesto však využilo šancu po tom ako Dolný Kubín takýto projekt odmietol a vďaka tornu mesto
Liptovský Mikuláš získalo tieto peniaze od vlády SR prosredníctvom SFZ. V lete 2017
mestské zastupiteFstvo rokovalo o tomw hode cca S hodin a všetci poslanci opozicie holi proti,
s argumentáciou. že projekt bude potrebné doi3nancovať, mesto sa zadlží a bodů ho rnusieť
splácať ďalšie gonerácie. atd‘. Clenovia koalície holi našťastie za tento projekt. Ieho si mvslia.
že mesto Liptovský Mikuláš si zaslúži mať pekné športové stánky. Futbalový štadión je určite
jeden z tých stúnkov, ktorě budú prinášať osob, veď už v súčasnos[i Lam trénuje množstvo deu
a mládeže pod skúseným vedením a všetci majťL radost‘ z toho. že rnöžu hrat‘ na krásnom,
vynovenom, dóstojnorn štadióne. Veľmi si váži a oceňuje aktivity všetkýeh. ktorí sa o to
zaslúžili. Myslí si. že nielen pro noho ako bývalého aktívneho futbalistu. bývalého trénera
i bývalého prezideita MI7K, ale pre celú širokú futbalovú verejnosf je to veľká vďaka
a pochvala všetkým, ktorí sa oto zaslúžili. Mesto je pred Finálnym dokončením tohto pekného
stánku a vedenie mesta predkladá reálny návrh na dofinancovanie, protože vie veľmi dobre
zhodnotiť a rozhodnúť sa. čo je dobré pro mesto. Opoziční poslanci holi už prodtým proti
spůsobu ínancovania navrhnutému mestom. t. j. založeniu MSZ, s. r. o. adokonea je tento
spösob napadnutý na Krajskej prokuratúre a teraz ho opät‘ spochybňujú. Clenoviu opozície
podFa nebo nic sú hrdí, lak ako je hrdé vedenie mesta na to, že sa štadión zrekonštruoval. ale
stále hl‘adajú obštrukcie. aby sa ako štadión nedokončil a aby mesto prišlo ešte aj o dotáciu 750
tis. E. Taküo pnistup nic je pre rozvoj mesta dobrý, ale skór negatívny, čo ho osobno veVmi
mrzí. Poukázal na původné hlasovanie. kody váčšina opozičných poslaneov bola proti. resp. sa
zdržala hlasovania. PokiaF ide o rezen‘ný fond. zdóraznil. že ten slúži predovšetkým na plnenie
zákonných povinností mesta. využíva sa na riešenie havarijných stavov nupr. na školách. atd‘.
Fotbal je nadstavba a jeho flnancovanie je možné niešiť elegantne. tak ako to vvriešilo mesto.
1. j. založením spoločnosti Mestské šponové zuriadenia. s. r. o. a úverom z VUI3 s minimálnym
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úrokom. Týmto spösobom je možné pokračovať ďalej, to znamená, že sa nemusí míňat‘
rezervný Fond, z ktorého sa rnusia kryť výdavky spojené s chodom mesta a mé. nepredvídaiié
výdavky, tak ako to ukladá zákon o rozpočtových pravidlúch. Mesto sa len snaží Pokračovat‘
V Lom. čo začalo, teda doflnancovaním rekonštrukeie štadióna z (tveru. Pokiai‘ s tÝm niektorí
poslanci nesúhlasia, mali možnosť už predtým navrhnúť, aby si mesto nebralo úver 375 tis. E,
ale aby to nešilo z rezervného Fondu. Pointou však je. že opoziční poslanci sa róznymi
obštrtikciami a vnášaním politiky snažia zabránit‘ tornu, aby tento moderný športový stánok
v meste stá]. Mrzí ho. že tým zbytočne zaťažujú tak Futbalový klub, ako aj vedenie mesta.

Mur. Kultan — za ce] poslaneckÝ klub. vrátane minulého. sa ohradil proti tvrdeniu Ing.
Urbanoviča. že im nejde o dobudovanie I‘uthalového štadióna. Zdóraznil. že neboli proti
dobudovaniu štadióna. ale namietali spósob. akÝm to vedenie mesta robilo. Sku[cčnosť. že tento
spósobje zlý, vvjadrilojasne Ministerstvo linancii SR vo svojom stanovisku. z ktorého choval:
‚.Podľa nášho názoru z dikcie zákona o majetku obcí jednoznačne \vplÝva. že obec je
oprávnená vložit‘ svoj majetok ako vklad len do základného imania obchodnej spoločnosti“.
K tomuto stanovisku by sa mal ešte vjadriť krajský prokurátor. Požiadal pi-eto Ing.
Urbanoviča. aby nezavádza] verejnosť vyhláseniami. že opoziční poslanci niečo nechcú. Oni
dobudovanie štadiónajednoznačne chcú. ale trvajú na tom. aby sa to dialo v súlade so zúkonom.
Myslí si. že k terajšiemu stavu prispelo vedenie mesta tým. že nerešpektuje rozhodnutia vüčšiny
poslaneckého zboru. V opačnom prípade by už futbalovÝ klub mal zmluvu o poskytnutí
linnnčuÝeh prostniedkov podpisanú a tento hod by hol vvniešený.Jedinc kvóli tomu. že vcdenie
mesta nepripustí mé názory a presadzuje si iba svoje, musí mcstskč zastupiteľstvo donekonečna
rokovat‘ o jednom bode a schvaľovat‘ len tie návrhy, ktoré predloží vedenie mesta.

lnu. fllcháč. PhD. — informoval, že požiadal prednostku MsÚ. aby po skončeni rozpravy
vvsvetlila veei. ktoré zrejme neboli pochopené.

Mur. Anna Dvorščákovú. poslankyňa mestského zastupiteFstva — taktiež sa výrazne ohradila
\‘oči tvrdeniu Ing. Unhanoviča, že opoziční poslanci nechcú podporovať to. aby deti trénovali.
športovali a aby trávili svoj voľný čas‘ pníjemnom a zdravom prostredí. Pripomenula. že aj na
minulom zasadnutí dobudovanie štadióna podporili, ale mali vážnu výhradu proti tomu. aby sa
bral ďalši úver. Tieto výhrady proti úverom, proti eXterným zdrojom a proti zadlžovaniu mesta
mali už vtedy. ked‘ sa schvaľoval rozpočet mesta. Preto boli aj veľká diskusie a preto sa
rozpočet musel na niekoFkokrát schvaľovať. Ubezpečila, že aj záujmom opozičnýeh poslancov
je, aby sa rekonštrukcia dokončila a samozrejme ju podporia, ale na druhej strane osobne
nesúhlasí s tým. aby si mesto bralo ďalši úver. Zdöraznila, že obyvatelia potrebujú aj cesty.
parkoviská. rekonštrukcie škól. atď. a mesto möže zabezpečit‘ len tie investíeie. na ktoré má
rinancie. Prcw je potrehné už na začiaUüi roka dósledne zvažovať, na čo všetko hodů potrehné
linančné prostriedkv a V pripade potreh vykonat‘ aj určitá zásahy do schváleného rozpočtu.

E. Trizna — pine sůhlasi s vyjadrením Ing. Urbanoviča. Zároveň pnipomenul. že z reakcií
opozičných poslancov je zrejmé. že predložené materiály nepochopili. keďže ani nevedia. kto
si bene úver.

lnu. Bobák — poukázal na zákon č. 369/1990 Zh. o obecnom zriadení. podFa ktorého
sehvaFovanie zmien rozpočtu, schvaľovanie půžičiek a pod. patrí vÝlučne do kompetencie
mestského zaswpiteľstva. Vyzval preto na rešpektovanie vóle mestskáho zastupiteľstva. na
vzájomnÝ rešpekt a vtedv bude všetko bngovat‘ tak ako má. Poslanci. ktoní daný návrh
pripomienkujú. nežiadajú nič mé, len to, čo je v kompetencii mestskáho zastupiteFstva. Ing.
Urhanovičovi v súvislosti s jeho vystůpením odporučil, aby si odpustil negatívne vystupovanie
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voči opozičnýrn poslancom v tom zmysle, že oni sú tí, ktorí nechcú. aby sa niečo podobné
zľealizovalo. leh snahou bob len to, aby sa rekonštrukcia futbalového štadióna zrealizovala
v súlade so zákonom. Pozitívnym príkladom takejto snahy je napríklad aj akeeptovanie jeho
pripomienky. aby Sa znížil počet sedačiek na štadióne, ktorých bob póvodne plánovaných
priveľa na mesto Liptovský Mikuláš, čo může potvrdif aj prezident MFK Ing. Mikušiak. Tým,
že sa ich počet znížil. štadión sa dokáže naplniť, to znamená, že by išlo o zbytočné náklady.

lnt. Urbanovič — pripomenul. že všetci opoziční poslanci. ktorí vystúpibi vo i‘aktickej
poznámke. sa v jáni 2018 pri hlasovaní o tomto bode zdržali hlasovania. Toto je ich pľisÉup.
ktorý svedčí o tom. že už vtedv s rekonštrukeiou fithalového šLdióna nesúhlasili. Takisto
v deeemhri 20 8 pri schval‘ovaní založenia ohehodnej spoločnosti sa všetci uvedení poslanci
upLit zdržali hlasovania. pľitom teraz prezentujú záujem o dokončenie rekonštrukcie. Takýto
postoj potom vyvoláva pochybnosf o úprimnosti týchto vyjadrení. Myslí si. že nemajú záujem
ti robla všctky možné obšrukcie na to, aby futbalovÝ štadión nebol dokončený tak ako sa
plánuje. Verí však tornu. že tik MsZ uvedených 170 000€ neschváli. MFK nújde určitý spĎsoh.
ako tieto flnančné prostriedkv z.ískaf.

N‘tur. Eubica Staroňová. poslankvňa mes(ského zastupitelstva — uviedla. že v minuíom roku
hlasovala za dobudovanie futbalového štadióna. a to z důvodu. aby sídlisko Podbrczinv i mesto
mali takýto pricstor. ktorý by mohol byť využívaný nielen na špon. ale aj na ee lospoločenské
aktivity. napr. koncerty a pod. a aby sa v rámci toho vybudovalo aj pekné parkovisko.
Pripomenula. že na toto parkovisko priniátor \‘ minulosti prisľúbil 80 tis. E. preto sa zaujímala.
či táto suma bude na parkovisko preinvestovaná. resp. čije zarozpočtovaná.

lntz. Blcháč. PhD. — nespomína si. že by na uvedené parkovisko prisfúhil sumu 80 tis. E.

lnu. \Iikušiak — takisto nemůže potvrdiC. že by sa na tento účel spomínala suma 80 tis. C.
Počítalo sa so sumou 10— 15 tis. € na vvbudovanie odstavnej spevnenej pluchy na pozemku vo
vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. ktorú by mohli využívat‘ Fanúšikovia futhalu. ale okrem
toho aj obvvatelia Podbrezín.

i:. Trizna — potvrdil, že pri původnom sehvafovani rekonštrukcie futbalového štadióna sa
nespominalo paľkovisko. ale odstavná plocha.

Mur. Anna Dvorščáková — snahou poslancov za volebný obvod Podbreziny holo to. aby pri
ponadaní šponovÝch zápasov. ked‘ bude veFa áut. aj obvvatelia sídliska mali určitý komfort
a mali kde parkovat‘. Vyhudované parkovisko by pritom malo slúžif na neustále parkovanie.
pretože na sídlisku Podbreziny je s tým pomerne vefký problém. Rovnako to chápala ako zámer
vyhudovania parkoviska a nic určituj štrkovej odstavnej plochy. Vyslovila sa za to. aby išbo
o kvalitnú plochu, kde sa bude dat‘ parkovat‘.

lnu. Mikušiak - bude sa jednať o slušnú uclstavnú parkovaciu plochu, kde bude možné bez
prohlémov parkovat‘.

p. Rudolf Vojkovič. občan mesta — po udeleni slova primátorom mesta uviedol, že je trénerom
futbalu žien. Co sa týka potreby doíinancovania rekonštrukcie futbabového štadióna. vzhFadorn
na to, že je priamo pri dianí, vie, čo si celková rekonštrukcia vyžaduje. Na túto tému diskutoval
s Mgr. KulÉanom I ďalšími poslancami. takisto s prednostkou MsU diskutoval o kondícii mesta
v súvislosti s možnosťou zohratia úveru. Za podstatné považuje, že mesto má kondíciu na to.
aby mohlo takýto úver splácat‘. Preto nechápe, že sa rieši to, z akých zdrojov by sa tieto náklady
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muli uhrádzať. Zástupca primátora Ing. Urbanovič povedal zásadnú wc, že rezervný Fond slúži
ako rezerva na nepredvídateľné udalosti. Preto vyzval všetkých poslancov. aby tento stánok
dovolili dokončiť, čím sa obohatí naše mesto aj pre ďalšie generúcie.

lnu. Mikušiak — pre vysvetlenie doplnil, že úver si bude bral‘ spoločnost‘ Mestské športové
zariadenia. s. r. o. a potrehuje na to súhlas mestského zastupitel‘stva, pretože mesto je 90 %—
ným akcionárom a MPK Tatran 0 %—ným akcionárom. K otázke, aký to má finančný dúsledok
pre mesto. uviedol. že spůsoh, ktorý bol zvolený, znamená pre mesto zaFaženie vo výške 18 tis.
eur ročne. Uverje plánovaný na W rokov, tak ako predchádzajúci úver. Nejde teda o okamžité
čerpanie celého úveru ‘o výške 165 000 C, ale o zat‘aženie mesta len na úrovni 18 000 C ročne.
Konatelia MSZ, s. r. O. musia flnancovanie určitým spůsobom doriešiť, preÉože dodúvateískú
firma pre nich už práce. ktoré holi vvnútené. vykonala. MSZ v podstatu požadujú len súhlas ÜĹI
mesta na to, aby sa takÝto úver mohol zobrať a náslcdne sa musí navrhnúC spósoh I 0—ročného
vvrovnania. Pre tento rok by teda zat‘aženie predstavo‘alo X tis. C. čo poclfa jeho názoru pri
rozpočte mesta 32 mil. E nic je vysoká suma,

lnu. Matej Géei. poslanec mestského zastupiteľstva — ako spolukonateľ spoločnosti MŠZ, s.r.o.
zdicFa názor. že dokončenie rekonštrukcie štadiúna by sa malo Inancovat‘ z úverových zdrojo‘.
Podl‘a nehoje úplnejedno. či mesto poskytne jednorazovú dotáciu. alebo si MSZ. s. r. o. ‚ohcrú
úver a mesto bude 10 rokov prispievať na jeho splátku. pretože půjde o tú istú sumu. Uroková
sadzba pri tchto inves[ičných úveroch je veľmi nizka. keďže mesto má vvnikajúce podmienkv
vzhFadom na to. že mú vo \‘UB založený majetok. Okrem toho 90 %—nÝm \ lastníkom
spoločnostije mesto a VLIS pristupuje k mestu ako ku špičkovému klientovi s najvýhodncjšimi
úrokovými sadzbami a po započítaní inflácie sajedná o nízke sumy. Z tohto důvodu sa prikláňa
k názoru, že by sa na dofinaneovanie rekonštrukeie futbalového štadióna mal čerpat‘ úver.

Mur. Kultan — poznamenal. že aj opoziční poslanci vedia, čo znamená úver. Nejde pritom len
o 18 tis. E ročne, pretože mesto spláca už viac úverov. Preto je namieste určitá obozrctnost‘ —
l‘ahko může dójsť k situácii, že mesto strati svoju platobnú schopnosť. Zatial‘ je vývoj
podielovÝch daní vefmi dobrý. pripomenul však, že vždy to tak nebolo. V minulosti došlo aj
k poklesom a opäť může nastať podobná situácia. ked‘ si mesto nebude múcť dovoliť žiadne
investičné vÝdavky a skončí tak. ako kcd‘ sa odovzdávalo vedeme mesta v roku 2010, kedv
zostalo 400 — 500 tis. E neuhradených zúväzkov.

lnu. Blcháč. PhD. — zdůraznil, že si vvprosuje od Mgr. Kultana poznámky v súvislosti
s obdobím. keď ešte nebol poslancom mestského zaswpiteľstva a prebiehala hospodárska kriza.
Vvprosuje si. aby Mgr. Kultan hodnotil úsilie mesta prekonávať krízu. ktorú prekonalo
elcgainne a so cťoti. Požiadal prednostku MsU o stručné vyjadrenie. v čom vidí důvody. aby sa
uznesenie odhlasovalo tak ako holo pred]ožené.

lnu. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ —jej snahou bude uviesť niektoré veci na pravá micru.
aby sa poslanci vedeli rozhodovať na základe podložených Faktov a v súlade so zákonom
o obecnom zriadení. zákonom o rozpočtových pravidlách a rozpočtovcj zodpovednosti.
Pripomcnula. že keď už začiatkom roka holo zrejmé, že bude potrebné riešiť niektoré vcci
súvisiace s dokončením Futbalového štadióna. ako konateľ MSZ. s. r. o. pripravila dve
možnosti. a to na základe toho, či budú aleho nebudú k dispozícii flnančné zdroje. Siuácia sa
za štyri mesiace posunula dopredu. preto požiadala flnančný odbor o pripravu inľormácie
o stave rezervného fondu. Na základe Ĺejto informácie možno konštatovať. že v rezervnom
fonde mesta Liž nic je k dispozicii takáto suma. Dala do pozornosti Pravidlá rozpočtového
hospodárenia mesta, kde sa v 2 ods. 5.7 uvádza. že „mestské zastupitel‘stvo schvafuje
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rozpočet mesta a jeho zmeny, schvaľuje ľozpočtových tbndov, atď.“, návrh však
predkladá flnančný odbor, ktorý podrobnc pozná situáciu. Pripomenula. že rezervný lond hol
na začiatku roka vo výške 700 tis. E, ale z minulého roka sa prcniesli niektoré investičné akcie.
ktoré sú rozbehnuté. to znamená, že z rezervného Fondu sa čerpalo. Dalšia vec je. že najhližšie
zLisadnutie mestského zastupiteľstva bude až v júni. teda až potom bude možná začat‘ tvorit‘
rezcrvný fond z minulého roka. Mesto musí vyehádzať z tých flnančnýeh prostriedkov, ktoré
má momentálne na účte, V rozpočte, ktorý bol schválený a je legitímnvm základným nástrojom
riadenia proeesov v meste. sú zarozpočtované leasing‘, rckonštrukcie miestnvch komunikácii.
spláeanie úverov. atd‘, vo výške 227 600 E — tieto prostriedkv musia byť rezervované do
schválenia záverečného účtu. Po sčítaní teko závüzkov a vvdavkov. ktoré už holi čerpané.
zostane na rezervnom fonde ku koncujúna re/.erva 94 000 E.

Inu. Blcháč. PhD. — myslí si. že nic je žiadnv důvod. aby mesto nedokončilo rekonštrukeiu
äitbalového štadiúna. t. 3. mestského majetku takýrn spůsobom akoju začalo, pričom ide už iba
o mulú časť. ktorú je potrehné urobit‘. Metódu mesto našlo v rokoch 2017 — 2018. kcd‘ holi
veľké diskusie o tom. či rekonštrukciu štadióna rcalizovať. Oceňuje. že všeci. ktorí na tomto
zasudnutí vvstupujú. hodnotia toto dielo ako ycFmi dobré a potrebné, pretože pred dvoma rohmi
ho viaeerí. o. i. aj na soeiálnych sieťach. spoCllybňovLlli . Na druhej strane však niektorí zrcjme
nerozumejú tomu, že Primátor ako jeden z dvoch orgánov mesta (okrem mestského
zastupiteľstva) má svoju kompeteneiu a ak Sa domnieva. že niektoré uznesenie. ktoré holo

pruaté mestským zaslupiteFstvom, je v rozpore so zákonom aleho je pre mesto nevýhodné.
může ho pozastavit‘. Polom nasleduje d‘alší krok, t, j. ak pövodný návrh získa trojpütinovú
vičšinu hlasov všetkýeh poslaneov. t. j. 15 hlasov. vtedy už uzncsenie platí aj bez podpisu
primátora a musí sa realizovat‘. Z tohto titulu otázky o tom, prečo primátor nepodpisal určité
uznesenie. považuje ZLI neodůvodnené. Pripomenul, že podpísal približne 80 Wo uznesení. ktoré
holi prijaté mestským zastupiteístvom. ale pokiaľ sťi uznescnia v rozpore so iáhonom. aleho sa
primátor domnieva. že nic sú výhodné pre mesto. vrátane pozmeňtijúcelio návrhu. ktorÝ je
predloženy v rámci toh[o bodu, také tiznesenia nemůže podpisat. Nemůže akceptovat‘ názor
pľedstaviteľa váčšinového klubu poslancov (Mgr. Kultana), že nesúhlasi s tým. aby primátor
mesta uznesenia nepodpisoval. Chápe. že niekto s tým může nesúhlasiť. ale nemůže to vyčítat‘
primátorovi. Pripomenul Mgr. Kultanovi, že je zrcjme nieký‘m nesprávne manažovaný
a manipulovaný a z toho vyplvajú jeho vjadrenia. čo je na škodu jeho ako osoby. Na záver
sa spýtal Mur. Kultana, či trvá na svojorn pozmeňujúcom návrhu.

Mur, Kultan — uviedol. že na svojom pozmeňuj úcom návrhu trvá.

lnu. Blcháč. PhD. — prcci hlasovaním o tomto bode vyhlásil pUtnásľminútovú prestávku. Po
prestávke vyzval návrhovú komisiu na predkladanie jednotlivých návrhov na hlasovanie.

Mur. Neset — predložil na hlasovanie pozmeňujúei návrh poslanca Mgr. Kultana. aby sa do
správy pre zasadnutie mestského zastupiteľstva doplnilo původné uznesenie z L 4. 2019.

lnu. l3lcháč. Phl). — keďže ide o identický návrh ako hol . 4. 2019 predložený poslancom Ing.
Repaským. potrebuje získat‘ I S h(asov. nakol‘ko RIo o pozas(avené uznesenie. ktoré ncpodpisal.
pretože ho považoval za nevýhodné pre mesto.

Za návrh hlasovalo 13 poslancov. 8 bob proti. I nehlasoval.

Inu. Bleháč. PhD. konštatoval, že návrh Mgr. Kubami nebol prijatÝ. keďže nezískal potrchný
počet hlasov.
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Mgr. Neset — predložil na hlasovanie časti I. (konštatuje) a 11. (berle na vedomic) návrhu na
uznesenie — bez zmenv.

Návrh V častiach 1. a II. bol schválený (16 poslancov za. 5 sa zdržalo hlasovania. I
nChlLISOVul ).

lnu. Blcháč. Plil). — náslcdne odporučil hlasovat o časti Iii. (schvafuje), bndoeh a). b). c)
a o časti IV. (odporúča).

Mur. KuRtin — vvjadril protest pľoti hlasovaniu o původnom zncní časti III.. keďže sa už
hlasoalo o jeho pozmeňuiúcom návrhu. ktorý bol prijatý.

]flu. Blcháč. Plil). — pripomenul. žeje potrebné pokračovať v hlasovaní o póvodne predložeiiom
nuvrh na uzneseiiie v bodoch II l/a), I li/b), II l!c ) I V.

Mur. Kultun — potožil otázku, prečo do schvuľovaccj časti uznescnia. o ktorcj sa má hlasovať.
nic je zaradenÝ jeho pozmeňujúei návrh.

Mur. Neset pripomenul. že na prijatie pozmeňujúceho návrhu Mgr. Kultana bob potrcbných
15 hlasov.

Mur. Kultan — šlo o pozmcňuj úd návrh. na pnjaUe ktoráho je potrehnú nudpolovičná üčšina
hl tisov. PodIa J chci názorLi až uznescnie, ktorá su bude schval‘ovať ako cel oh, potrchui e zkRat‘
IS hlasov.

Inu. [uda Cukerová. členka návrhovej komisie — pripojila sa k názoru Mgr. Kultana — išbo
O pozmeňu úd návrh.

lnu. Blcháč. Plil). — vysvetlenie uviedot, že pozmeňujúci návrh poslaneu Mgr. Kultana hol
identický s tým. ktorý predložil dňa 1. 4. 2019 poslanec Ing. Repaský. Vtedy bol pozmeňu,júdi
núvrh pri jatý a už sa nehlasovalo o původnom uzncscní. Toto uznesenie prijale mestskÝm
zastupitel‘stvom v rámci svojej Rompcteneie pozastavil, pretože su domnieva. že nic je vÝhodná
prc mesto u nic je realizo‘titelne. ‘[cruz Mgr. Kultan predložil ten istý návrh. čo znamená, že
musí získať 15 hlasov, t. j. trojpütinovú vličšinu všetkýeli poslaneov.

Mur. Kultun — zdůraznil, že návrh uznesenia ako celok musí získať 15 hlasov.

u. Cukerová — takisto zastáva názor, že 15 hlasov musí ziskať návrh uznesenia aha celok.
V tejto ved požiadalu o vvsvetlenie ZO strany právnikov.

lnu. Blchúč. Phl). — podfa názoru Mgr. Ktiltana a Ing. Cukerovej hol teda sehválen
pozmeňujúci návrh Mgr. Kuhana v schva[ovaccj časti návrhu na uznescnie.

Inu Cukerová — vvjadrila sáhlas — Mgr. Kultan predložil pozmeňujúci návrh v schval‘ovacej
časti uznesenia.

Mur. Neset — upozornil, že išlo o ten ist návrh ako bol predloženÝ na zasadnutí mcstskáho
zastupiteľstva ti ňa . 4. 201 Q.

lnu. Bkháč. PhD. — pokiaľ sa to chápe wh, že tento pozmeňujúci návrh bude súčastou
uznescnia, potom celková uzncsenie musí doswt‘ 15 hlasov.
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MglKLIItan —jeho názor je, že uznesenie musí získat‘ 15 hlasov. nic pozmeňujúci návrh.

jjg.Cukewvá — požiadala O vysvetlenie Zo sUany prúvneho odboru. Osobnc si myslí. že ak
chce mestské zastupiteľstvo prehlasovať veto primátora, musí 15—timi hlasmi prehlasovat
uznesenie ako eeiok. Primátor ncmóžc len čast‘ uznesenia nepodpísat‘ a vetovat‘.

gGúci — poukázal na preclehádzajúee hlasovanie. pred ktorým sa predsedajúci dvakrát spýtal.
či sa predkludá nu hlasovanie pozmcňujúci návrh. akbo matenál ako celok. l3olo uvedená, že
sa predk ladá materiál ako celok.

lnu. Cukcrová — nemá vedomosť o takomto výroku; zaujímala sa. k‘Ým to holo po edanu.

Inu Bkháč. PhD. — vyzval návrhovú komisiu na predkladanie ďalších častí tiznesenia na
hlasovanie. pľetože je to v jej kompetencii.

Inu. Cukerová — citovala z Rokovacieho poriadku mestského zastupiteFstva. podfa ktorého
. prípade potreb móže predsedajúci vyhrathť poslancom potrebný čas na posúdenie návrhu“.
Za navrhovú komisiu preto požiadala o vvhradcnie potrebného času a zároveň požiadala
Q možnost vypočutia si zvukového záznamu pre potvrdenie si toho. čo predloži Ia návrhová
komisia na h!asovanie. Dóvodom sú pwlichodiw (vrdenia o tom. či Sa hlasovalo
o pozmeňu ťicom návrhu, alebo o návrhu uznesenia aRo celku, to znaniená. že sanioíní poslwiei

nevedia, o čom hlasovali,

Mur. Neset — rcprodukovanie zvukového záznamu nic je potrebnú; pripomenul. že predkladal
na hlasovanic pozmeňujúei návrh.

In c háč. Fhl). — zopakoval. že naj skór sa hlasovalo o návrhu poslanca Mgr. Kul tanu. R torý
získal I 3 hiasov, potom sa hlasovalo o 1. a II. časti návrhu uznesenia. ktoré holi schválené.
Vyzval návrhová komisiu, aby pokračovala v prcdkladaní návrhov na hlasovanie s tm, že
najskór by mula prediožiť schvaFovaciu čast‘ a je na jej rozhodnutí, či ju predloži aRo
pozmeňujúci návrh alebo ako póvodné uznesenie — v tom prípade musí návrh získat‘ najmenuj
15 hlasov.

Mur. Neset — predložil na hlasovanie časť III. (schval‘uje) v zmysle prijatého pozmeňujúceho
návrhu poslanca Mgr. Kultana.

Za návrh hlasovalo I 3 poslaneov, 7 holo proti. 2 nehlasovali.

lnu. Bkháč. PhD. — konštawval. že návrh nezískal IS hlasov. t.j. nebol sehvátený. Upresnil. že
ďalej by sa malo hlasovat‘ o póvodnom znení uznesenia. t. j. o bodoeh lIlia). III/h). lIlie).

Mur. Neset — predložil na hlasovanie bod lilia) v původnom znení dopinenom v zmvslc návrhu
predkladateľa.

lnu. Cukerová
—

pripomenlllLl, že najskár sa odhlasoval pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana
LI Lenz sa znovu hlasovalo o časti III . sehval‘ujc“ s povineňuj Licim návrhom Nlgr. Kuliana.

Inu. Blcháč. PhD. — doplnil, že tento návrh nebol pri jatý.

lnu. Cukerová — zdčra-znila. že predtým su poziucňujúci návrh Mgr. Kultana schválil.
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Inu. Blcháč. PhD. — poradil návrhovej komisii. aby predkladala na hlasovanie postupne body
III/a), III/b), lilie) s tým, že bod lilia) bude upravený v zmysle návrhu Ing. Mikušiaka zo
165000€ na 170000€ -jednalo sa o návrh predkladateľa.

Ing. Cukerová — opilť pripomenula, že pozmeňujůci návrh Mgr. Kultana bol schválený 3-timi
hlasmi. preto by sa už malo hlasovať o uznescní ako celku.

Ing. Blchúč. PhD. — ešte raz pripomenul. že sa hlasuje o uznesení postupne. Teraz, kod‘ časť III.
nezískala 15 hlasov. tým sa predkladanie núvrhov skončilo. pretože práve sebvaľovacia časťje
jadrom uznesenia.

Inu. Cukerová — zdóraznila. že mestské zastupiteľstvo vetuje uznesenie ako celok. to znamená.
že uznesenie ako celok musí získať 15 hlasov. Upozornila, že zatiaľ sa nehlasovalo o časti IV.

Mur. Neset— pripomenul, žeje potrebné ešte hlasovat‘ o schvarovacej časti. ktorá má tri body.

Mur. Kuhan — v zmysle jeho návrhu má sehval‘ovacia časť len jeden bod.

Inu. Cukerová — vyjadrila súhlas s Mgr. Kultanom v tom, že schvaľovacia časť má jeden bod.

Inn. Blcháč. PhD. — pripomenul. že keď poslanecký Zbor ani na druhý krát, po tom. čo
pozastavil uzncsenie z 1. 4. 2019, neschválil schvaľovaciu časť, čo je to isté ako boto
predložené dňa I. 4. 2019, je potrebné pokračovat‘ v hlasovaní. Ked‘že z pléna zaznelo. že to
nieje to isté, aj kod‘ predtým bob tvrdené, že ideo identický návrh, vyzval návrhovú komisiu,
aby pokračovala v predkladaní ďalších častí uznesenia na hlasovanie.

Mur. Neset — predložil na hlasovanie časť IV. (odporúča) — bez zmeny.

Za návrh hlasovali 2 poslanci, 4 sa zdržali hlasovania, 16 nehlasovali.

lnu. Blcháč. PhD. — konštatoval, že uznesenie s týmito pozmeňujúcimi návrhmi nebolo
schválené. preto je teraz potrebné hlasovať o póvodnom návrhu na uznesenie.

lnu. Cukerová — zdóraznila, že pozmeňujúci návrh bol schválený 13-timi hlasmi. Teruz by sa
mulo hlasovat‘ o uzneseni ako celku. ktoré by potrebovalo získať 15 hlasov.

lne. Blcháč. PhD. — nemožno hlasovať o uznesení ako celku, protože sa hlasovalo
o jednotlivých častiach umesenia.

Inu. Cukerová — znova pripomenula. že bol prijatý pozmeňujúci návrh

Inu. Blcháč. PhD. — pozmeňujúci návrh bol síee prijatý, ale nebude podpísaný. bebo je
nevýhodný pro mesto. Na základe toho si MŠZ budú musiet‘ hľadať flnancie Z mých zdrojov.
Sptal sa návrhovej komisie. či sa má hlasovat‘ o póvodnom návrhu na uznesenie.

lnu. Cukerová — podľa jej názoru by sa už nemalo hlasovať o pövodnom návrhu.

Ing. Blcháč. PhD. — týmto ukončil rokovanie o tomto bode programu.
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4/ INFORMATÍVNA SPRÁVA O POSTUPOCH P111 RIEŠENÍ ZACHOVANIA
A ROZVÍJANIA TRAI)ÍCIE HOKEJA V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Uviedol, že mesto pripravilo už
na zasadnutie II. apríla 2019 materiál, vd‘aka ktorému bude možné zachovať pokračovanie
seniorského tírnu v najvyššej hokejovej súťaži. Rokovania so zústupcami JL aréna, s. r. o,
a Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z. prebiehajú už zhruba dva roky a smerujú
K tornu. aby sa táto otázka vyriešila pred začiatkom novej hokejovej sezóny. Predošlá sezóna
hola poznamenaná takmer nulovými príjmami zo vstupného. nakoľko sa domáce zápasy brali
najmi! mimo vlastného štadióna, na ktorom prebiehali rekonštrukčné práce. Mesto ako zhruba
každých desať rokov pristúpilo k mimoriadnej pomoci, ktorou bol vklad majetku do
hokejového klubu.

Podotkol. že memorandum o spolupráci medzi rnestom. JL arénou. s. r. o. a Hokejovými
talentami MHK 32 Liptovský Mikuláš. o. z. mohlo byť schválené už na predošlorn zasadnutí
mestského zastupiteľstva 11. apríla 2019, keďže materiál dostali poslanci na zasadnutí 1. apríla
2019 a mali dostatok času najeho preštudovanie a prípadnú diskusiu. Financovanie hokejového
klubu je pre mestskú pokladnicu značne náročné a nemyslí si, že by mesto bob schopné hokeju
vzhl‘adom na zloženie poslaneckého zboru operatívne pornáhať. Ako predseda predstavenstva
hokejového klubu musí riešeniu otázok spojených s hokejom venovať veľké množstvo času
a bol by rád, keby sa našla skupina ľudí, pre ktorých by to bola hlavná náplň práce.

Uviedol, že mesto sana základe memoranda zaväzuje prispievať flXnou sumou 250 000
E ročne, čo je podobná suma ako napríklad v partnerskom meste Michalovce. PokiaF bude
uznesenie k tejto správe schválené, mesto by sa mulo vedieť vysporiadať so všetkými
závUzkami starej spobočnosti. Zaboženie novej spoločnosti si vyžadujú partneri. aby začínali
s čistým štítom.

Mar. Kultan — uviedol. že mesto má dvojakú tvár, keďže zástupcovia mesta v dozornej rade
klubu navrhujú úplne inú koncepciu. Nemá problém diskutovať o budúcnosti hokeja s tým, že
zrejme všetci cítia, že súčasným spósoborn nemóže dlhodobo fungovať. Každých pár rokov je
potrebné klub oddlžiť a výsledky napriek tornu nic sů adekvátne. Nestotožňuje sa s niektormi
skutočnosťami. ktoré sú uvedené v predkladanom rnateriáli. Napríklad s tým, že rozhodovať
bude niekto iný ako tun, kto vlastni akcie. Nepokladá za dobré, pokiaľ mesto ako stoperceniný
akcionár bude v nezvyčajnom postavení, ktoré sa skör či neskór prejaví. Prekáža mu tiež, že sa
zakladá nová akciová spoločnosť, ale nehovorí sa o tom. čo sa stane s póvodnou spoločnosťou.
Upriamil pozornosť na to, že spolu s memorandorn sa predkladá aj niekoľko bodov, v ktorých
sa mesto zbavuje predkupného práva na majetok. Ten zrejme poslúži na vykrytie závázkov,
o výške ktorých však poslanci nernajú žiadne informácie. Myslí si, že poslanci si zaslúžia
vedieť, aký je súčasný stav v hokeji. Predložil pozmeňujúci návrh doplniť do odporúčacej časti
štyri nové body v nasledovnom znení: „c) odporúča primátorovi mesta predložiť poslancom
mestského zastupiteľstva rnimoriadnu účtovnú závierku spoločnosti Ml-IK 32. a. s., k 30. 4.
20 9 a spolu s mirnoriadnou účtovnou závierkou predbožiť aj správu audíiora. d) odporúča
primátorovi mesta predložiť poslancom mestského zastupiteľstva flnančnú analýzu dopadov na
rozpočet mesta v prfpade prevodu aktivít na novozaloženú akciovú spoločnost‘ a s tým spojené
zachovanie/likvidáciu spobočnosti MHK 32, a. s., e) odporúča primátorovi mesta vstúpiť do
rokovania so všetkými účastníkmi o zmene financovania hokejových aktivit tak, aby sa
prispevok mesta stanovit ako percento z príjmu podielových daní. Systém má kopírovať vývoj
ekonomiky mesta a zabezpečiť stabilný. prehľadný a predvidateľný spósob podpory hokeja.
Predložiť takýto návrh spösobu flnancovania poslancom mestského zastupiteľstva na
prerokovanie, f) odporúča primátorovi mesta prehodnotiť možnost‘ verejného upísania časti
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akcií novovzniknutej spoločnosti S mO‘ŽnOSťOu vlastníctva pre právnické a fyzické osoby.
InFormovat‘ mestské zastupiteľstvo o týchto možnostiach.“ Dalej predložil pozmeňujúci návrh
vypustiť zo schvaľovacej časti body 7 až 10. Poukázal [jež na to, že může vzniknúť problém
s DPh a že došlo k tornu. čo predpokladal už v júni 2018, keď sa do obchodného imania
hokejového klubu vkladali pozemky v mestskej časti Okoličné v sume 600 000 E, ktorými Sa
nůsledne ručilo za póžičku, ktorú hokejový klub nedokázal splatiť. Na záver požiadal
spracovateFov materiálu, aby uvádza]i názov hokejového klubu v správnom tvare.

lnu. Urbanovič — podľa vyjadrení Mgr. Kultana je teda možné pripravenú dohodu so
spoločnosťou .IL aréna. s. r. o. považovať za bezprcdmetnú. Mgr. Ku]tan svojimi návrhmi
znegoval dvojročné ůsilie mesta. Poukázal na to. že na zasadnuti 20. dccernbra 2018 sa
poslanecký klub ..NovÝ Mikuláš“ pri personúlnych zmcnách v spoločnostiach s účasťou mesta
vůbec nezaoberal hokejovým klubom.

L. Trizna — vystúpenie Mgr. Kultana označil za politické, pričom jeho njadrenie o tom. že
mesto nebude mócť o ničom rozhodovať, považuje za zavádzajúce. Pri téme pozemkov
v Okoličnom poukázal nato, že ked‘ ich mesto predávalo, nikto vtedy neprejavil zúujem.

lnu. Cukcrová — poukázala na predošlú hokejovú sezónu 201 8/2019 a sťažené podmicnky. keď
kvůli rekonštrukcii zimného štadióna nebolo možné uzatvárať reklamné zmluvv a došlo
k výpadku vstupného. Navrho] sa preto model s vkludorn pozemkov, aby bob možné vůbec
hradíť náklady na Sezónu.

Mer. Kultan — zdůraznil, že nesúhlasí s niektorými konkrétnymi vecami v predloženom
materiúli, pretože o nich nemá dostatok informácii. Predpokladá, že zrušenie predkupného
práva na byt a pozemok je podmienkou. ktorú si stanovilo mesto, aby tak mohli byť sanované
dlhy hokejového klubu.

Ini. ČeFo — poukázal na to, že názov predkladaného materiálu znie .‚lnformatívna správa
o postupoch pri riešení zachovania a rozvíjania tradície hokeja v meste Liptovský Mikuláš“.
Materiál preto považuje za informáciu o tom. že existuje skupina nadšencov, ktorí by boli
ochotní na seba zobrať väčšiu zodpovednosť za hokej v rneste. Predložené informácie vníma
ako príliš všeobecné a memorandum nemůže považovať za návrh ako zachovať hokej v meste.
Očakával by. že kompetentní ľudia z hokeja vyvolajú túto diskusiu oveFa skór. V tejto
sůvisbosti upozornil na vágnu formuláeiu ..verejnosť Liptovského Mikuláša požaduje...“.
V predloženom memorande sa okrem mého uvúdza, že záväzky z predošlého obdobia zostúvajú
na pleciach mesta. Zároveň nerozumie tomu. prečo skupina ľudí, ktorú mú záujem prevziať
manažovanie hokeja. sa nesnaží získať akcionársky podiel. V mcmorande sa uvádza. že
akcionárskv podiel může získať po dvanásich mesiacoch za predpokladu. že hokejovÝ klub
začne úspešne fungovať. Pozastavil sa nad tým. čo sa vlastne rozumie pod úspešnÝm
fungovaním. Dalej uviedol, že z materiáLu sa napriklad nič nedozvedel o plánovanom modehi
I3nancovania a rozpočte. uvedený je len flxný príspevok mesta 250 000€. za čo bude mať mesto
ako protihodnotu len jedno miesto v dozornej rade. V materiáli sa nič nehovorí ojuniorskom
a dorasteneckom družstve. Zaujímal by ho názor sůčasnej dozornej rady, ktorá sa zrejme
ncmala možnosť vyjadriť k navrhovanému modelu. respektíve k tomu nebola vůbec prizvaná.
Nebude preto hlasovať za prezentované memorandum a podporí pozmeňujúce návrhy Mgr.
Kubtnna.

L. Trizna — uviedol. že Ing. Čefo si vybral niektoré inFormácie zo správy tak, aby sa mu hodili
do kontextu. Poukázal na posledný z bodov memoranda, v ktorom sa uvádza: ..v prípade
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záporného vlastného imania novovzniknutej spoločnosti k 31. 12. kalendárneho roka na základe
auditu vykonaného do 30. 4. nasledujúceho roka móže ktorákoľvek zo zrnluvných strán od toMo
memoranda odstůpiť.“

Mur. Kultan — má viacero výhrad, ale verí, že memorandum je len začiatkom procesu. Pokiaľ
nic je k dispozícii flnančná správa z póvodnej spoločnosti, nic je mysliteľné, aby sa predával
jcj majetok. Poukázal na to. že Ing. Blcháč, PhD. sa stal členom dozornej rady bez vedomia
mestského zastupiteľstva.

mw Čeío — ako poslanec mestského zastupiteFstva nemá žiadnu záruku, že sa nezopakuje
situácia z minulej sezóny, keď došlo k podpísaniu dodatkov vo výške 120000€.

Intz. Bobák — upozornil na to, že o zmenách rozpočtu týkajúeich sa hokejového klubu sa
poslanci dozvedajú dodatočne a neraz len na základe vlastného skúmania. Poukázal tiež na to.
že príspevok 250 000 €je flxne stanovený bez ohľadu na to, či klub bude hrať najvyššiu sút‘až
alcbo nic a že poslanci nernajú žiadne inlbrmúcie o tom. aké orgány budů v spoločnosti
fungovať.

lnu. Cukernvá — roky sa prezentuje. že s tinančnými prostriedkami mesta sa nakladá
netransparentne. Zdóraznila. že prostriedky mesta určené pre hokejový klub vo výške 200 000
€ ročne sú na základe zmluvy presne účelovo viazané a sú dósledne kontrotované
zamestnancami mesta.

L. Trizna — odporučil Ing. Bobákovi. aby si naštudoval. čo je to akciová spoločnosť av tejto
súvislosti uviedol. že jej najvyššim orgúnom je valné zhromaždenie.

lnu. Bobák — v prípade. že je stopercentným akcionárom akciovej spoločnosti mesto. tak je
valným zhromaždením osoba primátora mesta. K problematike flnančného príspevku mesta
poukázal na to, že napríklad bývalá hlavná kontrolórka mesta vytýkala to, že dotácia bola
použitá na vyplatenie miezd pre hráčov.

E. Trizna — uvicdol, že poslancorn deň pred konaním minulotýždňového zasadnutia prišiel e
mail od členov súčasnej dozorncj rady s tým. že nesúhlasia s predloženm memorandom. avšak
žiadny z nich neprišiel predostrieť ich víziu na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

lnu. Cukerová daný materiál vníma ako informatívnu správu. v ktorej sa nerieši nič konkrétne.
ale informuje sa o toni, aký je zúmer d‘alšieho fungovania hokeja v meste. PokiaF bude
uzncsenie schválené. budú nasledovaf d‘alšie kroky. o ktorÝch bude musief byť mesiské
zastupitektvo informované. Poslanci su podfa nej púšťajú do zbytočných polemík.

lnu. Čefo — ohradil sa voči tvrdeniam E. Triznu. Predostretý model ďalšieho fungovania hokeja
nepovažuje za dostaĹočne konkrétny a poukázal na to, že v porovnaní s minulosťou došlo
k zvýšeniu príspevku mesta z 200 000 € na 250 000 C.

Mur. Kultan — uviedol. že v súčasnosti je valným zhromaždením spoločnosti primátor mesta.
Zdóraznil, že všetky personálne návrhy sú výlučnou kornpetenciu mestského zastupiteľstva.
Najváčší problém vidí v tom, že k informatívnej správe bola priložená aj schvaľovacia časť
týkajúca sa zrušenia predkupného práva na nehnuteľnosti.

16



Ľ. Trizna — zdóraznil, že mená ako Ján Laco a Martin Cibák rnajú podľa nebo dostatočné
renomé.

lnu. Cukerová — predložila návrh, aby sa o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Kultana hlasovalo
ojeho jednotlivých bodoch osobitne. Uviedla. že MHK32 je klubom s nejnižším rozpočtom
v hokcjovej extratige. pričom niektorá ině kluby nwjú aj dvojnásobný rozpočet. Nic je ľahké
získať do seniorského hokeja peniaze a pokiaľ to niekto dokáže, tak si zaslúži uznanie. Opýtala

predkladatefa, či suma 31 000 € uvedená v prvom bode schvaFovaeej časti je akcionárskym
vkladom do novozaloženej spoločnosti. Dalej Sa spýtala predkladatefa. či suma 85 000 E
uvedená v druhom bode schvaľovacej časti určená na odmenv hráčov. licenčných trénerov
a asistenĹov. je potrebná na doflnaneovanie výdavkov, ked‘že z póvodne schválencb 200 000
E sa už časC vyčerpala na začiatok sezóny. Následne pripomenula. že účtovná závierka
hokejového klubu prechádza auditom už dlhé rok“. nejde teda o žiadnu novinku. ktorá by mala
zabezpečíť transparentnejšiu kontrolu. Dalej sa spýtala predkladateUa. či zrušenie predkupného
práva na byt a pozemok a následný predaj týchto nehnutefnosti hokejovým klubom poslúži na
úhradu záväzkov z minulosti. Zaujima ju, aký má mesto zánier S póvodnou akciovou
spoločnosťou. Nemá problém stým. že mesto bude mat‘ len jedného zástupcu v dozornej rade.
ale zaujimuju, kb bude reálne riadiť nová spoločnosť. Pochybuje o tom, že nová spoločnosť
dosiahne kladné vlastně imanie. pričom želá hokejovému klubu čo najviae platiacieh divůkov,
pretože nic všetci l‘udia na tribúnach sú skutoční podporovatelia hokeja.

lnu. Blcháč. PhD. — potvrdil, že suma JI 000 E uvedená v prvom bode schvaľovaccj časti je
akcionárskym vktadom do novoza!oženej spoločnosti. Pokiaľ ideo sumu 85 000 E. pripomcnul.
že celkovo je potrebných 250 000 E. rozčtenených na 145 000 E a 105 000 E. Z (ohto roku
zostáva 60 000 E, ku ktorým je potrebné pripočítať 85 000 E, do eelkovej sumy 145 000 E, ktorá
je potrebná do konca roka. Podotkol. že účtovná závierka hokejového klubu prejde auditom
kyčli tornu, že v prípade. ak sa preukáže záporné vlastné imanie. mesto móže od memoranda
odstúpiť. Potvrdil, že čast‘ flnancií z predaja nehnuteľností hokejovým klubom bude použitá na
úhradu záväzkov z minulosti. O osude póvodnej akciovej spoločnosti rozhodne mestské
zastupiteFstvo. Pokiaľ ide o novú spoločnosť, budú ju riadiť športoví manažéri: generálu)‘
riaditel‘. športový riaditcľ, PR manažér, flnančný manažér. Uviedol, že mesto do 31. múja
vyrieši mzdové záväzky voči hráčom atrénerom za sezónu 2018/2019.

Mi.r. Kultan — spýtal sa Ing. Cukerovej. čije suma 69 500€ dostatočná na vyrovnanie všetkých
závLizkov.

lnu. Géei —prikláňa sak názoru Ing. Cukerovej. že jeden zástupca mesta v dozornej nide hude
dostačujťici. pričom si nemyslí, že o túto funkciu bude vóbcc nejakÝ záujem.

lnu. Cukerová — zopakovala otázku poslanca Mgr. Kultana smerom k predkladateVovi, čije
suma 69 500 € dostatočná na vyrovnanie závUzkov.

Inn. Blcháč. PhD. — opätovne potvrdil, že táto suma bude postačujúca.

lna. Urhanovič — uvicdol. že daná skupina. ktorá chce manažérsky prevziat‘ hokejový klub. má
jasnú predstavu o jeho fungovaní po športovej. ekonomickej aj marketingovej sLránkc.
Pripomenul. že za zhruba tridsať rokov sa vystricdalo desať prezidentov hokejového klubu.
ktorý nikdy nebol ziskový a mesto muselo vykrývat‘ jeho závüzky. Uviedol. že pokiaf dójde
k presadeniu pozmeňujúcich návrhov, nimi pozmenené uzncsenie už nepodporí. keďžc dčjdc
k narušeniu uznesenia ako celku. Pripomenul. že výhodou navrhovaného memoranda je. že
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príspevok mesta vo výške 250 000 € je fixný a nemůže sa dodatočne zvyšovať, ako je bežnou
praxou v súčasnosti. Na záver zdůraznil, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné
zhrornaždenie, ktoré může pravidelne kontrolovať rozhodnutia dozornej rady. Na záver
porovnal situáciu v hokeji s futbalom, na kiorý mesto tiež výrazne prispieva, pričom nemá

v klube žiadnych svojieh zástupcov, ale nemusí nešit‘ podobné ekonomické problémy ako
v hokejovom klube.

lnu. Cukerová — je potrebné si priznať, že mesto nie je schopné robiť hokej a nemá na to ani
potrebné kapacity. Skupina záujerncov vie na druhej strane garantovať, že bude od mesta
potrebovať len flxný ročný príspevok 250 000 €‚ pničom táto suma nepokryje ani náklady na
platy hráčov za hokejovú sezónu.

Mur. Kultan — pozastavil sa na tým. prečo infoľrnácie, ktoré teraz vedenie mesta prezentuje
ústne na zasadnuti. nic sú súčasťou predkladanej správy. Preto sa nemožno čudovať tornu. že
sa poslanci nevedla rozhodnúť, ked‘ nemajú dostatok informácii. Pripojil sa k názoru, že mesto
hokej robiť nevie.

lniz. Urbanovič — zaráža ho, že na rokovanie mestského zastupitel‘stva 20. decembra 2018
predložil klub ..Nový Mikuláš“ návrh na zmeny zástupcov v právnických osobách s účasťou
mesta. avšak vůbec nenavrhol personálne zmeny v hokejovom klube.

lnu. Blcháč. PhD. — ohradil sa voči tvrdcniu, že je pľedsedom predstavenstva hokejového klubu
neoprávnene. Za túto funkciu nepQbcrá žiadnu odmenu, musí však dcnnodenne nešit‘ mnohé
pľoblémy. Pripomenul, že mesto za ostatné obdobie zachraňovalo hokejový klub minimúlne
tnikrút, napriklad v roku 1999, keď predaío za I Sk budovu bývalého Karborunda. ktorá mala
na dncšné pomery hodnotu asi 300 000 E. takisto predalo budovu v Okoličnom (za mostom) za

1 Sk. aby klub mohol tieto nehnuteľnosti následne predať. Podobný postup mesto zvolilo v roku
2010, čo Mgr. Kultan nezohľadnil, len umeLo vytváral dojem, že v súčasnosti sa stalo niečo
mimoriadne, ked‘ mesto potrebovalo v nepniaznivej sezóne zachrániť klub aspoň čiastočne
a použilo na to spomínané pozemky v Okoličnom, ktoré získalo za cenu 10 E/m2 a ktoré
predtým nedokázalo na trikrát predať. Súhlasí s názorom Mgr. Kultana, že mesto nemá robiť
hokej, pričom MHK32 je posledným mestským hokejovým klubom v najvyššej súťaži.
Nesúhlasí však s predloženými pozmeňujúcimi návrhmi Mgr. Kultana. ked‘že uznesenie má
komplexný charakter aje potrebné ho prijať ako celok kvůli zaehovaniu kontinuity hokeja.
V prípnde. že nebude uznesenie prijaté, bude potrebné pokračovať v súčasnom modeli a mesto
tak bude musieť zachraňovat‘ původnú spoločnosť. Pred hlasovaním o tomto bodu vyhlásil
prestávku v trvaní 5 minút.

Mur. Neset— predložil nahlasovaniejednotlivé body návrhu:

— pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch Mgr. Kultana
hlasovalo jednotlivo — schválený (13 za, 5 sa zdržali, 4 nehlasovali);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana doplníť do časti IV. písmeno e) — predloženie mimoriadnej
účtovnej závierky a správy auditora — schválený (12 za, 1 proti. 7 sa zdržali, 2 nehlasovali);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana doplniť do časti IV. písmeno d) — predloženie flnančnej
analýzy dopadov na rozpočet mesta v prípade prevodu na novozaloženú a. s. — schválený (12
za. 6 sa zdržuli. 4 nehlasovali);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana doplniť do časti IV. písmeno e) — rokovať o systéme
Inancovania hokeja formou prispevku. ktorý bude stanovený ako percento z príjmu
z podielových daní — schválený (13 za, isa zdržali, 2 nehlasovali);
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— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana doplniť do časti IV. písmeno 1) — prehodnotif možnosť
vercjného upísania časti akcii novovzniknutej a. s. s možnosťou vlastníctva pre právnické
a fyzické osoby — schválený (12 za, 6 sa zdržali, 4 nehlasovali);
— časti I. a II. — bez zmeny — schválený (20 za, 2 zdržali sa);
— bod III/l — bez zmeny — schválený (15 za, 7 zdržali sa);
— bod 111/2— bez zmeny — schválený (13 za, 9 zdržali sa);
— bod 111/3 — bez zmeny — schválený (17 za, S zdržali sa);
— bod IIL/4 — bez zmeny — schválený (14 za. 7 zdrtili sa. I nehlasoval)
— bod 111/5 — bez zmeny — schválený (12 za. 10 zdržali sa);
— bod 111/6 — bez zmeny — neschválený (11 za, 2 proti. 9 zdržali sa);
— bod 111/7 — bez zmeny — neschválený (8 za, 2 proti. 10 zdržali Sa, 2 nehlasovali);
— bod 111/8 — bez zmeny — neschválený (9 za. 12 zdrtili sa. 1 nehlasoval);
— bod 111/9 — bcz zmeny — neschválený (11 za. 10 zdržuji sa, 1 nehlasoval);
— bod 111/10— bez zmeny — neschválený (9 za. 10 zdržali sa, 3 nehlasovali);
— časti IV. — bez zmeny — neschválený (9 za, 9 zdrtili sa, 4 nehlasovali);

Uzncsenie k tomuto bodu boto prijaté pod čísLem 27/2019. Obsah uzneseniajc prilohou tejto
zápisnice.

5/ NÁVRH NA ZMENY ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2019

Návrh predložila Ing. Lenka Debnárová. PhD.. vcdúca fnančného odboru Mstí. Uvicdla,
že navrhovaná rozpočtová zmena sa týka íinancovaniu bežných výdavkov pre súkromné
a cirkevné školy. Táto zmenu vyplýva z prijatého VZN Zo dňa 1. 4. 2019 a výška závisí aj od
počtu žiakov v týchto zariadeniach v rozhoduiúcom období. t.j. k 15.9. 2018 atakisto vyplýva
z nákladov. ktoré má mesto v rámci škól. pretože podľa VZN sa poskytuje dotácia vo výške
88 % týchto nákladov. Predmetom navrhovanej zmeny je zapojenie výnosov dane z príjrnov
poukázanej územnej samospráve vo výške 95 137 E, zniženie výdavkov — transfer súkrornnej
materskej škole Stonožka vo výške 14 254 € u zapojenie týchto finančných prostriedkov
formou transferov prc školské zariadenia podfa predloženého rozpisu.

Ľ. Trizna — uprianiil pozornost‘ na poslancov, klon momcniálne opustili rokovaciu micstnost‘.
Pravdepodobne ich tento bod rokovania nezaujirna. aj kecl‘ tento, i nasledujúcc body sú dóležité
pre mesto. Uvedení poslanci týmto ukázali, O ČO im išlo a dúfa, že verejnosť si urobí obraz
o tom, aký bol dčvod ich účasti len na časti rokovania.

N4tr. Kultan — poukázal na vyjadrenie primátora mesta zo začiatku rokovania, že nic je hodné.
aby prečítal požiadavku poslanca MUDr. Baroka, ktoré presne odpovedá na predošlé
vystúpenie p. 1nznu. Pripomenul, že poslanci nic sú zamestnancami mesta. ale sú zamestnaní
inde. Požiadavkou väčšinv poslancov boto, aby sa zasadnutia mestského zustupiteľstva konali
o I 4—tej hodine. avšak kvĎli dvom poslancom. ktoní s tÝm nesúhlasili, sa zasadnutia konajú
o I 0-tej hodina. Podotkol. že takto vyzerá ‚ústretovost“ tohto vedenia mesta.

Ľ. Trizna — pripomenul. že od 10-tej do 14-taj hodinyje približne polovica pracovnébo času vo
viičšine organizácií, kde poslanci pracujú. V zmysle zákona je zamestnávateľ povinný uvoľniť
zamestnanca pre výkon funkcie poslanca. Ak tým zamestnávateľovi vznikne škoda. rnóže si
vvžiadat‘ jej náhradu od obce. Argumenty poslanca Mgr. Kultana preto považuje za
ncdostatočné. Faktom je, že opoziční poslanci sa zúčastnili tohto zasadnutia len kvóli tomu. aby
sa znemožnil d‘alší rozvoj futbalu a hokeja.
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Mur Neset — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (15 poslancov za, I nehlasovat).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 28/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

6/ INFORMÁCIA O SPÓSOBE VYBAVENIA POI)NETU MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ NA PRESKÚMANIE ZÁKONNOSTI PRIEBEH U ROKOVAN IA
MESTSKIFIO ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 20. 12. 2019

InForrnatívnu správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta. Pripomenul, že
o obsahu správy ehcel póvodne informovať dňa 1. 4. 2019 v rámci bodu „lnformácie“, žiaľ.
rokovanie mestského zastupiteľstva muselo byť po bode „Interpelácie poslancov“ ukončené.
lcbo počet poslancov klesol pod polovicu, tak ako je tornu aj dnes, ked‘ predčasne odišli
z rokovania mestského zastupiteľstva Ing. Cefo. Ing. Bobák, Mgr. Sufliarská a niektorí ďalší
poslanci. Co sa týka predmew tejto správy. podotkol. že celé dianie. ktoré bob na zusadnutí
mestského zastupitel‘stva dňa 20. 12. 2018. je popísané v predloženom materiúli. V súčasnosti
celý priebeh skárna Krajská prokuratúra a mesto očakáva jej vjadrenie: potom sa prípadne
obrátí na ďatšiu inštitůciu. Považuje však za zaujimavé, že ak niekto podá proti mestu Liptovský
Mikuláš podnet na prokuratúw. mesto je vyzvané na doplnenie podkladov. ale naopak. ked
podalo podnet mesw. tak bez toho. aby ho prokuratúra kontaktovala a vůbec ncjaké podklady
požadovala, urobila záverečné vyhodnotenie podnetu. podľa názoru mesta nedostatočnc. prcto
sa mesto obrátilo na Krajská prokuratúru. Táto si vzápätí logicky vvžiadala od mesta podklady
(zápisnice. pozvánky. atd‘.), preto predpokladá. že Krajská prokuratúra zhodnotí túto vec inak.

Mur. Kultan — doplnil primátora tým. že mesto sa obrátilo na Krajská prokuratúru s podnetom.
či 20. 12. 2018 bob zasadnutie mestského zastupiteľstva vedené správne. resp. čije toto
zasadnutie platné. Odpoveď prokuratůry mesta Liptovský Mikuláš bola jasná. že napriek
niektorým nezrovnalostiam je zasadnutie mestského zastupiteľstva p1atié a prokurátor neprijal
žiadne opatrenia. Odporučil primátorovi, aby prestal trpie( tým. že je niekým prenasledovaný
alebo šikanovaný, pretože to nic je pravda.

lnu. Blcháč. Phl). — vyzval poslanca Mgr. Kultana. aby si odpustil invektívy na jeho osobu, aby
sa správal slušne a aby sa prestal nechať ovládať mými, pretože v takom prípude je ..v zlom
príbehu“, čo znamená. že by mat odísť. Preto mu úprimne radí. aby odišieh aby nenapínal
politická atmosféru v zastupiteľstve a v mcste a aby si uvedomil. že je všetkým na smiech.
Opoziční poslanci teraz opät‘ dokázali. ako im „záleží“ na futbale — zrušili jeho ďalšie
pokračovanie. nko im záleží na hokeji — zrušili nový model. Na jednej strane deklnrujú. alm
podporujú tieto športy, na druhej strane ich rušia. Poukázal na predloženú správu, kde sa
uvádza. že prokurátorka upozornila mesto Liptovský Mikuláš, že porušilo niekoré paragrafy
zákona o obecnom zriadeni. K predchádzajúcemu vystúpeniu Mgr. Kultana upozornil, že
mestská prokuratúra neexistuje —je tu Okresná prokuratúra, ktorá vydala upozornenie. že niečo
na prcdmetnom zasadnuti nebobo v poriadku, čo znamená, že tým možno spochybniť celý
priebch rokovania mcstskěho zastupiteľstva dňa 20. 12. 2019. Zdůraznit, že ďalší postup bude
závisieť od stanoviska Krajskej prokuratúry.

Mur. Neset — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mcstské zastupiteľstvo predLožený návrh schválilo (16 posbancov za, 1 sa zdržal hlasovania.
2 nehlasovali). Uznesenie bob prUaté pod číslorn 29/2019. Obsah uznescniaje prílohou tcjto
zápisnice.
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7/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Mpr. Vincent Kultan

a) Interpeloval primátora mesta:

Spýtal sa primátora, či neuvažuje o tom. aby zo strany hlavného kontmlóra mesta bula
vykonaná kontrola v Múzeu Janka Kráľa vzhfadom na to, že mu od viaeerých osöb holi
predložené materiály poukazujúce na to. že došlo k viacerým porušeniam niektorých zákonov.
Odporučil. aby MsZ zvážilo rnožnosť zadania takejto kontroly, pripadne aby si hIavn kontrolér
vzal takúto úlohu za svoj u.

Qiporcdané nu :usadmui MsZ: Inn. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — v Múzcu Janka KráVa
neciti potrebu v konania. kontroly. Kontrolu by‘ podľa jeho názoru potrebovali ině inštitúcie.
ale jste sa v rámci kontrolnej činnosti dostane na rad aj MJK.

h) Interpeloval primátora mesta:

PripomenuL že na nisadnutí mestskóho zastupiteľstva dňa 1. 4. 2019 holi pri jaté 3
pozmeňujúce návrhy. ato pozmeňujúci návrh poslanca MUDr. Lunička v hode ..Ziadosť
o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petíeie proti výstavbe
apartmánového domu na Zádvorí“. druhý bol pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Ccfa k bodu
„Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2019“. tretí bol návrh poslanca Mgr. Kultana Éaktiež
k bodu „Návrh na zmeny rozpočtu mesta na rok 2019“. pričom ani jeden z týchto
pozmeňujúcich návrhov sa neobjavil v platných podpísanýeh uzneseniach. Položil primátorovi
mesta otázku, prečo sa tieto pozmeňujúce návrhy nepremietli do platných podpísaných
uzneseni, čo možno prirovnať k prípadu, ked‘ primátor podpísal ině uznesenic ako holo
schválené. Osobne si myslí, že takýto postup nic je v súlade so zákonom.

Qdpovedczné mi zusaclmdí MsZ: lm.z. Blcháč. PhD. — pripomenul Mgr. Kultanovi. že by si mal
mysliet‘ to. čo si myslí zákon. čo však on nesplňa, pretože nic je pripravený študovat‘ zákon,
nezúčastňuje sa školení a pod. Zdóraznil, že všetky uznesenia sú podpisané v zmysle zákona
a ak s tým má poslanec Mgr. Kultan určitý problém, odporučil mu, aby sa obrátil na Okresnú
prokuratúru. Pokiaľ by holi návrhy, ktoré predklaclali poslanci na zasadnutí mestského
zastupitefstva. prerokované a schválené inak, holi by samozrejme súčasťou uznescnia. PodVa
názoru vedcnia mesta sú však uznesenia MsZ právne v poriadku.

2. NJr. Ľubica Staroňová

a) Interpelovala primátora mesta:

Pripomenula svoju interpeláciu zo septembra minulého roka vo vcci osvetlenia na
Senickej ulici č. 627 — zaujímala sa, v akom štádiu vybavovania je táto požiadavka.

b) Interpelovala primátora mesta:

Informovala, že v jeseni minulého roka podala v mene ťažko zdravotne postihnutého
občana p. Lefleroviča (vozičkára) písomnú žiadost‘ na odbor ZP a dopravy ohľadom úpravy
vstupu chodníka na cestu k pošte na Priebežnej ulici. V odpovedi sa uvádza. že táto úprava je
zahrnutá v pláne jarncj údržby na rok 2019. preto požiadala o konkretizovanie. na ktorý mcsiac
je táto úprava komunikácie plánovaná.
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3. Mur. Anna Dvorščáková

a) Interpelovala primátora mesta:
Na základe upozomenia viacerých občanov poukázala na nekvalinc vykonanú

rckonštrukcw chodníka popri ulici I. mája (od sila k benzínke 0MW). Keďže chodník bol
opravovaný len v minulom roku a už je na niektorých miestach narušený (trhliny, praskliny).
žiada preveriť stav a prípadne v rámci reklamácie zadať dodávateľovi vykonanie opravy.

b) Interpelovala Primátora mesta:
Vzhľadom na to. že na decembrovom zasadnutí MsZ nebol schválený plán zasudnutí

mestského zastupiteľstva a poslanci ho doteraz nemajú k dispozícii, pričorn podIa rokovacieho
poriadku by sa MsZ malo riadif takýmto plánom, požiadala o vypracovanie nového plánu
rokovaní a jeho predloženie mestskému zastupitel‘stvu.

PĹLnovedwlé na zasut/inu! Mv?‘: lnu. Blcháč. PhD. — poslanci sa móžu orientovaf podľa
pbvodného plánu zasadnutí napriek tornu, že nebol schválený. V zmysle tohto plánu sa
najbližšie riadne zasadnutie MsZ bude konať 20.6.2019.

1. Bc. Ľubomír Raši

a) Interpeloval primátora iesta:
Na margo schváleného zákazu predaja plastov na mestskch podujatiach si myslí. že

mcstské zaswpiÉeFstvo by v tomto smere malo ist‘ prikladom. Z tohto dóvodu navrhol zvážif
možnosf nahradenia plastových fliaš s minerálnou vodou na MsZ napr. určitými džbánmi
s vodou. resp. určitým zásobníkom. z ktorého si budú účastníci MsZ naberaf vodu.

5. Marta ‚Iančušová

Jej pisomnú interpeláciu tlmočil primátor mesta:

Na základe ňou vykommcj kontrol“ stavu údržby cintorinov v m. Č. Demänová a Bodice
ocenila množstvo práce. ktoré vykonali jednak miestni občania. ale vefkú zásluhu na tom mujú
aj pracovníci VPS. najmä riaditeF Ing. Grešo a p. Fabian. ktorí ústretovo zabezpečili techniku
a v spolupráci s koordinátormi zapojili do prác aj dlhodobo nezarnesU aných. Za táto aktivitu
všetkým zúčastnenýrn vyjadrila pod‘akovanie.

Zároveň poukázala na nepriaznivý stav v oblasti parkovania osobnýeh motorových
vozidiel pri cintorine. ktorý je potrebné okarnžite riešiť. preto požiadala primátora. aby irn
pomohol s prípravou a vybudovaním parkovacích miest pil cintorine v Demünovcj. ktorý sa
nachádza na hlavnom fabu LiptovskÝ Mikuláš — Jasná a na zaparkovanie nic je k dispozícii ani
jediné parkovacie mlcsto pre núvštevníkov pietncho rniesta. Najbližšia riziko‘ú možnosť
zaparkovaf je na krajnici ulice Odbojárska vzdialcnej 250 m. čo je prístupová cesta do Bodíc.
kde je nebezpečenstvo parkovania pri vychádzani a vchádzaní z hlavnej cesty.

Následne po vybudovaní parkoviska bude potrebné zabezpečif výsadbu stromčckov,
nakoFko stará výsadby bula pri budovaní pristupovej cesty odstránená.

8/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. informoval, že mesto Liptovský Mikuláš sa zatiaľ
obrátilo na orgány činné v trestnom konaní v troch veciach: prvá je zjanuára 2018 a týka sa
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skládky TKO. Dňa 3. 4. 2019 sa začalo trestné stihanie za zločin machinúcie pri verejnom
obstarávaní — verejnej dražbo a v súčasnosti mesto čaká, či bude vyhlásené aj začatic trestného
stíhania vo voci poškodzovania životného prostreclia. Vyjadril potešenie j nad tým. že policia
zareagovala na podnet. ktorý bol daný voči medializovanému vyhláseniu určitého auĺoľa
..Nového Mikuláša“. kde sa uvádza ..Rozpočet bol schválený. veľa dövodov na radost‘ nemáme“
— vyšetrovatelia zrejme posúdili. že v tejto veei je potrebné začať trestné konanie. Mesto hude
k tornu vvpovedať a dúfn, že k tornu budú vypovedať aj autori týchto nekorektnýeh vyhlúsení.
Informoval tiež. že Najvyšší konuolný úrad začal vo všetkých okresnch rncstách v rámci
Zilinského sarnosprávneho kraja kontrolu prideľovania dotácii a ďalšieh vecí. Kontrola by mala
byť ukončená v lete a infoľmácia ojej výsledku bude podaná v septembri tohto roka.

9/ ZÁVER

Ing. Ján BIcháč, PhD.. primátor mesta, vyjadril potešenie. že poslanci prišli na toto
zasadnutie a prorokovali stanovený program. ale na druhej strano vyjadril pofutovanic nad tým.
že dvom športom, t. J. Iütbalu a hokeju mestské zastupiteľstvo nedalo šancu pri nošení ich
súčasných potrieb. Pripomenul. že najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční
dňa 20. 6. 2019.

Na závor primátor mesta poďakoval všetkým prítomným za účasf a zasadnutie
mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Marta Gutraiová Ing. J Fhl).

prednostka MsÚ mesta

Ovcrovatelia zápisnice:

Ing. Matcj Céei

MUI)r. Andrea Židcková

Zapisali: Anežka Drhiaková

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskorn Mikuláši U. 05. 2019
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