
ZÁPISNICA Č. 13/2019
z XVIII. zasadnutia mestského zastupitcl‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo
dňa 19. septembra 2019 o 10.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši

PRÍTOMNÍ:
Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta

POSLANCI MsZ:
1/ Ing. Jozef Bobák
2/ MUDr. Miroslav Boďa
3/ Peter Cibák
4/ Ing. Lucia Cukerová
5/ Ing. Jaroslav Cefo
6/ Soňa Cupková
7/ Mgr. Anna Dvorščáková
8/ Ing. Matej Géci
9/ Marta Jančušová
10/ Mgr. Vincent Kultan
11/ MUDr. Michal Luníček
12/ Bc. Marek Nemec
13/ Mgr. Miroslav Neset
14/ Michal Paška
15/ Bc. Ľubomír Raší
16/ Ing. Jozef Repaský
17/ Mgr. Ján Smieško
18/ MUDr. Alžbeta Srniešna
19/ Mgr. Ľubica Staroňová
20/ Mgr. Táňa Sufliarská
21/ ĽubošTrizna
22/ Ing. Rudolf Urbanovič
23/ MUDr. Marta Voštináková
24/ MUDr. Andrea Zideková

OSPRAVEDLNENÝ:

1/ MUDr. Jaroslav Barok

PRIZVANÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fíedor, 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/ Eva Molnárovi vedúca oddelenia intemých služiebMsU
7/ Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsU ‚

8/ Ing. Katarína Suveríková. vedúca odboru UR a SP MsU
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9/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
10/ doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsU
lil Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsU ‚

12/ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
13/ Ing. Soňa Višňovská, vedůca oddelenia marketingu a podnikaniaMsu
J4! Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a popiatkov MsU
15/ PhDr. Marcela Jašková, vedúca oddelenia rozpočtu. účtovnictva a majetku N‘IsU
16/ Ing. Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky
17/ Bc. Ľubomír Kandera. vedúci oddelenia správy bytov a nebytových priestorov MsU
18/ Ing. arch. Tatiana Bachtíkova. hlavná architektka mesta ‚

19/ PhDr. Dana Guráňová. vedúca oddelenia mládeže. športu a kultúry MsU
20/ RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia ZP a poľnohospodárstva MsU
21/ Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
22/ Ing. Milan Kögel, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
23/ Mgr. Jaroslav Hric, riaditeľ Múzea Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
24/ Mgr. Zuzana Slauková, riaditel‘ka Zariadenia pre seniorov a DSS, Liptovský Mikuláš
25/ Mgr. René Devečka, riaditeľ Domu kultúry. Liptovský Mikuláš
26/ Bc. Jana Piatková, riaditeľka Informačného centra Liptovský Mikuláš
27/ Mgr. art. Eva 1-Iollá, Dis.art., riaditeľka Základnej umeleckej školy J.L.Bellu, L. Mikuláš
28! Mgr. Alena Ridzoňová. riaditel‘ka Základnej školy M. Rázusovej-Martákovej
29/ Mgr. Eva Vondráková. riaditefka Základnej školy J. Kráľa, L. Mikuláš
30/ Mgr. Dana Gajdošová. riaditeľka Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu
31/ Mgr. Janka Cuprová, riaditeľka Základnej školy M. Janošku, ul. Cs. brigády, L. Mikuláš
32! Mária Adlerová. riadiieľka Materskej školy, Agátová ul., L. Mikuláš
33/ Mgr. Miroslava Erhardtová. riaditeľka Materskej školy Ul. Cs. brigády, L. Mikuláš
34/ Mgr. Emília Cudejková. riaditeľka Základnej školy s MS, Demänovská ul., L. Mikuláš
35/ Mgr. Jerguš Bača, poskytovateľ pozemkov k podnájmu pre SZrI-{ Infra, s. r. o.
36/ Ladislav Bača, poskytovateľ pozemkov k podnájmu pre SZĽH Infra, s. r. o.

1/ OTVOREME ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor
mesta. Na úvod informoval, že v poslaneckom klube .‚Nezávislí poslanci‘ došlo k zmene jeho
predsedu. keď sa Ing. Matej Géci kvöli pracovnej vyťaženosti vzdal tejto funkcie a členovia
klubu siza nového predsedu zvolili p. Ľuboša Triznu.

Dalej podotkol, že mesto má za sebou úspešné Kultúrne leto a zapojilo sa tiež do
Európskeho týždňa mobility. Uviedol. že od 29. septembra 2019 dójde k zmene cestovných
poriadkov MHD, pričom v Lejto súvislosti sa pod‘akoval všetkým. ktorí sa podiel‘ali na leh
príprave. Podotkol, že na sídlisko Podbreziny budú autobusy premávať taktovým spósoborn a
budú posilnené spoje do mestských častí Palúdzka, Liptovská Ondrašová ana Kamenné pole.
Verí, že sa počet cestuj úcich bude zvyšovať.

Následne informoval, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnil MUDr. Jaroslav Barok.
Prítomných je 24 poslancov a mestské zastupitel‘stvo je uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAPISOVATEL‘A A OVEROVATEL‘OV ZÁPISNICE

Za zapisovatel‘ku primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú a za overovatel‘ov
zápisnice poslancov Soňu Cupkovú a Ing. Mateja Géciho.
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3/ VOĽBA NÁVRFIOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie, do
ktorej odporučil zvoUť poslancov Ing. Jozefa Bobáka. Mgr. Annu Dvorščákovú a Mgr.
Miroslava Neseta. Návrhová komisia v tomto zložení bolajednomyseľne schválená (24 za).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. predložil návrh programu rokovania rnestského
zastupiteľstva tak, ako bol uvedený v pozvánke. Následne uviedol. že od poslancov dostal
návrhy na zaradenie dvoch nových bodov .‚Situácia na Základnej škole s materskou školou,
Demänovská ulica 408/4A. 031 01 Liptovský Mikuláš“. ktorého predkladateFom je MUDr.
Michal Luníček a „Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš“,
ktorého predkladatel‘om je Bc. Ľubomír Raši. Navrhuje zaradit‘ tieto dva body pred bod
„lnterpelácie poslancov“.

In.. Jaroslav Čefo. osIanec mestského zastupiteľstva — predložil pozmeňujúci návrh vypustiť
z programu body „Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie MsZ sociálnej a bytovej,
voľba predsedu ačlenov“ a „Návrh VZN Č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov
vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom“ a zároveň zaradiť ako nový bod
.‚Personátne otázky: Návrh na zriadenie komisií mestského zastupitel‘stva v Liptovskom
Mikuláši (ďalej len „MsZ“) pre funkčně obdobie MsZ 2018— 2022“. Svoj návrh odóvodnil
tým, že poslanecké kluby „SaS. OĽANO, KDH. NOVA. SANCA“ a „Skutočne nezávislí
poslanci“ vyhodnotili tento krok ako logický k tomt. aby mohli začat‘ fungovať všetky komisie
mesi.ského zastupitel‘stva.

PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta — uviedol, že rokovací poriadok upravuje
schvaľovanie programu rokovania nasledovne: ‚.mestské zastupitel‘stvo schvaľuje návrh
programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. hned‘ po schválení návrhovej
komisie a určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Najpn sa hlasuje o bodoch návrhu
programu zverejnenom na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. Na zmenu návrhu
programu zasadnutia mestského zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov.“ Najskór sa teda hlasuje o návrhu programu, ako bol póvodne zverejnený
na úradnej tabuli a následne o predložených pozmeňujúcieh návrhoch.

Mgr. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupitel‘stva — predložil pozmeňujúci návrh, aby sa
body programu „Návrh na uznesenie na nevyhovenie protestom prokurátora sp. zn. Pd
72/19/5505 zo dňa 04. 07. 2019 a Pd 94/19/5505-5 zo dňa 26. 07. 2019“ a „Informácia o
upozornení prokurátora na porušenie zákona č. 583/2004 Z.z., nakol‘ko mestské zastupitel‘stvo
Liptovský Mikuláš neprerokovalo návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok
2018v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka“ presunuli pred bod „Návrh
na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkov“mi
právami mesta“. Zároveň sa opýtal hlavného kontrolóra, či aj o návrhoch Ing. Blcháča, PhD.
o zaradeni dvoch nových bodov do programu sa bude hlasovať samostatne.

PhDr. Fiedor — potvrdil, že o návrhoch Ing. Blcháča. PhD. sa bude hlasovať samostatne.
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Bc. Ľubomír Raši. poslanec mestského zastupiteľstva — predložil pozmeňujúci návrh, aby sa
bod „Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš“ zaradil pred bod
„Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie
s majetkovými právami mesta“.

MUDr. Micha] Luníček. poslanec mestského zastupiteľstva— predložil pozmeňujúci návrh, aby
sa bod „Siwácia na Základnej škole s materskou školou. Demänovská ulica 408/4A, 031 01
Liptovský Mikuláš“ zaradil pred bod „Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie
majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právarni mesta“.

Ina. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — uviedol. že došlo k procedurálnemu pochybeniu, keďže
o pozrneňujúcom návrhu Mgr. Kultana sa bude hlasovat‘ pred pozmeňujúcim návrhem Ing.
Cefa.

Mr. Anna Dvorščáková. členka návrhovei komisie — predložila na hlasovanie jednotlivé body
návrhu:
— program ako bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta — schválený (21 za, 2

sa zdržali, I nehlasoval);
— pozmeňujúci návrh MUDr. Luníčka zaradiť bod „Situácia na Základnej škole s materskou

školou. Demänovská ulica 408/4A. 031 01 Liptovský Mikuláš“ — schválený (13 za, 4 proti.
6 sa zdržali, I nehlasoval);

— pozmeňujúci návrh Bc. Rašiho zaradiť bod „Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Liptovský Mikuláš“— schválený (13 za, 1 proti. 8 sa zdržali, 2 nehlasovali);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana póvodné body 23 a 24 presunůť pred pövodný bod 7 —

schválený (13 za, 2 proti, 7 sa zdržali. 2 neh]asovali);
— pozmeňujúci návrh Ing. Cefa vypustiť póvodné body 5 a 6 a zaradiť bod „Personálne otázky:

Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši (d‘alej len
.‚MsZ“) pre funkčné obdobie MsZ 2018 - 2022“— schválený (13 za. 9 proti, 1 sa zdržal, 1
nehlasoval);

In. Blcháč. PhD. — upozornil poslancov, že k tomuto bodu nie sú k dispozícii písornné
podklady, čo je v rozpore s rokovacím poriadkom a uviedol. že personálne otázky vždy
predkladá primátor mesta. Nevidí preto zmyse] o ňom rokovať.

— pozmeňujúci návrh Ing. Blcháča, PhD. zaradiť bod „Návrh kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš“ ako bod 32 — neschválený (10 za, 3 proti. 11 sa
zdržali);

— pozmeňujúci návrh Ing. Blcháča. PhD. zaradiť bod ‚.Siwácia na Základnej škole s materskou
školou, Demänovská ulica 408/4A. 031 01 Liptovský Mikuláš“ ako bod 31 — neschválený
(11 za, 2 proti. 10 sa zdržali. I nehlasoval);

— návrh programu ako celku aj s pozmeňujúcimi návrhmi — schválený (13 za, I proti. 7 sa
zdržali, 3 nehlasovali).

Ing. Blcháč. PhD. — následne vyhlásil tridsat‘minútovú prestávku potrebnú na úpravu programu
rokovania, pričom upozornil, že zasadnutie mestského zastupitel‘stva rnóže byt‘ vyhlásené za
neplatné, nakoľko pozmeňujúci návrh Ing. Cefaje nekompetentný.
Podotkol. že návrh Ing. Cefa v pisomnej forme bol doručený až počas prestávky a následne
uviedol. že návrh na n-iadenie sociálnej a bytovej komisie bol predložený už li-krát
a alternatívny návrh všeobecne záväzného nariadenia 4-krát. Mesto tak naďalej nemóže
prideľovať vol‘né nájomné byty žiadateľom.
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PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ lirčenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice
3! Vo]‘ba núvrhovej komisie
4/ Schválenie programu rokovania
5/ Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva

v Liptovskom Mikuláši (d‘alej len „MsZ“) pre funkčné obdobie MsZ 2018 —2022
6/ Návrh kontrolncj činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
7/ Situácia na Základnej škole s matcrskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 031 01

liptovský Mikuláš
8/ Návrh na uznesenie na nevyhovenie protestom prokurátora sp. Zn. Pd 72/19/5505

zo dňa 04. 07. 2019 a Pd 94/19/5505-5 zo dňa 26. 07. 2019
9/ lnformácia o upozorncní prokurátora na porušenie Zákona č. 583/2004 Z.z.,

nakol‘ko mestské zastupitel‘sh‘o Liptovský Mikuláš neprerokovalo návrh
závcrečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 v lehote do šiestieh
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka

10/ Návrh na prcdaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta

11/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019
12/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Nízkouhliková stratégia mesta

Liptovský Mikuláš“ v rámci Opcračného programu Kvalita životného prostredia
2014— 2020

13/ Návrh na schválenie poskytnutia pozemkov k podnájmu pre SZĽH Infra, s.r.o. za
účelom postavenia malej l‘adovej plochy na týchto pozemkoch a schválenie
podmienok spolupráce so SZĽH Infra, s.r.o. uvedených vo Výzve na predkladanie
žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“

13/ Návrh na zriadenic Združenia obcí — Cyklodoprava Horný Liptov
15/ Návrh na zriadenie Združenia obcí — Cyklodoprava Liptovská Mara
16/ Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018
17/ Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2019
18/ Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú

účasť, za rok 2018
19/ Návrh na zmenu zriad‘ovaccj listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský

Mikuláš
20/ Správa o stave odpadového hospodársti‘a v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš

za rok 2018
21/ Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2019/2020
22/ Návrh rozvoja konccpcie informačných technológii mesta Liptovský Mikuláš na

obdobie2ol9—2022
23/ Statút lJubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš
24/ Petíeia za schválenie uznesenia k správe mestského zastupitel‘stva v Liptovskom

Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“
25/ Petícia podl‘a zákona č. 85/1990 Zb., vyjadrujúea nesúhlas s vybudovaním

komunikácie v mestskej časti mesta Liptovský Mikuláš — v Palúdzke, ktorá by

spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného pol‘a ±

žiadosť o preloženie štátnej cesty 1/18
26/ Návrh VZN Č. ..12019 o miestnych daniach
27/ Návrh VZN č /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady
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28/ Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR: Systém
podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a
verejnoprospešných služieb a účelov v regióne, KA Č. 008/2019/1110, v čase od 08.
04. 2019 do 14. 08. 2019v meste Liptovský Mikuláš

29/ Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vývoja dlhu podl‘a Zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územncj samosprávy a o zmene n
doplneni nicktorých zákonov v z. n. p. k 30. 06. 2019 a predpoklad k 31. 12. 2019

30/ Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mcstského zastupitel‘stva
za obdobie odOl. 01. 2019 do 30. 06. 2019

31/ Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského
zastupitel‘sb‘a zročnýeh k termínu 31. 08. 2019

32/ Intcrpclácic poslancov
33/ Informácie
34/ Závcr

5/ PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA ZRIADENIE KOMISIÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI (ĎALEJ LEN „MsZ“) PRE
FUNKCNE OBDOBIE MsZ 2018-2019

Správu predložil Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupitet‘stva. Uviedol. že vo
svojom návrhu na uznesenie navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo skonštatovalo. že 20.
decernbra 208 bol 17-timi poslancarni mestského zastupitel‘stva schválený návrh uznesenia
k bodu ..Personálne otázky — Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich
predsedov a členov“. Primátor mesta Ing. Jái Blcháč. PhD. nepodpísal v zákonnej lehote platné
uznesenie, čím toto uznesenie nenadobudlo účinnost‘ a následne nemohla ani komisia sociálna
a bytová pri rnestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši vykonávať svoju činnost‘.
Zástupcovia poslaneckých klubov „SaS, OĽANO, KDH, NOVA, SANCA“ a „Skutočne
nezávislí poslanci“ opakovane na zasadnutiach 1. apríla 2019 a tiež 20. júna 2019 predložili
návrhy na zriadenie komisií, čo nadpolovičnou váčšinou v mestskom zastupiteľstve bob aj
schválené. Primátor mesta opätovne však uznesenia nepodpísal a tým dochádza k nenaplneniu
plánovaných príjmov (úniku) z nájomného do rozpočtu mesta, ktorý k 30. júnu 2019 narástol
na vyše 6 500 €. Vo svojom návrhu na uznesenie ďalej navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo
zriadilo nasledovné: komisia sociálna a bytová. komisia Finaičná a majetkovo — právna.
komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia. komisia územného rozvoja
a výstavby a komisia kuhúry a navrhuje. aby mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi
mesta Ing. Jánovi Blcháčovi. PhD. navrhnúť a predložif na schválenie poslancom mestského
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zboženie kornisií v termíne do najbližšieho zasadnutia
mestského zastupiteFstva v Liptovskorn Mikuláši. Následne prečftal dóvodovú správu k návrhu
na uznesenie, v ktorej uvádza. že komisie sú poradným, kontrolným a iniciativnym orgánom
mestského zastupitel‘stva a preto opätovne predkladá návrh na zriadenie komisií mestského
zastupiteľstva. Na 23. septembra 2019 je z iniciativy predsedov poslaneckých klubov „SaS,
OĽANO, KDH, NOVA, SANCA“ a „Skutočne nezávislí poslanci“ plánované stretnutie
predsedov poslaneckých klubov. kde bude priestor na diskusiu o zloženi jednotlivých komisií.
ktoré bude prihliadať na pomerné zastúpenie poslancov vjednotbivých poslaneckých kluboch.

Mur. Táňa Šufliarská. poslankvňa mestského zaswniteľstva— uviedla. že v zákone o obecnom
zriadení sa okrem mého uvádza. že obecné zastupiteľstvo móže zriad‘ovať komisie ako svoje
stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolně orgány“. Podľa jej mienky sú mestské
komisie primárne určené na skvalitnenie práce poslaneckého zboru. aby sa na rokovanie
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mestského zastupiteľstva dostali materiály už predrokované. V súčasnosti podlieha prístup
poslancov k informáciám žiadosti smerom k prednostke mestského úradu o sprostredkovanie
kontaktu s príslušným oddelením mestského úradu. Tieto údaje by mali byt‘ prístupné
jednotlivým členom komisií tak, aby plnili svoje poradné, kontrolně a iniciatívne úlohy
v prospech občanov a aby rokovanie mestského zastupiteľstva nebolo len bezduchým
hlasovaním poslancov. V zákone o obecnom zriadení sa uvádza. že „komisie sú zložené
z poslancov a z d‘alších osób zvolených obecným zastupitel‘stvom“. preto nerozumie snahe
primátora mesta vytvoriť paralelnú štruktúru komisii. akc bob uvedené v augustovom čísle
mesačnika ..Mikuláš“. Nerozumie zmvslu vvtvorenia takýchto komisií. ked‘že nemajú oporu
v zákone a ani dosah na rokovanie mestského zastupiteľstva. keďže nebudú jeho poradným
orgánom. V zákone o obecnom zriadení sa uvádza. že .‚zloženie a úlohy kornisií vymedzuje
obecné zastupiteľstvo“. Poslanci hlasujú za zriadenie všetkých komisií. ale dané uznesenia nie
sú primátorom mesta podpisané. V tejto súvislosti d‘alej uviedla. že vedenie mesta predložilo
návrh na zriadenie sociálnej a bytovej komisie na štyroch zasadnutiach. že poslanecký zbor 20.
decembra 2018 schválit kvalifikovanou váčšinou návrh na zriadenie všetkých komisií
mestského zastupitefstva a že podľa vyjadrenia okresného aj krajského prokurátora prebehlo
toto zasadnutie v súlade se zákonom. Vo vyjadreni prokurátora sa okrem mého uvádza, že
..vzhľadom na skutočnosť, že zo zápisnice zo zasadnutia vyplýva, že program zasadnutia ako
celok bol so zmenami schválený 16-timi z celkového počtu 25 poslancov, teda návrh programu
zasadnutia spolu so zmenami bol schválený v súlade s paragrafom 12, odsek 5, veta 3 zákona
o obecnom zriadení nadpolovičnou váčšinou všetkých poslancov, nemožno konštatovať
závažné porušenie zákona o obecnom zriadení. ktoré by vo svojich dós]edkoch spósobilo
nezákonnosť celého zasadnutia a na ňom prijatých uznesení. Upozornenie prokurátora sa týka
priebehu začiatku rokovania. ktorý nebol konformný s ustanovením paragrafu 12, odsek 5, veta

2 daného zákona z hľadiska dodržania postupnosti hlasovaní o bodoch návrhu programu.“
Z toho teda vyplýva. že hlasovanie o zriadeni komisií bulo v súlade so zákonom. Opätovný
návrh na zriadenie všetkých komisií bol predíožený 20.júna 2019, za ich zriadenie hlasovalo
13 poslancov. Poslanci sa teda viackrát snažili o sfunkčnenie mestských komisii. vrátane
komisie sociálnej a bytovej. Následne zacitovala z vyj adrenia krajského prokurátora, ktorý
uvádza. že ..ak má byť mestská správa vykonávaná v záujme obyvateľov. musia byť vzfahy
orgánov mesta založené na vzájomnej spolupráci a nic na súperení orgánov mesta o ziskanie
prevahy pd správe mestských záležitosti. Mestské zastupiteľstvo v rámci svojich kompetencií
v súlade so zákonom o obecnom zdadení kvalifikovanou vüčšinou odhlasovalo zdadenie
všetkých komisií a primátor využil svoje právo podľa paragrafu 13, odsek 6 zákona o obecnom
zriadení pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že odporuie zákonu alebo je pre
obec zjavne nevýhodné.“ Primátor nepodpísal uznesenia o zriadení koiuisií z 20. decembra
2018 a 20. júna 2019, hoci mestské zastupiteľstvo konalo v súlade 50 zákonom a nenastal teda
rozpor so zákonom. Vyzvala teda primátora, aby vo svojom záverečnom slove vysvetlil, v čom
je nevýhodnost‘ tohto uznesenia. Za jediný skutočný dóvod, prečo sa nepridel‘ujú mestské byty
a dochádza k úniku na nájomnom, považuje rozhodnutie primátora nepodpísať uznesenia
o zriadení mestských komisií.

Ľuboš Trizna. zástupca primátora mesta — výklad Mgr. Šufliarskej považuje za jej ‚.vyvinenie“,
pričom jej vyjadrenie. že návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej bol pred[ožený len
štyrikrát. považuje za nepravdivé.

1n. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — návrh Ing. Čefa považuje za diktát
poslaneckej váčšiny. Ako svojprávny poslanec a slušný človek si nepraje, aby mu niekto
vnucoval to. čo si nepraje. Pripomenul. že na viacerých stretnutiach poslaneckých klubov sa
nenašla zhoda na tom, ktoré komisie majú byť zriadené a ani na ich personálnom zložení.
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mR. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — za diktát považuje to, že menšina chce
rozhodovať o väčšine. Následne zacitoval zo zákona o obecnom zriadeni, v ktorom sa uvádza.
že „obecné zastupitel‘stvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené určovať zásady hospodúrenia a nakladania s majetkom obce a $ majetkom štátu.
ktožý uživa. schvaľovať najdóiežiiejšie úkony týkajúce sa toMo majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním“. Primátor odoberá poslancom tieto práva. pretože odmieta zriaďovať
komisie tak, ako ich navrhuje mestské zastupiteľstvo. Zákon je nadradený akémukofvek štatútu
mesta alebo vysvetleniu zo strany primátora.

MQr. Šufliarská — zopakovala, že si prešla programy všetkých zasadnutí a návrh na zriadenie
komisie sociálnej a bytovej v nich našla štyrikrát. Pod demokraciou si predstavuje to, že
rozhoduje väčšina s prihliadnutím na práva menšiny.

Bc. Raši — stotožňuje sa s Ing. Urbanovičom. ktorý sa v minulosti viackrát vyjadril, že by mala
byť zriadená aj komisia športu. Predložil preto pozmeňujúci návrh, aby bola kornisia kultúry
zmenená na komisiu kultúry a športu.

MRr. Kultan — podporuje návrh Ing. Čefa. keďže jeho návrh navrhuje iba zriadenie jednotlivých
komisíí a nerieši ich personálne obsadenie. K otázke personálneho zloženia sa móžu následne
vyjadriť predsedovia poslaneckých klubov na plánovanom stretnutí 23. septembra 2019. Po ich
dohode rnöže byť následne zvolané mimoriadne zasadnutie zastupitefstva. Odmieta, aby boli
zriadené iba tle komisie. ktoré vyhovujú vedeniu mesta. Pripomenul tiež, že zasadnutie z 20.
decembra 2018 viedla MUDr. Smiešna. Primátor sa domnieval. že zasadnutie holo nezákonné
ako celok. hoci paradoxne nepodpísal len niektoré uznesenia. nic všetky. Na vyjadrenie
okresnej a krajskej prokuratůry museli poslanci čakať 82 dní a obsahuje aj také vyjadrenia ako
to, že primátor sa domnieva, že MUDr. Smiešna nemala mať možnosť hlasovať, ked‘že na seba
prevzala funkciu primátora. Najdóležitejšie je to, že prokurátor síce upozornil na to, že došlo
k určitým pochybeniam. ale nespochybnil zákonnosť zasadnutia. Je preto zodpovednosťou
primátora mesta. že sa neprideľujú mestské byty aje mu jasné, že nepodpíše ani toto uznesenie.
V štatúte mesta sa uvádza, že „návrh na voFbu člena príslušnej komisic predkladá primátor
mesta“, pričom Ing. Cefo navrhuje len zriadenie komisii. Poukázal na to. že v predošlom
volebnom období neprebehla žiadna diskusia ohl‘adom zloženia mestských komisií a niektorí
poslanci sa tak museli stať členmi komisii. o členstvo v ktor-Ých nemalí záujem. Hoci Ing.
Urbanovič prisFúbil. že časom dójde k preobsadeniu týchto komisií. k tomuto kroku nedošlo.

MĽr. Šufliarská — zdöraznila. že zákon je viac ako štatút mesta a v zákone o obecnom zriadeni
sa okrem mého uvádza. že ‚zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteFstvo.“

lnR. Urbanovič — uviedol, že Mgr. Kultan klame, pričom poukázal na to. že v roku 2010, keď
kandidoval za člena mestskej rady, ho Mgr. Kultan nezvolil. Následne zacitoval z rokovacieho
poriadku, v ktorom sa uvádza: „v prípade neskoršieho doručenia móžu byť navrhnuté body
prerokované na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, prípadne móžu byť dodatočne
zaradené do programu samostatne pri schval‘ovaní programu. Súčasne s návrhom bodu
programu rnusia byť doručené aj písomné materiály s odövodnením a návrhom na uznesenie.“
Jemu návrh Ing. Cefa v pisomnej forme v čase jeho predk]adania doručený nebol.

Inu. Lucia Cukerová. poslankvňa mestského zastupiteFstva — podotkla. že v minulom volebnom
období ani vtedajší koaliční poslanci neboli dosadzovaní do kornisií podľa odbornosti a ona
osobne sa vzdala členstva v komisii územného plánovania a v komisii životného prostredia.
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Mur. Kultan — zdóraznil, že vo svojom vystúpení nehovoril nič o zriadení mestskej rady.
K vyjadreniu Ing. Cukerovej uviedol, že vtedajší opoziční poslanci boli do komisií zadeleni
podľa rozhodnutia primátora mesta a napriek prísľubu neskoršej zmeny sa žiadna zmena
neudiala. Pokiaľ chceli mať prístup k informáciám, snažili sav týchto komisiách pracovať.

míz. Blcháč. PhD. — poďakoval sa poslancom za prácu v komisiách za predošlé volebné
obdobie. keď sa mesto rozvíjalo. Tento rozvoj sa zabrzdil. keď sa zmenili pomcry v mestskom
zastupiteľstve. Uviedol, že Mgr. Kultan sa nejme nachádza v role obete, pričom táto poloha je
veľmi nepríjemná. je z nej ťažké vvstúpiť a negatívnym spósobom to ovplyvňuje množstvo
vecí. Poukázal nato, že návrh uznesenia Ing. Cefa jev konštatačnej časti chybný. Na zasadnutí
20. decembra 2018 nepodpisal uznesenie týkajúce sa zmeny rokovacieho poriadku mestských
komisií, keďže bob zmätočné napríklad tým, že mestské zastupiteľstvo chcelo splnomocnit‘
primátora na určité úkony, čo zákon neumožňuje. Preto následne nemohol podpísať ani
uznesenie o zriadení komisií, ked‘že vychádzali z danej zmeny rokovacieho poriadku. Na
zasadnutí 20. júna 2019 bob zriadenie mestských komisií poslancami nesprávne schválené
v rámci pövodného bodu programu 5 názvom „Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej“.
Ani terajší návrh na zriadenie mestských komisií nebude mócť podpísat‘, nakol‘ko v dĎvodovej
správe sú uvedené nezmysly a bude to považovať za protiprávne konanie. Vyzval poslancov.
aby sa v danej oblasti vzdelávali a aby bolí otvorení spolupráci. Zmysel paralelných komisií
vidí v tom, že ked‘že sa poslanci nevedia dohodnúť na zriadení mestských komisií. je potrebné
obrátif sa na tých ľudí. ktorí chcú pracovať v prospech mesta. Tieto komisie budů fungovať
ako poradný orgán primátora mesta.

Mgr. Miroslav Neset. redseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie:

— pozmeňujúci návrh Bc. Rašiho zmeniť názov komisie kultúry na komisiu kultúry a šponu —

schválený (16 za, 4 sa zdržali. 4 nehlasovali);
— uznesenie ako celok so schváleným pozmeňujúcim návrhom — schválené (13 za, 7 proti, 2 sa

zdržali, 2 nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 52/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

6/ NÁVRH KONTROLNEJ ČÍNNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓR4 MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Bc. Ľubomír Raši. poslanec rnestského zastupiteľstva. Uviedol. že vo
svojom návrhu na uznesenie navrhuje, aby mestské zastupitel‘stvo uložilo hlavnému
kontrolórovi mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Jozefovi Fiedorovi vykonať kontrolu procesu
uzavretia zmlúv medzi ňrrnou APERA, s. r. o., ICO: 46 552 308 a mestom Liptovský Mikuláš,
konkrétne: Zmluva o dielo č.l 14/2016!VYST a Zmluva č. 649!2019/VYST, uložilo hlavnému
kontrolórovi pnedbožiť správu o výsledku kontroly na najbližšie rokovanie mestského
zastupitel‘stva a uložilo vedúcej oddelenia mládeže, športu a kultúry PhDr. Dane Guráňovej
predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupitel‘stva zoznarn aktivít vypožičiavateľa,
ktorým mesto Liptovský Mikuláš ako požičiavateľ preukáže naplnenie dohodnutého účelu
nájmu podľa Čl. 2, bodu 1 Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov Č. 134912018/BaNP zo
dňa 28. 12., ato s uvedením: dátumu konania akcie, názvu akcie. spósobu akým bola verejnosť
vopred informovaná o tom, že sa táto akcia bude konať. počet účastníkov na akcii. Následne
prečítal dóvodovú správu k návrhu na uznesenie, v ktorej uvádza, že poslancom mestského
zastupiteľstva je zákonom priznaná možnosť ukladat‘ kontrobné úlohy hlavnému kontrolórovi
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mesta. V zmysle názoru krajského prokurátora Mgr. Petra Hajtmana, je možné, aby poslanci
ukladali úlohy aj vedúcim oddeleni a odborov mestského úradu. Je právom poslancov poznat‘
detaily procesov uzatvárania zmlúv a naplnenie ich účelu.

PhDr. Fiedor — odporučil mestskému zastupiteľstva, aby bola v I. časti návrhu na uznesenie
zmenená formulácia tkajúca sa informovania poslaicov písomnou, respektive mailovou
formou. NavrhoL aby bola zmenená v zmysle zákona, v ktorom sa uvádza. že ..hlavný kontrolór
predkladá správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí.“ Podotkol. že vždy po vykonaní previerky podáva hlavný kontrolór správu
o výsledku kontroly, o ktorej sa může poslaiwc mestského zastupiteYstva oboznámiť priamo
u hlavného kontrolóra.

In. Blcháč. PhD. — uviedol, že odporúčanie PhDr. Fiedora zaznelo neskoro a nemůže byť
zapracované do návrhu na uznesenie.

Mur. Dvorščáková — skonštatovala, že podľa rokovaeieho poriadku v prípade, ak návrh na
uznesenie nie je v súlade 50 zákonom, prípadne s určitými pravidlami, může návrhová komisia
upraviť znenie návrhu na uznesenie tak, aby bol s nimi v súlade.

Ing. Blcháč. PhD. v nadvüznosti na to vyhlásil trojminútovú prestávku.

Ina. Blcháč. PhD. — uviedol. že v důvodovej správe sa uvádza, že „v zmysle názoru krajského
prokurátora Mgr. Petra Hajtmana, je možné. aby poslanci ukladali úlohy aj vedúcim oddeleni
a odborov mestského úradu.“ Podotkol. že konečným arbitrom v takom prípade je vždy súd
a mesto mák dispozícii súdne judikáty, ktoré hovoria o tom. že mestské zastupiteľstvo nesmie
ukladať úlohy vedúcim oddelení a odborov.

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — upravené v zmysle úpravy predloženej
návrhovou komisiou.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (13 za, 2 proti, 8 sa zdržali, I nehlasoval). Uznesenie
bob prijaté pod číslorn 53/2019. Obsah uznesenia je prilohou tejto zápisnice.

7/ SITUÁCIA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU,
DEMÄNOVSKÁ UUCÁ 408i4A, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil MUDr. Michal Luniček, poslanec mestského zastupiteľstva. Uviedol,
že vo svojom návrhu na uznesenie navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo skonštatovalo. že rada
školy pri Základnej škole Demänovská ulica 408!4A. Liptovský Mikuláš na svojom zasadnutí
9. júna 2019 schválila návrh na odvolanie riaditefky Mgr. Emílie Cudej kovej, že rada školy
riadne zdůvodnila návrh na odvolanie a uviedla důvody pre svoje rozhodnutie, že primátor
mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. využil svoju právomoc a neodvolal Mgr.
Emuliu Cudejkovú z funkcie riaditeľa a že primátor mesta vo svojej odpovedi
MsU/Skol!20l9123961-Mger zo dňa 17. 6. 2019 požiadal o preskúmanie opodstatnenosti
důvodov, ktoré uviedla Rada školy, a to konkrétne Státnu školskú inšpekciu. lnšpektorát práce
a hlavného kontrolóra mesta. Vo svojom návrhu na uznesenie d‘alej navrhuje, aby mestské
zastupiteFstvo vyjadrilo znepokojenie nad situáeiou v Základnej škole Demänovská ulica
408/4A. Liptovský Mikuláš, odporučilo primátorovi mesta Liptovský Mikuláš opätovne sa
zaoberat‘ rozhodnutím Rady školy a uložilo vedúcemu odboru školstva predložiť na najbližšie
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rokovanie mestského zastupitel‘stva všetky existujúce výsledky kontrol uvedených v časti I.
bod d) tohto uznesenia. Následne skonštatoval, že rada školy schválila návrh na odvolanie
riaditel‘ky školy pomerom hlasov Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 1. Napriek tomuto primátor mesta
odmietol návrh na odvolanie a ponechal riaditeľku školy vo svojej funkcii. Uviedol, že došlo
k výraznému narušeniu v medziľudských vzťahoch a na škole nie je vytváraná atmosféra
pracovnej pohody. Z pracovno-právneho vzfahu odišlo počas školského roka 2018/2019 sedem
pracovníkov. ďalši sů vo výpovednej Lehote.

Mgr. Miroslav Neset. poslanec mestského zastupiteľstva — uviedol, že nemá informácie o tom,
že primátor odmieta odvolať riaditeľku školy. Na dotknutej škole prebiehajú kontroly
a poslanci by si mali počkať na ich xýsledky.

Mana Jančušová. poslankvňa mestského zastupiteľstva —je zaskočená tým, že sa táto správa
dostala do programu rokovania. Uviedla, že ako zástupkyňa mesta v školskej rade nebola
o danej veci vóbec informovaná, rovnako tak ani d‘alší poslanec Bc. Nemec. Na 30. septembra
2019 je naplánované zasadnutie rady školy amestské zastupiteľstvo by si malo počkať na jej
rozhodnutie. Nerozumie tomu, prečo sa takýto bod objavil v programe zasadnutia aj vzhľadom
nato, že škola začína fungovať po dvojmesačných prázdninách.

Mgr. Dvorščáková — má inforrnáciu. že rada školy zasadala a že bol podaný návrh na odvotanie
riaditel‘ky školy. Myslí si. že pokiaľ zo školy hrornadne odchádzajú žiaci aj učitelia.je potrebné
konat‘.

MUDr. Luníček — podotkol, že vo svojom návrhu na uznesenie len niečo konšlatuje
a upozorňuje na situáciu, nenavrhuje v ňom žiadne konkrétne kroky.

M. Jančušová — nerozumie však tomu, prečo sa má riešiť personálna politika na zasadnuti
mestského zastupiteľstva.

In. Bobák —je členom rady školy, pričom už na jej prvom zasadnutí boli zo strany rodičov
vznesené námietky voči vedeniu školy. Na základe týchto námietok bola zvolaná mimoriadna
rada školy, ktorej su Bc. Nemec nezúčastnil, pričom výsledkom tohto zasadnutia bob odvolanie
riaditel‘ky školy. Jemu osobne napríklad vadil priebeh prvého školského dňa v školskom roku
2019/2020. keď deti po slávnostnom otvorení školského roka odišli hneď domov. Taktiež
poukázal nato, že žiaci dostali riaditel‘ské voľno beztoho, aby o tom boli inforrnovmí rodičia.
že viaceré predmety vyučujú pedagógovia bez aprobácie ana viaceré ďalšie skutočnosti.
Dopočul sa tiež. že pedagógovia sa pred supen‘ízorom \5jadrili, že si nedokážu predstaviť
ďalšiu spoluprácu a poukázal na to, že do danej správy supervizora nemal možnost‘ nahliadnuí.

Ing. Blcháč. PhD. — upozornil Ing. Bobáka, aby na póde mestského zastupiteľstva nepredkladal
neoverené informácie a počkal si na výsledky vyšetrovania školskej inšpekcie.

doc. Mur. Ján Hučík. PhD.. vedúci odboru školstva MsÚ — zdóraznil, že otvorenia školského
roka sa zúčastnil osobne a vyjadrenie Ing. Bobáka o tom, že deti po zahájení školského roka
odišli domov, považuje za klamstvo. On sám mal možnosť vypočuť si názory viacerých strán,
pričom zazneli mnohé hlasy, ktoré si pochvaľujú prácu riaditeľky školy, oceňujú
naprík)ad poriadok so školskými vzdelávacími prograrnami. Uviedol, že niektori zamestnanci
školy prišli o prácu z mých dóvodov. Aby sa predišbo subjektívnemu hodnoteniu, wsvetlenie
poskytne nezávislá štátna školská inšpekcia. Personálne otázky bude riešiť inšpektorát práce,
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na ekonomickú stránku veci sa bol pozrieť hlavný kontrolór mesta. Zdóraznil, že podľa jeho
názoru nenastal žiadny relevantný dóvod na odvolanie riaditel‘ky školy.

Bc. Raši — uviedol, že emócie prevýšili fakty a bol by rád, keby sa všetci prítomní zdržali
esobných invektív. Daný návrh na uznesenie nikoho neodvoláva a ani nevynáša žiadne súdy,
len vyjadruje znepokojenie z danej situácie a požaduje vysvetlenie.

E. Trizna — od roku 2014. keď sa stal poslancem rnestského zastupiteľstva. nepočul podobne
urážlivé vystúpenie aké teraz zaznelo ze strany Ing. Bobáka.

lnu. Matei Géci. poslanec mestského zastupiteľstva — materiál považuje za tendenčný a mrzí
ho, že predkladatelia správy nedali priestor na vyjadrenie samotnej riaditeľke školy. Svojimi
vjadreniami však poškodzujú jej dobré meno bez predloženia relevantných dókazov a bez
stanovisk nezávislých inštitíicií.

Bc. Marek Nemec. poslanec rnestského zastupiteľstva — na základe skúseností s touto školou
z vlastnej rodiny uvicdol, že nepociťuje, že by na škole boli nejaké problémy. Daného
zasadnutia rady školy, které spornínal Ing. Bobák, sa z pracovných dóvodov nemehel zúčastniť.
V pozvánke na jej zasadnutie sa pritorn nenachádzala žiadna zmienka o tom, že súčast‘ou
programu bude aj bod týkajúci sa odvolávania riaditeľky školy.

Ing. Urbanovič — zacitoval z dóvodovej správy, kde sa uvádza, že „primátor mesta Ján Blcháč
odmietel návrh na odvolanie a ponechal riaditeľku školy ve svojej funkci?‘, čím predkladateľ
jasne tlačí primátora k ternu. aby ju zjej pozície odvolal, ato bez relevantných vyjadrení
dotknutých inštitúcií.

1n. Čefe — poznamenal. že pekial‘ zo školy edíde 17 zamestnancov. svedčí to o tem, že nieče
nieje v poriadku.

MQr. Kultan — odporučil vyvarevať sa emócií. ale zamerať sana fakt, že za edvolanie riaditeľky
školy hlasovalo osem členov rady školy. v kterej sa nachádzajú zástupcevia mesta, redičov aj
učiteFskéhe zboru. Na základe tehto je možné vjadriť určité znepokejenie.

ing. Bobák — podetkel. že vedúci odboru škelstva nepredložil správu supervízera.

doc. Mgr. Hučík. PhD. — uviedel, že správa supervízeraje tajná a prístupná iba riaditeľke školy.
On sám a ani členevia rady školy nemajú možnosť do nej nahliadnuť.

1n51. Blcháč. PhD. — zdóraznil, že daný bod programuje úplne zbytečný a iba vniesel vášne de
rekovania. V správe sa okrem mého uvádza, že primátor edmietel rešpektovať návrh rady
školy, če nic je pravda. Postupoval v zrnysle legislativy a ani nernal právernec edvolať
riaditel‘ku školy. Dalej zdĎraznil, že pedľa súdnehe judikátu nemóže rnestské zastupiteľstvo
ukladať povinnosti vedúcim odboru a oddelení.

Mar. Neset — predležil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (13 za, 11 proti). Uznesenie bole prijaté pod číslem
53/2019. Obsah uzneseniaje prileheu tejto zápisnice.
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8/ NÁVRH NA UZNESENIE NA NEVYHOVEME PROTESTOM
PROKURÁTORA SP. ZN. PD 72/19/5505 Zo DŇA 04. 07. 2019 A PD 94/19/
5505-5 Zo DŇA 26. 07. 2019

Správu predložila Ing. Marta Gutraiová, prednostka mestského úradu. Uviedla, že na
základe písomného podania z 13. marea 2018. ktoré podal poslanec Mgr. Ku]tan a kterým sa
domáhal preskúmania zákonnosti postupu mesta Liptovský Mikuláš v súvislosti s vkladom
nelmutel‘ného majetku mesta do obchodného imania obchodnej spoločnosti Mestské športové
zariadenia. s. r. o., ktorej je majoritným 90% spoluvlastníkom mesto, Okresná prokuratúra
Liptovský Mikuláš vec posúdila. predmetné podanie vyhodnotila ako podnet a vybavila ho jeho
odložením. Na základe opakovaného podania Mgr. Kultana z 26. novembra 2018 bota vec ako
opakovaný poduet predložená nadriadenej Krajskej prokuratúre Zilina. ktorá zaujala iný názor,
nestotožnila sa so stanoviskorn Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš a vydala písomný
pokyn, ktorýrn Jej nariadila znovu preskúmať podklady. Okresná prokuratúra viazaná právnym
názorom vysloveným nadriadenou prokuratúrou dodatočne vyhodnotila podnet Mgr. Kultana
ako dóvodný a navrhla, aby mesto prostredníctvom mestského zastupiteľstva zrušilo ním prijaté
uznesenie Č. 19/2018 z 15. februára 2018. Krajská prokuratúra v súvislosti s opakovaným
podnetom uložila prokurátorovi skúrnat‘ aj zákonnost‘ postupu a rozhodovania mesta vo veci
vkladu nehnuterného majetku mesta do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti Mestský
Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s.. pričom prokurátor vydal protest pro(i časti I.
uznesenia Č. 46/2018 z 21. júna 2018, ktor(rn mestské zastupiteFstvo schválilo vklad
nehnuteľného majetku do obchodnej spoločnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský
Mikuláš. a. s. a tiež navrhol. aby mesto prostredníctvom mestského zastupiteľstva zrušilo aj
toto ním prijalé uznesenie Č. 46/2W 8 z 21. júna 2018. Rekonštrukcii futbalového štadióna.
založeniu spoločnosti Mestské športové zariadenia, s. r. o. a vkladu majetku do tejto spoločnosti
predchádzala dókladná príprava. vypracovanie memoranda medzi rnestom, Slovenským
futbalovým zväzom a MFK Tatran, vypracovanie podnikateľského plánu Mestské športové
zariadenia, s. r. o. a schválenie všetkých postupov v rnestskorn zastupitel‘stve. Za naplnenie
memoranda a podnikateľského plánu hlasovalo 20 prítomných poslancov, jeden poslanec sa
zdržal hlasovania. A preto za takejto vysokej podpory sa začal plán naplňať. Súčasťou zámerov
boto aj načerpanie úveru, ktorý bo]o potrebné zabezpečiť majetkom vhodným ako ručenie.
pretože mesto nemóže ručit‘ svojím majetkom inej právnickej osobe. Konkrétne išlo
o vymedzenie celého areálu futbalového štadióna, ktorého hodnota dosiah]a takmer 1,4 mil. €.
Druhý spoločnik. občianske združenie MFK Tatran. ktorý si chcel zachovať 10%-ný podiel
na základnom imaní, však nedisponoval protihodnotou ďalšich 140 000 E. pretože sa už
zaviazal hodnotou 125 000€ na l0%-nom podiele na základnom imaní. Vzhradom na uvedené
objektívne dóvody sa hl‘adalo mé priechodné riešenie, ktoré boto práve vo forme vkladu do
kapitálového Fondu s opatrením, na základe ktorého však nebude mat‘ na tento fond dosah druhý
společník. Takto bol majetok vložený do společnosti Mestské šponové zariadenia. s. r. o.
formou dodatku Č. 2 k spoločenskej zmluve. V súčasnej dobe na tento rnajetok je zriadené vecné
bremeno v rámci dotaČných podrnienok v prospech SF7 po dobu udržateľnosti projektu, t. j. 20
rokov. Spoločnosť s majetkom naktadá a dosahuje príjmy, ktoré slúžia prednostne na splácanie
úveru, čo je tiež v súlade s uznesením o schválení úveru.

Podotkla, že to, Čo nasledovalo od schválenia memoranda o spolupráci medzi mestom
a MFK Tatran o spoločnom financovaní modernizácie mestského futbalového štadióna
uznesením č. 8/2017 až po ukončenie diela, je uvedené v „Analýze procesov a postupov
vedúcich k rekonštrukeii futbalového štadióna MFK Tatran ajej flnancovania v rokoch 2017—
2019“. Mestské zastupiteľstvo sa tejto oblasti intenzívne venovalo a hlasovalo paťkrát a ďalších
päť zasadnutí sa zaoberalo otázkou doflnancovania prác naviac na uvedenom diele. Boto
uzatvorených celkom šestnásť zmlúv a dodatkov a celý proces bol ukončený skolaudovanírn
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stavby a zúčtovaním dotácie 750 000 E. Preinvestovaných bob vysúťažených 1 250 000 €‚
pričom formou vkladu sajednalo o 125 000 E zo strany MFK Tatran a formou úveru, za ktorý
Mestské športové zariadenia, s. r. o. ručia predmetným maetkom, bob preinvestovaných 375
000 E. Predmetný majetok je tiež viazaný k dotačnej zmluve, z ktorej vyplynula zmluva
o zriadení vecného bremena v prospech SFZ, uzavretá medzi spoločnost‘ou Mestské športové
zariadenia. s. r. o. a SFZ. Z uvedeného důvodu bola vypracovaná aj právna analýza vkladu
majetku mesta do obchodnej spoločnosti v súvisbosti s protestom prokurátora Ako vyplynulo
zo záveru právnej analýzy, vklad majetku do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti,
v ktorej je mesto spoločníkom, je možný a preto je odporučené protestu prokurátora
nevvhovieť. Pokiaf zákonodarea priznal mestám a obciam možnosť stať sa spoločníkmi
obchodných spobočnosti. potom im musel priznať aj všetky práva a povinnosti spoločníkov,
iuedzi ktoré patri aj možnosť robiť vklady do kapitálových fondov spobočností. Argumentácia
o ochrane majetku obce pri vklade mimo základného imania a o charaktere tohto vkladu ako
darovania neobstojí. Vklad do základného imania obchodnej spoločnosti nepredstavuje pre
spoločníka zásadne vyššiu ochranu ako vklad do kapitálového fondu spoločnosti. Vložený
majetok sa v oboch prípadoch stáva majetkom spoločnosti. Aj v prípade vkladu mimo
základného imania dochádza k zhodnoteniu podielu obce v spoločnosti — nejde o právny úkon
bez akejkoľvek protihodnoty, a teda nemůže ist‘ o darovanie ako na vec nahliada prokurátor
s odvolaním sa na * 8 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.

Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie uznesenia mestského zastupitel‘stva samo
osebe nespósobuje zánik vlastníctva spoločnosti k majetku, ktorý bol do nej vložený ako
nepeňažný príspevok do kapitálového fondu. Protest prokurátora a rozhodnutie mestského
zastupiteFstva o zrušení svojho póvodného uznesenia nemožno považovať za rozhodnutia,
ktorými by bola záväzne konštawvaná absolútna neplatnosť mestom vykonaných úkonov
v súvislosti s vkladom majetku mimo základného imania spoločnosti. Ak by bola vecne
príslušným orgánom, súdom, konštatovaná absolútna neplatnosť vkladu majetku mesta mimo
základného imania obchodnej spoločnosti. mesto by muselo pristúpiť k potrebným krokom na
obnovenie svojho vlastníctva. Potom právne úkony, ktoré urobila obchodná spoločnosť voči
tretím osobám, by boli rovnako postihnuté touto neplatnosťou — spoločnost‘ nikdy nemohla byt‘
vlastníkom majetku a nemohla v tejto súvislosti vykonávať ani právne úkony. Ak by došlo
medzičasom k scudzeniu majetku, potom vo vybraných prípadoch může byt‘ poskytnutá právna
ochrana dobromyserných nadobúdateľov. Kým nebude konštatované inak, platí stav zapísaný
v katastri. teda vlastníkom majetku je nateraz príslušná obchodná spoločnosť. Vyhovením
protestu sa táto skutočnost‘ automaticky nezmení. Do úvahy je potrebné tiež zobrať skutočnosť,
že prokurátor z vlastného podnetu podal žalobu na súd o určenie vlastníctva k vyššie
spomínanému majetku vloženému do kapitálového vkladu Mestské športové zariadenia. s. r. o.

Podl‘a zákona o prokuratúre, ak orgán územnej samosprávy zisti, že protest je důvodný,
napadnuté uznesenie zruší, alebo podfa povahy veci zmení. Orgán územnej samosprávy je
povinný rozhodnúť o proteste prokurátora do šesťdesiatich dni od jeho doručenia. V rovnakej
[ehote je povinný o tom upovedomiť prokurátora. Aj vzhľadom na různost‘ právnych názorov
prokurátorov. stanovisko mesta ajeho právneho poradcu, vzhľadom na predložené analýzy ako
i spomenutú, na súd už podanú žalobu prokurátora o určenie vbastníctva k vloženému majetku
do obchodnej spoločnosti Mestské športové zariadenia. s. r. o., pričom v konaní súd posúdi
zákonnosť postupu mesta vo veci vkladu majetku do obchodnej spobočnosti. navrhuje
protestom nevyhovieť. Ak mestské zastupitel‘stvo protestu nevyhovie. je prokurátor oprávnený
podať proti uzneseniu žalobu na správny súd v zmysle zákona o prokuratúre.

Mizr. Kultan — uviedol. že mestské zastupiteľstvo obdržabo dva protesty prokurátora. pričom
jeden protest je už aj so žalobou. ktorú podal prokurátor. Prokurátor v nich protestuje proti
nezákonnosti vkladu majetku mesta do mých friem. Jednou je spobočnosť Mestské športové
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zariadenia, s. r. o., ktorá mala za úlohu rekonštruovať futbalový štadión v Okoličnom, druhou
je Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s. Podotkol, že osobne požiadal oboch
zástupcov primátora a prednostku MsU, aby sa pracovne stretli a pokúsili sa nájst‘ dohodu na
spoločnom postupe, ale zástupcovia primátora si nenašli čas na toto stretnutie. Ziadal ich 3.
septembra 2019, najbližší voľný termín si našli 23. septembra 2019, prednostka neodpovedala.
Vedenie mesta predkladá svoje stanovisko a navrhuje nevyhovieť protestom prokurátora. Kým
zdóvodnenie k Futbaluje viac ako podrobné, k zdůvodneniu návrhu, prečo nevyhovieť protestu
v prípade hokeja. predkladateľka nepredložila takmer nič. Skonštatoval, že mesto vložilo do
hokeja aj futbalu majetok tak, ako to zákon neumožňuje. Mesto vložilo do futbalu svoj majetok
v účtovnej hodnote 1,4 mH. € a tým sa kn‘lo prijalie úveru — mesto založilo svoj majetok banke,
ktorá mu dala úver. Do hokeja vložilo mesto pozemky v hodnote 600 000 €. Oba vklady boli
podl‘a prokurátora aj odborného názoru ministerstva %nancií nezákonné. Prokurátor chce, aby
sa tleto nehnuteľnosti vrátili nazad mestu. [ebo ich prevody boli nezákonné.

Následne sa zamyslel nad tým. prečo mesto potrebovalo vložiť majetky do hokeja
a futbalu. Uviedol. že hokej bol už mnohokrát na pokraji finančného krachu a bob potrebné
investovat‘ doň peniaze. V prípade futbalu mesto muselo zaplatíť svoju čiastku 375 000 € na
rekonštrukciu štadióna. Nerozumie pritom tornu, prečo v čase, ked‘ primátor mesta tvrdil, že
mestoje vo vynikajúcej Rnančnej kondícii. vložilo mesto pozemky. ktoi mi následne ručilo za
bankový úver. Myslí si. žeje to preto. že mesto nie jev dobrej finančnej kondícii. Proto muselo
siahnut‘ k riešeniu. ktoré je pre mesto ekonomicky nevýhodné a navyše je nezákonné. Mesto
vložilo nehnuteľnosti do obchodného imania, respektíve do kapitálových fondov, čo zákon
neumožňuje. Zákon umožňuje vklad výlučne do základného imania. Podotkol, že pri
schvaFovani uznesenia vo februári. respektíve vjúni 2018 prečítal všetkým poslancom znenie
zákona a upozornil na nezákonný postup. Stačilo prijať dobre mienenú radu. Udivuje ho aj
postoj hlavného kontrolóra, ktorý má povinnosť strážiť zákonnosť procesov v meste. Pri týchto
veciach nU ako nezasiahol, nekonal.

Skonštatoval. že na hokej a futbal dáva mesto ročne 700 000 €‚ pričom na tieto športy
sa skladajú všetci občania. Je to suma, za ktorú by sa dali opraviť kilometre chodníkov, alebo
postaviť 400 parkovacích miest. Pri futbale prokurátor Mgr. Volkovics rieši zatiaľ iba
nezákonný vklad, no mal by podľa neho preveriť aj na to, či je štandardné, aby sa bral úver
spósobom ako ho zobralo mesto, respektíve Mestské športové zariadenia, s. r. o. Mesto
schválilo úver subjektu. v ktorom nie je jediným akcionárom, a to spósobom, ktorý je za
hranicou zákona. Napriek tomu sa dá situácia ešte zachrániť, majetok reálne existuje a je na
vedení mesta. aby sa pokúsilo o riadnu zákonnú nápravu. Neexistuje podľa neho důvod. prečo
nevyhovieť protestu prokurátora.

Uviedoi. že ešte vážnejšiaje situácia v hokeji. Trúfa si vysloviť osobný názor, že došlo
k tunelovaniu mestského majetku a ven, že prokurátor bude náležite konať. Pripomenu]. že
mesto muselo v polovici roka 2018 zachraňovať hokej, pričom primátor tvrdil, že klub je
v dobrej flnančnej kondícii. Napriek tomu sa vedenie mesta rozhodlo, že namiesto priamej
flnančnej pomoci vloží do hokeja pozemky v hodnote 600 000 €. Nerozumie, na čo rnóžu
hokejisti využit‘ pozemky o výmere 30000 m2 v Okoličnom. Ked‘ mestské zastupiteřstvo vjúni
2018 schvarovalo tento vklad, upozornil na konflikt so zákonom a zároveň vysloviL predpoklad.
že sa nájde niekto. kto dá hokeju pöžičku a za túto póžičku bude hokejový klub ručiť vloženými
pozemkami. Následne sa póžička nesplatí a tak prejdú mestské pozemky do súkromných rúk
za cenu. o ktorej sa nič nevie. čo sa aj stalo. Ked‘že hokejový klub nemnI pnísľub %nančnej
pomoci od mestského zastuphel‘stva ani od sponzorov. mysli si. že zmluvu o póžičke
podpisoval sjasným vedomím, že pbžičku nikdy nesplatí. Poukázal na to. že takýmto spĎsobom
sa pred rokmi ..tuneloval“ aquapark. Mestské zastupiteľstvo nemá predboženú zmluvu
o póžičke, hoci s rozhodovaním poslancov úzko súvisí. Spýtal sa primátora, či sajeho podpis
nachádza na tejto zmluve. Ak áno, celá situácia je aj jeho priamou zodpovednosťou. lebo je
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jasné, že tento „skrytý predaj mestských pozemkov“ pripravil aj on. Domnieva sa, že prokurátor
si bude stát‘ za svojím názorom alogicky podá žalobu, ak tak ešte neurobil. V tejto žalobe bude
navrhovat‘, aby sa pozemky vrátili naspäť mestu. Ak bol totiž neplatný prevod pozemkov
hokeju, neplatný je aj prevod pozemkov ďalším osobám. Osoby, ktoré možno v dobrej viere
získali pozemky, tak nebudú mať ani peniaze, ani pozemky. Vymáhať si škodu budú práve od
mikulášskeho hokeja a od jeho jediného akcionára, teda mesta. Ani v prípade hokeja tak nevidí
důvod. prečo nevyhovieť prokurátorovi. Preto nebude hlasovať za predložený návrh.

Uviedol tiež. že pred deviatimi dňami požiadal prednostku aj vedúcu právneho
oddelenia o zaslanie právnych analýz. ktoré existovali v čase predkladania materiálov.
Prednostka MsU Ing. Gutraiová neodpovedala a Mgr. Iľanovská. vedúca právneho odboru mu
telefonicky potvrdila, že nejaké analýzy a stanoviská mesto malo. Dnes pred]oženou analýzou
je analýza právnej kancelárie Hadbábna, ktorá dlhodobo poberá od mesta mesačný paušál aje
činná aj v mých mestských organizáciách. Osobne vie o dvoch analýzach od tejto kancelárie
a v oboch prípadoch súd rozhodol inak. ako predpokladala analýza. Analýza odporúča mestu
súdne spory, ktoré sa můžu ťahať dlhé roky. Myslí si, že vedenie mesta zavlieklo šport do
vážnych problémov. Spůsobilo žalobu a neistotu v hokeji, aj vo futbale. Len ťažko sa budú
hl‘adat‘ sponzori do hokejového klubu, kde vládne neistota a hrozba súdnych sporov. Ak je
cieľom poslancov udržať v meste hokej a pomčcť futba]u. nemůžu byť ich cieľom súdne spory
a nekonečné naťahovanie sana súde. Ciel‘om musí byť čo najrýchlejšie ukončenie tejto neistoty
a následne poučenie sa do budúcnosti, O takéto riešenie však vedenie mesta nemá záujem.

Na záver zdůraznil, že vždy podporoval a bude podporovať šport v našom meste.
Nebude ale podporovať protizákonnosti ani krátkozraké konania vedúce šport do záhuby. Je
podľa neho jasné, že primátor mesta chce celú situáciu zahladiť. prípadné vyhovenie protestu
prokurátora nepodpíše a o mé riešenie sa nepokúsi. V mestskom zastupiteľstve nie je dosť
hlasov na prelomenie jeho veta, poslanci však urobili maXimum. ked‘ poukázali na problém
a prejavili záujem ho riešiť.

Ing,. Urbanovič — myslí si, že Mgr. Kultan mal svoj prejav pripravený od niekoho mého.
Uviedol, že spomínaného stretnutia sa nemohol z pracovných důvodov zúčastniť a po vystúpeni
Mgr. Kultana sa nezúčastní ani navrhovaného stretnutia 23. septembra 2019.

Ľ. Trizna — Mgr. Kultan robí politiku a škodí mestu. K téme pozemkov pre MHK32 zdůraznil.
že mesto najskör vyhlásilo súťaž. chcelo pozemky predať, ale do tejto súťaže sa nikto
neprihlásil.

Ini. Cukerová — všetci zainteresovaní konali v dobrej vůli. Jej osobne boli predložené dve
právne analýzy. v ktorých sa okrem mého uvádzalo. že vklad do kapitálového majetku
obchodnej spoločnostije absolútne legálny. Dnes sa zrejme situácia obrátila, keďže prokurátor
podal protest proti uzneseniu. Nedovolí si odhadnúť, ako sa celá vec skončí. Je jej však osobne
ľúto. ako sa situácia vyvinuLa. Bola snaha hokeju pomůcť a má cesta vtedy zrejme ani
neexistovala. Vie o tom, že so splatením póžičky sa počítalo. Valné zhromaždenie predstavuje
primátor mesta, ktorý koná a rozhoduje vo všetkých strategických otázkach vrátane
rozhodovania o nakladaní s majetkom a poskytovaní úverov či póžičiek.

Ing. Čefo — prob]ematiku sa pokúsi zosumarizovat‘ krátkym konštatovaním: mesto konalo
protizákonne, bob na to v dobrej viere poslancami upozorňovaně a teraz žiada poslancov, aby
opätovne konali protžzákonne.

Mgr. Kultan — uviedol, že vo svojom prejave sa držal faktov, pričom už vtedy pri hlasovaní
upozorňoval nato, aké problémy můžu vzniknúť. Zvíťazila však samoľúbosť nad zákonnosťou.
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Ing. Repask — podotkol, že protest prokurátoraje potrebné brat‘ vážne, obzvlášt‘ v situácü, ked‘
z neho vychádza žaloba. MFK Tatran sa pokúsil o to, aby bol protest prokurátora vzatý spát‘,
na čo prokurátor reagoval vyjadrením, v ktorom sa uvádza: „V tejto súvis]osti vám oznamujem.
že vášmu podnetu nic je možné vyhovieť. Pre úplnosť ďalej poznamenávarn. že prokurátor
prijatým opatrením žiadnym spósoborn nespochybňuje úmysel a vóľu... Mám dóvod domnievať
Sa, že modernizácia futbalového štadióna nic je bezprostredne obrozená, mesto Liptovský
Mikuláš bude akurát nútené nájsť iný spósob ako poskytnúť za týmto účelorn svoj nehnutel‘ný
majetok.“ Predložil pozmeňujúci návrh. aby návrh na uznesenie bol upravený. respektíve
doplnenÝ v nasledovnom zneni: .‚Mestské zastupitel‘stvo: I. konštatuje. že I. mestu Liptovský
Mikuláš boli Okresnou prokuratúrou Liptovský Mikuláš doručené protesty prokurátora sp. Zn.

Pd 7219/5505 zo dňa 4. 7. 2019 proti bodu č. 11. uznesenia mestského zaswpitefstva
v Liptovskom Mikuláši č. 19/2018 zo dňa 15.2.2018 a sp. Zn. Pd 94/19/5505-5 zo dňa 26. 7.
2019 proti bodu Č. I. uznesenia mestského zastupiteľstva v Liptovskorn Mikuláši č. 46/20 18 zo
dňa 21.6. 2018; 2. protesty prokurátora sp. Zn. Pd 72/19/5505 zo dňa 4. 7.2019 a Pd 94/19/
5505-5 zo dňa 26. 7. 2019 sú dóvodné; 3. Okresná prokuratúra v nadváznosti na uvedené
protesty podala na Mestské šponové zariadenia, s. r. o. dňa 26. 8. 2019 žalobu o určenie
vlastníctva k majetku, ktorý mesto vložilo do spoločnosti na základe uznesenia Č. 19/2018
a ktorý bol zavkladovaný na základe rozhodnutia Katastrálneho odboru Okresného úradu
Liptovský Mikuláš č. V 1965/20 IS a navrhuje vyniest‘ rozsudok. že žalovaná Strana nie je
vlastnikom tohto majetku a vlastníkomje mesto Liptovský Mikuláš; 11. bene na vedomie 1.
protesty prokurátora sp. Zn. Pd 72/19/5505 w dňa 4. 7. 2019 a Pd 94/19/5505-5 zo dňa 26. 7.
2019; 2. právnu analýzu vkladu majetku mesta do obchodnej spoločnosti v súvislosti s
protestom prokurátora; 3. analýzu procesov a postupov vedúcich k rekonštrukcii tbalového
štadióna MFK Tatran ajej flnaneovania v rokoch 2017- 2019; 4. podnet MFK Tatran Liptovský
Mikuláš. ktorým bola oslovená prokuratúra 50 žiadosťou O zrušeme protestu prokurátora
a odpoveď prokuratúry; 5. žalobu Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš Č. Pd 30/19/5505-
20 určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré boli vložené uznesením Č. 19/2018 dňa
15. 2. 2018, proti žalovanému: Mestské šponové zariadenia. s. r. o., Liptovský Mikuláš; lil.
vyhovuje protestom prokurátora sp. Zn. Pd 72/19/5505 zo dňa 4. 7. 2019 proti bodu č. 11.
uznesenia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 19/2018 zo dňa 15. 2. 2018 a sp.
zn. Pd 94/19/5505-5 zo dňa 26. 7. 2019 proti bodu č. I. uznesenia mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Miku]áši č. 46/2018 zo dňa 21. 6. 2018.1V. ruší a) prijaté uznesenie zo dňa 15.
2.2018 Č. 19/2018. b) pňjaté uZnesenie zo dňa 21. 6. 2018 Č. 46/20 18; V. odporúča primátorovi
mesta na najbližšie rokovanie mestského zastupitel‘stva predložiť materiál, ktoršm sa
zákonným spósobom vyrieši situácia mesta Liptovský Mikuláš vo vzťahu k spoločnosti
Mestské športové zariadenia, s. r . o. a Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš. a. s..
VI. ukladá hlavnému kontrolórovi mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Jozefovi Fiedorovi
vypracovať posůdenie Zákonnosti postupov, ktoré budú predložené na prerokovanie v zmysle
bodu V. tohto uznesenia.“

Mgr. Kultan — požiadal o páťminútovú prestávku pred hlasovaním. Podotkol, že mesto boío
opakovane upozorňované aj na právny názor ministerstva financii. Myslí si, že ťahanie mesta
do súdnych sporov povedie k celkovej neistote a bude vytvárať zlý dojem.

Ing. Cukerová — poslanci majú k dispozícii rovnaké právne stanovisko, ako v dobe, ked‘
hlasovali za vklad do kapitálového majetku. Poslancom sa teraz odporúča nevyhoviet‘ protestu
prokurátora. hoci ten uznal, že išlo o nezákonné riešeuie.
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Ing. Blcháč. PhD. —je rád, že poslanci sa tešia z toho, že mesto má nový futbalový štadión a že
sa zrenovuje aj hokejový štadión. Upozornil na príklad z Prešova, kde je zimný štadión
rnomentálne bez strechy a mimo prevádzky a futbalový štadión je rozbúraný a nezačalo sa
s rekonštrukčnými prácami, hoci od vlády dostali 4 mil. E. Spýtal sa, či by preto nebolo lepšie,
keby sa veci nechali voľne plynúť a nehľadal sa problém tam, kde nie je. Zacitoval z listu
okresného prokurátora adresovanému MFK Tatran: ‚.Pövodne som dokonca dospel k záveru,
že postup zvolený mestom je možné vyhodnotit‘ ako súladný so zákonom.K prijatému protestu
prokurátora došlo až po inten‘encii nadriadenej krajskej prokuratúry Zilina, ktorá vo veci
zaujatia stanoviska sa nestotožnila So stanoviskom prokurátora okresnej prokuratúry‘
a podriadenej prokuratúre uložila znova konať a rozhodnúť.‘ Následkom toho podala okresná
prokuratúra žalobu na určenie vlastnictva majetku. Spoločnosti teraz hrozí, že bude musieť
vrátiť dotáciu od SFZ vo výške 750 000 € a tiež zaplatiť banke flnancujúcej úver. Důrazne sa
ohradil voči tvrdeniu Mgr. Kultana. že došlo k tunelovaniu mestského majetku. Majetok
presunutý do hokejového klubu totiž slúžil na jeho rozvoj a podporu. Samotné mestské
zastupiteľstvo v roku 2016 rozhod)o o tom. že klub bude účastníkom najvyššej slovenskej
súťaže. Pokiaľ chce Mgr. Kultan pracovať pre hokejový klub, má rnožnosť si to vyskúšať.
Upozornil však, že za to nie je žiadna odmena a prináša to mnohé starosti. Mesto vložilo
rnajetok do hokejového klubu na základe toho, že sa dostal do záporného vlastného imania
a v takom prípade je povinnosťou štatutárneho orgánu spoločnosti konat‘: bud‘ dať spoločnosť
do konkurzu alebo doň vložiť majetok, aby sa účtovne vlastné imanie dostalo do plusových
čisiel. Na záver uviedol. že mesto mohlo byť vo výrazne lepšej ekonomickej kondícii, pokiaľ
by predošlé vedenie mesta nepredalo Liptov arénu v hodnote 5 mil. E za sumu 650 000 E
u pokial‘ by neprišlo za záhadných okolností o I 0%-ný podiel na akciách akvaparku
Tatralandia, ktorý sa neskör predával za 100 mil. €. Za rozumné riešenie by považoval. keby sa
nevyhovelo protestu prokurátora, ked‘že je hlboko presvedčený o tom, že by súdy rozhodli
v prospech mesta. Bude mat‘ preto problém podpisať uznesenie naformulované podra
predložených pozmeňujúcich návrhov.

Mur. Miroslav Neset. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie:

— pozmeňujúci návrh Ing. Repaského hlasovat‘ o dvoch alternatívach: póvodnej a doplnenej —

schválený (13 za, 7 proti. 3 sa zdržali. I nehlasoval);
— uznesenie — pĎvodná alternatíva — neschválené (10 za, S proti, 6 sa zdržali);
— alternatíva podľa návrhu Ing. Repaského — uznesenie ako celok — schválené (13 za, 11 proti).

Uznesenie bob prijaté pod čislom 55/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

9/ INFORMÁCIA O UPOZORNENÍ PROKURÁTORA NA PORUŠENIE
ZÁKONA Č. 583/2004 Z. Z., NAKOĽKO MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NEPREROKOVALO NÁVRH ZÁVEREČNÉHO
ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2018 V LEHOTE DO
ŠIESTICH MESIACOV PO UPLYNUTÍ ROZPOČTOVÉHO ROKA

Správu predloži(a Ing. Marta Gutraiová. prednostka mestského úradu. Uviedla. že 1.
júla 2019 doručil primátor mesta Okresnej prokuratúre Liptovský Mikuláš podnet, ktorého
obsahom bola nečinnost‘ mestského zastupitel‘stva mesta. ktoré neprerokovalo návrh
záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš v zákonnej lehote. Prokurátor upozornením č.
92/19/5505-5 z 15. augusta 2019 upozornil na porušenie 16 ods. 12 zákona č. 583/2001 Z. z.
o rozpočtovÝch pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, vzhľadom na
skuločnosť. že mestské zastupiteľstvo mesta neprerokovalo návrh záverečného účtu mesta
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Liptovský Mikuláš za rok 2018 v zákonnej lehote do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka, teda do 30. júna 2019. Pri posudzovaní vychádzal z relevantných listinných
podkladov ako pozvánok na zasadnutia, prograrnov zasadnutí, prezenčných listin a zápisníc zo
zasadnutí a uznesení, ktorým mal byť 20. júna 2019 a 27. júna 2019 prerokovaný záverečný
účet mesta. V predmetnej ‘eci prokurátor navrhol oboznámiť mestské zastupiteľstvo na
najbližšom zasadnuti s cieľom do budúcna dodržiavať zákonnú lehotu uvedenú v * 16 ods. 12
zákona č. 583/2001 Z .z. o rozpočtových pravidlách úzernnej samosprávy na prerokovanie
záverečného účtu.

Prokurátor má za preukázané, že mesto Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení
do záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018. ktorého návrh bol v súlade 50

zákonom o obecnom zriadeni zverejnený na úradnej tabuli mesta ana webovom sídle mesta od
3. júna 2019 do dňa podania podnetu. V rámci verejnej diskusie neboli mestu Liptovský
Mikuláš doručené žiadne pripomienky k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2018. V dňoch
10. Jána 2019. 25. Jána 2019 a 27. júna 2019 sa konali zasadnuria mes(ského zas(upíteFstva. na
ktorých nebol prerokovaný záverečný účet mesta. Vo veci je ďalej preukázané, že záverečný
účet mesta za rok 2018 bol schválený bez výhrad mestským zastupiteľstvom až dňa 11. júla
2019 ato uznesením č. 5 1/2019. Podľa * 29 ods. 3 zákona o prokuratúre je orgán verejnej
správy povinný vybaviť upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskór však do 30 dní od
jeho doručenia. Podľa * 29 ods. 4 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej správy zistí, že
upozornenie prokurátora je dóvodné, je povinný v lehote do 30-tich dní odstránit‘ protiprávny
stav a o prijatých opatreniach upovedomiť prokurátora. Podl‘a * 29 ods. 5 zákona o prokuratúre,
ak sa orgán verejnej správy domnieva, že upozornenie prokurátora nic je dbvodné, upovedomí
o tom v lehote do 30-tich dní prokurátora.

Mesto Liptovský Mikuláš svoju povinnosť zostavit‘ záverečný účet mesta za rok 2018
a zverejniť ho obvyklým spósobom splnilo a na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu ho
opakovane predložilo štyrikrát. Do jeho schválenia 11. júla 2019 neobdržalo žiadne vbrady
voči predloženému materiálu, ktorý bol v konečnom dósledku schválený bez výhrad.
Z uvedeného vyplýva nedostatočná znalosť a zodpovednost‘ poslancov pri dodržiavaní
príslušnej legislatívy, konkrétne zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadeni a zákona č.
583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územncj samosprávy. S poukazom na 25 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnorn zriadení je poslanec povinný prehlbovať si vedomosti potrebné na
výkon funkcie poslanca. V sú]ade s týrnto znením zákona mestský úrad pdpravi] a na
ustanovujúcom zastupiteľstve 3. decembra 2018 odovzdal poslancom v tlačenej podobe všetky
základné smernice mesta, v tom aj „Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský
Mikuláš“, vypracované v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
úzernnej samosprávy, schválené mestským zastupiteľstvom 23. júna 2011 v znení dodatku č.
3 schváleného uznesením č. 76/2016 z 23. júna 2016. Dalej aj publikáciu „Miestna samospráva
— základné princípy fungovania III“, v ktorej je i výklad k pravidlám rozpočtového
hospodárenia obce ako subjektu verejnej správy. Okrem toho mesto pre poslancov objednalo
a v období medzi 31. januárom 2019 až 21. marcom 2019 oproti podpisu odovzdalo odborné
publikácie, potrebné k povinnému vzdelávaniu poslancov ‚.Poslanec obecného zastupiteľstva“,
„Rokovanie obecného zastupiteľstva“ a zabezpečilo aj spoločné školenie pre poslancov, ktoré
sa uskutočnilo 3t.januára 2019 a ktorého lektorom bol JUDr. Sotolář.

Vzhľadom na to, že sa preukázalo. že napriek ústretovosti mesta pri zabezpečovaní
odbomej prípravy poslancov títo pd schvaľovaní záverečného účtu za rok 2018 nepostupovali
v súlade s platnou legislatívou, v návrhu na uznesenie sa odporúča primátorovi mesta opätovne
zaslať poslancom na preštudovanie ‚.Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský
Mikuláš“ a informovať prokurátora o tomto opatreni doručením uznesenia o oboznámení
rneslského zastupiteľstva o upozorneni prokurátora a o prijatých opatreniach.
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Inu. Urbanovič — poukázal na to, že ide o typický príklad diktátu poslaneckej väčšiny, ktorý
spósobil, že rnestské zastupitel‘stvo sa musí problematikou opätovne zaoberať. I-Iospodárenie
mesta za rok 20 B boto pritom jedným z naj lepších v histórii.

Ing. Repaský —je potrebné brať do úvahy, že existujú dve strany a obe strany niečo diktujú. Je
potrebné sa pozrieť aj do vlastných radov.

Ing. Šufliarská—poznamenala. že protiprávnv stav bol odstránený 11.júla209.

Ina. Urbanovič — pokiaľ by nevznikol protiprávny stav, neobjavil by sa tento bod na rokovaní
rnes(ského zastupitel‘stva.

Mr. Kultan — spýtal sa predkladaterky, čije mestské zastupiteľstvo povinné vyhovieť
upozorneniu prokurátora a aká škoda vznikla z toho, že záverečný účet mesta nebol
prerokovaný do koncajůna 2019. Poukázal tiež na to, že v správe sa nekonštatuje nič o „zneužití
právomoci verejného činitel‘a“ a upozornil na tvrdenie Ing. Gutraiovej z mailovej komunikácie
„neodbornosť niektorých poslancov sa odrazila i v porušení legislativy pri schvaľovaní
zúverečného účtu s mesačným oneskorením napriek včasnej príprave a predloženiu zo strany
rinančného odboru. čo vyústilo k protestu prokurátora.“ Nešlo o protest prokurátora. ale
o upozornenie. Myslí si, že pokiaF sa predsedovia poslaneckých klubov nebudú stretávať
a spolupracovať, nebude mestské zastupiteľstvo dobre fungovať. Ing. Urbanovič by nemal byť
..hrobárom spolupráce“. Vyzval ho, aby sa predsedovia poslaneckých klubov stretli k téme
rozpočtu na rok 2020 a zriadeniu mestských komisií.

lnz. Urbanovič — aj toto vyjadrenie Mgr. Kultana ho utvrdilo v tom, že nemá význam sa s ním
stretnúť a počúvať diktát zo strany poslaneckého klubu, ktorého je Mgr. Kultan predsedorn.

E. Trizna — uviedol. že je povinnosťou poslancov zúčastňovat‘ sa zasadnutí mestského
zastupiteľstva, pričom členovia poslaneckého klubu, ktorého je Mgr. Kultan predsedom, sa už
viackrát zasadnutí nezúčastnili. Pokiaľ sa v minulosti predsedovia poslaneckých klubov na
niečom dohodli, Mgr. Kultan tieto dohody nedodržiaval.

tn. Cukerová — nemyslí si, že Ing. Urbanovič bude .‚hrobárom spolupráce“, pretože taká vec
ako spolupráca medzi poslancami a vedením mesta v tomto ani v predchádzajúcich volebných
obdobiach nikdy neexistovala.

Mar. Kuhan — E. Trizna nepochopil pointu jeho vystúpenia a zároveň sa ohradil voči tornu, že
by niekto iný písal jeho vystúpenia u prejavy.

Irni. Blcháč. PhD. — upozornil na to, že na 27. júna 2019 zvolal neplánované zasadnutie, aby
mohol byť záverečný účet mesta prerokovaný v zákonom stanovenej lehote. Poukázal tiež na
to, že materiály na toto zasadnutie boli poslancom predložené o týždeň skór. aby mali dostatok
času oboznámiť sa s nimi.

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

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (15 za. 2 sa zdržali, 6 nehLasovali). Uznesenie bob
prijaté pod čísbom 56/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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10/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI
MESTA

Správu predložila Mgr. Anna 1l‘anovská, vedúca právneho odboru MsÚ. Podotkla, že
body 6.1 a 6.2 schvaľovacej časti sú predkladané v súlade s uznesením mestského
zastupiteFstva Č. 44/2013. V prípade bodov 1,4, 5 a 6.2 schval‘ovacej časti ideo dóvody hodné
osobitného zrete]‘a a na job schválenie je potrebný trojpátinový súhlas všetkých poslancov.

Ing. Bobák — vyjadril sa k bodu týkajúceho sa predaja pozemku v prospech spoločnosti JLR
Trade, s. r. o. Podía jeho názoru SU V budťicnosti v danej lokalite zrnení dopravná situácia.
Nenarnieta voči predaju, ale má problém s predajorn pozemku o výmere 600 rn2, ktorý by mohol
zabránit‘ vzniku okružnej križovatky niekedy v budúcnosti.

Mur. Neset — vyjadril sa k bodu týkajúceho sa pozemkov, ktorých odkúpenie požaduje Ing.
Peter Hut‘an. ide o spoluvlastnicky podiel po nebohom bratovi jeho starého otca Petra Hut‘ana,
obyvateľa USA. Predmetný podle] mu bol skonfiškovaný právoplatným rozsudkom v roku
1966 za tzv. nelegáine opustenie republiky, za ktoré bol odsúdený k trestu odňatia slobody
a zároveň bol uňho vyslovený aj trest prepadnutia majetku. Podjel na jeho majetku pripadol
bývalému československému štátu. V roku 1991 bol póvodn rozsudok proti nebohému
zrušený v celom rozsahu vrátane trestu prepadnutia majetku a súčasne boli zrušené všetky
d‘alšie rozhodnutia v tejto trestnej veci. Vzhľadom na tieto skutočnosti predložil pozmeňujůci
návrh znížit‘ kúpnu cenu na 2,5 €/m2.

Mur. Kultan — súhlasí s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Neseta. Požiadal o páťminútovú
prestávku pred hlasovaním.

Inz. Repaský — podporuje pozrneňujúci návrh Mgr. Neseta, pričom poukázal na to, že
v materiáli bol uvedený návrh 1 €.

In. Renáta Todáková. vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ — suma I € nebola súčasťou
návrhu. išlo o požiadavku Ing. Huťana v jeho žiadosti.

Inu. Géci — predložil pozmeňujúci návrh, aby hola kúpna cena pri predaji pozemku Ing.
Huťanovi stanovená na 1 E. Požiadal o stanovisko Ing. Lengyela k téme predaja pozemku
v prospech spoločnosti JLR Trade. s. r. o.

bw. Gabrie] Lenyel. vedúcž odboru životného prostredia a dopravy — uviedo], že spoločnosť
JLR Trade, s. r. o. póvodne požadovala odkúpenie pozemkov až ku železničnej trati. S tým
mesto nesúhlasilo, ked‘že v tejto lokalite sa po preložke železničnej trate počíta s vybudovaním
malej okružnej križovatky. Súčasný návrh je teda taký, že mestu zostáva 40 metrov priestoru
k železničnej trati, čo je dostatočný priestor na prípadné vybudovanie okružnej križovatky.

In. Géci — spo]očnosťou JLR Trade, s. r. o., bol oslovený s požiadavkou o predloženie
pozmeňujúceho návrhu, aby bola kúpna cena taká, ako ju stanovil znalecký posudok, teda 22,79
€ za m2. Pozemokje zat‘ažený inžinierskou siet‘ou aje v ochrannom pásme želez]líc.

Mur. Kuhan — póvodne nechcel podporiť predaj pozemku pre spoloČnosť JLR Trade, s. r. o.,

pokial‘ nebude mať istotu, či zostane dostatok priestoru na vybudovanie okružnej križovatky.
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Vysvetlenie Ing. Lengyela mu danú situáciu objasnilo, pričom v prípade, ak by boli zriadené
komisie mestského zastupitel‘stva, mohla sa táto vec vyriešif prostredníctvom nich.

Ing. Blcháč. PhD. — uviedol, že poslanci dostali materiály s dostatočným predstihom a malí čas
si ich naštudovať. Na základe vyjadrenia Ing. Lengyela nemusí mať Ing. Bobák obavy, či
zostane dostatok priestoru na vybudovanie malého kruhového objazdu.

Mur. Miroslav Neset. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie:

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

Správu predložila Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca flnančného odboru MsÚ.
Požiadala o zmenu v názve návrhu na uznesenie, ktorý má znieť „Návrh na zmeny rozpočtu
mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019“. Uviedla, že prvé tri navrhované rozpočtové zmeny sa
týkajú Financovania školských jedálni, a to v súvislosti s nárastom miezd zamestnancov
a režijných nákladov po rekonštrukcii školských jedální. Stvdá rozpočtová zmena Sa týka
doflnancovania prevádzky mestskej autobusovej dopravy v celkovej výške 96251 E. Zmena
nastala z dövodu zvýšených nákladov na prevádzku MHD, na ktoiýcb má čiastočne podiel aj
zmena cestovných poriadkov.

Mur. Kultan — uviedol. že keď sa schvaľovali podmienky súťaže na mestskú hromadnů
dopravu, boll jednou z podmienok súťaže aj nové autobusy. Na jeho otázku, či si to bude
vyžadovať zvýšené náklady, dostal zápornú odpoveď s Nm. že ich údržba bude lacnejšia o takú
sumu, o akú budú zvýšené oprávnené náklady cez odpisy. Požiadal, aby bob špecifikované,
akou sumou sa na dofinancovaní prevádzky mestskej autobusovej dopravy v celkovej sume
viac ako 96 000 € podieFajú zvýšené náklady z dóvodu obstarania nových autobusov. Návrh
podporí. hoci s nim nic je úplne stotožnený a tiež si nie je istý, či po rozpočtových zmenách
nebudú chýbať flnancie v tých ob]astiach. z ktorých sa teraz peniaze zoberú.

MUDr. Miroslav Bod‘a. uoslanec mestského zastupiteľstva — už v minulosti obhajovaL nákup
nových autobusy a tiež si mysli, že z dlhodobého hľadiska budú náklady na údržbu a opravy
nižšie ako v pripade starších vozidiel.

— pozmeňujúci návrh Ing. Géciho — v bode 11/4 predaj za cenu podľa znaleckého posudku —

schválený (23 za, I sa zdržal);
— pozmeňujúci návrh Ing. Géciho — v bode 11/3 predaj za celkovú cenu I E — návrh

jednomyseľne schválený (24 za);
— uznesenie — časť I. — bez zmeny —jednomyseľne schválený (24 za);
— uznesenie — bod II/l — bez zmeny —jednomyseľne schválený (24 za);
— uznesenie — bod 11/2 — bez zmeny —jednomyseľne schválený (24 za);
— uznesenie — bod 11/3 — so schválenou zmenou —jednomyseľne schválený (24 za);
— uznesenie — bod 11/4 — so schválenou zmenou — schválený (18 za, I proti, 4 sa zdržali. I

nehlasova]);
— uznesenie — bod II/S — bez zmeny — schválený (22 za, 2 nehlasoval);
— uznesenie — bod 11/6 — bez zrneny —jednomyserne schválený (24 za);
— uznesenie — bod 11/6.1, 6.2 — bez zmeny — schválený (23 za, I nehlasoval);
— uznesenie — bod 11/7 — bez zmeny —jednomyseľne schválený (24 za);
— uzncsenie — bod 11/8 — bez zmeny —jednomyseEne schválený (24 za).

Uznesenie bob prijaté pod čísbom 57/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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Michal Paška. poslanec mestského zastupiteľstva — uviedol, že linku č. 14 k obchodnému domu
Tesco bude financovat‘ mesto, rozšíri sa možnost‘ cestovania do mestských častí Palúdzka
a Liptovská Ondrašová a zavedie sa taktová doprava na sídlisko Podbreziny.

Mgr. Kultan — až časom sa uvidí, či budú náklady z dlhodobého hľadiska nižšie. Póvodný
vozový park nebol podľa jeho názoru v takom zlom stave, že by bob nutné využívať úplne
nové autobusy. Nespochybňuje to. že občania si zaslůžia nové autobusy, zaujimajú ho však
náklady na túto zmenu.

Ing. Čefo — upozornil nato. že v štvrtom bode návrhu na uznesenie sa nezhodujů sumy uvedené
v tabuľke a v texte dóvodovej správy. Požiadal preto predkladatel‘ku. aby bola v teXtovej časti
uvedená správna suma pri položke ..Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve“.
Pripojil sa k požiadavke Mgr. Ku1tana aby zaznelo. aké množstvo financií bob %)naložené
z důvodu zmien cestovných poriadkov a aké množstvo z důvodu obnovy vozidlového parku.

Ing. Blcháč. PhD. — pripomenul, že verejné obstarávanie cez externú flrmu, ktorá sa touto
problematikou dlhodobo zaoberá, prebehlo úspešne a zvíťazila v ňom spoločnosť Arriva
Liorbus, a. s. Následne sa vd‘aka elektronickej aukcii cena ešte znížila a mestu sa podarilo
vyjednať 5% zľavu oproti vysút‘aženej cene. Klimatizované autobusy s bezbariérovým
prístupom sú v súčasnosti nevyhnutné pre modemů autobusovú dopravu.

Mgr. Miroslav Neset, predseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie:

— uznesenie — časť I. — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (24 za);
— uznesenie — bod 11/1 — bez zrneny — návrh jednomyserne schválený (24 za);
— uznesenie — bod 11/2 — bez zmenv — návrh jednomyseFne schválený (24 za);
— uznesenie — bod 11/3 — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (24 za);
— uznesenie — bod 11/4 — bez zmeny — návrh schválený (21 za, 2 sa zdržali, I nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod čislom 58/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

12/ NÁVRH NA SCHVÁLENJE SPOLUFINANCOVANJA PROJEKTU
„NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“
V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA 2014—2020

Správu predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Vviedla, že nízkouhlíková stratégia sa bude týkať obnovy budov, osvetlenia, tepelnej
oblasti a dopravy. Mesto získa základnú koncepciu pre stanovenie adaptačných opatrení,
ktorých cieľom je zmierňovanie dopadov zrneny klímy. Výstupom projektu bude okrem
vypracovanej bokálnej nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizovaná koncepcia rozvoja mesta
v oblasti tepelnej energetiky. Stratégia bude vypracovaná externou spobočnosťou, ktorá vzíde
z verejného obstarávaria. Celkové náklady budú 55 764 €‚ 5%-mé spolulinancovanie mesta
predstavuje 2 788.20 E. Realizácia projektuje plánovaná na obdobie od apríla 2020 do augusta
2021.

1n2. Čefo — principiálne nemá námietky voči tomuto projektu, zaujíma ho však, ako prebiehal
prieskum na cenu vypmacovania stratégie. Zaujímalo by ho. ktomá flrma bude daný projekt mobiť
a ako může vzniknúť prípadn neoprávnený výdavok, ku kwrého frnancovaniu sa mesto
zaväzuje v schvaľovacej časti uznesenia.
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Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ — prebehol
prieskum trhu, na základe ktorého bola stanovená výška výdavkov do žiadosti a v prípade, že
bude žiadosť schválená, bude musieť nasledovať samostatné verejné obstarávanie, na základe
ktorého bude vybratá firma, ktorá bude mať oprávnenie na takúto činnost‘. Pokial‘ ide
o neoprávnené výdavky, je možnost‘, že by mohli vzniknúť, ale mestu sa našťastie darí obhájiť
všetky výdavky ako oprávnené. Uviedla, že v príručke k výzvam je v rámci formulácie
podmienky flnančnej spósobilosti presne špeciflkované, čo musí žiadosť obsahovať. V návrhu
bol použitý štandardný model. t. zn., že prípadné neoprávnené výdavky je potrebné schváliť.
ale len v pripade, že vzniknú napr. plánované úspory‘ energií na vvkurovaní. pripadne čistý zisk
v rámci projektu, čo v tomto prípade nie je aktuálne. Z pohřadu výzvy teda nic je nutné, aby
bola v uznesení formulácia o financovaní neoprávnených výdavkov.

lnE. Čefo — predložil pozmeňujú návrh, aby bol zo schvaľovacej časti vypustený bod č. 4.

Mgr. Dvorščáková — zaujímajú ju dek tohto projektu. Financie vo výške takrner 56000€ budú
použité na navrhnutie istých stratégu, ktoré by sa mali neskór zrealizovať. Zaujímaju, či sú do
toho zahrnuté aj nejaké konkrétne aktivity a energetické audity.

Ing. Kormaníková — daná výzva odporúča obsah stratégie. Pójde o analýzy a čiastkové kroky,
nízkouhlíková stratégia bude pred jej implementáciou schvaľovaná v mestskom zastupitel‘stve.
Súčast‘ou je aj koncepcia tepelnej energetiky, ktorá musí byť v zmysle zákona aktualizovaná
každých pät‘ rokov a mesto by ju aj tak muselo vypracovať. Vypracovanie stratégie bude
podmienkou pre prípadné ďalšie čerpanie eurofondov v budúcom programovom období.

Mgr. Miroslav Neset. predseda návrhovei komisie — predhožil na hlasovanie:

— pozmeňujúci návrh Ing. Blcháča vvpustiť bod 11/4 — schválen‘ (18 za, 1 proti, 3 sa zdržali. 2
nehlasovali);

— uznesenie — časť I. — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (24 za):
— uznesenie — časť 11/1.2, 3—bez zmeny — návrh jednomysefne schválený (24 za);
— uznesenie — časť III. — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (24 za).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 59/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

13/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE POSKYTNUTIA POZEMKOV K PODNÁJMU PRE
SZĽH INFRA, S. R. O. ZA ÚČELOM POSTAVENIA MALU ĽADOVEJ
PLOCHY NA TÝCHTO POZEMKOCH A SCHVÁLENIE PODMIENOK
SPOLUPRÁCE So SZĽH INF1U, S. R. O. UVEDENÝCH VO VÝZVE NA
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ K PROJEKTU „PODPORA ROZVOJA
SPORTU“

Správu predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Uviedla, že mesto v stanovenom termíne na predkladanie žiadostí pred]ožilo žiadosť
o vybudovanie malej I‘adovej plochy na sídlisku Podbreziny. Povinnými prilohami žiadosu sú
okrem mého aj čestné vyhlásenie o tom, že mestské zastupiteľstvo schváli poskytnutie
pozemkov k prenájmu pre SZCI-I lnfra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na
tomto pozemku a čestné vyhlásenie o tom, že mestské zastupiteľstvo schváli podmienky
spolupráce medzi SZEH Infra, s.r.o. a mestom Liptovský Mikuláš uvedených vo výzve.
Mestské zastupitel‘stvo by malo taktiež schválit‘ zabezpečenie realizácie a financovania
nevyhnutných prípravných prác a podmieňujúcich investícii (prívod vody. elektrinv a pod.)
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pred dodaním a montážou malej ľadovej plochy. Pred podaním žiadosti mesto uzavrelo
nájomnú zmluvu na predmetné pozemky za účelom vybudovania multifunkčnej plochy
z dotácie SZĽH a jej využívania počas doby nájmu. Nájomná zmluva bola podpísaná medzi
prenajímateľmi (Mgr. Jerguš Bača, Ladislav Bača) a mestom Liptovský Mikuláš na dobu desať
rokov 27. augusta 2019. Pokiaľ mesto nezíska dotáciu, zmluva stráca platnost‘ a účinnosť.
V zmysle výzvy bude investorom a majitel‘om multifunkčnej plochy I 00%-mí dcérska
spoločnosť Slovenského zväzu ľadového hokeja— SZĽH Infra, s.r.o., ktorej mesto poskytne do
podnájmu predrnetné pozemky za symbolickú cenu I € ročne na inštaláciu multifunkčnej
plochy na dobu 10 rokov. Prevádzkovateľom multifunkčnej plochy bude mesto. Mu]tifunkčná
plocha bude v prenájme obce za 5 000 € roěne + náklady za elektrickú energiu a vodu. Po
uplynutí desiatich rokov ostáva multifunkčná plocha s technickým prfslušenstvom majetkom
obce bez ďalšich poplatkov a záväzkov voči SZĽH. Základnými cieľmi projektu sú rozšírenie
hokejovej infraštruktúrv vhodnej k prevádzke prevažne v zimných obdobiach. no slúžiacej aj
pre potreby mých športov (hokejbal. florbal) v letných mesiacoch. zlepšenie korčuliarskej
gramotnosti a zvyšovanie kompetencií pracovnikov s mládežou a učiteFov telesnej výchovy
pracujúcich na základných školách. Rozpočet projektu na jednu multifunkčnú plochu sa
odhaduje na 292 800 E s DPH a vÝber zhotoviteľa muhifunkčnej plochy zabezpečí SZEH Infra
s.r.o. Mesto zabezpečí prípravné investície. ktor ch predbežná kalkulácia je 43 344 E. Prípravné
práce zahřňajú dodávku a montáž vnútroareálového prívodného kábla nízkeho napátia. dodávku
a mornáž odvodňovacieho žľabu a mé. Realizáciou novej modemej multifunkčnej športovej
plochy so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu by mesto ušetrilo náklady
na jej opravy, údržbu, energie a samotnú prevádzku. Súčasná mobilná ľadová plocha má za
sebou už trinásť sezón používania, počas jej prevádzky sa vyskytli problémy najmä s tlakom
v chladiacich hadiciach, ktoré sú za hranicou svojej životnosti. Kvóli tejto technickej poruche
musela byt‘ predčasne ukončená prevádzka Fadovej plochy. Odborná firma vypracovala odhad
na výmenu daných zariadení vo výške 340 000 E. Preto je aj ekonomicky výhodnejšie
vybudovať novů športovú plochu z dotácie.

Mar. Jeruš Bača. poskytovateľ pozemkov k podnájmu pre SZĽI-I Infra. s. r. o. — uviedol, že
príprava súčasnej mobilnej l‘adovej plochy a jej následná demontáž si vyžadovala štyri týždne
prác. ktoré museli vykonať pracovníci VPS. V tomto projekte by zároveň mali byť vybudované
nové mantinely a dodaná elektrická rolba. Ľadová plocha má mať rozmery 40x20 metrov,
súčasné rozmery ihriska sú 52x24 metrov. V rámci telesnej výchovy využívali plochu bezplatne
žiaci základných škól. Podotkol, že do výzvy bob prihlásených 33 miest a obcí z ce]ého
Slovenska. pričom SZĽH plánuje vybudovať 20 plöch. Mesto má zabezpečiť prípravné
investície. ktorých predbežná kalkubáciaje niečo viac ako 40 000 E, avšak je možné, že niektoré
z týchto prác ani nebude potrebné realizovat‘.

M. Paška — poďakoval sa bratom Bačovcorn aj kompetentným pracovníkom mesta za prípravu

projektu. Podotkoh že podobná ľadová plocha bola pred niekořkými dňami otvorená aj
v Lipwvskom Hrádku a má znej veľmi dobit dojem.

Mur. Dvorščáková — projekt sajej páči a rada ho podpori. Zároveň sa vyrieši časť problému.
ktorým sú športoviská v horšom technickom stave. Zaujima ju ohraničenie dotknutého
pozemku a či nejakým spósobom ovplyvní prechod k bávke cez potok Smrečianka.

Mur. Bača — dotknu« pozemok by mal rešpektovať súčasné oplotenie.

MUDr. Bod‘a — spýtal sana využiteľnosť plochy počas letného obdobia a či bude možné na nej
hrat‘ aj naďalej sút‘ažný hokejbal.
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Mpr. Bača — uviedol, že hokejbal na repubhkovej úrovni bude možné hraf aj pri rozmeroch
plochy 40x20 metrov.

M. Paška — plocha má stanovené rozmery 40x20 metrov, ktoré sú vhodné na zlepšenie
korčuliarskej gramotnosti detí a tiežje ich možné využit‘ na rózne dopinkové športy.

Mzr. Miroslav Neset. predseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie:
— uznesenie — časť I. — bez zmeny — návrh schválený (19 za, 3 nehlasovali);
— uznesenie — čast‘ 11/1, 2, 3 — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (22 za);
— uznesenie — časť 111. — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (21 za).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 60/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

14/ NÁVRH NA ZRIADENIE ZDRUŽENIA OBCÍ - CYKLODOPRAVA HORNÝ
LIPTOV

Správu predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsU. Uviedla. že
mestá Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok s obcami Závažná Poruba. Beňadiková.
Liptovský Ján. Uhorská Ves a Podtureň majú spoločný záujem niadiť združenie obcí s názvom
.‚Združenie obcí — Cyklodoprava Horný Liptov“ za účelom realizácie a rozvoja cvklodopravy
a cykloturistiky. Združenie obcí bude oprávneným žiadateľom finančnej podpon‘ najmä na
výstavbu cyklistickej dopravnej trasy prepojenia mesta Liptovský Mikuláš s mestom Liptovský
Hrádok. Na platnosť zmluvy o zriadeni združenia obci je potrebn‘‘ súhlas nadpolovičnej
väčšinv všetkých poslancov každej obce. ktorá je účastnikom zmluvy. Súčasťou zmluvy
o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

MEr. Kultan— návrh podporí. pričom poukázal nato, že mesto je členom veľkého počtu róznych
zdražení.

1n. Blcháč. PhD. — uviedol. že pokiaľ by takéto združenie nebolo zriadené, nemohli by byť na
vybudovanie cvklochodníka použité f5nancie z eurofondov. ide o preventívny krok. samotná
realizácia sa udeje o niekoľko rokov.

Mur. Miroslav Neset. predseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie:
— uznesenie — časľ 1.— bez zmeny — návrh schválený (21 za, 3 nehlasovali);
— uznesenie — čast‘ II/l — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (23 za);
— uznesenie — čast‘ 11/2 — bez zmeny — návrh jednomysefne schválený (24 za).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 61/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

15/ NÁVRh NA ZRIADENIE ZDRUŽENIA OBCÍ - CYKLODOPRAVA
LIPTOVSKÁ MARA

Správu predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ. Uviedla, že
mesto Liptovský Mikuláš a obce Liptovský Trnovec, Liptovská Sielnica, Bobrovník, Vlachy.
Prosiek majú spoločný záujem zriadiť združenie obcí s názvom „Združenie obcí —

Cyklodoprava Liptovská Mara“ za ůčelom realizácie a rozvoja cykbodopravy a cykloturistiky
po severnej strane Liptovskej Mary s napojením na trasu, ktorú pripravuje mesto Ružomberok
v spolupráci s obcami v okrese Ružomberok.
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1n,. Bobák — upozornil, že by boto vhodné do združenia zaradiť napríklad aj obce Liptovské
Matiašovce a Kvačany, ked‘že v ich okolí sa nachádzajú vhodné možnosti na cykloturistiku.

Ľ. Triina — dané združenie sa vytvára podľa toho, v ktorých katastrálnych územiach obcí sa
bude plánovaný chodník nachádzať.

lnz. Bobák —je si vedomý tohto zámeru, ale poukázal na to, aké trasy ľudia využívajú.

Ing. Bicbáč. PhD. — zdöraznil. že trasa danej cyklotrasy je naplánovaná mimo obcí Liptovské
Matiašovce či Huty Ak by mali byť aj ony do tohto zahrnuté, muselo by ísť o novů cyklotrasu.

Mgr. Miroslav Neset. redseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie:

— uznesenie — časť I. — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (24 za);
— uznesenie — časť II/l — bez zmeny — návrh schválený (23 za, I nehlasoval);
— uznesenie — časť 11/2 — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (24 za).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 62/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

16/ KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ZA ROK 2018

Správu predložila Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca finančného odboru MsÚ.
Zhrnula, že je možné sledovať pozitívny vývoj v náraste celkových aktív v konsotidovanom
celku. pričom v medziročnom porovnaní ide o nárast vo výške 8,8 mil E. Pozitivny je aj
dlhodobý trend v poklese stavu pohľadávok. medziročne o 61 000 E, znižovanic úverovej
zadlženosti a nárast vlastného imania, medziročne o 3,6 mil. E. Riziká a prognózy d‘alšieho
vývoja budú ovplyvnené vývojom ekonomiky, rozbodnutiami vlády, monetárnou politikou
Európskej centrálnej banky, stavom a vymáhaním pohl‘adávok a tiež nárastom vlastných
bankrotov.

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

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (14 za, I nehlasoval). Uznesenie bob prijaté pod číslom
63/2019. Obsah uznesenia je príbohou tejto zápisnice.

17/ MONITOROVACIA SPRÁVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ K 30. 06. 2019

Správu predložila Ing. Lenka Debnárová. PhD.. vedúca tnančného odboru Ms.
Zhrnula, že prebytok rozpočtu k 30. júnu 2019 bol vo výške 3 776 119 E, plnenie prijmov na
úrovni 48.19% a čerpanie výdavkov na úrovni 37.34%. Kým plnenie príjmov je približne na
úrovni 50% percent, výdavky sú čerpané menším tempom. Pozitívom je znižovanie úverovej
zadlženosti z 28,37% na 24.53%. Riziká a prognózy ďalšieho tvoja budú ovplvvnené najmä
vývojom ekonomiky a rozhodnutiami vlády v oblasti flnancovania samospráv ako napríklad
schválenie novely zákona o nezdaniteľnom základe dane. čo bude mať priamy vplyv na
zníženie podiebových dani. V roku 2020je taktiež potrebné počítať s vaborizáciou miezd o 10%,
mesto ovplyvnia aj povinnosti týkajúce sa zimnej údržby a povinnej školskej dochádzky.
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Mur. Neset — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté
pod číslom 64/2019. Obsah uzneseniaje prulohou tejto zápisnice.

18/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ,
V KTORÝCH MÁ MESTO MAJETKOVÚ ÚČASt, ZA ROK 2018

Správu predložil Euboš Trizna. zástupca primátora mesta. UviedoL že prehľad
hospodárskych výsledkov bol spracovaný v zmysle účtovných dokladov k 31. decembru 2018,
ktoré boli mestu Liptovský Mikuláš predložené jednotlivými obchodnými spoločnosťami
a k 28. februáru 2019 za spoločnosť Tranoscius. a. s. Mesto Liptovský Mikuláš malo k 31.
decembru 2018 majetkovú účasť v nasledovných obchodných spoločnostiach: Televízia Liptov.
a. s., FIN.M.O.S, a. s., Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., LMT, a. s., Mestský hokejový
klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s., Transocius, a. s. a Mestské športové zariadenia, s. r. o.
Spomedzi týchto spoločností tri dosiahli záporný hospodársky výsledok.

Mar. Kahan — podotkol, že vedenie mesta nie je už päť rokov schopné odpovedať na jeho
otázku. či mesto naozaj dostane od spoločnosti FIN.M.O.S, a. s. v roku 2022 verejné osve(Ienie.
Mesto má v spoločnosti „béčkové“ akcie. z ktorých nebude mať nikdy prospech. K téme
odpredaja technológie tepla poukázal na w. že zo spoločnosti LMT. a. s. ziskava mesto
každoročne približne 170 000 E. Zaujima ho. čije primátor mesta ešte stále predsedom
predstavenstva MHK32. a. s. a následne podotkol. že Ing. Milan Mikušiak ako jeden
z konateľov spobočnosti Mestské športové zariadenia, s. r. o. mu potvrdil, že spoločnosť už
obdržala výzvu na zaplatenie prác naviac, na ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo 140 000 E.
Napriek opätovným žiadostiam nedostal odpoveď, či táto suma už bola poukázaná spoločnosti
Mestské športové zariadenia. s. r. o. Spýtal sa, či sú na zasadnutí prítomní aj členovia dozornej
rady, či výkonného manažmentu z hokejového klubu.

Ing. Blcháč. PhD. — uviedol, že prítomná je Ing. Cukerová, ktorá bola v roku 2018
supervízorkou v hokej ovom klube.

Ing. Géci — uviedol, že sporná pohľadávka od spoločnosti Akord stavby. s. r. o. tÝkajúea sa
spoločnosti Mestské šponové zariadenia, s. r. o. bola odovzdaná projektantovi a stavebnému
dozoru na odsúhlasenie 14. mája 2019.

L. Trizna — povedal. že spoločnost‘ FIN.M.O.S. a. s. mala už v roku 2014 stram viac ako
339 000 E, pričorn realizačnú zmluvu podpísal ešte bývalý zástupca primátora mesta Ing.
Kružliak v roku 2007.

Ing. Cukerová — poukázala na to, že v roku 2018 figurovali v hokejovom klube ako predseda
predstavenstva Ing. Štefan Kurie a členovia predstavenstva MUDr. Oldřich Drahovzal a Ivan
Droppa. Následne uviedla, že ona a Ján Ziak sa vzdali členstva v dozornej rade ešte v roku
2017. Zhodnotila, že rok 2018 bol zložený z dvoch sezón 2017/2018 a 2018/2019.
O strategických otázkach fungovania rozhodoval primátor mesta v osobe jediného akcionára
s tým. že financovanie v príjmovej časti bob zložené z dotáeií na podporu mládežníekeho
hokeja. flnančných príspevkov z Pro-Hokeja. prispevkov reklamných partnerov a zo
vstupného. Sezóna 2017/2018 bola špecifwká v tom, že kyčli rekonštrukcii štadióna sa zvÝšiLi
náklady na dopravu na tréningy a zápasy. či na prenájmy zimných štadiónov v okolitých

28



mestách. Podstatnú čast‘ výdavkov, zhruba jednu tretinu. tvorili odmeny hráčov. Na výstroj išlo
12 — 15%, počítať treba (jež s odmenami pre osoby, ktoré poskytujú servis a služby hráčom.
Uviedla, že hokejový klub fungoval s piatimi až šiestimi rud‘mi a služby pre hráěov bolí
okliesnené. Na základe predloženej správy dosiahli náklady za rok 2018 výšku 930 000 €.
Spomedzi účastníkov najvyššej hokejovej súťaže je MHK32. a. s. jediným klubom so 100%-
nou majetkovou účasťou mesta. Najväčšia záťaž do6nancovania nákladov už roky nie je na
pleciach reklamných partnerov. ale na samotnom meste. Vzťahy medzi športovcami a klubom
upravuje zákon o športe. V roku 2018 ešte neboli zdaňované príjmy športovcov a náklady na
odmeny ešte neboli vtakej tške ako budú v kalendárnom roku 2019. keď sa hráčom
preddavkovou daňou zráža z odmien 20%. PodYa toho. aké množstvo reklám sa nachádza na
ľadovej ploche. mantineloch a dresoch hráčov, je možné si urobiť obraz o Lom, aké množstvo
podnikateFských subjektov má záujern na podpore hokeja v meste. Hokejový klub dosahuje
záporné vlastně imanie už niekoľko sezón po sebe, pričom v roku 2018 sa na mestskom
zastupiteľstve schvaľovala potreba navýšenia vlastného imania, aby sa predišlo ekonomickým
problémom. Tentoraz sa takáto potreba v návrhu uznesenia nenachádza. Hokejový klub
dosiahol v roku 2018 záporný hospodársky výsledok -200 000 E. Nechce sa dožiť toho. aby
bola mestskému zastupiteľstvu o pár mesiacov predložená žiadosť o navýšenie vlastného
imania spoločnosti. Mesto podľa nej nie je schopné flnancovaf hokej a situáciu musí zakaždým
sanovat‘. V lete 2019 mestské zastupiteFstvo nepodporilo projekt. ktorý mohol pomöct‘ hokeju.
Predložila pozmeňujúci návrh, aby holi do uznesenia doplnené dva nové body v zneni: ‚iii.
žiada h)avného kontrolóra mesta 1. vykonat‘ kontrolu hospodárenia Mestského Hokejového
klubu 32 Liptovský Mikuláš, a. s. v zmysle * 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ods. 1 písm. h) so zameraním na zistenie skutočnosti, či sa Mestský Hokejový klub 32
Liptovský Mikuláš, a. s. nachádza v predlžení. či Mestský Hokejový klub 32 Liptovský
Mikuláš, a. s. postupuje v súlade so zákonom Č. 440/2015 Z.z. o športe pri uzatváraní zmlúv
o výkone profesionálnej športovej činnosti a či Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš,
a. s. postupuje v súlade s iegislatívou o zdaňovaní príjmov športovcov preddavkovou daňou;
2. spristupniť poslancom mestského zastupiteFstva v Liptovskom Mikuláši výsledky nkonanej
kontroly na základe 18 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni. IV. odporúča Ing.
Jánovi Blcháčovi. PhD., primátorovi mesta predložiť na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva správu o výsledkoch hospodárenia Mestského Hokejového klubu 32 Liptovský
Mikuláš. a. s. k 30. 11. 2019 a na základe výsledkov kontroly hlavného kontrolóra v MHK
predložiť mestskému zastupiteľstvu informácie o pláne d‘alšieho nakladania s obchodnou
spoločnosťou Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s.“.

Mzr. Kultan — uviedol, že Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že hokejovému klubu boli
pridelené dotácie vo výške 80 000 € v rozpore s VZN mesta. Je presvedčený o tom, že mesto
bude musieť sanovat‘ situúciu v hokejovom klube. ktorý nikdy ani nebol schopný predložiť
relevantné informácie o hospodárení.

Inu. Čefo — je rád, že Ing. Cukerová požiadala o sprístupnenie informácii. Uviedol, že spolu
s Mgr. Kultanom sa ako predsedovia poslaneckých klubov neúspešne pokúsili dostaf
k informáciám, aký je aktuálny stav spoločnosti.

Ing. Reaský — predloženú správu považuje za minimalistickú, z ktorej sa bežný človek vel‘a
nedozvie. Nerozumie tiež tomu, že vedenie mesta nie je ochotné odpovedat‘ na otázky
poslancov k súčasnému stavu v daných spoločnostiacb, ale musia sa striktne vyjadrovať len
k situáeii za rok 2018.
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In. Cukerová— pripomenula, že v auguste 2016 boli poslanci zviacerých strán presviedčaní
o tom, aká výhodná bude účast‘ hokejového klubu v najvyššej súťaži a ako to v očiach verejnosti
spropaguje mesto. Poslanci súhlasili SO vstupom klubu do extraligy, pričom vedeli, aká je
v hokejovom klube situácia.

1n. Géci — k poznámke Ing. Repaského ohradom Liptovskej vodárenskej spoločnosti. a. s.
uviedol, že ním spommnaná advokátska kancelária si nenárokuje vyplatenie 700 000 E za právne
služby.

lna. Repask — poďakoval za odpoveď Ing. Gécimu.

1n2. Urbanovič — vyjadril poľutovanie nad tým, že téma hokeja skÍzla do politickej rovitw.
Poukázal nato. že pri rozhodovaní o vstupe do najvyššej hokejovej súťaže okrem mého zazneli
hlasy z podnikateľského prostredia. že podporia klub sumou približne 200 000 €. Zdóraznil, že
je veľkou vecou to, že sa podarilo zrekonštruovať pät‘desiat rokov starý zimný štadión. pričom
použité na to boli predovšetkým fmancie z externých zdrojov. Následne poukázal nato, že ďalší
hokejový klub v stopercentnom vlastníctve mesta MsHK Zilina zostúpil do nižšej súťaže.
Poslanci neustále kritizujú, no nevedia. aké ťažké je pracovat‘ v športovom klube. Záujem
o pósobenie v klube prejavila skupina okolo Martina Cibáka. pričom v predloženom
memorande sa uvádzalo. že mesto sa zaviaže po dobu štyroch rokov prispievať na chod klubu
sumou 250 000 E ročne. Memorandum však opoziční poslanci nepodporili a projekt sa
neschválil. Mesto pritom mohlo mať ojednu starosť menej.

Ina. Cukerová — hokej podľa jej názoru sklzol do politickej roviny pri schvaľovaní nového
spósobu manažmentu klubu, ked‘ sa poslanci nevedeli dohodnúť, hoci bola reálna šanca niečo
s hokejom urobiť. Zástupcovia podnikateľského sektora síce uviedli, že sa pokúsia zohnať
200 000 E, čo by pri rozpočte 600 000 E na činnosť postačovalo. Rozpočet bol však o 320 000
— 350 000 E vyšší. Zároveň si myslí, že by sa malo rozlišovať medzi profesionálnyrn hokejom
a mládežou,

Mar. Kultan — podľa jeho názoru Ing. Urbanovič nediskutoval k predloženej správe a odkláňal
sa od témy, pričom primátor ho na to vóbec neupozornil. Vedenie mesta investovalo do
rekonštrukcie štadióna približne 2,5 mil. E, hoci l‘udia nehodnotia tieto práce pozitívne. Ziadny
podnikateľský subjekt nebude sponzorovať hokejový klub, v ktorom vedenie mesta spůsobuje
neistotu a možno aj súdne spory.

lna. Bobák — Ing. Urbanovič predviedol ideologický prejav, ktorý nemnI nič spoločné
s hospodárenim spoločnosti. v ktorých má mesto majetkovú účasť. Následne zacitoval zo
zákona o obecnom zriadeni. že .,obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života
obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
a s majetkom štátu. ktorÝ užíva. schvaľovať najdóležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku
a kontrolovať hospodárenie s ním“. Nerozumie preto tomu, keď poslancorn niekto vytýka, že
sa o tieto veci zaujimajú.

Ina. Čefo — uviedol. že Ing. Urbanovič má zo svojej pozicie štátneho tajomníka lepšiu pozíciu
pri získavaní finaiicii ako mí poslanci (napríklad lekán). Spomínanému memorandu chýbala
koncepcia a väčší rozsah poskytnut‘Ých informácií.

Ina. Urbanovič — podotkol, že íinancie by mohol zabezpečiť zo svojej pozície práve [ng. Čefo
a poukázal nato, že spomínané memorandum neprešlo kyčli jednému hlasu zo strany opozície.
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Inu. Blcháč. PhD. — zdóraznil, že hokejový štadión bude prevádzkyschopný na začiatku budúcej
sezóny, pričom poukázal na to, že práce boli financované najmä z externých zdrojov. Pokiaľ sa
poslanecká váčšina rozhodne, že hokej do mesta nepatrí, bude to rešpektovať. Ak však do mesta
patrí, je potrebné ho aj flnancovaf. Pokiaľ by projekt skupiny okolo Martina Cibáka a Jána Laca
dostal od mestského zastupiteľstva dóveru, mohlo mať mesto ojeden problém menej. Na
projekte sa pritom pracovalo dva roky a nevie, či budú mať tito l‘udia ešte opátovný záujem
o prevzatie manažmentu v hokejovom klube. Následne poukázal na to, že mesto je vlastníkom
zimného štadióna, ale jeho prevádzku dalo v minulosti do koncesnej správy inej spoločnosti,
čo mesto stojí veľké peniaze. Upozornil aj na to, že majetok mesta sa za minulý rok zvýšil o 8
mil. € a preto si myslí, že si mesto móže dovolíť podporiť hokejový klub. Vyzval poslancov, že
ak majú nápad, ako pomócť hokeju, móžu ho predložiť.

Následne poukázal na to, že technológia tepla bola predaná o 1 mil. E lacnejšie
v porovnaní so znaleckým posudkom. pričom za pät‘ rokov sa mestu vrátilo približiie 700 000
E. Mesto však prišlo o majetok, ktorý do firmy vložilo. Na valnom zhromaždeni LMT, a. s.,
zaznelo, že v budúcom roku už spoločnosť svojím akcionárom nevyplatí flnancie.
K problematike spoločnosti FIN.M.O.S. a. s. podotkol, že pokiaľ by projekt zostal v pĎvodnom
stave dohodnutom v rokoch 2007 a 2008, mesto by vráti]o spoločnosti akcie a dostalo naspäť
verejné osvetlenie. Problém však nastal v roku 2011. ked‘ mestské zastupiteFstvo zrušilo
původný model. zobralo spoločnosti dodávku elektrickej energie. možnosť opravovať
osvetlenie a zrušilo nájomnú zmluvu na rozhlas. Práve to je príčina možných problémov
v budúcnosti. Nie je si istý. či pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej je reálný a preto pri
podpisovaní uznesenia bude zvažovať, čije v súlade so všetkými pravidlami.

Mar. Miroslav Neset. nredseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie:
— pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej doplniť časť III. a časť IV. — schválený (12 za. 6 proti, I

zdržal sa, 4 nehlasovali);
— uznesenie — časť I — bez zmeny — návrh schválený (18 za, 1 sa zdržal. 4 nehlasovali);
— uznesenie — časť II — bez zmeny — návrh schválený (18 za, 2 sa zdržali, 3 nehlasovali);
— uznesenie — časť III — v zmys]e pozmeňujúceho návrhu — návrh schválený (12 za, 4 proti, 3

sa zdržali. 4 nehlasovali);
— uznesenie — časť IV — v zmysle pozmeňujúceho návrhu — návrh schválený (12 za, 6 proti, 1

sa zdržal. 4 nehlasovali).
Uznesenie bob prijaté pod čislom 65/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

19/ NÁVRH NA ZMENU ZRIAĎOVACEJ LISTINY VEREJNOPROSPEŠNÝCH
SLIJŽIEB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložila Mgr. Anna lľanovská, vedúca právneho odboru MsTí. Uviedla, žeje
potrebné uskutočniť zmenu zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
a to tak, že v článku lIl., ods. 1, písm. f) sa text „Správa a realizácia monitoringu uzavretej
skládky Veterná Poruba“ nahradí textom „Prevádzkovanie Skládky TKO Veterná Poruba“.
Zmena vyplýva z rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia Zilina, ktorá vydala
povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke skládky. Po zapracovaní zmien navrhuje
vyhlásiť úplné znenie zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš.

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie:
— uznesenie — časť I. — bez zmeny — návrh schválený (19 za, 2 nehlasovali);
— uznesenie — časť II. — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (20 za);
— uznesenie — časť 111.— bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (20 za).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 66/2019. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.
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20/ SPRÁVA O STAVE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V PÓSOBNOSTI
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2018

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy.
Uviedol, žeje viditel‘ný trend narastania množstva vznikajúeeho odpadu, no na druhej straneje
pozitívne, že sklúdkovanie tuhého kornunálneho odpadu sa za posledné tri roky udržuje na
približne rovnakej miere. Separovať sa teda dan čoraz viac odpadu, v súčasnosti je to 49.14%
z vyzbieraného odpadu. Práve na základe podielu vyseparovaného odpadu sa podľa zákona
platného od začiatku roka 2018 určuje aj výška poplatkov za skládkovanie komunálnych
odpadov. Mesto vďaka dosiahnutým výsledkom platí najnižšiu sadzbu. Problém vidí s odbytom
niektohch druhov odpadu, ktoré nie jejednoduché umiestniť na trhu a hromadia sav zbemých
dvoroch. ide najmä o LDPE fólie a TAP (tuhé alternatívne palivo). čo je však problém ceiej
Európskej únie, keďže tieto odpady sa v minulosti vyvážali do Cíny. Nástedne uviedol. že
mesto sa naďalej stretáva s problémom čiemych skládok a rieši otázku skládky vo Veternej
Porube. Súčasný stav je taký, že je vydané stavebné povolenie a bude sa pracovať na
zrealizovaní nápravy vzniknutého stavu. Výzvou je dostať sav separovaní odpadov nad úroveň
60%, nakoľko kritériá na určovanie poplatkov za skládkovanie sav budúcnosti ešte sprísnia.

Mr. Šufliarská —poukázala nato, že v správe sa uvádza. že v roku 2018 bol priemer najedného
obyvateľa 623 kg nebezpečného odpadu a 7 kg ostatného odpadu.

Ing. Lengvet — uviedol. že tieto dva údaje boli nedopatrením navzájom zamenené a správne je
623 kg ostatného odpadu a 7 kg nebezpečného odpadu.

Mgr. Dvorščáková — uviedla. že téma nakladania s odpadom rezonuje v spoločnosti
a povedomie o separovaní sa šín najmä na školách. Myslí si však, že by malo byť v záujme
mesta robiť osvetu aj medzi dospelými, keďže ani oni často nevedia, ako správne separovať
odpad. Spýtala sa na možnosť osádzania ďalších podzemných veľkoobjemových kontajnerov
a separovania kuchynského odpadu, ktorý je podstatnou časťou zmesového odpadu.

Mgr. Ľubica Staroňová. poslankyňa mestského zastupitel‘stva — problém vidí v nedostatočnom
zmenšovaní objemu odpadu, najmä plastov a papiera. Odpad sa hromadí vedľa kontajnerov.
Spýtala sa Ing. Lengyela, ako je na tom mesto s rnnožstvom vyprodukovaného odpadu
v porovnaní s ceiosiovenským priemerom.

Inu. Lenvel — nemá prehľad o celoslovenskom priemere, množstvo odpadu sa v súvislosti
$ väčšou spotrebou zvyšuje, zároveň sa však aj viac odpadu separuje. Projekt inštalovania
podzemných kontajnerov na sídlisku Podbreziny považuje za dobit projekt, jde však
o nákladnú záležitost‘. Pokiaľ bude vyhlásená v‘‘zva na ziskanie financií z externÝch zdrojov.
mesto sa do nej zapojí. Od začiatku budúceho roka bude mesto musieť zbierať aj bioodpad,
momentálne sa hFadá vhodné riešenie, ako to zabezpečíť.

Ing. Blcháč — uviedol, že okrem nepravdivej správy o tom, že pracovníkom VPS neboli
vyplatené mzdy za mesiac júl 2019 (boli v plnej výške vyplatené 6. 8. 2019), sa verejnosťou
šírila aj správa o tom, že po meste sa pohybuje zberové auto so ŠPZ okresu Lučenec a robí sa
biznis s odpadom. V skutočnosti však išlo oto, že jedno z vozidiel na zber odpadu sa pokazilo
a lučenecká spoločnosť, ktorá tieto vozidlá opravuje, poskytla náhradné vozidlo.

Mur. Neset — predložil na h]asovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomseľne schválilo (22 za). Uznesenie boto prijaté pod
číslom 67/2019. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.
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21/ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ZIMNÉ
OBDOBIE 2019/2020

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy.
Uviedol, že rozsah výkonov sav porovnaní so zimným obdobím 2018/2019 nemení, nakoľko
mesto musí udržiavať rovnaký počet kilometrov chodníkov. dest. lavičiek či schodov. Minutý
rok muselo mesto reagovať na zmenu zákona týkajúcu sa udržiavania miestnych komunikácii
a boli zakúpené dve vozidlá na údržbu chodníkov. V prípade bežných podmienok sú
zabezpečené dostatočné kapacity personálu aj strojov. v prípade extrémnych podmienok, aké
nastali v predošlom zimrwm období, však móžu vzniknúC určité problémy.

M. Paška — poukázal na to, že by bob vhodné, keby si vodiči vozidiel VPS prešli jednotlivé
miestne komunikácie vo svojom rajóne, aby vedeli, ktoré chodníky je potrebné odhrnút‘ a tiež
by sa podľa neho oplatilo, keby sa využilo zázemie zberného dvora v Okoličnom a separačnej
haly na Podbrezinách, kde by bob možné odstavovať vozidlá a mechanizmy, vďaka čomu by
sa ušetrilo množstvo času potrebného na presun techniky.

Mur. Dvorščáková — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteFstvo návrh schválilo (20 za, I nehlasoval). Uznesenie boto prijaté pod číslom
68/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

22/ NÁVRH ROZVOJA KONCEPCIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA OBDOBÍE 2019—2022

Návrh predložil Ing. Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky MsÚ. Uviedol, že
materiál pozostáva z troch častí: 1. História; 2. Nové požiadavky IS z hl‘adiska legislatívy; 3.
Zapojenie sa do aktuálnych výziev. Vrátil sa do roku 2007, kedy prišli prvé výzvy týkajúce sa
informačných technológii. Vo výzve „Operačné programy, informatizácia spoločností“ holo
mesto Liptovský Mikuláš úspešné, avšak k uzatvoreniu zmluvy nedošlo, pretože riadiaci orgán
rozhodol, že všetkým 28 mestám zmluvy zruší a peniaze použije pre EU. V roku 2015 sa mesto
rozhodlo nešit‘ rozvoj koncepcie informačných technológii za vlastné prostriedky a boba
rozdelená na dve etapy, v rámci ktorých sa podarilo zaviesť do života (mesto Liptovský Mikuláš
boto pilornm mestom a aj lídrom) celú elektronizáciu. počnůc občianskymi preukazmi. t. j.
mesto implementovalo zákon č. 305/2013 Z. L O e-Govemmente na svoje podmienky.
Integrovalo sa tiež na Ustredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) a zabezpečilo
pripojenie na ústredný portál cez vládnu siet‘ GOVNET. Podarilo sa automatizovat‘ tento
systém, to znamená, že centrálny systém doručenej pošty ako spisovej služby je integrovaný na
ústredný portál automatizovane (odosielanie a pnijímanie elektronických dokumentov po
novom). Druhá čast‘ materiálu sa venuje tomu, že mesto musí dodržat‘ d‘alšie zákony, hlavne
zákon o GDPR, zákon o kybernctickej bezpečnosti, zákon o informačných systémoch vo
verejnej správe a niektoré d‘alšie zákony, pričom zabezpečenie všetkých zákonných povinností
si vyžiada určité ňnančné prostriedky. Okrem toho sa mesto chce posunúť d‘alej, t. zn. chce
sledovat‘ určité operačné programy a aktuálne výzvy. V rámci výzvy ‚.Manažment údajov
inštitúcií verejnej správy“ mesto predložilo štúdiu uskutočniteľnosti. ktorá je na posudzovaní
riadiacim orgánom. V pripade. že riadiaci orgán mestu vyhovie. móže sa začat‘ pripravovať
projekt. Dúfa. že mestu sa podaní získat‘ určité pnostriedky z eurofondov a chce sa venovať aj
d‘alším zaujímavým projektom, na ktoré budú vyhlásené výzvy v rámci EU, resp. chce rozšírit‘

33



svoj systém DISS (registratúrny systém) aj na d‘alšie svoje organizácie, za ktoré bude v podstate
táto službu vykonávať.

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

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (18 + 1 poslancov za — na základe slovného
vyjadrenia doplnenie hlasu Ing. Repaskél;o vzhl‘adom na techniclg problém s hlasovacím
zariadením, 1 sa zdržal hlasovania. 1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté pod číslom 69/2019.
Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

23/ ŠTATÚT KLUBU SENIOROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh pred]ožila Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ. Informovala, že
návrh sa predkladá z dóvodu úprav vo viacerých článkoch, ktoré priniesla prax, ale sú v ňorn

zapracované aj podnety a návrhy samotných seniorov. Informovala o jednotlivých čiastkových
zrnenách. Pripomenula. že vzhb‘adom na rozsiahlosť zmien sa predkladá nový Statů! klubov
seniorov mesta Liptovský Mikuláš a navrhuje sa zrušiť platný štatút.

MEr. Neset — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako cebok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (20 poslancov za, I nehlasoval). Uznesenie bob
prijaté pod číslem 70/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

24/ PETÍCIA ZA SCHVÁLEN[E UZNESENIA K SPRÁVE MsZ V LIPTOVSKOM
MIKULÁŠI „OPRAVY A REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
NA ROK 2019“

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Informoval, že
občania v tejto petícii žiadajú. aby bob schválené uznesenie MsZ k predloženej správe.
K petícii bob vyzbieraných I 532 podpisov. z toho platných bob I 352 a neplatných 180
podpisov. Na prešetrenie petície je príslušné mestské zastupiteľstvo, preto mu je tento návrh
predložený na prerokovanie. Co sa týka miestnych komunikácií. myslí si. že poslanci sú
dostatočne informovaní o ich technickom stave. Mestskému zastupiteľstvu boli predkladané
materiály ako .Yasport miestnych komunikácií“ s podrobnÝm technickým stavom a takisto
‚.Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 — 2023. na základe ktorého mesto
následne pripravovalo investičně akcie jednak projekčne, jednak v rámci územných konaní.
stavebných povolení a nakonec realizačne ako návrh rozpočtu pre daný rok. Je potrebné
zohľadňovať to. že mesto sa budovalo v 70-tych — 80-tych rokoch a miestne komunikácie
v súčasnosti dožívajú. Je tu investičný dlh cca 12 — 13 mil. €‚ ktoré treba niekde nájsť a dať
tieto komunikácie do poriadku. Rovnaký problém s investičným dlhom ja na úseku školstva
a mesto hľadabo spósob. ako to zrealizovať bez toho, aby to malo dopad na mé činnosti mesta.
Našiel sa spósob 6nancovania formou výstavby a následného splácania po dobu 10 rokov.
Mesto pokladá tento spósob flnancovania za efektívny — na základe jeho odskúšania v minubom
roku možno konštatovať. že akcie boli zrealizované dobre a za dobré ceny. Preto mesto počítalo
s tým, že aj v tomto roku sa budú investičné akcie realizovať týmto spósobom, ale nakoľko
MsZ realizáciu neschválilo, boba spísaná petícia, o ktorej má MsZ v rámci tohto bodu rokovať.
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In. Čefo — na úvod upozornil na chybu v konštatačnej časti návrhu uznesenia, kde sa uvádza,
že celkovo bob vyzbieraných 1 532 podpisov, ztoho platných boto 1532 aneplatných 180
podpisov — požiadal o opravu počtu platných podpisov. Dalej podotkol, že už v priebehu petície
sa viacerí vyjadrovali, že je napísaná účelovo, pretože už v názve sa uvádza, že ide o petíciu
„za schválenie uznesenia k správe MsZ v Liptovskom Mikuláši Opravy a rekonštrukcie
miestnych komunikácií na rok 2019“. Osobne by sa tiež podpísal pod takúto petíciu, keby ďalej
nebolo uvedené „spósobom ročného splácania po dobu 10 rokov“, s čím opoziční poslanci
neboli stotožnení. Preto predložil pozmeňujúci návrh k tomuto bodu, a to v časti 1. písm. g) za
póvodný text doplniť text „z dóvodu pre mesto nevýhodného modelu flnancovania“ a v písni.
h) za póvodný text doplniť text ‚.pre mesto vhodnejším spósobom flnancovania“. V časti II.
navrhol slovo vyhovuje“ naluadiť slovom „nevyhovuje“ a vypustit‘ text ‚12 dóvodu verejného
záujmu“. V časti III. navrhol upravíť text nasledovne: ..prehodnotiť model financovania
a následne po schváleni v mestskom zastupiteľstve vykonať kroky k zabezpečeniu opráv
a rekonštrukcii miestnych komunikácií formou verejného obstarávania zhotovitel‘a. Konečná
cena diela bude výsledkom verejného obstarávania“.

lnQ. Blcháč. PhD. — ak Ing. Čefo považuje navrhovaný model za nevýhodný pre mesto a pozná
výhodnejší model, odporučil mu, aby ho predložil. Ing. Celé však nič nenavrhuje, ale iba
odmieta a kritizuje to. čo navrhuje vedenie mesta. Zdóraznil. že ak mestské zastupiteľstvo
schváli predložené pozmeňujúce návrhy, bude mať problém toto uznesenie podpísať.

. Trizna — pripojil sak tornu, že zo strany opozicie nieje navrhnutý žiadny výhodnejší spósob
pre mesto. Odporučil Ing. Cefovi predložiť konkrétny model flnancovania. inak jeho vyjadrenie
považuje za populistické.

ln. ČeFo — pripomenul, že aj o tomto budú móct‘ diskutovat‘ na nimi navrhovanom stretnutí
poslaneckých klubov. Keď vedenie mesta pripraví lepší návrh, aj opoziční poslanci pripravia
svoj návrh.

1n2. Blcháč. PhD. — vedenie mesta už svoj model financovania predložilo; pokiaľ s ním
opoziční poslanci nesúhlasia, mali by predložiť lepší model.

Inu. Lucia Cukerová. poslankyňa mestského zastuyiteľstva — predložila pozmeňujúci návrh,
kde odporučila časť III. rozdeliť na písmená a) a b). pričom do písm. b) navrhla nasledovný
text: .‚doručiť poslancom nasledovné dokumenty:
- pasportizácia miestnych komunikácií, odstavných plbch a verejných priestranstiev v meste

Liptovský Mikuláš
- aktuálny stav miestnvch komunikácií s uvedením šírkových a dlžkových parametrov
- plán údržby a opráv miestnych komunikácií. odstavných plóch a verejných priestranstiev

s vyznačením rozsahu. termínov a plánovaných výdavkov na opravy a údržbu
- zoznam miestnych komunikácií. odstavných plóch a verejných priestranstiev plánovaných

na rekonštrukciu
- zoznam vypracovaných projektových dokumentácii
- zoznam miestnych komunikácií. na ktoré boli podané žiadosti o vydanie úzernného

rozhodnutia
- zoznam platných stavebných povolení pre stavebné úpravy miestnych komunikácii.

odstavných plóch a verejných priestranstiev
- podklady k majetkovo-právnym vzťahom k miestnym komunikáciám, odstavným plochám

a verejným priestranstvám s vyznačením pozemkov vo vlastníctve mesta Liptovský
Mikuláš
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- zoznam realizovaných verejných obstarávaní k miestnym komunikáciám. odstavným
plochám a verejným priestranstvám

- zoznam realizovaných prác v rámci údržby. opráv a rekonštrukcií s uvedením rozsahu
prác. termínu ukončenia, vysúťažených cien za dielo a údajov o skutočne vynaložených
nákladoch za realizúciu

- zoznam kolaudácií na miestne komunikácie pre rok 2019“.

Vyjaddla presvedčenie. že takéto dokumenty na mestskom úrade nachádzajú, preto by nemal
byť problém ich poslancom zaslať.

1n. Blcháč. PhD. — opäť pripomenul, že bude mať problém toto uznesenie podpísať vzhľadom
k vyjadreniu poslanca Ing. Cefa.

p. Trizna — podotkol, že v spracovanom pasporte boli rozdelené rekonštrukcie ulíc na určité
roky. Toho je potrebné sa držaf a z toho je zjavné, na ktorých projektoch zamestnanci úradu
pracujú. Je na škodu veci, že v roku 2019 sa projektové dokumentácie, ktoré majú platné
stavebné povolenia a územné rozhodnutia. zastavili, ale je možné presunúť ich na ďalší rok.
Poznamenal, že zamestnanci úradu sa vždy držia toho, čo bulo odsúhlasené mestským
zastupitefstvom.

Ina. Čefo — reagoval na vyj adrenie 1n. Cukerovej o tom, že poslanci by sa prostredníctvom
požadovaných materiálov chceli relevantne a zodpovedne rozhodovat‘ aj pri tvorbe d‘alšieho
rozpočtu. V súvislosti s tým požiadali prednostku MsU. aby im tieto dokumenty pripravila, čo
sa však nestretlo s pochopením zo strany vedenia mesta. naopak. prednostka im v e-mailovej
správe položila otázku, na základe akej právnej opory chcú vstupovať do tvorby rozpočtu.

lne. Cukerová — k vyjadreniu p. Triznu pripomenula, že poslanci dostali pasportizáciu v roku
2017 a napriek tomu, že obsahovala plán aj na nasledujúce roky, žiada predložiť aktuálny stav
všetkých vecí. ktoré predtým vymenovala.

Inu,. Blcháč. PhD. — pokiaľ opoziční poslanci prídu s rozumnejším návrhom ako je model, ktorý
mesto začalo v roku 2018 úspešne realizovat‘, nebude problém ho prijať. Nie sije však istý, či
existuje lepší model ako zaviedlo toto vedenie mesta a vd‘aka ktorému sa už zrekonštruovalo
viacero ulíc.

Mr. Kultan — zdóraznil, že mnohí občania. ktorí podpísali peticiu, si neuvedomujú, že tento
model sa prezentuje ako najlepší návrh len preto, lebo táto póžička sa nezapočitava do
oficiálneho dlhu mesta. Nejde o žiadny výhodný model, ale naopak, je to model predražený.
nevýhodný pre občanov tohto mesta. čo sa dá jednoducho preukázať napríklad tým. aké sú
bankové úroky pre súkromnú firmu a aké sú pre mesto. Požiadavku Ing. Cukerovej na
predloženie uvedených dokumentov podporí. pretože tieto dokumenty tiež požadoval, avšak
prednostka MsU mu odpovedala neadekvátne. Spósob komunikácie vedenia mesta
s opozičnými poslancami považuje za hanebný — nevedia sa dostať k informáciárn a trvá veľmi
dlho. kÝm na čokoFvek. o čo požiadajú. dosanú určitú odpoveď. Požadované dokumenty im
nie sú doručované a na otázky im často nic je odpovedané. Nepredkladá žiadny návrh, dúfa
však, že zástupcovia všetkých poslaneckých klubov sa dňa 23. 9. 2019 spoločne stretnú a prídu
s určitými návrhmi. Vyzval všetkých, aby sa dohodli a pokúsili sa nájsť pre rozpočet na budúci
rok riešenie, ktoré bude výhodné pre občanov.
Na záver sa spýtal náčelníka mestskej policie, čije preverené, že príslušníčka MsP v pracovnej
dobe a v uniforme zbierala na strednej stavebnej škole podpisy pod predmetnú petíciu.
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p. Trizna — k pripomienke Mgr. Kultana, že ide o predražený model, pripomenul, že ak podľa
projektovej dokumentácieje hodnota realizácie 2mil. € a firma dokáže dielo zrealizovať za 1,7
mil. €‚ mesto ušetrí 300 tis. E. Z tohto hradiska ide zo strany Mgr. Kultana o zavádzanie.
Pripomenul, že v roku 2018 bola úspora v rámci rekonštrukcií ciest po verejnom obstarávaní
a následne elektronickej aukcii 17 % z ceny, preto ho mrzí, ak Mgr. Kultan toto považuje za
stratu. Co sa týka modelu flnancovania. vyzval Mgr. Kultana, aby predložil svoj model, podľa
ktorého by určitá banka poskytla mestu bezúročný ůver vo výške 1.7 mil. € na 10 rokov.
Vedenie mesta v podstate takýto model predkladá. ale opoziční poslanci ho nepodporili.

lnE. Bobák — pripomenul. že mestské zastupiteľstvo zodpovedá za to, aby mesto transparentne
nakladalo s 5nančnými prostriedkami. Ak sa na celkové rekonštrukcie plánuje 2 mil. E. ale
súťaž sa vykoná napr. na 600 tis. E, následne sa dodávajú ďalšie práce do hodnoty L7 mil. €
a neskór sú zadané práce naviac, celkové náklady podstatne prekročia plánovanú sumu.

Mir. Kultan — v reakcii na vystúpenie p. Triznu pripomenul, že verejné obstarávanie musí
prebehnút‘ pri každej forme fmancovania (bankový úver, vlastně prostriedky, dodávatel‘ský
úver, atď.), je teda predpoklad, že pri každom verejnom obstarávaní by “znikla určitá úspora.
Co sa týka rekonštrukcie miestnych komunikácií, OTP banka poskytla Cestným stavbám, ktoré
realizovali prvú etapu. úver, ktorý bol úročený 2,3 % — 2,5 % - tento úrok platí mesto v cene
diela. t.j. stavba je oto drahšia. preto je tento model nevýhodný.

Inu. Urbanovič — pripomenul, že v roku 2017 bola schválená pasportizácia ciest a chodníkov
na území mesta, plán ich opráv a rekonštrukcií. V roku 2018 sa mestu podarilo tento plán plniť
a chcelo v ňom pokračovať aj v roku 2019. ale žiaľ. poslanecká väčšina ho neschválila. Dňa
I. 6.2019 vznikla petícia. ktorú za ln dni podpísalo I 532 ľudí, čo bol veľký úspech. Citoval
znenie uvedenej petície, ktorej predmetom bola požiadavka, aby poslanci na najbližšom
zasadnutí mestského zastupiteFstva schválili opravy a rekonštrukcie miestnych komunikáci í na
rok 2019 v celkovom objeme 2 097 663 € spösobom ročného splácania po dobu 10 rokov
formou verejného obstarávania zhotovitera. Zdóraznil, že petíciaje najdemokratickejší spósob
vyjadrenia vóle občanov. Touto formou sa občania vyjadrili jasne a MsZ má rozhodnúť, či
petícii vyhovuje alebo nevyhovuje. Ak jej nevyhovie. minimálne I 532 občanov tohto mesta
bude sklamanýcb. pretože poslanecká väčšina si rekonštrukcie ciest neželá. Tito poslanci robia
len politiku a obštrukcie s tým, že ide o zlý mode], ale na druhej strane nepredložia žiadny iný
model. Tým len znevažujú prácu mesta a vóľu občanov. ktorí sa podpísali pod petíciu s cieFom.
aby sa v rekonštrukcii miestnych komunikácií pokračovalo. Z tohto dóvodu považuje za
zbytočné zúčastňovat‘ sa stretnutia 23. 9. 2019, pretože on osobne na žiadny iný model
nepristúpi. Pod]‘a neho je model navrhovaný mestom najvýhodnejší — nezafažuje zadlženost‘
mesta. ktorá k 30. 6. 2019 dosiahla 24%, čoje historicky najnižšia zadlženosť mesta. Porovnal
to so ZSK. ktorý mák 30. 6. 2019 zad]ženosť cca 40%, čím sa tiež zat‘ažujú aj obyvatelia mesta
Liptovský Mikuláš. Vyzval preto opozičných poslancov, aby nerobili obštrukcie a aby rozhodli
o petícii v prospech občanov tohto mesta.

Mur. Kultan — v súvislosti s vyj adrením Ing. Urbanoviča, že na ině riešenie nepristúpi
a s opozičnými klubmi sa nebude stretávať, podotkol, že takto sa dohoda nerobí. Argument, že
navrhovaný model nezat‘ažuje zadlženost‘ mesta, považuje za nepravdivý. Tento model sa sice
nezapočítava do oficiálneho dlhu mesta, ale úver splácat‘ treba, rovnako ako treba splácať napr.
splátky pne FIN. M.O.S., a. s. Pokiaľ ide o navrhované stretnutie zástupcov poslaneckých
klubov 23. 9. 2019, mysli si, že keď vedenie mesta nechce rokovať. nie je to dobrá cesta
k riadeniu tohto mesta.
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Ina. Blcháč. PhD. — považuje za škodu1 že mesto v súčasnosti nemá 5 mil. E z haly Liptov
Aréna, ktorú bývalé vedenie nevýhodne predalo. Dalej poznamenal, že Mgr. Kultan je úplne
mimo veci a žiaľ, že tým ovplyvňuje aj svojich kolegov a dovádza ich do protizákonných
rozhodnutí ako napríklad v prípade záverečného účtu, alebo tým, že ich doviedol do mestského
zastupitel‘stva nezákonnou volebnou kampaňou.

1n. Bobák — k obviňovaniu, že opoziční poslanci nenavrhli žiadny iný model financovania,
pripomenul. že niekoľkokrát prezentovali, že sú ochotní pristúpif na plán opráv a rekonštrukcií
miestnych komunikácií, ked‘ sa zoberie riadny bankový úver, t.j. za podmienky transparentného
nakladania s 1]nančnými prostriedkami. Vedenie mesta však trvá na svojom a nechce pripustiť
žiadny iný model. Z vvjadrenia Ing. Urbanovičajasne vvplýva. že ide len Oto, aby sa mesto na
verejnosti mohlo prezentovať tým, že zadlženosť klesá, aby boli občania spokoj ní, ale pravda
je úplne má. Je potrebné povedať. že okrem FIN. M.O.S.-u. ciest a futbalového štadióna sú
možno aj mé veci. o ktových MsZ zrejme nevie. kde sú ňnančné prostriedky požičiavané
z rozpočtov budúcich zastupitel‘stiev.

Inu. Blcháč. PhD. — požiadal Ing. Bobáka, aby mu zdokumentoval. aké ďalšie finančně
prostriedkv. ktoré treba splácať. sú na ceste, pretože on ako zodpovedný štatutárny predstavitel‘
mesta o žiadnych nevie.

Ing. Urbanovič — Mgr. Kultan mu svojím vystúpením len potvrdil, že streu utie s ním 23. 9.
2019 by bulo Len zbytočným strácaním času, pretože Mgr. Kultan nie je ochotný pristúpiť na
dobrú a výhodnú vec pre mesto Liptovský Mikuláš. Vyjadril presvedčenie. že mesto zvolilo
dobrú cestu, pretože časť z plánu opráv a rekonštrukcií sa už realizovala a preukázalo sa, že
tento spósob nezaťažuje zadlženost‘ mesta a nic je netransparentný, preto je zbytočné s Mgr.
Kultanom o tom hovorit‘. K vyjadreniu Ing. Bobáka, že predkladali určitý návrh na zobratie
bankového úveru vo výške 2 mil. E, uviedol, že si nespomína na to, že by v priebehu tohto
volebného obdobia niekto predkladal takýto návrh, resp. určitý iný zmysluplný návrh. Pokiaľ
ide o navrhované stretnutie 23. 9. 2019, poznamenal, že jeho čas je drahocenný na to, aby
s Mgr. Kultanom takto neplodne trávil čas.

lnu. Blcháč. PhD. — odporučil opozičným poslancom vrátiť sa do obdobia schvarovania
rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019. keď sa opakovane nezúčastňovali zasadnutí
MsZ a odmietali schválit‘ rozpočet. Jedným z dóvodov boli cesty, ktových rekonštrukciu za
žiadnych okolností nechceli schváliť, pretože je samozrejmé, že táto aktivita zvyšuje popularitu
tých. ktorí ju vykonávajú. Vedenie mesta to však robí vo verejnom záujme a nk sa teraz
navrhuje vylúčiť spojenie ..verejný záujem“ z textu uznesenia, v tom prípade také uznesenie
nemůže podpisať. Záujem opozície je však zrejme iný a chce túto aktivitu ďalej brzdiť. tak ako
ju doteraz zabrzdilo, ale mesto našťastie zabezpečilo určité zdroje a aspoň časť zrealizovalo.
To isté bude mesto robit‘ aj pvc rok 2019 a ak opozícia opät‘ nebude súhlasif, tým len potvrdí,
žeje proti tomu, aby sav tomto meste verejný záujem naplňal cez budovanie ciest, chodnikov
a parkovísk. Pokladá za hazard s obyvatefmi. keď opoziční poslanci ignorujú 1352 platných
podpisov pod petíciou, podobne ako 11. 7. 2019 odignorovali predkladaný návrh na opravy
a rekonštrukcie miestnych komunikácií. pretože stále podozrievajú vedenie mesta z určitého
netransparentného konania. Mgr. Kultanovi ako neekonómovi adresoval vysvetlenie. že pri
trhovom hospodárstve mesto nemusí zaujímat‘, odkiaľ má dodávateř peniaze a nie sú podstatné
ani úroky. ZdĎraznil. že prebehla riadna súťaž, t. j. formou otvárania obálok fl následne
elektronickou aukciou. Ak by túto sút‘až v roku 2018 nevybrali Cestné stavby, mohlaju vyhrať
určitá má firma. Cestné stavby ponúkLi najvýhodnejšiu cenu, pretože sa vzhľadom na svoju
nepriaznivú ekonomickú situáciu snažili súťaž za každú cenu vyhrať. Výhodou pre mesto je,
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že práce sa zrealizujú za nižšie náklady ako by to boto v prípade mého dodávateľa a od koho si
Cestné stavby požičajú peniaze, v tomto prípade nehrá úlohu. Tento model je podľa jeho názoru
jedinečný a pre mesto výhodný. Mesto by však nemuselo k nemu pristúpiť, keby malo
k dispozícii peniaze, o ktoré v minulosti prišlo.

Mr. Neset — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej — do časti III. doplnit‘ bod b) vo v ššie uvedenom rnení
— schválený (12 poslancov za, 6 proti, 1 sa zdržal hlasovania. 3 nehlasovali);

— pozmeňujúci návrh Ing. Cefa — v časti I. písm. g) a h) doplniť text vo vyššie uvedenom zneni
a v časti II. upraviť text vo vyššie uvedenom znení — schválený (12 poslancov za, 2 proti. 2
sa zdržali hlasovania. 4 nehlasovali);

— návrh uznesenia ako celok so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi (11 poslancov za, 6 proti,
5 nehlasovali) — neplatné hlasovanie (porucha hlasovacieho zariadenia Ing. Bobáka);

— opakované hlasovanie o návrhu uznesenia ako celku — návrh schválený (12 poslancov za. 6
proti, 4 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 71/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

25/ PETÍCIA PODĽA ZÁKONA Č. 85/1990 ZB., VYJADRUJÚCA NESÚHLAS
S VYBUDOVANÍM KOMUNIKÁCIE V M. Č. MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
- V PALÚDZKE, KTORÁ BY SPÁJALA CESTNÚ KOMUNIKÁCIU NA
DEMÄNOVSKEJ ULICI S ÚZEMÍM KAMENNÉHO POĽA ÷ ŽIADOSt
O PRELOŽENIE ŠTÁTNEJ CESTY Č. 1/18

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengvel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ. Uviedol, že
k tejto peticii bob vyzbieraných 180 podpisov na 20 petičných hárkoch. z toho neplatné boli 4
podpisy. Petícia sa zaoberá nesúhlasom s výstavbou spojnice Kamenného pol‘a s Demänovskou
ulicou a k nej je priložená aj žiadosť o preloženie štátnej cesty 1/18. Súčasťou materiálu sú
odborné stanoviská útvaru hlavného architekta a odboru ZP a dopravy. ktoré podrobne
popisujú, na základe čoho sa investícia komunikácie cyklochodníka. chodníka pre peších
a verejného osvetlenia pripravuje. Podotkol, že územný plán ako základný stavebný dokument
mesta počíta s týmto dopravným napojením Kamenného poľa. Je to z dóvodu, že dopravné
riešenie v územnom pláne boto spracované na základe územného generelu dopravy, čo je
dokument spracovaný jedným z najväčších odborníkov na dopravu na Slovensku, spoločnosťou
Dopravoprojekt, ktorá posudzovala vývoj dopravnej situácie v meste. Na základe toho
navrhovala dopravný systém výhl‘adovo na nasledujúcich 20 — 25 rokov stým, že táto
komunikácia mala byť vybudovaná v roku 2020. ato z dóvodu, že sa predpokladal rozvoj
výstavby na Kamennom poli v takom tempe ako sa rozvíja a existujúce napojenie z cesty 1/18
už kapacitne nepostačuje. Kamenné pole akc cebok má byť v zmysle územného plánu napojené
z troch strán —jedno by malo byť eXistujúce napojcnie. druhé je sporné napojenie, voči ktorému
je spísaná petícia a tretie je napojenie Kamenného poľa s budúcou železničnou stanicou — toto
sa plánuje realizovať ako súčasť prebožky železnice. To znamená, že keď sa plánoval rozvoj
Kamenného poFa, musel sa plánovat‘ aj rozvoj infraštruktúry k tomu prináležiacej. Ak sa MsZ
uznesie na tom. že vyhovuje petícii, znamenalo by to, že ide proti územnému plánu, ktorÝje
spracovaný na základe odborných posudkov a vývoja dopravy v meste Liptovský Mikuláš. Co
sa týka požiadavky na preložku cesty 1/18, nic je to v kompetencii mesta, pretože mesto
Liptovský Mikuláš nie je správcom, ani majiteľom tejto cesty. Jej prebožka sa pripravuje
v súvislosti s prebožkou železničnej trate a flnancovaťju bude ministerstvo bud‘ cez eurofondy
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alebo zo svojich prostriedkov. Mesto může v tejto veci vystupovat‘ iniciatívne, čo aj robí — so
Slovenskou správou ciest komunikuje od bežných opráv výtlkov až po takéto veľké investičné
akcie. Súčast‘ou materiálu je aj požiadavka na prípravu projektovej dokumentácie na preloženie
cesty 1/18 mimo zastavanej časti m. Č. Palúdzka, avšak o termíne realizácie a zdrojoch mesto
nerozhoduje.

Inu. Blcháč. PhD. — pripomenul. že medzi Demänovskou ulicou, popod diaľničný privádzač.
až na Kamenné pole má byť v zmvsle územného plánu a generelu dopravy vybudovaná
komunikácia vrátane chodníka pre pešich a cvklochodníka. Toto bob požadované od investora,
ktorý v danej lokalite kúpil pozemky a v zmysle územného plánu si pripravuje projekty. Pokiaľ
ide o peticiu. uviedol, že mesto sa po doručení petície akéhokoľvek druhu snaží prizvať na
rokovanie minimálne petičný výbor. V tomto prípade sa rokovania zúčastnilo približne 20 ľudi
a bob jasne prezentované, že ak nebudú súhlasiť s vybudovaním cesty, nebude možné
vybudovať ani chodník. cyklochodnik a verejné osvetlenie. čo je mestu osobitne ľúto. pretože
spoločnost‘, ktorá odkúpila pozemky, hola zaviazaná tým, že celá táto infraštruktúru vybuduje
na vlastné náklady a následne ju odovzdá do správy mesta. Pre mesto je to výhodná pozícia,
bude však záležať na tom, ako sa MsZ rozhodne naložiť s touto petíciou. Ak nebude súhlas
aspoň s jednosmernou cestou, investor si svoje stavby napriek tomu postaví, ale nevybuduje ani
chodník pre peších, ani cyklochodník. V tom prípade by mesto muselo dané pozemky od
investora odkúpiť a vybudovať chodník, na ktorý by bob potrebných veľa finančných
prostriedkov. Po uvedenom stretnutí s petičným výborom nadobudol dojem, že došlo
k vzájomnému pochopeniu sa aspoň pokiaľ ide ojednosmernú cestu. Mesto však nemůže
brániť tomu, ak je verejný záujem proti ceste, ale je potrebné upozorniť MsZ na riziká s tým
spojené. To znamená, že ked‘ MsZ petícii nevyhovie, mesto bude mať jednosmernú cestu,
cykbochodník a chodník v krátkom čase bezplatne. Ked‘ petícii vyhovie. zabráni výstavbe cesty.
ktoráje v zmysle generelu dopravy a územného plánu naprojektovaná a sú vykúpené pozemky.
V tom pdpade nebude vybudovaný ani chodník, ani cyklochodník. prípadne budú vybudované
za veľkých nákladov mesta do budúcnosti.

ln. Bobák — vrátil sa k 3. 6. 2019, kedy občiansky klub o tejto problematike rokoval a bob
doručené uznesenie Č. 1/2019 občianskeho klubu. ktorý nesúhlasí 50 zámerom vybudovania
dvojsmernej cestnej komunikácie z ulice Demänovskej k Tescu popod diaľničný privádzač.
Ďa]ej ako podporu uvádzajú, že osobne pán Blcháč dtm 24. 5. 2007 podpísa] memorandum
s obČianskym združením Naša Palúdzka o akceptácii ich požiadaviek pri budúcej realizácii
komunikácie v tejto lokalite. Okrem toho upozornil, že hluková štúdia už v roku 2004 potvrdila,
že je prekračovaná povolená hranica hluku v tejto lokalite, preto sa občania výstavbe cesty
bránia. Jedná sa o to, aby ich kvalita života nebola znehodnotená pod mieru únosnosti. Dalej
upozornil, že v územnom pláne je popod diaľničný privádzač v uvedenom úseku zakreslená
jazdecká trasa, cyklochodník i cestná komunikácia, ale určite nie je zakreslený chodník pre
peších. Mesto sa musí prispůsobiť danej situácii a zamerať sa na to, aby obČania v mestskej
časti Palúdzka, z ktorých mnohí majů v uvedenej lokalite pozemky abebo ukončenia svojich
pozemkov, mali k týmto pozemkom prístup.

V súvislosti s predloženým návrhom na uznesenie predložil pozmeňujúci návrh. ato
doplnenie bodu č. 111. v znení: „MsZ odporúča primátorovi mesta pre vyriešenie vzniknutej
situácie ohľadom prepojenia mestskej časti Palúdzka s územím Kamenného poFa vstúpiť do
rokovania s osobami oprávnenými pre styk s orgánom verejnej moci v zmysle 3 Zákona
o petičnom práve Č. 85/1 990 Zb. Výsledok dojednania vybudovania dopravného prepojenia by
mal mať čo najmenší vplyv na kvalitu života občanov v okolí dopravného prepojenia
a nevytvárať následné problémy na križovatke ciest Demänovská — Palúčanskú. O výsledku
rokovaní informovať mestské zastupiteľstvo.“
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Na záver poukázal na neúnosnú dopravnú situáciu pri výjazde z Demänovskej ulice na
hlavnú cestu č. I/lB, kadiaľ si vodiči skracujů cestu z Kamenného poľa, ale aj v opačnom smere,
kde ohrozujú hlavne peších. Pokiaľ mesto neurobí v tomto srnere príslušné opatrenia, hrozí
riziko vzniku mnohých kolízií.

V súvislosti s podanou peticiou vyzval kompetentných k tomu, aby sa dojednal dobrý
variant. ktoiý bude akceptovatel‘ný a bude v prospecb občanov. Navrhol, aby sa vyhovelo
občasiom a ďalej sa rokovalo o podmienkach, ako túto vec vyriešiť pre prospech všetkých.

. Trizna — je si vedomý toho, že občania bývajúci v časti. kde sa má stavať cesta, nie sú
spokojní s týmto zámerom. Podobnú skúsenost‘ má z Liptovskej Ondrašovej, kde sa plánuje
nová výstavba rodinných domov. popri ktorÝch má viesť obojsmerná cesta. Po viacerých
rokovaniach sa mesto s investorom dohodlo na tom, že cestu čiastočne odkloní, čo bude
prijateľné pre obe strany. V prípade mestskej časti Palúdzka primátor mesta už predostrel
variant, že namiesto obojsmemej by sa zriadila len jednosmerná ulica s tým, že investor by
vybudoval kornunikáciu. cyklochodník i chodník prc peších vrátane verejného osvetlenia, čo
by pri danej dlžke predstavovalo hodnotu cca 250 tis. € a mesto by k tejto komunikácii prišlo
v podstate zadarmo. V tomto prípade sa mesto na jednej strane má postaviť za občanov, ktorí
nie sú spokojní. ale na druhej strane sa má postavit‘ aj zato, že niekto vybuduje majetok za cca
250 tis. € a za 1 E ho odovzdá mestu.

Mgr. Kultan — za poslanecký klub požiadal pred hlasovanim o päťminútovú prestávku.

Bc. Nemec — reagoval na Ing. Bobáka ohl‘adom komplikovaného výjazdu z Demänovskej ulice
na cestu I/lB — pripomenul, že tento výjazd bol žiaľ skomplikovaný aj nešťastne postaveným
priechodom pre chodcov s ostrovčekom.

Ing. Blcháč. PhD. — upozornil, že text pozmeňujúceho návrhu poslanca Ing. Bobáka predložený
v písomnej forme nie je totožný stým, čo povedal. V súvislosti stým, že Ing. Bobák sa dotkol
jeho osoby a memoranda podpísaného v roku 2007, pripomenul, že v zmysle vtedy platného
územného plánu hrozilo, že cesta 1/18 bude viesť popod diaľnicu do Liptovského Mikulášu,
poza objekt bývalého Státneho majetku, čo by si vyžiadalo aj asanáciu niekoľkých domov,
d‘alej smerom na východ po severnej strane diaľnice. S týmto riešením nesúhlasilo občianske
združenie Naša Palúdzka a žiadalo, aby mesto tomu zabránilo, čo sa aj stalo. To znamená, že
mesto si splnilo svoj záväzok, vylúčilo tento zámer z územného plánu a navyše v roku 2008
dalo na svoje náklady vypracovať štúdiu, ako cestu 1/18 pri m. Č. Andice—Benice pripojiť
smerom na Demánovú s tým, že by sa tam zriadil kruhový obj azd. Bob vydané územné
rozhodnutie na cestu popri železnici od Demänovej do OkoliČného, po most do Závažnej
Poruby, ale žiaľ, zo známych dóvodov a za známych aktivistických okolností sa celý projekt
pozastavil. Podľa póvodného plánu už na budúci rok mala byť prekládka železnice spolu
s cestou hotová, žiaľ, niekomu veľmi záležalo na tom, aby sa tento zámer nepodaril. Stúdia
však existuje a mesto naďalej rokuje s Ssc o možnosti preložky cesty 1/18, čomu by muselo
predchádzať vykúpenie pozemkov, spracovanie projektovej dokumentácie a vydanie úzernného
rozhodnutia a stavebného povolenia. Mesto si teda svoju prácu urobilo a on ako primátor si tiež
všetky záväzky splnil, čo móžu potvrdiť aj zástupcovia združenia Naša Palúdzka.
K pozmeňujúcemu návrhu Ing. Bobáka podotkol, že ak poslanec niečo vo svojom vystúpení
povedal a niečo mé predložil písomne, je to jeho problém. Ukončil rozpravu k tomuto bodu
a na žiadosť poslaneckého klubu vyhlásil pät‘minútovú prestávku.

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bobáka doručený
návrhovej komisii v písomnej forme. Pripomenul, že Ing. Bobák v rámci svojho vystúpenia
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nečítal časť 11., ale on ju prečíta z písomného návrhu. Podotkol, že oproti póvodnému návrhu
Ing. Bobák navrhuje v časti II. slovo „nevyhovuje“ nahradiť slovom „vyhovuje“. Taktiež
navrhuje doplnit‘ časť 111. v znení. ktoré predniesol v rámci svojho vystúpenia.

Mestské zastupiteľstvo predložený pozmeňujúci návrh schválilo (13 poslancov za, 4 sa
zdržali hlasovania, S neh] asovalo).

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — so schválenou zmenou.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (13 poslancov za. 5 sa zdržalo hlasovania. 5
nehlasovali). Uznesenie boto prijaté pod číslom 72/2019. Obsah uznesenia je prulohou tejto
zápisnice.

26/ NÁVRH VZN Č. .../2019 O MIESTNYCH DANIACH

Návrh predložila Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsU.
Pripomenula, že ide len o formálnu zmenu, za účelom uvedenia VZN do súladu so zákonom.
Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote a neboli k nemu podané žiadne pripomienky.
Jediná zmena v sadzbách je v časti „verejné priestranstvá“ — vymedzenie priestoru 12 m2 pre
podnikatel‘ské subjekty.

Mur. Neset — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (19 poslancov za, 2 nehlasovali). Všeobecne záväzné
nariadenie bob prijaté pod číslom 9/2019/VZN.

27/ NÁVRH VZN Č. .J2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Návrh predložila Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelenia daní apoplatkov MsÚ.
Uviedla. že návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote a neboli k nemu podané žiadne
pripomienky. V tejto fbrmeje VZN platné od L 1.2015 — rovnako platí aj poskytovanie úľav.

Mur. Neset — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh jednomyseľne schválilo (21 poslancov za). Všeobecne
záväzné nariadenie bob prijaté pod čísbom 1012019/VZN.

28/ INFORMÁCIA O VÝSLEDKU KONTROLY NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO
ÚRADU SR: „SYSTÉM PODPORY SUBJEKTOV VEREJNEJ SPRÁVY
V OBLASTI VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH A VEREJNOPROSPEŠNÝCH
SLUŽIEB A ÚČELOV V RECIÓNE, KA Č. 008/2019/1110, V ČASE OD 08. 04. 2019
DO 14. 08. 2019 V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Informatívnu správu predbožila Ing. Marta Gutraiová. prednostka MsÚ. Informovala, že
podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Č. 1733/10 zo dňa 20. 3. 2019
bola v čase od 8. 4. 2019 do 14. 8. 2019 vykonaná kontrola „Systém kontroly subjektov verejnej
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správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne“
v meste Liptovský Mikuláš. V rámci tejto tematickej kontroly Najvyšší kontrolný úrad (ďalej
len NKU) preveril poskytovanie a účtovanie dotácií, ich súlad so strategickými zámermi mesta
a dopad na rozvoj územia a zvyšovanie kvality života. V tom poskytovanie dotácií z rozpočtu
mesta a stavu vývoj dlhu mesta. Dalšou kontrolovanou oblasťou bol vnútorný kontrolný systém
a kontrola dotácií.
NKU o záveroch z kontroly spracoval a so štatutárom mesta a poverenými pracovníkmi
prerokoval Protokol o výsledku kontroly. Náslcdne v Zápisnici o prerokovaní protokolu
o výsledku kontroly zo dňa 14. 8. 2019 hoLo mestu uloženě prijať opatrenia na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov v termíne do 3 1.8.2019 a mestské zastupiteFstvo informovat‘
o výsledkoch kontroly ao prijatých opatreniach na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.
Zároveň informovať NKU SR. Expozitúra Zilina. Predmestská 1630. 010 01 Zilina
o prerokovaní výsledkov kontroly formou výpisu z uznesenia mestského zastupiteľstva.
NKU v protokole neuložil žiadne opatrenia. resp. odporúčania a nevyslovil závery vedúce
k sankčným postihom.
NKU za kontrolované oblasti vyslovil 3 závery, ku ktorým holi formou Príkazného listu
č.8/2019 primátorom mesta uložené opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov:

1. V prvom závere NKÚ konštatuje, že v oblasti podpory všeobecne prospešných služieb,
priamo zadefinovaných vo VZN o poskytovaní dotácií mesto vychádzalo i z Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 20 15-2022
s výhľadom do roku 2030. PodFa platného VZN o poskytovaní dotácií, ako aj skutočne
poskytnutých dotácií vjednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia r. 2016-2018 holi
prioritnými oblasti športu a kultúry. Táto oblasť hola skontrolovaná bez nálezu
ned ostatkov. ‚

2. Druhý záver sa viaže k poskytovaniu dotácií v súlade s VZN Č. 1212009 a NKU v ňom
upozorňuje na to. že v priebehu kalendárneho roka móže byť podaná len jedna žiadosť
o dotáciu. Dalej upozorňuje na dósledné dokladanie fotodokumentácie. resp. odkazov na
publikovanie na webe o podpore projektu mestom (s logom mesta).
Konkrétny nedostatok konštatoval u prijímatel‘ov Slovenský rybársky zväz. Občianske
združenie Očami psa — útulok Liptovský Mikuláš a Spoločnosf MR. Stcfánika— tu sa nález
týkal chodníka k huste gen. M. R. Stefánika, kde nebolo umiesrnené logo z priestorovtch
dóvodov. V prípade úpravy výšky dotácií. póvodne mesto aplikovalo formu dodatkov
k póvodnej zmluve. Tento zaužívaný postup mesta bol zmenený na základe kontroly
hlavnej kontrolórky ajej odporučení č. 3 v protokole č. 13 a 141K0/2015. NKU odporúča
aplikovať póvodný postup. čo je už v súčasnosti akceptované. K záverom v tomto bode 2.
bob prijaté opatrenie v príkaznom liste.

3. Tretím záverom je zhodnotená oblasť interných noriem a postupov pri vykonávaní
ftnančnej kontroly v meste Liptovský Mikuláš, kde je konštatované, že mesto má schválenú
príslušnú smernicu, vykonávalo v procese poskytovania a zúčtovania dotácií Rnančnú
kontrolu ako zák]adnú finančnú kontrolu a administratívnu Finančnú kontrolu na
príslušných stupňoch riadenia v zmysle zákona o Rnančnej kontrole. Dodržiavanie
podmienok pre prijatie návratných zdrojov flnancovania preveroval pred ich prijatím
hlavný kontrolór mesta. pričom ich neplnenie nebolo zistené. V súvislosti s konštatovanírn
v hode 2. nebol dodržaný postup finančnej kontroly pri dotáciách, k čomu holo prijaté
opatrenie v príkaznom liste.

Na základe kontrolných zistení a záverov NKÚ primátor mesta uložil kompetenrným
zamestnancom opatrenia na odstránenie nedostatkov. na ktoré upozornila kontrola - s cieľom
dösledne dodržiavať zákonmi a intemými predpismi stanovené pravidlá. Príkazný list bol
odoslaný na NKU a tvorí prílohu predkladaného materiálu.
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Mgr. Kultan — drobné nedostatky, ktoré NIKU mestu vytkol (chýbajúce logo apod.) sú
prevádzkového charakteru, ale závažnejšie sú také nedostatky ako poskytnutie dotácie pre
MHK 32 Liptovský Mikuláš, a. s. v roku 2016 trikrát za sebou na tú istú činnosť. Jedná sa
o sumu 80tis. eur, čoje suma druhej a tretej dotácie. Pripomenul, že mesto může poskytnúť len
jednu dotáciu ročne, to znamená, že dve boli poskytnuté nad rámec zákona, nad rámec finančnej
disciplíny a nad rámec VZN. Zaujímal sa, aké boli v súvislosti s tým prijaté opatrenia, či sa
takéto prípady stali aj v mých rokoch a ak áno, v ktorých a v akej sume. Ked‘že ide
o najzávažnejšie zistenie z celej vvkonanej kontroly, požiadal tiež o informáciu. kto má
v kompetencii rozhodnúť o poskytnuti takejto dotácie.

Ing. Gutraiová — uviedla. že v minulosti sav prípade potreby zmeny sumy poskytovanej dotácie
postupovalo uzatvorením dodatku k zmluve. Na základe upozornenia bývalej hlavnej
kontrolórky mesta sa začali uzatvárať nové zmluvy. čo nebol správny postup. Po upozomení
NKU sa v súčasnosti už táto agenda vvkonáva správnym postupom.

Ing. Cukerová — keďže konkrétne žiadosti podával MUK v čase. kedy v ňom pósobila,
požiadala o stanovisko k tejto veci PhDr. Guráňovú.

PhDr. Dana Uuráňová. vedúca oddelenia športu. mládeže a kultúry MsÚ — uviedla, že v rámci
Slovenskej republiky sa kontrola vykonávala za obdobie predchádzajúcich 3 rokov, pričom
predmetné zistenie NKU sa týkalo len roku 2016. K uvedenému pochybeniu došlo len
jedenkrát, a to na základe rozhodnutia vtedajšej hlavnej kontrolórky mesta (správa bola
prerokovávaná aj v MsZ). Hlavná kontrolórka napriek tvrdeniam zamestnancov mesta, že
dodatky sú legitímnym a legislatívne správnym spósobom, čo sa týka zmluvných vzťahov,
nariadila uzatváranie nových zmlúv. V roku 2016 mesto poskytlo M1-lK legitimnu zmluvu. Do
septembra 2016 neboli uzatvárané žiadne nové zrnluvy ana základe záverov kontroly bolí po
26. 9. 2016 uzatvorené 3 dodatky, kwré NKU teraz mestu vvtkol. Po odchode hlavnej
kontrolórky sa mesto vrátilo k správnemu postupu, ktorý sa vykonával aj predtým a robia sa už
iba dodatky k zmluvám. Pripomenula, že v roku 2015 sa uzatvárali samostatné zmluvy, čo
nebolo správne. robili sa však z nariadenia vtedaj šicho primátora, čo je doložené. Pokiaľ ide
o d‘alšie zistenie týkajúce sa flnančnej kontroly, nie je pravdou. že mesto nedodržalo zákon
o finančnej kontrole, pretože kontrolná skupina. ktorá vykonávala kontrolu, odporučila mestu
vykonávat‘ administrativnu finančnú kontrolu pri platobných poukazoch. čo však nieje správny
legislativny postup. V zmysle zákona sa takáto administrativna ünančná kontrola robí len pri
typoch zmlúv, ktoré nešla poskytnutie dotácií preflnancovaním, t. zn. pni eurofondových
dotáciách. V týchto prípadoch mesto nedostane Financie vopred, ale až vtedy, keď sa
prefinancováva čiastočná platba, t. j. čiastkovo sa predloží sumár zúčtovacích dokladov,
pníslušné ministerstvo ich prekontroluje (admmnistratívna finančná kontrola) a až na základe
toho sú zaslané flnancie. Mesto Liptovský Mikuláš. ani samosprávy všeobecne nerobia takýto
dotačný systém, pretože to nic je v ich kompetencii. Toto zistenie konzultovala s Ing.
Veverkovou—Konečnou, metodičkou pre dotačný systém SR pre samosprávy, ktorá odsúhlasila,
že mesto Liptovský Mikuiáš postupuje správne a dokonca aj NKU si na základe týchto zistení
od nej vyžiadal celú metodiku pre overenie si a odsúhlasenie správnosti postupu mesta. Na
otázku, ktorú položila kontrolnej skupme, aký je jej náhl‘ad na dotačnú politiku mesta, kontrolná
skupina odpovedala, že mesto Liptovský Mikuláš patní medzi mestá. ktoré majú najlepšie
spracovanú dotačnú politiku, ato od začiatku. t. j. od podania žiadosti, cez kontrolný systém.
až po administratívnu a flnančnú kontrolu v rámci VZN a ďalších vnútorných predpisov.

lnE. Blcháč. PhD. — potvrdil záverečné vyjadrenie PhDr. Guráňovej; osobne ho teší. že
kontrolná skupina aj za účasti riaditeľky žilinskej eXpozitún‘ konštatovala. že zo všetkÝch
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kontrolovaných miest je Liptovský Mikuláš jedným z najlepších. Ak sa aj určité porušenie
objavilo, pre mesto to neznamená nič závažné —je potrebné to napraviť, ato buď zmenou VZN.
čo neodporúča, pretože potom by sa na mesto obracali viacerí, alebo ponechaním súčasného
stavu. Výsledkom je, že mesto sa z kontrolného zistenia poučilo a prijalo príslušné opatrenia.
Faktom ale zostáva, že mesto Liptovský Mikuláš je jedno z najlepších, ktoréNKU kontroloval.

Mur. Neset — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo (21 poslancov za). Uznesenie balo
prijaté pod číslom 73/2019. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

29/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: KONTROLA STAVU VÝVOJA DLHU
PODĽA ZÁKONA Č. 583/2004 Z.Z. O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH
ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY A O ZMENE A DOPLNENÍ N1EKTORÝCH
ZÁKONOV V Z. N. P. K 30. 06. 2019 A PREDPOKLAD K 31. 12. 2019

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Informoval, že kontrola bob
vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019 a zákonom
Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe kontrolných
zistení. kioré sú uvedené v predloženej správe, konštatoval, že celková suma dlhu mesta ku
kontrolovanému obdobiu neprekračuje hranicu 50 % a tým ani 60 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Podľa uvedeného zákona mesto neprekračuje
ani hranicu sumy splátok návratných zdrojov financovania vo výške 25 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté mestu
z rozpočtu mého subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté Európskou úniou a mé
prostriedky zo zahraničia získané na základe osobitného predpisu. Splátky úverov poskytnutých
zo SFRB na obstaranie obecných nájomných bytov sú zahrnuté v cene ročného nájomného
a uhradené nájomné pokrýva výšku splátok, preto sa tieto poskytnuté prostriedky
nezapočítavajú do dlhovej služby.

Bc. Ľubomír Raši. poslanec mestského zastupiteľstva — zaujímal sa, aké sú celkové dIky mesta,
vrátane tých. ktoré pochádzajú z externých zdrojov. t. j. ktoré nic sú započítané do oflciálnej
dlhovej služby.

PhDr. Fiedor — tieto údaje nemá k dispozícii. ale sú uvedené v ročnej závierke — v poznámkach
kzáverečnému účtu mesta k 31. 2. 2018.

M2r. Kultan — mysli si. že pre mesto by nemal byť problém úcto údaje poslancom zaslať.

tnE. BIcháč. PhD. — uvedené údaje si poslanci móžu nájsť, ak si preštudujú zúverečný účet
mesta. Osobne by ho skór zaujímalo. kedy naposledy bola dlhová služba mesta vo výške 23 %.
Pripomenul. že v roku 2000 si mesto vzalo úver 100 mil. Sk na pešiu zónu, v roku 2006 úver
40 mil. Sk na ďalšie dve pešie zóny a d‘alši úver na skládku TKO, čo vždy predstavovalo
úverovú zat‘aženosť 30 —40 %. V súčasnosti je mesto na tom dobre — vd‘aka tornu, že splátky
za verejné osvetlenie postupne klesajú a že cesty sa v tomto roku nerealizovali, je zadlženosť
nižšia. Ohrozujúceje však to, že mesto si bude musief zobrať úver na znovuuzatvorenie skládky
komunálneho odpadu, ktorá bola zle uzatvorená a dokonca protizákonne z hľadiska verejného
obstarávania. Toto predstavuje problém pre mesto, pretože ide o peniaze. ktoré nemuseli byť
vynaložené aje otázne, ako bude práve toto následne posudzované.
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Mgr. Neset — predložil na hlasovaníe návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo návrh schválilo (16 poslancov za, 4 sa zdržali hlasovania, 2
nehlasovali). Uznesenie bob prijaté pod čísbom 74/2019. Obsah uznesenia je príbohou tejto
zápisnice.

30/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZA OBDOBÍE OD 01. 01. 2019 DO 30. 06. 2019

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. Uvíedol, že kontrola bola
3konaná v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019 a článku 13
ods. 3 Rokovacíeho poriadku mestského zastupiteľstva. Postup kontroly plnenia uzneseni MsZ
upravuje časť. 111. článok 13 odsek 2 Rokovacieho poriadku v znení: „Mestská rada
vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z vznesení mestského zastupiteľstva v súč!nnosti
s primátorom mesta a na rokovania MsZ predkladá správu o plnení uzneseni.“ Podl‘a Statútu
mesta či. 22 ods. 4a „úlohou mestskej rady je najmä kontrobovať plnenie úloh vyplývajúcich
z uznesení MsZ.“ Mestské zastupiteľstvo nemá zriadenú mestskú radu, z toho důvodu správy
o plnení prijatých uzneseni predkladala MsZ prednostka MsU na zasadnutiach MsZ konaných
1.4.2019 a 20. 6.2019. V kontrolovanom období 1. polroka 2019 sa konalo 7 zasadnutí MsZ,
na ktoiých poslanci schválili celkom 47 uznesení, z toho primátor mesta 39 uzneseni podpísal
a 8 uznesení v zmysle zákona o obecnom zriadení nepodpísal. MsZ nemá schválený plán
rokovaní, jeho zasadnutia sa konajú v zmysle * 12 ods. I zákona o obecnom zriadení ač!. 4
ods. I Rokovacieho poriadku MsZ. Za účelom realizácie úloh vyplývajúcich z uznesení vydal
primátor mesta príkazné listy č. 3,4 a?, ktorými bob uložených 12 úloh, stanovený termín pre
ich splnenie a zodpovední zamestnaiwi. pričom úlohy bolí formulované vecne, stručne
a zrozumiteľne. Všetky uznesenia MsZ vrátane stanovísk s uvedením dóvodov nepodpísania
uznesení sú zverejnené na webovom sídle mesta. Pozastavené umesenia Č. 2. 11. 12. 14. 24. 27
MsZ v zákonom stanovenej 3-mesačnej lehote nepotvrdilo, z toho důvodu stratili platnost‘.

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

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo (14 poslancov za, 1 proti, 6 sa zdržalo hlasovania, I
nehlasoval). Uznesenie boZo prijaté pod číslom 75/2019. Obsah uznesenia je príbohou zápisnice.

31/ ORGANIZAČNĚ OTÁZKY:
SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z UZNESENÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA ZROČNÝCH K TERMÍNU 31. 08. 2019

Správu predložila Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ. Informovala, že v monitorovaní
bob 28 úloh. z toho 10 úloh bob k sledovanému terminu splnených, ďalšie 4 úlohy boli pre
rok 2019 tiež splnené a budú sledované i v ďalšom roku, 5 úloh. ktoré sú viazané na naplnenie
d‘alších podmienok. sú v štádiu monitorovania a v štádiu plnenia je 9 úloh. Správa obsahuje
jednotlivé úlohy, termín pre splnenie. popis a stav ich plnenia.

lnE. Bobák — poukázal na bod č. 15 týkajúci sa MFK Tatran — zabezpečiť úkony vplývajúce
z Podnikateřského plánu, schváleného uznesením Č. 99/2017 — uvádza sa, že MsZ bob o tejto
skutočnosti informované formou informatívnej správy až štyrikrát, počnúc februárom 2019,
avšak navrhované dofinancovanie formou úveru doposiaľ nebolo odsúhlasené uznesením.
Zaujímal sa, aký je skutočný stav, pretože MsZ uznesenie v tejto časti prijabo.
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Inz. Gulraiová — podotkla, že podnikateFský zámer smeroval len k čerpaniu úveru.

In. Bobák — MsZ však prijalo uznesenie, ktoré nieje pineně.

Inu. Blcháč. PhD. — bob vysvetlené. prečo mesto do Hrmy, do ktorej ani banka nechce

poskytnúť peniaze. nemůže vbožiť svoje peniaze — dóvodom je možné riziko vzhľadom na

podanie Mgr. Kultana na Okresnú prokuratúni.

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

Meslské zastupiteľstvo návrh schválilo (13 posbancov za, 1 proti. 2 sa zdržali hlasovania. 6
nehlasovalo). Uznesenie balo prijaté pod číslom 7612019. Obsah uznesenia je prflohou tejto
zápisnice.

32/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. Inn. Jaroslav Čefo

Interpeloval primátora mesta:

Zaujímal sa. akým spůsobom sa kontroluje vybavenie interpelácií na N‘IsÚ. pretože mu
doteraz nebola doručená odpoveď na jeho interpeláciu z 20. 6. 20 I 9 ohFadom psích toaliet,
pričom do 30 dní by poslancovi malo byt‘ odpovedané. Primátor mesta prisľúbil, že mu pošle
kópiu výpovede, ktorou mesto vypovedalo zmluvu s príslušnou Hrmou, dodnes ju však
nedostal. Zaujímal sa, kto sa v súčasnosti stará o uvedené toalety (čistenie, atd‘.).

Qdpovedcmé na zasadnuíí MsZ: In. Blcháč, PhD. — preverí, či poslancovi bob na interpeláciu
z 20. 6. 2019 odpovedané ústne; pokiaľ mu nebolo odpovedané, požiadal o ospravedlnenie.
Situáciaje v súčasnosti taká. že ideo majetok, ktorý nieje mestský; mesto vypovedalo zmluvu
a už viackrát vyzývalo danú spoločnosť k odstráneniu týchto zariadení. čo sa doteraz
neuskutočnilo. PokiaF firma neodstráni toalety pre psov do určitého času, bude to musieť urobit‘
mesto — ďalej bude mesto pokračovať klasickým právnym spůsobom. Ak poslanec požaduje
kópiu výpovede zmluvy. bude mu zaslaná ana interpeláciu mu bude odpovedané.

2. MEr. Táňa Sufliarská

Interpelovala primátora mesta;

Staré mesto — informovala o podnete občanov, ktorí vyjadrili veľkú nespokojnosť
s ncporiadkom v revitalizovanom parku Rohonciho záhrada a s nedodržiavaním VZN ohb‘adom
znečisťovania verejného priestranstva najmä psími exkrementmi. Občania žiadajú. aby sa
zintenzívnila práca Mestskej policie v tejto lokalite.

3. Mgr. Anna Dvorščáková

Interpelovala primátora mesta:

Pripomenula, že poslankyňa Ing. Lucia Cukerová v rámci jedného uznesenia navrhovala
doručiť poslancom určité dokumenty týkajúce sa komunikácií, ktoré by si vyžadovali opravy.
V súvislosti s tým, že sa bude navrhovat‘ rozpočet pre budúci rok a požiadavkou, aby poslanci
mohli aktívne spoiupracovať pri tvorbe tohto rozpočtu a byt‘ nápomocní aj občanom. požiadala
primátora, ak dané uznesenie nebude podpísaně. aby poslancom holi doručené nasledovné

dokunwnty:
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- pasportizácia miestnych komunikácií, odstavných plóch a verejných priestranstiev v meste
Liptovský Mikuláš so zaznamenaným aktuálnym stavom komunikácií,

- plán údržby a opráv miestnych komunikácií a odstavných plóch s vyznačením rozsahu,
termínov a plánovaných výdavkov na opravy,

- zoznam miestnych komunikácií a odstavných plóch plánovaných na rekonštrukciu,
- zoznam vypracovaných projektových dokumentácií a platných stavebných povolení pre

stavebné úpravy komunikácií.
- zoznam miestnych komunikácií a odstavných plóch, na ktoré boli podané žiadosti

o vydanie územného rozhodnutia,
- zoznam realizovaných verej ných obstarávaní.

Odpovedané nu zavodniti! MsZ: Ina. Blcháč. PhD. — nerozumie. čo konkrétne poslanci
požadujú, t.j. či samá jednať o plán na budúci rok, resp. na všetky roky do konca volebného
obdobia, atď. Pripomenul, že kornunikácie, ktoré mali byť realizované v tomto roku a nic sú
realizované, budú predkladané aj na budúci rok a budú doplnené o niektoré ďalšie. Mesto na
budúci rok pripraví pre poslancov návrh všetkých plánovaných akcií, vrátane vel‘koplošných
opráv. Nemožno však požadovat‘, aby takýto plán vrátane všetkých nákladov bol spracovaný
až do roku 2023, nakol‘ko pre d‘alšie obdobie je potrebné zohl‘adňovat‘ viacero faktorov
(inflácia, aktuálne podmienky, možná kríza, atd‘.). Ubezpečil, že na budúci rok bude takýto
dokument pripravený, vrátane výhľadu na d‘alšie 2 roky, pretožeje to aj súčasf rozpočtu mesta.

4. Mpr. Vincent Kultan

a) Požiadal o vysvetlenie riaditeľa VPS:
Informoval, že ho kontaktoval redaktor p. Velecký a tiež dvaja občania s otázkou, či

je pravdou. že zamestnancom Verejnoprospešných služieb neboli vyplatené mzdy za mesiacjúl
2019, na čo im odpovedal, že mu o tejto veci nic je nič známe, ale obráti sa So žiadosťou
o vysvetlenie na riaditeľa VPS. V tejto súvislosti dňa 3. 9. 2019 poslal riaditeľovi VPS e
mailovú správu v znení: „ Dobiý cleň, pán Grešo. Na verejnost‘prenikajú vposledných dňodi
ohl‘adom VPS rózne informácie. flicci by so;;i Vás poprosit‘ o presné informácie v súvisiosii
S týnnto neoverenými správami. Pýtajú sa aj nás poslancov občania uradí by sine malí overené

informácie. Otázky: Je pravdou, že zamestnancom VPS ‚neškajz2ĺmeškali výplaty za mes/ac já!
2019? Ak áno, čím je to spósobené? Fok/al‘ inám správne infónnácie, tak VPS bežne používajú
6 zbei-mch kztka-vozov. Vposledných dňoch a/e vrq/ má VPS zapožičcnn kuka-voz s iučeneckou
značkou a využívcune iba 3 vozíc//á. Je situácia, čosa týka výrr‘ozu sine!!, zabezpečená? tikaje
presná situácia ohi‘ac/om lolito typu chit vo J‘TS? Dakujem za písomnú ot/poveď Upozornil,
že doteraz mu riaditeľ VPS na tento e-mail neodpovedal. Zdóraznil. že on žiadne inforrnácie
týkajúce sa platov zamestnancov VPS nešíril. naopak. pýtali sajeho, to znamená, že vyjadrcnie
primátora mesta v predoš]ej diskusii je klamstvo.

b) Interpeloval primátora mesta:
Položil primátorovi mesta otázku, ktorú dal už zástupcovi primátora p. Triznovi, ten

mu však odmietol odpovedať, ktorí poslanci chodia na pracovné výjazdy ohľadom parkovacej
politiky a akýrn kľúčom sú vyberaní.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Inn. Blcháč. PhD. — zastal sa svojho zástupcu p. Triznu, ktorý
je vel‘mi šikovný mladý muž so skúsenosťami v komunálnej po]itike a má záujem o rozvoj
mesta Liptovský Mikuláš, čo preukazuje denne svojim výkonom, na rozdiel od Mgr. Kultana.
Pokiaľ sa Mgr. Kultan informuje o situáciu ohľadom parkovacej politiky, uviedol. že mesto
postupne analyzuje veci a bude pripravovať určitý model. ktorý by mal byť postupne reálny.
Aktuálneje parkovacia polhika riešená kampaňou — Mestská polícia postupne „ukladá“ autá do
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dvorov rodinných domov, čo je prijaté kladne, s veľkým pochopením, len s niekoľkými
výnimkami. Informoval, že požiadal svojho zástupcu p. Triznu, aby v spolupráci s kolegami
pripravil celú dokumentáciu parkovacej politiky (tak ako ju predchádzajúce vedenie pripravilo
v r. 2012 — 2013 a bola aj predmetom rokovania MsZ, ale vďaka jednému hlasu nebola
schválená) a odovzdal ju opozičným poslancom, aby ju mohli predložiť na rokovanie MsZ.

Mar. Kuítan — upozornil, že primátor odpovedal mimo témy — pýtal sa ho, ktorí poslanci chodia
na pracovně výjazdy ohľadom parkovacej politiky a akým kľúčom sú vyberaní.

Ina. Blcháč. PhD. — Mgr. Kultanovi odpovedal na otázku parkovacej politiky. ktorá je
spracovaná od roku 2013 — vedenie mesta ju opozičným poslancom pripraví, aby ju mohli
predložiť do MsZ a schváliť.

c) Interpeloval primátora mesta:
Vzhl‘adom k tomu, že od niektorých zamestnancov MsÚ a najmä od prednostky MsÚ

požadoval niekoľko informácií resp. dokumentov, ktoré mu neboli poskytnuté, sa spýtal
primátora mesta. či dal niekedy prednostke alebo mým zamestnancom Mestského úradu príkaz,
aby mu na jeho otázky nebolo odpovedané.

Odpovedané na zasadnzilí MsZ: 1n. Blcháč. PhD. — odporučil Mgr. Kultanovi, aby si
naštudoval zákon o obecnom zriadení, kde sa hovori o právach a povinnostiach poslancov
mestského zastupiteľstva a podľa toho konal, t. j. aby konal v zmysle svojej kompetencie
a svojho statusu poslanca mestského zastupiteľstva. K položenej otázke Mgr. Kultana uviedol.
že nie je pravda. že vvdáva takéto príkazy.

d) lnterpeloval primátora mesta:
V súvislosti s tým. že MsZ schválilo dotáciu pre MŠZ, s. r. o. vo výške 140 tis. E na

dofinancovanie výstavby futbalového štadióna, sa zaujímal, čije pravdou, že firma, ktorá práce
naviac už vykonala, požaduje preplatenie faktúry a pokial‘ jej dlhodobo nebude zaplatené,
zrejme pristúpi k vymáhaniu súdnou cestou. Pokiaľ má dobré informácie, tieto práce boli
podpísané všetkými konateľmi, t. j. firma má doklad, že práce riadne vykonala a oprávnene sa
dožaduje preplatenia.

Odpovedcrné na zasaclnutíMsZ: lna. Blcháč. PhD. — uviedol, že Mgr. Ku]tan má bud‘ nesprávne
inforrnácie alebo klame. pretože žiadna zmluva o prebratí prác všetkýrni konatel‘mi nebo]a
podpisaná. Dalšia vec je, že pri rozprave o téme .‚Mestské športové zariadenia“ bob na jednej
strane prezentované, že všetci sa tešia z dobrého dieta futbalového štadióna. ale na druhej strane
Mgr. Kultan podal podnet na Okresnú prokuratúru. Ked‘že prokurátor vyhodnotil tento podnet
ako neopodstatnený. t. zn., že mesto postupovalo v súlade s legislativou. Mgr. Kultan dal d‘alej
podnet na Krajskú prokurawru. Na základe jej príkazu musel okresný prokurátor podať protest,
ktorému sa dnes čast‘ poslancov MsZ z neznámych dčvodov snažila vyhovieť, pretože vedia.
že tento postup obrozuje MSZ. s. r. o. Zároveň je na Okresnom súde žaloba na základe prikazu
Krajskej prokuratúry, čo zrejme Mgr. Kultan požadoval a v dósledku toho sa spoločnosť MSZ.
s. r. o. nachádza v súčasnom stave. Do tohto stavu banka odmieta poskytnúť peniaze, preto by
mal Mgr. Kultan zdóvodniť, ako by do tohto stavu malo vložiť peniaze mesto a prečo by malo
vložiť 140 tis. E, ked‘ spomínaná faktúra je na úrovni 102 tis. E.

MRr. Ku]tan — zdöraznil, že spoločnosť je v neistote kvóli samoľúbosti primátora mesta. Pre
informáciu uviedoL že žiadnu žalobu nepodával — túto vec vyhodnotil sám prokurátor.

Ina. Blcháč. PhD. —pripomenul, že Mgr. Kultan dával podnet jednak okresnému prokurátorovi.
jednak krajskému prokurátorovi a pravdepodobne by zašiel ešte ďalej. pretože mu ide o to, aby
znehodnotil dielo, na ktoré sú všetci hrdi.
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c) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o zaslanie právnych stanovísk, na základe ktorých boli navrhnuté vklady do

obchodného imania resp. kapitálových fondov spoločností. Tieto stanoviská požadoval od
vedúcej právneho odboru i od prednostky MsU, neboli mu však zaslané.

Odpovedané nuzasadnittíM%‘Z: lnE. B)cbáč. PhD. —podotkol, že Mgr. Kultanje príčinou toho.
že uvedené záležitosti riešia štátne orgány, ktoré majú svoj názor, čo je pochopiteFné. Mesto si
počká na názor súdov a podľa toho bude ďalej postupovat‘. Právne stanoviská boli na toto
rokovanie MsZ predložené a mesto si za nimi stojí. Ven, že súdy. pokiaľ budú spravodlivo
rozhodovat‘. rozhodnů v prospech mesta. Celý proces má však aj negatívne stránky — množstvo
agendy, náklady s tým spojené a škody, ktoré si budú dodávatelia nárokovať napr. v súvislosti
s mestským futbalovým štadiónorn —je otázne, ako chce tielo veci Mgr. Kultan nešit‘.

1) interpeloval primátora mesta:
Vzhľadom na to, že nedostal odpoveď od náčelníka MsP, požiadal primátora mesta

o preverenie, či prísiušníčka Mestskej polície bola vo svojom pracovnom čase a v uniforme
v strednej stavebnej škole s petíciou. Požiadal o zaslanie písomnej odpovede.

5. Michal Paška

a) Interpeloval primátora mesta:
Pod‘akoval primátorovi a kolektivu jeho spolupracovníkov za realizáciu interpelácií,

ktoré podal na ostatnom rokovaní MsZ. V súvislosti s pripravovanými zmenami v mestskej
autobusovej doprave poďakoval mestu za prejavenú döveru. Ing. Lengvelovi. vedúcemu
odboru ZP a dopravy za výbornú spoluprácu a rovnako aj dopravcovi. spoločnosti ARRIVA za
ukážkový prístup. Ven, že zmeny, ktoné sa 29. 9. 2019 zavedú, budú prospešné pne cestujúcich.

b) interpeloval primátora mesta:
Vzhľadom nato, že starostlivosť o dreviny v mesteje veľmi sledovaná, navrhol, aby

sa pri tvorbe rozpočtu na budúci rok uvažovalo o vytvorení funkcie arboristu vo VPS, t. j.
pracovníka, ktoiý by mal na starosti komplexnú starostlivosť o dreviny. Tento pracovník by
sám priamo v teréne vykonával určité výchovné rezy a usmerňoval údržbu drevín. Z hľadiska
toho, že na území mesta bob vysadených veľa stromov, aj z hľadiska budúcnosti je vytvorenie
takejto funkcie potrebné.

c) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal primátora mesta. aby Verejnoprospešným službám pretlmočil problém

výskytu burin pri krajniciacb ciest. ktoré má v správe mesto. Ked‘že vykonané postreky už
nezaberajú. odporučil, aby VPS nasadili prislušnú techniku a vyčistili krajnice od nečistoty
a burín.

d) Interpeloval primátora mesta:
Upozornil na potrebu obnovy vodorovného značenia a parkovacích boxov na sídlisku

Podbreziny, ako aj obnovy vodorovného značenia na cyklochodníku a doplnenia značenia na
novom úseku (od hotela Jánošík poL. Ondrašovú) — navrhol zaradiť do rozpočtu na budúci rok.

e) Interpeloval primátora mesta:

Požiadal o riešenie obnovy informačného systému mesta — smerovníky na
križovatkách a dóležitých bodoch v meste. Vzhľadom k tomu, že Liptovský Mikuláš je mestom
turizmu. je potrebné, aby mal takéto značenie. ktoré je už v pomerne zanedbanom stave.
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6. MUDr. Marta Voštináková

a) Interpelovala primátora mesta:
Požiadala primátora aj v mene občanov, aby pokračoval vo svojej filozofii úpravy

miestnych komunikácií, t. j. opráv chodníkov, starých parkovísk a budovania nových
parkovísk. Občania. ktori bolí podpísaní aj na petícii. sa zaujímajú. z akého dóvodu sa v tejto
činnosti nepokračuje, na čo im odpovedala. že časť poslancov nesúhlasila s navrhovaným
riešením primátora mesta na dokončenie opráv miestnych komunikúcií. V tejto súvislosti
poďakovala za to, že po 25 rokoch boli vybudované nové parkoviská pred bytovými blokmi M
a G na síd]isku Nábrežie ktoré okrem funkčného využitia aj skrášlili priestor pred bytovkami.

Odpovedané ;za zasadnzuíMsZ: {g. Bkháč, PhD. — čo sa týka miestnych komunikácií. mesto
má systém opráv vecne vyriešený. V prípade, že niekto navrhne lepší model financovania,
mesto ho určite prijme, zatiaľ však v tomto zmysle nebol predložený žiadny reálny návrh.
Vyjadril však presvedčenie, že minimálne nadpolovičná váčšina poslancov pochopila, že tieto
veci je potrebné nešit‘ a nemožno argumentovať tým, že mesto zadlžuje d‘alšie generácie,
pretože im nemóže zanechať cesty v stave, v akom sú v súčasnosti. Pod‘akoval za ocenenic;
myslí si, že mesto našlo elegantný spösob riešenia, čo možno postupne pochopí celý poslanecký
zbor a v rámci rozpočtu na rok 2020 sa bude mócť pokračovat‘ v realizácii opráv miestnych
komunikácif.

b) Interpelovala primátora mesta:
Tlmočila požiadavku z Rady školy pri Základnej škole Nábrežie Dr. A. Stodolu na

opravu okien na budove školy — odporučila investovať určité fmančné prostriedk do tejto školy
v rámci rozpočtu na rok 2020.

7. Marta Jančušová

a) Interpelovala primátora mesta:
V rámci orezávania stromov v parku v m. č. Demänová odporučila riešif aj úpravu

drevín na cintormnoch v Demänovej a Bodiciach.

Odyovedané na za.vadnud A‘JsZ: Inu. Blcháč. PhD. — pokial‘ ide o údržbu zelene. meso
navrhuje túto aktivitu aj do rozpočtu. Podobne ako mesto vykonalo pasport komunikácií a chce
sa systematicky venovaf ich oprave a rekonštrukciám, rovnako sa chce venovaf aj cintorínom
a ich okoliu. vrátane zelene. atd‘. Dúfa. že poslanci túto potrebu zveľaďovania pietnych miest.
ktorÝch je vel‘a na území mesta Liptovský Mikuláš. zakcepwjú pri rozbodovaiií o rozpočte.
ktorýje pripravovaný a čoskoro bude hotový.

b) Interpelovala primátora mesta:
Armádna ulica v m. č. Demänová — súkromný pozemok I‘zickej osoby — už na jar

tohto roka pnipomienkovala potrebu terénnych úprav rigolu, doteraz však nedošlo k náprave.
Problémom je, že po každom váčšom daždi dochádza k zatápaniu Armádnej ulice a následne
sa dostáva blato do okolitých domov, na čo sa sťažujú občania. Požiadala o informáciu. v akom
stave sú rokovania v tejto veci.

Odpovcdané na zasadnutí MsZ: Inu. Blcháč. PhD. — Armádnou ulicou sa mesto zaoberá —

oslovilo majiteľa pozemku a vyzvalo ho na rokovanie. Celá záležitosť sa bude riešiť aj za účasti
poslankyne príslušnej mestskej časti.
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33/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, informoval, že najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva podľa póvodného plánu sa uskutoční 12. decembra 2019 o 10.00 hod. Poslancom
budú včas zaslané materiály. aby sa mohli prípadne poradiť so svojimi odbornými poradcami
vzhľadom k tornu, že MsZ sa zadal na komisiách nedohodlo. PodFa priebehu tohto zasadnutia
odhaduje, že sa ani tak skoro nedohodne na ničom zmysluplnom, čo mu je osobne ľúto. pretože
aj vedeniu mesta by sa pracovalo ľahšie. keby malo spätnú vazbu od komisií. Mrzí ho. že ani
po tomto zasadnutí. napriek tornu. že 1 1-tv krát predkladal návrh na zriadenie komisie sociálnej
a bytovej. táto komisia nebola schválená a mesto minimálne do 12. 12. 2019 zostáva v rovnakej
polohe. V tejto veci sa mesto bude radif s právnikmi, pretože je neúnosné, aby sa takú dlhú
dobu blokovalo prideľovanie bytov. Aj ked‘ nejde o vysokú stratu z hľadiska celkového
rozpočtu mesta (cca 6000 — 10000 €)‚ tak z hľadiska dopadu na občanov. ktorí sú v núdzi
a denne žiadajú o byty. je táto situácia veľmi zlá. Mesto im byty, ktoré sú voľné. nemůže
poskytnúť, ale na druhej 5trane sa o licte byty treba pravidelne starať. Väčšizrn poslancov však
rozhoduje o zrušení návrhov, ktoré by túto situáciu vyriešili, čoje proti občanorn a ich právam.
V tomto zmysle to musí mesto komunikovat‘ a bude hl‘adať možnosti ako súčasný stav po
právnej stránke nešit‘.

34/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháě, PhD., primátor mesta, pod‘akoval všetkým prítomným za účasť
fl zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukončil.

MIng. Marta Gutraiová Ing. an Blcháč, PhD.
prednostka MsÚ primátor mesta

Overovatelia zápisnice:
t-, /

Soňa Čupková (‘rq Čc

Ing. Matcj Géci

Zapísali: Anežka Drbiaková JjJ

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 09. 10. 2019
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