
ZÁPISNICÁ Č. 6/202O
z XXVI. zasadnutia mcstského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo
dňa 20. júIa 2020 o 5.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Lipiovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta

POSLANCI MsZ:

1/ MUDr. Miroslav Boďa
2! SoňaCupková
3! Ing. Matej Géci
4/ Marta Jančušová
5/ Bc. Marek Nemec
6! Mgr. Miroslav Neset
7! Michal Paška
8/ Ľuboš Trizna
9! Ing. Rudolf Urbanovič

10! MUDr. Marta Voštináková
11/ MUDr. Andrea Zideková

OSPRA VEDL NENÍ:
1/ MUDr. Jawslav Barok
2! Ing. Jozef Bobák
3! Peter Cibák
4! Ing. Lucia Cukerová
5! Ing. Jaroslav Cefo
6! Mgr. Anna Dvorščáková
7! Mgr. Vincent Kultan
8! MUDr. Michal Luníček
9! Bc. Ľubomír Raši

10! Ing. Jozef Repask
11! Mgr. Ján Srnieško
12/ MUDr. Alžbeta Smiešna
13! Mgr. Lubica Staroňová
14! Mgr. Táňa Sufliarská

PRIZVANÍ:
1! Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
2! Mgr. Mariin Alušic, hlavný kontrolór mesta
3! JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

4! PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru Finančného MsU
5/ Mgr. Anna Iľanovská. vedúca odboru právneho MsU ‚

6! Ing. Gabriel Lengvel. vedúci odboru ZP, dopravy a výstavby MsU
7/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková. vedúca útvaru hlavného architekta MsU
8! Ing. Martin Kögel. ek. nám. nd.., Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
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1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupitel‘stva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor
mesta. Intbrmoval, že neplánované zasadnutie holo na popoludňajší čas po pracovnej dobe
zvolané pozvánkou 16. júla 2020, pričom už predtým 7. júla 2020 poslancom avizoval. že sa
takéto zasadnutie uskutoční. nakoľko na predošlom zasadnutí neboli prerokované a schválené
niektoré dóležité body programu ako záverečný účet mesta či návrh na zmenu územného plánu
a zároveň sa objavili d‘alšie aktuálne veci. V pláne bob naprfklad schválenie investičného
úveru na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna, ktoráje aj podfa vyjadrenia odbornej
finny v dezoíátnom stave. Ozrejmil. že mestu sa podarilo od Slovenského zväzu ľadového
hokeju (SZ[H) získať dotáciu vo výške 122 000 E. pričom na rekonštrukcii sa 10-timi
percentami bude podieM‘ aj spoločnosť JL aréna. s.r.o. Bez rekonštrukcie fadovej plochy bude
ohrozená hokejová sezóna 2020/2021. Aj v prípade. že ľadová plocha nehude funkčná, mesto
bude rnusieť na základe zmluvv koncesionárovi platif úhradu za správu štadióna. ktorá je ročne
320 000 E. Taktiež sa malo rozhodnút‘ o dodatku ku koncesnej zmluve, na základe ktorého by
sa zimný štadión na dobu rekonštrukčných prác vrátil mestu. K šíriacim sa dezini‘ormáciám
o tom, že mesto sa nestará o mládežnícky hokej, uviedol, že mesto dáva k dispozícii 1220 hodín
ľadovej plochy. ktoré sú prevádzkovatel‘om ocenené sumou 120€ s DPH za hodinu. čo spolu
prestavuje sumu pribbižne 146 000 E. Okrem toho mesto prispieva aj dotáciou 63 000 E ročne.
V tomto roku musela byť táto dotácia kvóli pandémii koronavírusu výnimočne znížená na
polovic u.

Podotkol, že 10. júla 2020 dostal reakcie od predsedníčky klubu ‚.Skutočne nezávislí
poslanci“ íng. Lucie Cukerovej a predsedu klubu „Nový Mikuláš“ Mgr. Vincenta Kultana,
v ktorých sa uvádzalo, že pravdepodobne nic všetci poslanci budú na zasadnutí prítomní
vzhl‘adoin na dovolenkové obdobie. Na túto ich komunikáciu zareagoval e-mailom. z ktorého
zacitoval: „berúc do úvahy princíp politickej neutrality v konaní a činnosti poslanca mestského
zastupiteľstva. ktorý požaduje a zdórazňuje prednost‘ verejného záujmu pred politickým
záujmom. predpokladám, že ak sa z vašich dvoch klubov zasadnutia zúčastnia aspoň traja —

štyria poslanci, bude móct‘ rnestské zastupiteľstvo riadne rokovat‘ a prijímat‘ príslušné
uznesenia“. Napriek opakovanej výzve a liež snahe doručit‘ pozvánky poslancom na adresy ich
tľvalých pohytov. respektíve do práce prostredníctvom mestskej policie, štrnásti poslanci
informovali, že sa zasadnutia nezúčastnia: N1JDr. Jaroslav Barok (je mimo Lipiovského
Miku]áša). Ing. Jozef Bobák (z osobných dóvodov). Peter Cibák (pracovno odcestovaný). Ing.
Lucia Cukerová (bez uvedenia dóvodu), Ing. Jaroslav Cefo (bez uvedenia dóvodu), Mgr. Anna
Dvorščáková (dovolenka mimo Liptovského Mikuláša). Mgr. Vincent Kultan (z osobných
dóvodov). MUDr. Michal Luniček (oznámil. že nepríde). Bc. Ľubomír kaši (z osobných
dóvodov). Ing. Jozef Repaský (z osobných dóvodov), Mgr. Ján Smieško (dovolenka). MUDr.
Alžbeta Smiešna (z rodinných dóvodov). Mgr. Lubica Staroňová (dovolenka) a Mgr. Táňa
Šufliarská (z osobných dóvodov). Poukázal pritorn na to, že niektorí poslanci. ktori boli dnes
v práci, pozvánku doručenú mestskou políciou neprevzali. respektíve sa rodinní príslušníci
niektorých poslancov vyjadrili. že poslanec je v práci, čo vníma vzhľadorn na dóvody ich
ospravedlneni ako prejav nezáujmu o veci Verejné. Takúto neúčasť poslancov považuje za
organ i zov unú.

Mestské zastupitel‘stvo tak nic je uznášaniaschopné. V tejto súvislosti pripomenul. že
z doterajších 26-tich zasadnutí sa kvóli neúčasti poslancov z klubov .Skuiočne nezávislí
poslanci“ a ..Nový Mikuláš“ rnestské zastupitel‘stvo nekonalo až desaťkrát. Považuje to aj za
správu smerom k občanom mesta. ktorí móžu vidieť, akých zástupcov si do zastupitefstva
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zvolili a ako napÍňajú svoje predvolebné sľuby. Poslanci sa pri svojom poslaneckom sľubc
zaviazali, že svoje povinnosti budú vykonávaf zodpovedne. no zdá sa, že tornu tak nieje.

Následne vyjadril presvedčenie, že niektorí z neprítomných poslancov si svoje konanie
uvedomia aj kvůli tornu, že mestu kvůli nefunkčnosti mestského zastupiteľstva vznikajú
flnančné škody. Vyzval daných poslancov, aby začali pracovať v prospech mesta ajeho
obyvateľov a pokial‘ im v účasti na zasadnutiach bránia pracovně alebo ind povinnosti, mohli
by zvážit‘ to, či sa nevzdajú svojho mandátu v prospech náhradníkov, krnri majú záujem reálne

pracovat.

Ján Grendel. občan — spýtal sa Ing. Blcháča. PhD.. či by napríklad poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky nemohli iniciovať zmenu volebného zákona pre obecnú samosprávu, aby
mohlo byť mestské zastupiteľstvo nejakým spůsobom sfunkčnené.

mv. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — uviedol, že sa plánujú nejakě zmeny zákonov z dielne
súčasnej vládnej koalície. Očakával by, že poslanecká väčšina bude zodpovedne pristupovať
k svojej práci a k občanom mesta. Poslanci nemůžu tvrdit‘, že si nestihli niektoré materiály
naštudovat‘, respektíve. že neboli prerokovaně na zasadnutiach mestských komisií. nakol‘ko
návrhy na uznesenia majú k dispozícii odjúna a mali dostatok času sana zasadnutie pripravit‘.
Poukázal na to, že pred ůsmimi rnesiacmi aj neprítomní poslanci zahlasovali za umožnenie
zmien územného plánu, no keď boli dané zmeny neskůr na zasadnutí predložené. už ich
nepodporili. Může sa domnievat‘, aké důvody za tým sú. no ukazuje sa, že je to skupinovo
riadené konanie,

Poďakoval prítomným za účasť a ukončil tow znsadnutie rnestského zastupiteľstva.

Ing. Marta 6itraiová
prednostka MsÚ

Zapísal: Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom \‘Íikuláši 21. 07. 2020

Ing J3 Blc!i c, PhD
priáor mesta
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