
ZÁPISNICA Č. 4/2019

IX. zasadnutia mcstskúho zastupitcl‘sWa v Liptovskom Mikuláši, ktorú sa uskutočnilo dňa
21. marea 2019 o 10.00 hod v mulej zusadačkc Meslského úradu v Liptcvskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:
Ing. Ján Blchúč. PhD.. primátor mesta

POSLANCI Nhl;
1/ MUDr. Jaroslav Barok
2! Ing. Jozef Bobák
3! MUDr. Miroslav l3oďa
4! Peter Cibák
5/ Ing. Lucia Cukerová
6! Ing. Jaroslav Cefo
7/ Soňa Čupková
8! Mgr. Anna Dvorščákovú
9/ Ing. Matej Géci

10! Mana Jančušová
II! Mgr. Vincent Kultun

12! MUDr. Michal Luníčck
13/ 13c . .\larek Nemcc
14! Mgr. Miroslav Neset
IS! Michal Paška
16/ Bc. Lubomír Raši
17/ Ing. JozeťRepaský
18/ Mgr. Ján Smieško
19/ MUDr. Alžbeta Smiešna
20/ Mgr. I u Iii ea Staru ňovú
21! Mgr. Tňňa Šufliarská
22! Ľuboš Friznu
23/ Ing. Rudolf Urbanovič
24! MUDr. Marta Voštináková
25/ MUDr. Andrea Žideková

PRIZVANÍ:

/ Ing. Marta Gutraiová. preclnostka MsÚ
2/ PH )r. .lozeí‘ Ficdor. hlavnÝ kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník MsP
4! Ing. Lenka Debnárová. PhD.. vedúea finančného odboru MsÚ ‚

5! PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsU
6/ Mgr. Anna [Fanovská. vedúca odboru právnehoMsU
7/ Ing. Miloš Berník. vedúei odboru výstavby Msti ‚

8! Ing. Katarína Suveríkovú, vedúca odboru UR a SP Msti
9! ing. Gabriel Lengvel. vedCici odboru ZP a dopravy Msti

IQ! doc Mgr. Ján I Iučik. PhD.. vedúci odboru školstva Msti
11/ N‘Igr. Irika Sabaková. vedúea odboru soeiálncho MsÚ
12! Ing. Janu Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu NIsU
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13/ Ing. Soňa Višňovská. veclúca oddelenia marketingu a podnikania MsÚ
14/ Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelenia daní a poplaLkov MsU ‚

15/ PhDr. Marcela Juškovů. vedúca oddclenia rozpočtu, účtovnictva a majetku MsU
16/ Ing. Dušan Močarník, vedúci odclelenia informatiky MsU ‚

17/ Bc. Ľubomír Kandera. vedúci oddelenin správy bytov a nebytových priestorov MsU
18/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavnú architektka mesta
19! PhDr. Dana Gurúňovú. vedúca oddelenia mládeže. športu a kultúrv MsU
20! RNDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia ZP a poFnohospodárstva NIsU
21! Ing. Milan Mikušiak. prezident MFK Tatran Liptovský 1‘vlikuláš
22/ PhDr. Ľubomír REiši. PhD.. riaditeľ Základncj umelcckej školy J. L. Bellu. L. Mikuláš
23! Mgr. Emília Čudejková. riadiwľka Základnej školy s MŠ. DemĹinovská ul.. L. Mikuláš
24! Mgr. Zuzana Šlauková. riaditeľka Zariadcnia pre seniorov a DSS, L .Mikuláš
25/ Mgr. Eva \‘ondráková. riaditel‘ka Základncj školy J. Kráľa. L. Mikuláš
26 Mgr. Alena Ridzoňová. riaditeľka Základncj školy M. R. Martákovej. L. Mikuláš
27/ Ing. Dušan Grešo, riaditel‘ Vercjnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
28! Bc. Zdenka TarageFová, riaditeľka N1aterskej školy Kláštorná, L. Mikuláš
29/ Mgr. Mária Štrbková. riaditeľka Materskcj školy, Vranovská ul,‘ L. Mikuláš
30/ PaedDr. Jaroslava Veiszová. zástupkyňa riaditeľa Základnej školy. Náhrežie Dr. A.

Stodolu. L. Mikuláš
31 / Bc, Jana Hladká, riaditel‘ka Materskcj školy Nábrežie 4. apríla. L. Mikuláš
32/ Magdaléna Riessová, riaditefka Materskcj školy, Náhrežie 4. apríla, L. Mikuláš
33! Mgr. Rená Devečka. riaditeľ Domu kultúry. Liptovský Mikuláš
34/ Ing. Juraj Mlynarčík. žiadateľ o výstavbu apartmánového domu na Zádvorí
35/ Ing. arch. Vladimír Fajčík, zástupca žiadateľky o výstavbu apartmánového domu na

Zádvorí
36! Mgr. Janka Cuprová. riaditeľka Základnej školy M. Janošku. ul. Cs. brigády. L. Mikuláš
37/ Ing. I .adisluv Holéci. zástupca občianskeho združenia Naša Palúdzka
38; Mgr. Miroslava lLrhard[ová. riaditeľka Matcrskcj školy Ul. Cs. brigády. L. Mikuláš
39/ PhDr. Roman Králik. riaditef Centra vofnúho času. Nábr. A. Stodolu. L. Mikuláš
40! Mgr. Beáta Grešová, riaditeľka Materskej školy, Komenského ul.. L. Mikuláš
41/ Mgr. Jaroslav Hric. riaditeľ Múzea Janka KráFa. Liptovský Mikuláš

ti OTVORENIE ZASADNUTIA

ZLisadnlitie mcstskélio zastupitel‘stva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor
mestu. Na úvod informoval, že mesto získalo Pečat‘ rozvoja obcí El miest oč Národného
inf‘ormačného strediska Slovenskej republiky, a. s. uko meso s prcdpokladom stabilného
rozvoja. Renomovaná ratingová agentúra teda potvrdila stabilitu mesta, čo vníma aj ako určitú
odpoveď na kritické hlasy. ktoré v meste zuznievajú.

Náslcdne na základe výzvy‘ od predsedničky Zilinského samosprávneho kraja Eriky
Jurinovej požiadal poslancov, aby sa so svojimi návrhmi a požiadavkami neohracali na
jednoilivých vedúcich odborov a oddelení mestskčho úradu, ale na jeho prednostku. ktorá je
manažérkou mesta a vie následne posunút‘ daná agendu na vvbavenie. V tejto súvislosti

na [O, že Mgr. Kultan deň prcd zusadnutím mestského zustupiteFstvu oslovil so svojou
p0žiidLi\‘k0i vedúcu Ínančnčho odboru. ktorá SEl práve venovala mm záležitostiw.

Uviedol. že z účasti na zasadnutí sa neospravedlnil žiadnv poslanec. prítomnch je 25
posluncov a mes[ské zastupiteľstvo je uznášaniasehopné.
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2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovatet‘ku primátor mesta určil paol Anežku Drbiakovú a za ovcrovateľov
zápisnice poslancov Bc. Ľubomíra Rašiho a MUDr. Martu Voštinákovů.

3/ VOl!BA NÁ\‘RIIOVEJ KOM ISIE

Ing. Ján l3lcháč. PhD., primátor mesta. predložil návrh na voFhu návrhovej komisie.

clo ktorcj odporučil zvouť poslancov Ing. Mateja Géeiho, Mgr. Miroslava Nesen a Ing.

Jaroslava Cet‘a. Návrhová komisia v tomto zložení nebola schválená (7 za. 6 proti. I
nehlasovali). Počas hlasovania sa o slovo prihlásili zástupcovia poslaneckého klubu SaS.

OLANO, KD!!. Nova a Sanca.

Inu. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — vyzval, aby poslanci akceptovali zaužívanú tradíciti.
že v návrhovej komisii má jedného zástupcu poslanecký klub Smcr—SD. SNS. Národná koalícia.
jedného zástupcu klub SaS. OLANO. KOl-l, Nova. Sanca ajeden zástupca je spomedzi
nezávislých poslaneov.

lnE. Jozef Repaský. poslanec mestského zastupiteľstva — navrhol. aby boli clo núvrhovcj
komisie zvolení Mgr. Vincent Kultan. Ing. Jaroslav Celé a lnĽ. Lucia Cukerová.

lnu. Blcháč. Plil). — poukázal na to. že daný návrh neakceptuje zaužívanú tradiciu. Následne
vyhlásil püťminútovú prestávku. aby boto možné overiť. ako vzniknutú situáciu upravuje
rokovací poriadok. Po jej skončeni uviedol. že rokovací poriadok daná problematiku pnamo
neupravuje. Vvchúdza prelo z toho, že keďže program rokovania ešte nehol schválený. pričom
ten sa schvat‘uje až v nasledujúcom bode, má do tej doby možnost prccHlada[ návrh‘ iba
prcdsedajúci. teda primátor mesta. Následne opátovne prcdložil na hlasovanie návrh na zloženie
návrhovej komisie v zložení Ing. Géci, Mgr. Neset a Ing. Celé. Návrhová komisia v tomto
zložení nehola schválená (II za, 12 proti, 2 sa zdržali). Uviedol, že zrejmc p° prvýkrát v histárii
mesta bude zasadnutie mestského zastupitePstva prebiehať bez návrhovcj komisie.

-1/ 5Cl !VÁLENI E PRO(;RAMu ROKOVANIA

Ing. Ján Blcbáč. PhD.. primátor mesta, predtožil návrh programu rokovania mestského
zastupiteľstva tak. ako bol uvedený v pozvánke s tým. že navrhol do programu doplniť nový
hod “InI‘ormativna správa o postupoch Mestských športových zariadení. s.r.o.. pri rekonštrukcii
futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dolinancovania
konečných úprava vvbavenia vybudovaných priestorov“ a zaradiť ho ako deviatv bod v poradí.

MEr. Vincent Kultan. poslanec mcstského zastuniteľstva — podotkol, že si nevie preclstaviť. ako
hucle prebiehať rokovanie bez návrhovej komisie. Následne navrhol. aby bol ako v poradí piat
bod zaradený materiál ‘Analýza prúvneho stavu verejného osvctlcnia v mese Liptovský
Mikuláš — inl‘ormácia“ vzhľadom na to, že poslanci stále nemajú informácie o tom. aký je
aktuálny stav verejného osvetlenia. Dalcj navrhol, aby bod č. 14 „Návrh VZN č /201 9/VZN
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a škól a školských zariadeni
-zriadených na ú-zemí mesta LiptovskÝ Mikuláš na rok 2019“ bol zaradenÝ v programe za bod
Č. 7. t. J. za hody o personňlnych otázkach a ab‘ bol bod Č. 10 „Návrh na zmeny rozpočti) mesta
Liptovský Mikuláš na rok 2019“ yaradcný za presunutý bod č. 8. Dovolit si požiadat‘ primátora
mesta. aby holi hody programu nasledujúce po druhej hodinovej prestávke spojenej s
ocliiltná\kolI symy piu picci tuto prcstávku. Náslcdne požiadal O pit‘niinútovú prestávkti.
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jj)jz. Blcháč. PhD.
— Rožiadal Mgr. Kultanu. aby zvážil presunutie spomenutých bodov. keďže

k bodom programu ‚Jiadost‘ o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu

z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvori“ a ‘Informatívna správa o poswpoch

Mestských športových zariadení, s.r.o., pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran

v Liptovskorn Mikuláši a o potrebe doflnancovania konečných úprav a vybavenia

vybudovaných priestorov‘ boJi pozvaní viaccrí hostin a tieto body by preto mali byť v poradí

uprednostnenč. Náslcdne vyhlásil pflťminútovú prestávku. Po jej skončení zacitoval článok 8.

bod 6 z rokovacieho poriadku: V úvode rokovania predsedajúci oznámi počet prítomnch

poslancov. mená poslaneov. ktori ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnuti mestského

zastupiteľstva. predloží návrh na voľbu návrhovej komisie a určí zapisovateFa a overovateľov

zápisnice. predloží na schválenie program rokovania.“

MĽr. Kultan — súhlasil s tým, aby boli body .‚Návrh VZN Č /2019/VZN o určení výšky

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa ŠkÓI a školských zariadcnf zriadených na území

mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019“ a „Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

na rok 2019 presunuté a zaradcné až po bodoch programu. ku ktorých sú pozvaní hostia.

Núsledne zacitoval č]únok 9. hod 2 z rokovacieho poriadku: ..Konečné znenie návrhu

uznesenia. upravené v zmysle priebehu rokovania, predkladá mcstskému zastupitcFstvu

návrhová komisia.“ Upozornil na to, že kvöli vzniknutej situácii a nezvoleniu návrhovej

komisie móže mestské zastupiteľstvo napokon rokovať zbytočne.

lnu. Blcháč. PhD. — zobral upozornenie Mgr. Kultana na vedomie a zasadnutie mestského

zaswpiteľstva ukončil.

C

Ing. MGutniovii Ing. PhD.

prcdnostka MsU

Overovatclia zápisnice:

Bc. Ľubomír Raši

MUDr. Marta Voštinúková

Zapísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 22. 03. 2019

primátor mesta
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