
ZÁPISNICA Č. 8/2020
z pokračujúceho XXVII. zasadnuiia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré
sa uskutočnilo dňa 21. augusta 2020 o 15.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši

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

POSLANCI NIsZ:

1/ MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3/ MUDr. Miroslav Boďa
4/ Peter Cibák
5/ Ing. Lucia Cukerová
6/ Mgr. Anna Dvorščáková
7/ Ing. Matej Géci
3/ Marta Jančušová
9/ Mgr. Vincent Kultan

10/ MUDr. Michal Luníček
1]! Bc. Marek Nernec
12/ Mgr. Miroslav Neset
13/ Michal Paška
14/ Bc. Ľubomír Raši
15/ Ing. Jozef Repaský
16/ Mgr. Ján Smieško
17/ Mgr. Ľubica Staroňová
18/ Mgr. Táňa Sufliarská
19/ Ľuhoš Trizna
20/ Ing. Rudolf Urbanovič
21/ MUDr. Marta Voštináková
22/ MUDr. Andrea Žideková

OSPRAVEDLNENÍ:
1/ Ing. Jaroslav Čefo
2/ Soňa Cupková
3/ MUDr. Alžbeta Smiešna

PRIZVANÍ:

1/ Ing. Marta (Jutraiová, poverená prednostka Mstí
2! Mgr. Martin Alušic. hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník MsP
4/ PhDr. Marcela JaŠková. vedúca odboru finančného MsU
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PROGRAM:

1/ Iuformáeia o činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

2/ Intcrpelácie poslancov
3/ Informáeie
41 Záver

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta. uviedol. že ide o pokľačujúce zasadnutie

mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo fl. 8. 2020 a ktoré bob z dóvodu poklesu počtu
poslancov pod polovicu prerušené v priebehu záverečného slova k bodu rokovania ..Informácia

o činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš“, preto si dovoLil zvotať pokračujúce

zasadnutie na tento deň, na 15-tu hodinu.
Uviedol, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnili poslanci MUDr. Alžbeta Smiešna. Ing.

Jaroslav Cefo a Soňa Cupková. Prítomných je 22 poslancov a mestské zastupitel‘stvo je
uznášaniaschopné.

Overovateľmi zápisnice z pokračujúceho zasadnutia sú poslanci MUDr. Miroslav Boďa
a Mgr. Táňa Sufliarská, členmi návrovej komisie sú poslanci Mgr. Miroslav Neset. Marta
Jančušová a Ing. Jozef Repaský.

1/ INFORMÁCIA O ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ing. Ján Bicháč, PhD.. primátor mesta, požiadal poverenú prednostku MsŮ. aby jeho
záverečné slovo k bodu .Jnformácia o činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
doplnila v rámci svojej kompeteneie a následne sa pristúpi k hlasovaniu o uznesení k tomuto
bodu rokovania.

Ing. Marta Gutraiová. poverená prednostka MsÚ — uviedla, že z predloženej správy vybrala
najpodstatnejšie veci, aby si poslanci zrekapitulovali, k čomu by mali hlasovat‘. Jedná sa o In
oblasti, na ktoré bob v správe poukázané. ato otázka dochádzky, otázka čerpania dovolenky
a otázka etiky. Podotk‘a. že na pracovno-právne vzťahy zamestnancov při výkone práce o
verejnom záujme sa vzfahuje Zákonník práce. Vzhľadorn na to. že hlavný kontrolór vykonáva
funkciu v pracovnom pornere. vzťahuje sa na neho, s výnimkou jeho odmeňovania, ktoré je
osobitne upravené v * 18 c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni. Zákonník práce.
Hlavný kontrolórje v súlade so zákonom o obecnom zriadení zamestnancom obce. vzfahujú sa
na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.
ktorým je zákon č, 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znenf neskorších
predpisov. V súlade s tým, že hlavný kontrolór bol zvolený, vznikol mu pracovný pomer. Mesto
Liptovský Mikuláš ho prihlásibo 5. 6. 2020 do príslušných poisťovní ako zamestnanca mesta
a viackrát mu predbožibo návrh na uzavretie pracovnej zmluvy, ato 5. 6., 1 L 6., 23. 6. a 15. 7.
2020, no napriek tomu nedošlo k vzájomnému uzatvoreniu pracovnej zmluvy. Na druhej strane
mesto vyplatilo hlavnému kontrolórovi plný plat za mesiace jún ajúl. Uznesením č. 24/2020
mestské zastupiteľstvo určilo hlavnérnu kontrolórovi týždenný pracovný čas v rozsahu 30

hodín a schválilo mu každomesačnú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hlavného
kontrolóra, ktorá mu za uvedené dva mesiace aj bola vyplatená. Nakofko nic sú podmienky
rozvrhnutia pracovného času a mé podrnienky dohodnuté v pracovnej zmluve, mesto postupuje
v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. * 85 a nasledujúce. v súlade s Kolektívnou zmluvou
a v súlade s platnými internými normami. Podľa 90 ods. 4 Zákonníka práce rozvrhnutie
pracovného času je oprávnenim zamestnávateľa, nic zamestnanca. Zamestnanec si preto
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nemóže sám určiť. v ktoré dni bude prácu na kratší pracovný úvázok vykonávat‘ a v akom

rozsahu. Uvedených 30 pracovných hodínje potrebné vydoktadovať a preukázať. Mesto má na

to systém. ktorý slúži pre všetkých zamestnancov rnestského úradu bez rozdielu a vo všetkých
interných predpisoch je uvedený aj hlavný kontrolór ako prvý vedúci zamestnanec. ktorý má
určité povinnosti. V mesiaci jún hlavný kontrolór využíval dochádzkový systém zamestnancov,
v rnesiaci (LI dochádzkový systém využíval len sporadicky a v rnesiaci august má v dochádzke
zaevidované ten dva údaje. a to 12. 8. „odchod na pracovné jednanie“ a 11. 8. o 7. ..ohed“.
Po upozornení na nezrovnalosti v evidencii dochádzky dňa 24. 7. 2020 predložil hlavný
kontrolór evidenciu dochádzky za mesiac júl, ktorú si však sám vyhotovil. nepoužijúc pri tom
v rozpore so smernicou Č. 7!2020/lTO upravujúcou obsluhu a používanie dochádzkového
systému zamestnancov mesta Liptovský Mikuláš, elektronický dochádzkový systém. Dňa 27.

7. 2020 bol hlavný kontrolór vyzvaný na predloženie dochádzky v sútade s platnými internými
predpismi. Pľi nástupe do výkonu práce podpísal ako zaniestnanec mesta svoje oboznámenie
sa s internými predpismi — organizačný poriadok, praeovný poriadok. etický kódex. smernica
upravuj úca používanie dochádzkového systému zamestnancov mesta Liptovský Mikuláš.

Podľa 102 Zákonníka práce, kde je ustanovené, že „pomerná čast‘ dovolenky je za

každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru 1/12

dovolenky za kalendárny rok.“ V prípade hlavného kontrolóra sa teda za mesiac jedná o 2.5
dňa. .‚Vzhl‘adom k tornu. že zameslnanec. ktor počas nepretržitého lrvania pracovnébo porneru
k tornu istému zamestnávateľovi vykonáva u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má
nárok na dovolenku za kalendárny rok. prípadnej pomernú časů“ Podľa 105 Zákonníka
práce ‚.zamestnancovi. ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok. ani na jej
pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zarnestnávateľa prácu
aspoň 60 dní. patrí dovolenka za odpracované dni v dlžke 1/12 dovolenky za katendárny rok za
každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.“ Híavný kontrolór hol do
funkcie zvolený 4. 6. 2020 a nastúpit 5. 6. 2020, to znamená, že v mesiaci júni odpracovat 18
dní a teda nevznikol mu nárok na dovolenku, v júli odpracoval 21 dní. preto mu vznikol nárok
na 2,5 dňa dovolenky. Hlavný kontrolór oznámil e-mailom štatutárovi mesta. že odchádza na
l0-dňovú dovolenku na prelome mesiacov Júl a august ado práce nastúpil 10. 8. 2020, takže
prečerpal nárok na dovolenku 5 dní. Povinnost‘ou každého zamestnanca je vo vlastnom záujme
si kontrolovat‘ dochádzku a určený týždenný a mesačný fond pracovného času. Kto a akým
spösobom to má kontroloval‘, sa v tomto prípade stalo dilemou. Mesto postupovalo tak, že
posudzovalo pracovný pomer ako pracovnÝ pomer vedúceho zaniestnanca so všetkými
povinnosfami. ktoré vyplÝvajú zo Zákonníka práce.

Tretia ohlasf. ktorá bola vytknutá, bola tá. že hlavný kontrotór príspevkanii na

sociálnych siet‘ach porušuje etický kódex zamestnanca mesta Liptovský Mikuláš. Ako jedin‘
hlavný kontrolór na Slovensku má otvorenú vlastnú facebookovú stránku: žiadny iný hlavný
kontrolór takúto techniku nepoužíva. Podl‘a etického kódexu by malo platiť, že ..zamestnanec
sa nezúčastňuje žiadnej činnosti nezlučiteľnej s riadnyrn výkonom jeho pracovných povinností.
alebo činností (akýto výkon obmedzujúcich, ktoré spoČívajú v takej potitickej alebo inej
verejnej angažovanosti, ktorá by narúšata dóveru verejnosti v nestranný výkonjeho pracovných
povinností. Zamestnanec koná politicky neutrálnym spósobom a podporuje výkon kompetencií
zamestnávateľa.“ Pripomenula, že tieto zásady boli prijaté už v roku 2013.

V závere materiálu je popísané. ktoré predpisy mesto považuje za porušené a potrebuje.
aby sa mestské zastupiteľstvo k nim určitým spósobom postavilo. Ide o srnernicu primátora.
pracovný poriadok. etický kódex zamestnancov, smernicu o cestovných náhradách a smernicu
upravujúcu obsluhu a používanie dochádzkového systému. Smernica o cestovných náhradách
súvisí s tým, že v systéme dochádzky bol zaevidovaný odchod na pracovnO cestu. ktorá nebola
ošetrená cestovným príkazom. Co sa týka 5 dní dovolenky vyčerpaných nad rámec zákona, toto
sa považuje za absenciu s dósledkami, ktoré vyptývajú zo Zákonníka práce.
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Ing. Blcháč, PhD. — upozornil na rokovací poriadok mestského zastupiteFstva. článok 8. ods.

23, ktorý znie nasledovne: „Predseclajúci ukončí rozpravu, ak vystúpili všctci prihlásení“. čo sa
udialo, t. j. dňa 13. 8. 2020 ukončil rozpravu po vystúpení hlavného kontrolóra...pred
hlasovaním móže udeliť slovo predkladateľovi“. čo sa udialo, „predsedajúci má právo na
záverečné slovo. čo sa udialo ..na tiero vystúpenia nic je možné reagovať faktickou
poznárnkoc. V ztuysle toho navrhol pristúpiť k hlasovaniu.

Mgr. Miroslav Neset, predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozmeňujúci návrh predložený návrhovou komisiou — doplnií do uznesenia časť III.

„odnírna“ a časť IV. „upozorňuje“ — návrh neschválený (9 poslancov za, 8 proti, 2 sa zdržali
hlasovania. 3 nehlasovali);

— časť I. „konštatuje“ — návrh neschválený (10 poslaucov za, 10 proti, 1 sa zdržal hlasovania,
I nehlasoval);

— časť II. „bene na vedomie“ — návrh neschválený (10 poslancov za. 11 proti, 1 nehlasoval).

Mur. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva — požiadal mestské zastupireUstvo. aby

sa hlasovalo v zinysle rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Čl. 6, ods. 6. podfa
ktorého v priebehu rokovania je možné zaradif clo programu nový hod, ak to schváli
trojpätinová váčšina prítomných poslancov. Navrhol. aby sa do programu rokovania v zmysle
príslušného článku zaradili dva body. ku ktorým bolí dňa 18. 8. 2020 doručené materiály
prednostkou MsU, a to bod „Dodatok Č. I k Rokovaciemu poriadku komisif zriadených
mestským zastupitel‘stvom v Liptovskom Mikuláši a bod „Personálne otázky: Návrh na
personálne ohsadenie kornisif mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov“,
ktorého predkladateľom je Ing. Ján Blcháč, PhD. Ak je v záujme mesta schváliť zloženie
komisií ‚ čo predovšetkým očakáva vcrejnosť, odporučil schváliť tieto hody na tomto zasadnutí.
Jde o návrhy, ktoré pnipravilo vedenie mesta. preto požiadal návrhovú kornisiu, aby dala
hlasovat‘ o zaradení týchto dvoch bodov do programu pred bod „Interpelácie poslancov“.

Ing. Rudolf Urbanovič. zástupca rirnátora mesta — požiadal o desaťminútovú prestávku pred
hlasovaním o predloženom návrhu poslanca Mgr. Kultana.

Ing. Blcháč. PhD. — poznamenal, že mesto Liptovský Mikuláš na základe dohody. ktorá bola
vykonaná 25. 6. 2020. pripravilo návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií MsZ iak. aby
sa členrni komisií stali za každý poslanecký klub člen a za mestský úrad 1 člen a v tomto
zmysle poslalo poslancom materiál. Vedenie predpokladalo, že by to malo byt‘ predmetom
d‘alšieho rokovania, ktoré bude nasledovať po tomto rokovaní mestského zastupitel‘stva, preto
nechápe túto obštrukciu. Tento bod možno zaradiť na rokovanie, ak bude všeobecný súhlas
s takýmto konsenzuálnyin návrhom, že komisie budú pozostávať z piatich členov, L zn. za
každý poslanecký klub I člen + I člen určený klubmi OĽANO, SaS, NOVA, KDH, SANCA
a Skutočne nezávislí poslanci z pracovníkov mesta Liptovský Mikuláš — toto je dohoda
všetkých poslancov, Pripomenul, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 6. 2020 na
zák]ade návrhu pos]anca MUDr. Jaroslava Baroka hola vyh]ásená hodinová prestávka na to.

aby sa stretli zástupcovia jednotlivých poslaneckých klubov mimo predsedov. keďže vtedajší
predsedovia kluhov sa nevedeli dohodnúť na zložení komisií. aby sa pokúsili dospieť k dohode.
Tohto stretnutia sa zúčastnili poslanci: MUDr. Barok. Bc. Raši. Ing. Cukerová. Ing. Bobák.
Mgr. Neset. MUDr. Boďa. p. Jančušová. Ing. Géci. Po stretnuti prezentovali, že sa dohodli na
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modeli. v ktorom komisie majú byť zložené z 1 zástupcu za každý poslanecký klub ± 1 zástupcu
z mestského úradu, ktorého si určia dva opozičné kluby. Potom na zasadnutí mestského
zastupiteľstva 13. 8. 2020 do toho opät‘ vstúpili predsedovia dvoch klubov Mgr. Kultan a Ing.
Cukerová (za ostatné dva kluby neboli prítomní predsedovia), kde sa konsenzuálne nedohodlo
na zložení komisií. Ak sa následne komunikovala určitá dohoda 25-tich pos]ancov. že sa
dohodli na modeli 6-členných komisii. nepovažuje to za dohodu. Toto by sa podl‘a jeho názoru
nernalo rešpektovať, prernže dohoda bota vykonaná 25. 6. 2020 a na základe nej dokonca došlo
k dohode na zložení komisií. ktoré by mali mať po 5 členov. Mesto na základe konsenzuálnej
dohody z 25. 6. 2020 pripravilo návrh Dodatku č. Rokovacieho poriadku komisií mestského
zastupiteľstva a zároveň pripravilo štruktúru zloženia komisií v zmysle tohto dodatku. t. zn., že
komisie budú tvorené jedným zástupcom z každého klubu, ktoré sú 4 a jednýni zástupcom
mesta Liptovský Mikuláš navrhnutým klubmi OLANO, SaS, NOVA. KDH, SANCA
a Skutočne nezávislí poslanci — v Éom prípade je ochotný ako primátor mesta, ktorý je jediný
oprávnený predkladat‘ takýto dokument, tento materiál predložit‘. Pokial‘ tento návrh bude
schválený, je možné tieto dva body zaradit‘ do rokovania tohto zasadnutia mestského
zastupiteľstva. V prípade, že sa nezmení návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií,
ktorý hovorí o tom. na čom sa dohodli všetky kluby, t. j.. že z každého klubu bude po jednom
zástupcovi + jeden zástupca mesta, vtedy to bude v poriadku. Ak návrh Dodatku Č. I bude
zmenený v zrnys]e návrhu z 13. 8. 2020. 1. zn., že komisie budú 6-členné. tak napriek tornu, že
si želá. aby komisie fungovali, nebude oprávnený predložiť mestskému zastupiteľstvu takýto
návrh na personálne obsadenie komisií. Vyzval preto poslancov. aby to skúsili prehodnotiť.
skúsili posunúť toto mesto dopredu a skúsili urobiť určitý kompromis v tom znwsle. aby sa to.

čo bob navrhnuté, schválilo. Súhlasí s tým. aby uvedené dva body boli zaradené do programu.
či už na toto zasadnutie. alebo na nasledujúce. Opakovane upozornil, že pokiaF poslanci návrh
Dodatku Č. I zmenia tak, že nástedne budú chcict‘ od primátora, aby predložil návrh, ktorý nic

je konsenzuáíny, nebude to móct‘ urobiť. Rád to urobí vtedy, ked‘ schvália návrh predložený
mestom. ktorý korešponduje s dohodou zo stretnutia iniciovaného poslancom MUDr. Barokom.
Pokiaľ schvália Dodatok Č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií, následne predloží pripravený
dokument na schválenie zloženia komisií a mesto móže fungovaf. V prípade, že bude urobená
obštrukcia, že návrh Dodatku Č. I k Rokovaciemu poriadku kornisií bude zrnenený tak, aby boli
minimálne 6-Členné komisie, k čomu nie je všeobecný konsenzus, nem6že to predložit‘. Ak
bude následne obviňovaný z toho, že primátor je ten. ktor si neželá komisie. nieje to pravda.
Mysli si, že model navrhnutý 25. 6. 2020 je dobtt. na základe neho budú komisie fungovat‘
a život v meste bude möcť pokračovať normálne. Ak je však snaha tento model zmenit‘, nic je
to reálne, pretože nernóže predložiť mestskému zastupitel‘stvu nieČo. čo nic je konsenzuálny
návrh všetkých poslancov. Pripomenul. že je zvolané následné zasadnutie mestského
zastupitefstva. kde opäť predk]adá návrh na personálne ohsadenie kornisie sociálnej a bvtovej
a voľbu jej predsedov a Členov. kde je zloženie navrhované v súlade s dohodou všetkých
posbancov MsZ z 25. 6. 2020. PokiaF by tento návrh nebol schválený. opäť predkladá návrh
VZN o podmienkach pridel‘ovania bytov. aby sa odblokovalo pridel‘ovanie bytov pre tých. kvrí

to nutne potrebujú. Požiadal poslancov, aby skúsili odložit‘ všetky zábrany, ktoré možno majú
a dnes by sa urobila „hrubá čiara“ za týmto problémom a následne možno aj za l‘adovou
plochou. Ak sa však znovu stane to, že mesto bude vere ne obviňované z určitého protiprávneho
konania. mali by pochopit‘, že nemöže predložit‘ nekonsenzuálny návrh pri zodpovednosti voči

zákonu, voči prostrediu a voči obyvateľom tohto mesta. Ešte raz požiadal poslancov, pokial‘ sa
tieto dva body zaradia do programu, aby sa pokúsili o tento model, t. j. pokiaľ bude návrh
Dodatku Č. t k Rokovaciemu poriadku komisií mestského zastupitel‘stva schválený tak ako hol
konsenzuálne dohodnutý všetkýnti klubmi 25. 6. 2020. vtedy predloží aj návrh na zloženie
komisií. Ak bude tento návrh zmenený tak, že nebude brat‘ do úvahy uvedený konsenzus. takýto
návrh ako primátor mesta predložit‘ nemöže. Pred hlasovaním vyhlásil I 0-minútovú prestávku.
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Mgr. Neset — uviedol, že návrhová komisia dostala dva návrhy na zaradenie bodov do
programu: I „Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie komisií mestského
zastupiteľslva, vofba leh predsedov a členov“; 2 . „Dodatok Č. 1 k Rokovaciemu poriadku
komisif zriadených mestským zastupileľstvom v Liptovskom Mikulášh.

Mr. Kuhan — vyslovil protest, pretože nepredložil dva návrhy, ale predložil jeden pozmeňLLjúci
návrh zaradiť do programu rokovania dva vyššie uvedené body.

M2r. Nesel — podfa jeho názoru tieto dva bod nic je možné spájat‘ clo jedného hlasovania:
o každom z nich by sa malo h]asovaf samostatne.

Ing. Blcháč, PhD. — odporučil hlasovať o návrhu tak aRo ho predložila návrhová komisia.

Mgr. Kultan — opät‘ pripomenul, že predložil jeden pozmeňujúci návrh, aby boli do programu
rokovania zaradené dva body.

Ing. Blcháč. PhD. —- vyhlásil päl‘mmnútovú prestávku.

Mgr. Neset — prcdtožil na hlasovanie pozmeňujúei návrh Mgr. Kultana — doplníť do programu
dva body:.. Dodatok Č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií zriadených mestským
zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši“ a ..Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie
komisií rnestského zastupiteľslva. voľba ich predsedov a členov“.

Vzhl‘adom na to. že na schválenie zaradenia nových bodov do programu rokovania je
potrebný sáhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov, pozmcňujúci návrh nebol
schválený (12 poslancov za, 9 sa zdržali hlasovania. 1 nehlasoval).

28/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. MUDr. JAROSLAV BAROK

a) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s výstavbou rodinných domov a cesty v lokalile Stošice upozornil na

znečistovanie komunikácie na konci ulice Ziarskej snwrom k podjazdu popod železnicu až do
Okoličného (blato. kamene, aid‘.) — v prípade daždivého počasia sa tento úsek móže stať
nebezpečným — požiadal o dohliadnutie.

b) Interpeloval primátora mesta:
Upozornil, že na Podbrezinách i v celorn meste sú vysoké staré komíny. ktoré sa už

dávno nepoužívajú — hrozí uvoľňovanie tehál a tým aj riziko úrazu — požiadal o preverenie.

c) Interpeloval primátora mesta:
Podbreziny — v minulostí boži cez strechy bvtoviek naťahané káhle na internet. ktoré

sa mnoho rokov nepoužfvajú — pri prehrdzavení tnóžu padaf a hrozí riziko úrazu. resp.
spösobenia materiálnych škód — požiadal o preverenie.
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2. MGR. ANNA DVORŠČÁKOVÁ.

a) Interpelovala primátora mesta:
Pripomenula, že v rámci júnového zasadnutia MsZ upozorňovala na situáciu na

liospodárstve p. Baláža (chov hospodárskych zvierat) na Vrbickej ulici. k čomu jej zástupca
primátora p. Trizna odpovedal. že RPVS vykonala na hospodárstve kontroiu a chovateľ dosta]
príkazy. Požiadata o v3jadrenie. či nariadenia RPVS holi splnené a či bola vykonanä opätovná
kontrola.

V súvislosti s vyjadrením p. Trimu, že mesto navrhne prijať VZN. ktoré by zakázato
chov hospodárskycb zvierat v bezprostrednej blízkosti kultúrnych pamiatok. sa zaujímala. či sa
lakýto návr VZN už pripravuje a kedy približne by sa mohol dostat‘ na schválenie do MsZ.

b) Interpelovala primátora mesta:
Poukúzata na množiace sa upozornenia od občanov na ľudí. ktorí vykonávajú

aktivačně práce pre mesto — títo pracovníci sú neustále videní ako postávajú alebo posedávajú
beztoho, aby vykonávali prácu. Občania nevedia, kto týchto pracovníkov kontroluje ana koho
sa rnóžu s upozornením obrátit‘. Požiadala o zverejnenie rnien ľudí. ktorí majú na starosti týchto
pracovníkov

3. MARTA JANČUŠOVÁ

a) Interpelovala primátora mesta:
Informovala. že v jarnch mesiacoch holo iniciované stretnutie obyvateľov mestskej

časti Dernänová. klon sa ohradili voči tornu, že cez Demänovú nepreteká tzv ..protipožiarny
potoic. Toto opatrenie holo riešené odvodom vody z potoka Demänovka do malého potóčika.
avšak pred 3 —4 rokrni pni povodni došlo k zosuvu panelu a tým voda prestata do tohto potóčika
natekať. Predým tam bola mechanická zarážka, ktorá umožňovala regulovať prítok vody do
tohto malého potoka. Po stretnutí zástupcov mesta, Povodia Váhu a obyvatefov boto dohodnuté
amedializované, že do koncajúna satento problém vynieši. Vjúni počas dažďov však začalo
čast‘ Demänovej zatápat‘, pretože zo strany VPS sa panel len posunul viac do stredu
Demänovky. Upozornila, že ideo havanijný stav. Buď je vody málo a tým po celej Demänovej
začína stojatá voda zapáchať, alebo v prípade veľkých ]ejakovje časť Dernänovej zaplavovaná.
Požíadala. aby sa čo najskór začalos rekonštrukciou. nakoľko v tejto veci sa dosiaF ani nezačalo
konať.

b) Interpelovala primátora mesta:
Cintonín Demänová — upozornila, že v urnovej časti nie sú vyhudované chodníky.

ktoré by umožňovali dóstojné osadenie náhrobných kameňov. Táto činnost‘ sa deje pomerne
živelne, t. j. občania si svojvoľne robia úpravy, ktoré nie sú želateFné. Navrhla, aby mesto
v rámci možností vybudovalo chodník, na ktorý by pnípadne prispeli aj občania, ktorí tam hudú
mať uložené urny, aby táto časť cintorína pósobila dobne aj esteticky.

c) Interpelovala primátora mesta:
Cintorín Hodice — poukázala na rovnaký problém ako v pnípade mestskej časti

Demänová, popísaný vo vyššie uvedenej interpetácii.

d) Interpelovala primátora mesta:
Dernänová — koniec Armádnej ulice (za AOS) — poukázala na sťažnosti ohyvateľov

na zaplavovanie ich pozemkov z priľahlých kopcov — požiadavka o vyčistenie, príp. úpravu
kanála.
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e) Interpelovala primátora mesta:
Futbalové ihrisko Demänová — v jarných niesiacoch boto zrekonštruované oplotenie

od kultúrneho domu (sponzorsky zrealizoval p. Simek). upozornila však na veľmi zlý stav
oplotenia od h]avnej cesty — popadané dróty, v dósledku čoho nie je možné ani udržiavať
kosenie okolo optotenia. Požiadala o opravu oplotenia futbatového ihrisLa od hlavnej cesty.

4. ING. JOZEF REPASKÝ

Interpeloval primátora mesta:
Pripotnenul. že dňa 13, 8. 2020 na zasadnutí mestského zastupiieFstva. ktoré nehub

ukončené, poslanec Mgr. Kultan predložil návrh na zloženíe komisií. Primátor mesta odmietol
zaradiť tento bod do programu s tým. že ho bude možné zaradit‘ o týždeň vo štvrtok, na kedy
zvolá pokračuj úce zasadnutie MsZ. V ten istý deň podal Ing. Repaský žiadosf o verejné
zhrornaždenie občanov k výročiu okupácie z roku 1968, s termínom konania 21. 8. 20200 16,00

hod. pri tabuli. ktorá je umiestnená na župnom dome. V tejto súvislosti považuje za zvláštne.
že MsZ nebolo zvolané tak ako avizoval primátor, na štvi-tok, ale na piatok 21. 8. 2020 na I 5°
hod. Keďže v čase podávania tejto interpelácie je už po I 6-tej hodine, nemohli sa ti účastníci
zasadnutia MsZ. ktorí chceli ‘vjadrit‘ svoj nesúhlas s okupácioti r. 196$. zúčastníť ohláscného
verejného zhromaždenia. Navyše on sám. ktorý toto zhromaždenie ohlásil ako organizátor.
nemóže byť na ňotn prítomný, pretože sa musí zúčastňuvať rokovania \‘ĺsz. V tejto súvislosti
sa sptal primátora mesta. či zvolal mestské zastupitefstvo na piatok zánlerne. pretože
zasadnutia MsZ sa vždy konali vo štvrtok. prfpadne v pondelok.

(hipovedanJ nu zasadnu(í AťísZ: 1n2. Ján Blcháč, PND, prinláor mesta — pripomenuř. že MsZ
13. 8. 2020 bulo zvolané na základe žiadosti desiatich poslancov, kde bol podpísaný aj poslanec
Ing. Repaský. V prípade, že by sa toto zasadnutie bulo aj ukončilo 13. 8., nebol by žiadny
dóvod. aby sa zasadnutie MsZ konalo v dnešný det‘i. To. že je MsZ zvolané na tento de«
nesúvisí so žiadnymi mými aktivitami, o ktorých Ing. Repaskýhovoril. Zdóraznil, že o žiadnej
žiadosti Ing. Repaského nevedel, ani túto infbrnláciu nemal. Dalšia vec je. že toto rokovanie
MsZ už mohlo byť o tomto čase ukončené, keby sa rokovalo operatívne.

5. MUDr. ANDREA ŽIDEKOVÁ

Interpelovala primátora mesta:
Nábrežie — bytový donI č. 1861 (v blízkosti ROY-DENT) — upozornila na zlý technický

stav cesty. popri ktorej vedie úzky chodník. ktorým chodia deti do školy — na ceste sú veľké
mláky — mnohé autá nedodržiavajú predpísanú rýchlosť. Požiadala o možnosť nájsť v rozpočte
Finančné prostriedky tla opravu tejto cesty. Dalším problémom je nedostatok parkovacích miest
v tejto časti, ktorý bude potrebné v blízkej budúcnosti riešiť.

Qdpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta — uviedol, že 20. 8.
2020 sa konalo zasadnutie Finančného krízového štábu mesta, kde sa rozhodlo o uvoľnení
prostriedkov na veľkoplošné opravy. V rámci toho je možné skorigovať miesta, ktoré si
vyžadujú nevyhnutné opravy — možnost‘ riešiť prednostne uvedenú cestu.
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29/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, pred]ožil mestskému zastupiteľstvu aktuálne
informácie:

1. Informoval o zmene organizačnej štruktúry mestského úradu od 1. 7. 2020
v sekcii prednosiu MsU a o zrušení útvaru hlavného kontrolóra.

2. Oticiátne informoval mestské zastupiteFstvo o tom. že od 4. 6. 2020 už štyrikrát
predložil hlavnému kontrolórovi pracovnú zmluvu — táto zo strany hlavného kontrolóra doteraz
nic je podpísaná.

30/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, pod‘akoval všetkým prítomným za účast‘
a zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukončil.

Ing. Marttrtraiová Ing. Ján híháč, PhD.
prednostka MsU pUmátor mesta

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Miroslav Boďa

Mgr. Táňa Šufiiarská

Zapisala: Anežka Drbiaková

V Liptovskom Mikuláši 04. 09. 2020
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