
ZÁPISNICÁ Č. 9/2020
z XXVIII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo
dňa 21. augusta 20200 15.40 hod v rnalej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

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

POSLANCI MsZ:

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

10! MUDr. Michal Luníček
11! Bc. Marek Nemec
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! Ľuboš Trizna
20! Ing. Rudolf Urbanovič
21! MUDr. Marta Voštináková
22! MUDr. Andrea Zideková

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

PRIZVANÍ:
1! Ing. Marta Gutraiová, poverená prednostka MsÚ
2! Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
3! Mgr. Igor Petra, zástupca náčelníka MsP ‚

4! PhDr. Marcela Jašková, vedúca flnančného odboru MsU
5! Ján Laco, konateľ JL aréna, s. r. o.
6! Branislav Duboš, konateľ JL aréna, s. r. o.
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1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor
mesta. Informoval, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnili Ing. Jaroslav Cefo a MUDr. Alžbeta
Srniešna.

2/ URČENIE ZAPISOVATEL‘A A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovateľov primátor mesta určil pani Anežku Drhiakovú a Mgr. Jána
Karašinského. za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Mateja Géciho a MUDr. Michala
Luníčka.

3/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, predložil návrh na voFbu návrhovej komisie.
do ktorej odporučil zvoliť poslancov Ing. Luciu Cukerovú. Mgr. Vincenta Kuitana a Mgr.
Miroslava Neseta. Návrhová komisia v tomto zloženi bola jednomysefne schválená (22
poslancov za).

4/ SCFJVÁLENIE PROGRAMU ROKOVAN[A

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupitel‘stva tak, ako bol uvedený v pozvánke s tým, že zároveň navrhol presunút‘ body
„Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Návrhu na schválenie podmienok řinancovania
investície na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna formou a) bankového úveru, resp.
formou b) návratnej finančnej výpomoci“ a „Návrh na schválenie podmienok financovania
investície na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna formou a) bankového úveru, resp.
formou b) návratnej tnančnej výpomoci“ za hod „Schválenie programu“, Ako v poradí siedmy
bod v prípade schválenia predošlých bodov navrhol zaradit‘ nový bod „Rozpočtové opatrenia
mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020“ a zaň by ho] presunutý bod „Návrh Záverečného účtu
mesta Liptovský Mikuláš za rok 2O9“. Potom by nasledovali body ‚.Personálne otázky: Návrh
na personálne obsadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, vofba jej
predsedu a členov“, „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN Č /2020!VZN
o podmienkach pridefovania bytov vo vlastnĺctve mesta Liptovský Mikuláš určených na
nájem“. ..Interpelácie poslancov“. ‚.Informácie a ..Záver“.

Mpr. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupitel‘stva — predložil pozmeňujúci návrh. aby
bod ..Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie komisie rnestského zastupiteFstva
sociálnej a bytovej, voľba jej predsedu a členov“ zostal v programe zaradený za bodom
„Schválenie programu rokovania“.

In. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — vychádzajúc z póvodnej dohody zástupcov
poslaneckých klubov z 25. júna 2020 navrhuje zaradiť do programu ako v poradí jedenásty bod
‚.Dodatok Č. k rokovaciemu poriadku mestských komisií zriadených mestskýrn
zastupitelstvom v Liptovskom Mikuláš“. Pokiaf by bol dodatok schválený bez výraznejších
úprav. holo by možné následne diskutovať a hlasovať o personálnom zložení jednotlivých
komisií.
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Mgr. Vincent Kultan, predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé body:
- póvodný návrh programu podl‘a pozvánky - jednomysel‘ne schválený (22 za);
- pozrneňujúci návrh Ing. Urbanoviča za bod Č. 10 zaradit‘ bod „Dodatok Č. 1 k rokovaciemu
poriadku mestských komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláš“ —

neschválený (10 za, 8 zdržali Sa, 4 proti);
- pozrneňujúci návrh Mgr. Kultana ponechal‘ bod ‚Yersonálne otázky: Návrh na personálne
obsadenie komisie mestského zastupileľstva sociálnej a bytovej, voľba jej predsedu a Členov“
na póvodnom i-nieste v programe — schválený (12 za. S zdržali sa, 2 nehlasovali):
- pozrneňujúci návrh hig. Blcháča. PhD. znieniť poradie budov — schválený (20 za. I zdržal sa).

PROGRAM;

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Iirčenie zapisovatel‘a a overovateľov zápisnice
3/ Vol‘ba návrhovej komisie
4/ Schválenic programu rokovania
5/ Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie komisie mestského

zastupitel‘stva sociálnej a bytovej, vol‘ba jej predsedu a členov
6/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Návrhu na schválenie podniienok

financovania invcstície na rekonštrukciu J‘adovej plochy zimného štadióna formou
a) bankového úveru, resp. formou b) návratnej finančnej výpomoci

‘7/ Návrh na schválenie podniienok flnancovania investície na rekonštrukciu I‘adovej
plochy zimného štadióna formou a) bankového úveru, resp. formou b) návratnej
finančncj výpomoci

8/ Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020
9/ Návrh Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019
10/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č /2020/VZN o podmienkacb

pridel‘ovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom
11/ Interpelácie poslancov
12/ lnformácie
13/ Záver

5/ PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA PERSONÁLNE OBSADENIE
KOMISIE MESTSKÉI-1O ZASTUPITEĽSTVA SOCIÁLNEJ A RYTOVEJ,
VOĽBA JEJ PREDSEDIJ A ČLENOV

Správu predložil Ing. Ján BlcháČ. PhD.. primátor mesta. Uviedol. že problematika je už
poslancorn aj verejnosti dosrntoČne známa. priČom k 31. júlu 2020 je vofných 25 mestských
nájornných bytov. kvóli Čomu došlo k úniku na nájomnom vo výške 34 818.36 E. Podotkol. že
návrh na personálne obsadenie komisie sociálnej a bytovej je v súlade so súČasným aj
prípadnýrn upravením znením rokovacieho poriadku a zároveň rešpektuje júnovú dohodu
záslupcov poslaneckých klubov o ich zastúpení v rnestských komisiách. Podotkol, že pokial‘ by
mal niekto záujern zaradiť do toMo bodu návrh na zriadenie ďalších mestských komisií, nieje
to možné. nakoľko bod má presne určený názov a lýka sa len obsadenia jednej konkrétnej
komisie.

Mgr. Kultan — v zmysle dohody z Ii. augusta 2020 navrhuje, aby došlo k zmene návrhu na
uznesenie ato v nasledovnom znenf: ‚niestské zastupiteľstvo I. konštatuje. že dňa 24.10.2019
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bol na zasadnutí rnestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši uznesenírn MsZ Č. 77/2019
schválený návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva; II. schvaľuje I. personálne
obsadenie kornisií mestského zastupiteľstva v Liptovskorn Mikuláši: a) Kornisia sociálna a
bytová MUDr. Marta Voštináková — predsedníčka, MUDr. Alžbeta Smiešna, Ing. Lucia
Cukerová, Marta JanČušová. Mgr. Erika Sabaková, Mgr. Ľubica Staroňová, tajomníČka: Mgr.
Antónia Majerová; b) Komisia finanČná a majetkovo — právna Ing. Rudolf UrbanoviČ —

predseda, Mgr. Vincent Kultan. Ing. Jaroslav Čefo, Marta Jančušová, PhDr. Marcela Jašková,
Ing. Ľubica Staroňová. tajoniníčka: Ľubica KubovČíková; c) Komisia dopravy, verejného
poriadku a životného proslredia Ing. Jozef Bobák — predseda, Peter Cibák, Michal Paška, Mgr.
Miroslav Neset, Ing. Gabriel Lengyel. Rastislav Strcuľa, tajornníčka: RNDr. Mária Lošonská;
d) Komisia úzernného rozvoja a výstavby Ing. Matej Géci —predseda, Ing. Jozef Repaský. Mgr.
Táňa Šufliarská. Soňa Čupková. Ing. arch. Tatiana Bachtfková, Ing. arch. Monika Tylková.
tajomníČka: Ing. Anna Letavajová; e) Komisia kultúry MUDr. Jaroslav Barok — predseda, Bc.
Ľubomír Raši, Ľuboš Trizna. Bc. Marek Nemec. Mgr. Anna DvoršČáková, PhDr. Dana
Guráňová. tajomníčka Ing. Linda Ilavská: 1) Koniisia špoilu MUDr. Andrea Židcková —

predsedníčka. Mgr. Ján Smieško. Milan Mikušiak. Luboš Trizna. Ján Laco, tajomník: Mgr
Veronika Majerčíková; schvat‘uje 2. zmenu rokovacieho poriadku komisií zriadených
mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši zo dňa 5. februára 2018 nasledovne: v
Článku 2 sa v bode 3 doplňa pred slovo ..päťčlenné“ slovo ..minimálne“.“

Ing. Géci prišiel za nim s návrhom, či by nemohol byť predsedorn komisie územrtého
rozvoja a výstavby naniiesto Ing. Repaského, priČom inak daný návrh na personálne obsadenie
kornisií schval‘uje a podporuje.

Jeho názor je taký, že pokiaF bude zriadená iba kornisia sociálna a bytová. k zriadeniu
ďalších kornisií už potom nedójde. čo je cieľom zo strany vedenia rnesa. Poukázal na to. že
primátor mesta v minulosti podpísal uznesenia. ktoré boli podľa jeho názoru vyslovene
protizákonné a nerozumie tornu. preČo by sa nemohol pozmenit‘ návrh na uznesenie s tým, že
v štatúte mesta nic je direktivne určené. že komisie mestského zastupiteľstva musia byť
päťčlenné. Upravuje to len súČasné znenie rokovacieho poriadku a ide o výluČnú kompetcnciu
rnestského zastupiteľstva. priČom poslanci v prípade zriadenia kornisií získajú lepší prístup
k potrebnm materiálorn a budú lepšie informovaní o diani v meste.

1n2. Urbanovič — poukázal na to. že klub ..SMER-SD. SNS a Národná koalícia“ nepodporuje
návrh Mgr. Kultana. ktorý si chce presadzovaf len w svoje. Pokiaľ sa však nenájde konsenzus.
tak Mgr. Kultan by nemal stále dookola predvádzať pokusy o presadenie svojho diktátu,

Inn. Matej Géci. poslanec niestského zastupite]‘stva — podotkoL že po predbežnej dohode s Mgr.
Kultanom a Ing. Cukerovou bola táto predtožená a odprezentovaná postancom zjednot[ivých
klubov, nešlo teda ešte o konečná dohodu.

MUDr. Miroslav Boďa, poslanec rnestského zastupiteľstva — súČasná situácia ho definitívne
presvedčila o toni, že slovo v posluneckorn klube „Nový Mikuláš“ inájedine Mgr. Kultan a nie
MUDr. Barok, ktorý bol iniciátorom prvého neformálneho stretnutia poslancov.

Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta — poukázal na rozpor vystúpenia Mgr. Kultana
s prezentovanou snahou posiancom klubu „Nový Mikuláš“ na sociálnych siet‘ach, najmä Mgr.
Dvorščákovej, o údajné dohodnutie sa a zrniernenie napätých vzfahov.
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MUDr. Jaroslav Barok, poslanec mestského zastupitel‘stva — ozrejmil. že inicioval stretnutie
zástupcov poslaneckých klubov, z ktorého nevzišla konečná dohoda, snaha dohodnút‘ sa však
bola badateľná. Záver prezentoval MUDr. Bod‘a s tým, že každý zo štyroch poslaneckých
klubov hude mať v každej komisii po jednom zástupcovi a piatym členom bude zamestnanec
mesta. On podotkol, že to ešte nebola konečná dohoda, len povedal. že sa dohodnú. Preto
nasledova]o druhé stretnutie, na ktorom okrem mého povedal, že v platnosti je uznesenie Č.
77/20] 9, v ktorom sa hovorí o pomernom zastúpení poslaneckých klubov a toto uznesenie by
holo potrehné zmeníť, aby bol možný navrhovaný model. Zároveň vzhľadom na ústupok. že
každý klub bude zastúpený jedným členom a platy člen bude zamestnanec mesta. požiadal. aby
v polovici komisií bol piatym členom odborník z praxe, ktorého navrlmú poslanecké kluby
..Nový MikuLáš“ a .‚Skutočne nezávislí poslanci“. Reakcia Mgr. Neseta hola. že klub ..SMER
SD. SNS a Národná koalícia“ súhlasí len s tým. aby to bol zamesinanec mesta. Na to on
zareagoval, že sa o tom ešte teda bude diskutovať v rámci jednotlivých klubov. Cítil, že
R dohode zrejme nepride a preto už ďalšie stretnutie neinicioval. Poukázal na dóležitost‘
kornisií. ktoré pomáhajú poslancom správne sa rozhodnút‘ pri hlasovaní.

Ľ. Trizna — každý jeden z poslancov chce zriadiť rnestské komisie a preto nerozumie tornu.
prečo poslanci vrátane MUDr. Baroka hlasovali za vyradenie bodu ..Dodatok č. I
k rokovaciemu poriadku mestských komisií zriadených rnestským zastupiteľstvo v Liptovskorn
Mikuláš“ z rokovania. Uviedoí, že v tomto bode programu rokovania by sa poslanci mali
venovať iba komisii sociálnej a bytovej. keďže taký je názov predkladaného materiálu.

MUDr. Boďa — uviedol, že zastúpenie každého klubu jedným členom v komisii bola dohoda
troch klubov s výnimkou klubu „Skutočne nezávislí poslanci“. Zároveň prezentoval postoj
svojho poslaneckého klubu, ktorý súhlasil s tým, aby bol piatym členom komisie zamestnanec
mestského úradu, ktorého si vyberú zástupcovia klubov „Nový Mikuláš“ a „Skutočne nezávislí
poslanci“. Následne jeho poslanecký klub súhlasil s ústupkom, aby v prípade dvoch komisií
bolí menovaní ľudia mimo mestského úradu Ján Laco ap. Barényi.

jpgQéci — osobne nic je presvedčený o tom, že zriadenie mestských komisií je pri súčasnom
fungovaní mestského zastupiteľstva dobrým krokorn. avšak za klub nezávislých poslancov
móže povedat. že súhlasí s ich zriadením a stým. aby si jednotlivé kluby menovali svojich
zástupcov z radov poslancov bez toho, aby ich mé kluby mohli vetovat‘. ZároveĎ uviedol, že
nesúhlasí s tým, aby mali komisie viac ako pať členov a má v‘hrady k dvom personálnym
návrhom na piateho člena komisií. Návrh na zriadenie komisií je možné po diskusii opätovne
zaradif do programu s tým, že by išlo o procesne správnejší postup. keďže súčasný bod
rokovania má názov .‚Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie komisie mestského
zastupiteFstva sociálnej a bytovej, voľbaj predsedu a členov“.

Mar. Miroslav Neset. poslanec mestského zastupiteľstva — potvrdil, že zástupcovia
poslaneckých klubov sa dohodli na spomínanom kl‘úči o jednom zástupcovi z každého klubu.
Nesúhlasil však s tým. aby bol v niektorých kornisiách piatym členom odborník z praxe,
nakoľko odborník möže byť na zasadnutie komisie kedykoľvek prizvaný. čo móže byť žiadané
vzhľadom na rozsiahlosť problematiky jednotlivých komisií.

In. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — poukázal na to, že primátor mesta sa

vyjadruje o priebehu stretnutí, na ktorých sa sám nezúčastnil. Následne zacitoval zo zákona
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o obccnom zriadení, v ktorom sa okrem mého uvádza, že „obecné zastupitel‘stvo móže
zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolně orgány.
Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osób zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie
a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Členovi komisie. ktorý nic je poslanec,
možno posktnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu potovicu mesačného platu
starostu bez zvýšenia podľa prístušnej platovej skupiny.“ Poukázal na to, že Mgr. Nesel na
pätnásť minút odišiel zo stretnutia a svoje záporné stanovisko predostrel až po tom. keď to
prekonzultoval s primátoroni mesta.

1n2. Urhanovič — veril. že jednotlivé postanecké kluby sa dohodnú na personátnom obsadeni
jednottivých komisií a bol rád, že sa MUDr. Barok ujat tejto iniciativy. Nástedne zacitovat
zjcho vvhtásenia. v ktorom povedal stretneme sa 7.júla. kde navrhneme členov komisie za
každý klub s takým kl‘účom. ako bol navrhovaný, to si už dojednáme potom. kcď budú
konkrétne mená. S tým. že návrh bol taký a to by boto potom treba prerobiť rokovací poriadok.
to sa dohodneme toho 7. júta. že by sa na komisiách nehtasovato. Komisie by dávali
odporúčania do mestského zastupiteľstva bez hlasovania. Tým pádom móže byť aj iný kľúč
ako bol navrhovan\. to už si potom toho 7. júla dohodneme. A hneď potom. tie mená aleho
materiál by som predložil pánovi primátorovi a poprosil by som ho eventuálne. ak h sme sa
dohodli na nejaké rnimoriadne zastupiteľstvo sjedným alebo viacerými hodmi. kde by sme toto
predložili a odsúhlasili.“ Verit tornu, že MUDr. Barok teda predloží zmystuptn návrh podFa
dohody jednotlivých klubov, avšak tá padta a nič z toho napokon zrejme nehude.

MUDr. Barok — k zmene rokovacieho poriadku uviedol. že túto záležitosť mati na základe
dohody doriešit‘ predsedovia poslaneckých ktubov. Zároveň nemá informáciu o tom. že by
piatych čtenov komisií navrhli kluby ‚Nový Mikuláš“ a „Skutočne nezávislí poslanci“.
Poukázal na to, že na stretnutie 7. júla neprišli klub „SMER-SD, SNS, Národná koalícia“ a klub
nezávislých postancov so žiadnymi svojimi návrhrni. K dohode teda nedošlo. pričom ďatšieho
stretnutia 13. augusta sa osobne nezúčastnil, ked‘že bol odcestovaný.

Ing. Géci — pokiaľ zostane zachovaný model s piatimi členmi, každý klub si móžc menovať
jedného člena bez výhrad zo strany mých klubov. Následne sa móže začat‘ diskusia o piatom
členovi komisie. pričom verí tomu, že je možné túto tému uzatvoriť, pokiaľ sa doriešia dve
spomínané mená.

Ing. Bobák — váži si vjadrenie Ing. Géciho. ale maLo by sa rešpektovať právo poslaneckého
zboru rozhodovať vo väčšine.

tng Géci — toto právo rešpektuje aje preto otvorený stušnej a korektnej debate.

Ing. Lucia Cukerová. poslankyňa mestského zastupiteFstva primátor mesta opakovane bráni
vytvoreniu orgánu. ktorého vynorenie a personálne obsadenie je vecou mestského
zastupiteFstva. Poslanci vypracovali návrh na uznesenie, vedenie mesta ho úplne zmenilo.
pričom s niektorými návrhmi. ktoré sú teraz prezentované ako návrhy klubu .Skuločne
nezávislf poslanci“ zásadne nesúhlasí. K stretnutiu poslancov z fl. augusta uviedla, že
jednotLivé návrhy boti konzultované s poslaneckýLni ktubrni a aj so samotnými navrhovanými
poslancami, pričom viacerí poslanci klubu „SMER-SD, SNS, Národná koatícia“ nernali
problém s vytvorením komisií. Tomuto klubu bota zároveň prenechaná možnosť menovat‘ až
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troch predsedov komisií, pričom najpočetnejší klub „Nový Mikuláš“ má naopak len post
predsedu komisie kultúry. Súhlasí s názorom, že pokiaľ nebudú schválené všetky komisie
naraz, ale iba komisia sociálna a bytová, tak primátor už následne vöbec nepredložf návrh na
ich schválenie. Dóvera poslancov voči primátorovi mesta je momentálne na veľmi nízkorn
bode, Zároveň poprosila riaditeľku TV Liptov, aby bolí reportáže o citlivých témach
z mestského zastupiteľstva pripravované vyvážene a bdi v nich prezentované názory oboch
strán, nie iba jednej

Následne vyzdvihla konanie Ing. Géciho, no už dopredu počítala s tým. že „mu zrazia
opátky“. Ak by sa ako pátnásty poslanec pripojil k ich návrhu, bob by možné prelomiť sistačné
právo primátora. Myslí si. že v skuločnosti sú proti vytvoreniu komisií len štyria poslanci: Ing.
Urbanovič, MUDr. Boďa. Mgr. Neseta Ľ. Trizna. Uznesenia komisií sú pritom nezáväzné a len
primátor mesta rozhoduje o tom. čo sa zaradí do programu mestského zastupiteľstva.

Mgr. Kultan -- poukázal na prípad meslskej rady, pri kreovaní ktorej primátor povedal. že do
nej móžu byť vybraní iba členovia. ktorí sa názorovo pIne zhodujú sjeho programom. Primátor
má značný vplyv na rozhodovanie jedenástich poslancov. Ing. Géci sas ním dohodol. že pokial‘
dójde k zmene na pozícii predsedu komisie územného rozvoja a výstavby, bude to v poriadku.
Teraz hovorí o ďalších dvocli menách. pričom najväčší poslanecký klub urobil obrovské
ústupky v prospech ostatných klubov,

MUDr. Barok — sťihlasí s názorom Ing. Cukerovej.

MUDr. Boďa —jeho názor je taký. že aj keď sana tomto zasadnurí schválí ohsadenie komisie
sociálnej a bytovej. tak d‘alšie koniisie budú schválené, ak sa zmení rokovací poriadok v tom
zmysle. že každý poslanecký klub bude mat‘ v nich jedného svojho zástupcu.

Ing. Urbanovič — vyjadrenie Ing. Cukerovej vyznieva podFa jeho názoru farizejsky. nakoľko
v minulosti tvrdila, že mestské komisie sú zbytočné a ak aj boba navrhnutá do niektorej
z komisií. tak z nej odišla a vzdala sa svojho postu.

E. Trizna -- nerozuinie tornu. prečo Ing. Cukerová nepodporila návrh na zmenu rokovacieho
poriadku a poukázal na to. že bod. o ktorom poslanci rokujú má názov „Personálne otázky:
Návrh na personálne obsadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej. vol‘ba jej
predsedu a členov“. Pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana je závažným porušením rokovacieho
poriadku.

Ing. Cukerová — poukázala na to, že pokial‘ dójde k danej zmene rokovacieho poriadku. bude
to znamenať. že sa v ňom rnenovite uvedie. ktoré kluby majú svojich zástupcov v komisiách
a po skončení volebného obdobia bude potrebné kvóli tomu opáť menit‘ rokovací poriadok.
V minulosti bola členkou kornisie cestovného ruchu, do komisie ekonomickej a finančnej sa
napriek titulu inžinierky ekonómie nedostala. Neskór bola členkou komisie územného
plánovania, po čase však usúdila, že keďže v tejto oblasti nic je odborníkom, necítila sa v nej
komfortne. Neskór bola dokonca predsedníčkou komisie životného prostredia, ked‘že táto
pozíciu nemal kto obsadit‘. Po čase sa však vzdala tohto postu, keďže nic je odborníčkou
v tomto odvetvf.
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Ing. Blcháč, PhD. — zdůraznil, že názov bodu znie „Personálne otázky: Návrh na personálne
obsadenie kornisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, vol‘ba jej predsedu a členov“,
pričom rozšírenie návrhu o d‘alšie komisie je nepochybne zmenou programu. Zriadenie jednej
komisie so špecifickým zameranímje vecne i kvalitatívne podstatne odlišné od zriadenia mých
komisií s mým zameraním. Analogicky by sa dala táto siluácia prirovnať k hlasovaniu o predaji
určitých nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Ak je predmetom rokovania odpredaj len
niektoicli pozemkov v prospech konkrétnych kupúcich. nemožno bez ďalšieho navrhovať.
aby sa v rámci toho istého bodu bez d‘alšieho rokovalo o predaii úplne mých pozemkov úplne
mým osobám. Rovnako aRo v prejednávanej veci by šlo o kvalitatívne a vecne úplne inú
záležitosť. Taký post tip by bol možný. ak by sa napríklad navrhovalo zriadiť sociálnu a bvtovú
komisiu v mom zložení. alebo by sa navrhovala má voľba členov a podohne. Ak sa však
navrhuje voľha a zriadenie úplne mých komisií. ide o hlasovanie o úplne inej. novej otázke.
ktorá mala byť zahrnutá v póvodnom programe. Ak póvodn program ohsahovo nerátal so
zriadením inch komisií. malo sas prihliadnutírn na 2 ods. 4 a 5 zákona o obecnoni zriadeni
hlasovať o zmene programu. Ak postup o zmene programu nebol dodržaný, potom podľa jeho
názoru došlo k porušeniu zákona. Porušenie tejto povinnosti, ako podstatného procesného
predpokladu pre rokovanie zastupitel‘stva a prijímanie jeho rozhodnutí, je dóvodom, pre ktorý
by mohla byt‘ príslušným orgánom skonštatovaná neplatnost‘ prijatých liznesení. Preto z
důvodu, že uznesenie odporuje zákonu, nic je možné ho podpísat‘.

Vóľou vedenia mesta a minimálne dvoch poslaneckých klubov je zriadenie komisií
mestského zastupiteľstva. pričom v tejto veci je potrehné najskůr pozmeniť rokovací poriadok.
Následne by sa mohlo rokovat‘ o personálnom obsadení komisií. ktoré je v drvivej miere
bezproblémové a může sa počas diskusie ešte prípadne pozmenit‘. Ak to niektorí poslanci
nepovažujú za ústretovost‘ zo strany vedenia mesta, tak zavádzajú a klamů verejnosť. Súčasná
situácia nic je dobrá a hoci sú komisie fakultatívnym orgánom mesta. můžu pomůcť mestskému
zastupiteľstvu pri prijínianí jednotlivých rozhodnutí.

Požiadal preto poslancov. aby schválili návrh na uznesenie v nasledujúcom znení:
..mestské zastupiteľstvo I. konštatuje. že a) dňa 24. 10. 2019 bola uznesenim č. 77‘2019
rncstského zastupiteFstva v Lipovskom Mikuláši zriadená komisia sociálna a bytová. b)
nové personálne obsadenic komisie vychádza z platného Rokovacielio poriadku komisií
zriadených Mesským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši. súčasne je v súlade aj s
návrhorn Dodatku č. I Rokovacieho poriadku komisií zriadenÝch Mestskýni zastupiteľstvom
v Lip(ovskom Mikuláši 11. schvaľuje personálne obsadenie koniisie sociálnej a bytovej
Mestského zastupiteFstva v Liptovskom Mikuláši nasledovne MUDr. Marta Voštináková —

predseda, MUDr. Alžbeta Smiešna, Ing. Lucia Cukerová, Marta Jančušová. Mgr. Erika
Sabaková, tajomníčka: Mgr. Antónia Majerová.“

V prípade, že nebude komisia sociálna a bytová schválená, bude to zodpovednosť
poslancov, že sa nebudú mócť prideliť mestské nájomné byty žiadatel‘om, ktorí sú v núdzi a
potrebujú naliehavo vyriešit‘ svoju bytovú otázku.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé body:

- pozmeĎujúci návrh Mgr. Kultana v bode č. S zmena konštatačnej a schva]‘ovacej časti
uznesenia — schválený (12 za, 7 protí. 3 nehlasovali):

- konštatačná časť podFa návrhu Mgr. Kultana — schválený (12 za. 10 nehlasovali):
- schvaľovacia časť podl‘a návrhu Mgr. Kultana — schválený (12 za. 10 nehlasovali):
- časť II. schvaľovacej časti, bod 2 podľa návrhu Mgr. Kultana (komisie minimálne 5 členov)

— schválený (12 za, 9 nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 54/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.
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6/ STANOVISKO HLAVNÉI-IO KONTROLÓRA MESTA K NÁVRHU NA
SCHVÁLENIE PODMIENOK FINANCOVANIA INVESTÍCIE NA
REKONŠTRtJKCIU ĽADOVEJ PLOCHY ZIMNÉHO ŠTADIÓNA FORMOU
a) BANKOVÉHO ÚVERU b) NÁVR4TNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI

Správu predtožit Mgr. Martin Alušic. hlavný kontrolér mesta. Podotkot. že čo sa týka
Financovania rekonštrukcie ľadovej plochy z výpomoci poskytovanej Ministerstvom flnanch

SR. ktorú uvádza v časti B svojho materiálu, na základe uznesenia vlády SR Č. 494 z 12. S.
2020 tento spósob financovaniavo svojom závere neodporučilz dóvodu. že vtejto chvíli nieje
možné konštatovat‘. či by tento spósob Financovania neporušil podmienky štáuiej pomoci. Toto
stanovisko sa móže zmenit‘ po bližšej analýze využívania ľadovej plochy. iesp. ak by sa
v budúcnosi prisiúpilo k takémuto ňnancovaniu výdavkov mesta, odporúča. aby v uznesení
boti určené konkrétne vcci. ktoré sa z toho budú financovať, aby holo jasné, že táto podmienka
splnená nebude. Co sa Lýka (tveru. jeho záver, napriek odporúčanému názoru na určitťt
opatrnosť. je taký, že mesto splňa zákonné podmienky a móže si zobrať úver v navrhovanej
tške 340 tis, €.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (20 poslancov za, I nehlasoval).
Uznesenie boto prijaté pod číslom 55/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

7/ NÁVRH INA SCHVÁLENIE PODNHENOK FINANCOVANIA INVESTÍCIE

NA REKONŠTRUKCIU ĽADOVEJ PLOCHY ZIMNÉHO ŠTADIÓNA
FORMOU BANKOVÉHO ÚVERU

Návrh predložila PhDr. Marcela Jašková. vedúca odboru flnančného MsÚ. Na úvod
upozornila, že návrh sa predkladá v upravenej podobe. ato ftnancovanie investicie formou
hankového úveru. nic návratnej flnanČnej vÝpomoci. nakoľko stanovisko hlavného konrrolóra
k tejto časti boto negatívne. Tento materiál chce však ešte pozmeniť, nakoFko navrhuje aj iný
model financovania rekonštrukcie ľadovej plochy. a to nielen formou bankového úveru. alc aj
z bežných výdavkov rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. to znamená, že návrh by sa upravil
o výšku žiadaného úveru. ktorá nebude 340 tis. € ako je uvedené v materiáli, ale 200 tis. €s tým,
že zvyšná suma, ktorá bude predmetom d‘alšieho bodu rokovania, sa bude financovat‘ z bežných
výdavkov mesta. V tomto zmysle predkladá aj upravený návrh uznesenia. Co sa týka úveru,
mesto oslovilo tri banky, z ktorých najvýhodnejšiu ponuku dala Slovenská sporitel‘ňa. s ktorou
aj písomne konzultovala úpravu výšky úveru na 200 tis. E. Slovenská sporiteľňa nezmenila
výšku úrokovej sadzby, t. j. zostala vo výške 0,fl % napriek tomu, že úver sa znížil z 340 tis.
€ na 200 tis. E. Pokiaľ ide o stanovisko hlavného kontrolóra mesta, ktorý uvádza, že úroková
sadzha platí v pripade, ak poskytnutý úver splňa podmienky úverovej linky CEB. I. j.
Rozvojovej banky Rady Európy. Stanovisko banky je kladné a uvádza sa v ňom. že toto
6nancovanie je v poriadku. Z úveru bude financované maximálne 50 % projektu. preto je
sadzba zvýhodnená. pričom banka bene do úvahy projekt rekonširukcie celého zimného
štadióna, nielen l‘adovej plochy. Následne sa upravia aj mesačné splátky a takisto aj výška
úrokovej sadzby, ktorá v prepočte činí cca 700 € počas celej doby splácania.

9



Ing. Cukerová — v súvislosti s ľadovou plochou pripomenula, že v roku 2014 bolí na zimnom
štadióne obstarané nové mantinely, ktoré však nesplňajú pravidlá IIHF, avšak dlhodobo im hola
zo strany SZĽH udeľovaná výnimka. Ked‘že pravdepodobne súčast‘ou rekonštrukcie Fadovej
plochy sú aj mantinely, zaujíma ju, ako bude d‘alej nakladané s eXistujúcirni mantinelmi.
V prípade. že budú niekam postúpené. zaujímala sa, či sa aj tieto prostriedky nehudú dat‘ využiť
na doflnancovanie prípadnej rekonštrukcie. Otázkou teda je. či sa mesto zamýšFalo nad tým.
ako bude naložené s týmíto mantinehni, či už má znalecký posudok a v akej výške je hodnota
rnantinelov (póvodne to boLo cca 60— 70 tis. €).

Mgr. Kultan — položil otázku, či mesto plánuje splácať úvery tak ako v tomto roku z rezervného
fondu. Za návrhovú komisiu uviedol. že jej bol doručený nový materiál, kde sú upravené sumy
na 200 tis. € a vypadáva dlhodobý úver, t. j. bude sa hlasovat‘ už leno tomto uznesení.

Michal Paška. poslanec mestského zastupitel‘stva — poukázal na to. že v návrhu sa plánuje
zobrať 10 tis. € z transferu VPS na čistenie miestnych komunikácií a rovnako 10 tis. €
z transferu VPS na údržbu káblových rozvodov. Položil otázku, či vďaka tomuto kroku nebude
radikálnejšie obmedzené napr. čistenie miestnych komwiikácií, pretože 10 tis. €je značná suma
a vzhľadom na to. že Liptovský Mikuláš je mesto turizmu a hlavne v letnom období je tu hustá
doprava, veľká prašnosť. atd‘., nic je jasné, či potom bude dostatočne zabezpečené čistenie
mesta a mestských častí. Co sa týka transferu na údržbu káblových rozvodov, upozornil, že
móže nastat‘ určitá mirnoriadna udalosť a tieto peniaze móžu chýbať pri údržhe osvctlcnia.

Ing. Cukerová — podotkla, že na krytie vlastnými zdrojmi jc použitých viaccro položiek a na
všetky z nich by sa poslanci mohli pýtať — toto bude predmetom d‘alšieho bodu.

Ing. Blcháč. PhD. — uviedol, že preveroval u vedúcej [inančného odboru, či musí byť pokrytá
celá suma. Skutočnosť je taká, že projekt bol vysúťažený za sumu 452 tis. € a ak sa od nej
odpočíta úver a suma 121 340€. na ktorú má mesto závázný prísl‘ub od SZLH. zostáva cca 131
tis. € s tým. že mesto sa bude snažit‘ rozdeliť túto čiastku na polovice. z ktorých jedna bude
zaplatená pri podpise kúpnej zmluvv ešte v tomto roku a druhá polovica na hudúci rok. Aby
však bola pokrytá celá čiastka. ktorá bola vysút‘ažená. resp. aj časf. na ktorú súťaž ešte nebola
ukončená. mesto potrebuje mat‘ pokrytú celú čiastku. Pokial‘ sa podarí zrealizovaf prcdaj
mantinelov, polovicu danej sumy by bob možné pokryť z tohto predaja a v tom prípade by
nebobo potrebné znižovať hlavne niektoré citlivé položky (káblové rozvody, údržba miestnych
komunikácií apod.). Odporučil tento materiál pokladať len za pracovný, kde sa mesto snažilo
nájsť zdroje krytia na zbytok, ktorý mesto potrebuje okrem dotácie zo SZĽH pokryť aj
z úverového rámca. preto sa snažilo hľadať vhodný spósob v tomto zložitom čase. Myslí si, že
20 tis. € ročne na splátky pri tejto výške úveru nie je problém pre toto mesto, pritom úver zo
Slovenskej sporiteľne sa javí ako výhodnejší, než vlastné peniaze. ktoré by mesto použilo
a vzhľadom k súčasnej infláciije úrok 0,21 % vynikajúca sadzba.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie nový návrh uznesenia predložený predkladateľkou
a spýtal sa. či poslanci súhlasia. aby sa o sehvaľovacej časti hlasovalo ako o celku. Poslanci
s týmto návrhom jednohlasne súhlasili. Následne Mgr. Kultan predbožil na hlasovanie
jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— časti I. ..konštatujď‘ a II. „berie na vedomie“ — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený
(20 poslancov za);

— čast‘ III. ..schvaľuje“ — bez zmeny — návrh jednomyseFne schválený (20 poslancov za);
— čast‘IV. ..odporúča“— bez zmeny—návrhjednomysel‘ne schválený (20 poslancov za).

Uznesenie boto prijaté pod číslom 56/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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8! ROZPOČTOVÉ OPATRENIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ IA ROK

2020

Návrh predložila PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsU. Uviedla.
že rekonštrukcia Fadovej plochy sa bude Financovať z dvoch zdrojov —jedným je úver vo vške
200 tis. €‚ ktorý je predrnetom prvej zrneny rozpočtu. V súvislosti s otázkou Mgr. Kultana. či
tento úver musí byť Financovaný z rezervného fondu. poznamenala, že všetk-o bude záležať od
toho. ako sa to pripraví v návrhu rozpočtu na rok 2021. keďže úver sa začne splácať až v roku
2021. Zdroje krytin sa budú prehodnocovať pri návrhu rozpočtu. t. j. či Financovanie hude
realizované z rezervného Fondu alebo z predaja majetku, nakoYko je to výduvkova flnančná
operácia. Co sa týka povoleného prekročenia kapitálových výdavkov. je navrhované zvýšenie.
nakoľko ideo novů rozpočtovú položku, tj. „rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna“
vo výške 200 tis. € z úveru a v druhej časti je zvyšná suma, keďže už prebehlo verejné
obstarávanie. ktorá bude hradená z bežných výdavkov mesta vo výške 131 232 € s tým, že
uvedené položky bolí prekonzultované sjednot1ivmi gestorrni programov. Včera sa
uskutočnilo zasadnutie Finančného krizového štábu, kde bolí tieto položky odsúhlasené. vrátane
súhlasu vedúceho odboru dopravy, životného prostredia a výstavby so znížením transferu VPS
na čistenie miestnych komunikácií a údržbu káblových rozvodov.

Ing. Cukerová - ked‘že táto správa je pre poslancov nová. požiadala primátora o vysvetlenie
k sume 131 232 E. Zaujímala sa. či pochopila správne. že v rámci zmien rozpočtu sa bude
postupovať tak, že táto suma sa rozdejí na dve časti, pričom jedna sa uhradí pri podpise zmluvy
a zvvšná čas!‘ z rozpočtu roku 2021.

Ing. Blcháč, PhD. — potvrdil uvedené vyjadrenie a doplnil, že mesto bude chciet‘ zmluvu o dielo
uzatvorit tak. aby poloviea z dancj sumy bola splatná do polovice roku 2021.

Ing. Cukerová poukázala na to, že sa znižuje príspevok napr. Klubu šporovej gymnastiky
a d‘alším...

1n. Blcháč. PhD. — pripomenul, že všetky kluby dostali 50 % dotácie; navyše im zostalo 25 %
z pávodného rozpočtu a 25 % móžu dostať ešte do konca roka podľa vývoja finančnej situácie.

gCukero á zaujímala sa, či športové kluby, ked‘že s týmito finančnými prostriedkami
počítali. boli inťormované o tom, že o tieto peniaze prídu.

Mgr. Kuhan — poukázal na to. že v minulosti sa viackrát tvrdilo, že „na meste je peňazí ako
dreva“. Súčasné kroky rnestského zastupiteľstva sú prejavom dobrej vále, aby mohla byť
Fadová plocha zrekonštruovaná, Predložil pozmeňujúci návrh, aby bola z programu
„Marketingová komunikácia a PR mesta“ z položky „Všeobecné vysielacie služby v TV
Liptov“ presunutá čiastka 10000€ na novú položku ‚.Hlavný kontrolór — kontrola a znalecké
posudky“. Následne požiadal, aby sa po hlasovaní o tomto bode uskutočnilo hlasovanie
o uznesení s nasledovným znením: ..V zmysle rokovacieho poriadku článok 6, bod ‘7
prerušujeme rokovanie XXVIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
a určuje sa pokračovanie rokovania na 24. septemhra 2020 o 09.30 hod do malej zasadačky
(prízemie) Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.‘ Svoj návrh zdóvodnil tým. že nasledovné
body programu už bolí zastupitel‘stvom prerokované a schválené. čaká sa na podpis uznesení
zo strany primátora a preto nevidí dóvod, aby sa poslanci nimi teraz zaoberali.
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Inu, [irbanovič — poukázal, že pozmeňujúci návrh, ktorý nemá so zimným štadiónorn nič
spoločné, vytvára neprijateľné podmienky a v konečnom dösledku to zabráni tornu, aby sa
mohla plocha zrekonštruovať a byť využívaná. Je to však všetko otázka zodpovednosti
Pos! ancov.

E. Trizna -- poukázal na to. že zo stany Mgr. Kultana neplatia žiadne dohody, ěo sa ukázalo aj
viaekrát v minulosti. Požiadal Mgr. Kultana. aby svoj návrh stiahol. respektive aby ho poslanci
nepodporili.

N1r. Kultan zdčraznil. že sa rokuje o ziuenách rozpočtu a nerozumie vyjadreniam ostatných
poslancov. že jeho pozmeňujúci návrh do uznesenia nepatrí. Navyše, primátor móže daný návrh
v rámci svojej kompetencie veľrni rýchlo upraviť podľa seba. čo však nic je dóvod na to. aby
neboto uznesenie podpísané.

MUDr. Žicieková — poukázala na to. že tridsať rokov sa venuje trénovaniu detí na dobrovoFnej
báze a nemysli si. že športový klub gymnastiky patrí do nejakého politického spektra.
Poukázala na to. že klub póvodne žiadal o dotáciu vo výške 7000 E. ktorá bob skrátená na
polovicu. Klub pritom potrebuje na svoju prípravu špecia!izovanú telocvičňu a zabezpečenie.
avšak za bio skrátenú dotáciu nic je možné zakúpit‘ póvodne plánované pomócky. Za návrh
však napriek tornu zahlasuje a uvedomuje si. že bez rekonštrukcie ľadovej plochy nemóže hokej
v meste fungovat‘. Nás(edne poukázala nato, že klub už podpísal zmluvu o dotácii a zaujímaju
teda, či sa bude táto zmena nešit‘ nejakým dodatkom.

ln2. Cukerová — narážala práve na to, že deti by nemali byt‘ predmetom politiky a toho. ktorí
poslanci aký šport a športový klub podporujú. Svoju otázku predložila v súvislosti s tým. či boli
jednotlivé kluby o situácii informované a či počitajú s tým, že ich dotácia bude skráÉená.

PhDr. Jašková — uviedla, že budú pnipravené dodatky zmlúv.

Mgr. A!ušic — pripomenul, že začal kontrolu v súvislosti s čiastočnou rekonštrukciou zimného
štadióna. ktorú mu prikázal vykonat‘ Urad pre verejné obstarávanie SR. Táto kontrolu móže
vykonať len tak, že nechá vypracovat‘ znalecký posudok v otázke výšky bezdóvodného
obohatenia sa. pričoin na vypracovanie tohto znaleckého posudku musí vyčlenit‘ určité flnancie.

In. Cukerová — poukázala na to. že podľa rokovacieho poriadku sa ostatným účastníkom
ľokovania n teda aj hlavnému kontrolórovi udefuje slovo po skončení diskusic.

ln. B!cháč. PhD. — je rád, že bol dosiahnutý konsenzus a řadová plochu sa napokon aj
s prispením dotácie od SZĽH vo výške 120 000 E podarí zrekonštruovaf a bude tak mčcť slúžiť
svojmu účelu ďalších pätnásť či dvadsať rokov.

Mur. Ku!tan — vzhľadoin na diskusiu. ktorá prehehla, sťahuje svoj pozmeňujúci návrhu zároveň
požiadal hlavného kontrolóra, aby na nasledujúce zasadnutie pripravil a predložil predirietnú
rozpočtová zmenu.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé body:
- časťl. ..henie na vedomie—jednomvseľne schválený (21 za);
- časť 11. ..schvaFuje — schválený (19 za, I zdržal sa, I nehlasoval — poslankyňa Ing. Cukerová

sa vyjadrila za návrh s tým, že pri hlasovaní mala nefunkčné hlasovacie zariadenie).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 57/2020. Obsah uzneseniaje prílohou ejto zápisnice.

12



Mgu1tafl — pripornenul, že predkladal návrh‘ zmysle Rokovacieho poriadku MsZ či. 6 ods.
7 na prerušenie XXVIII. zasadnutia rnestského zastupiteľstva a zvotanie jeho pokračovania na
24. 9. 2020 na 930 hod.

ln. B]cháč. PhD. — vzhľadom na to, že Mgr. Kultan požaduje prerušenie rokovania pred bodom
‚.Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019“. informoval poslancov, že« súlade s
13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení V platnom znení využil svoje právo
pozastavif výkon uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 50/202010 dňa 13.
08. 2020, nakoFko sa domnieva. žeje pre mesto zjavne nevýhodné. V zmysle auditu účtovná
závierka za rok 2019 poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii mesta Liptovský
Mikuláš k 3 1.12.2019 a vs1edku jej hospodárenir. Podl‘a odborného stanoviska hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu: „Mesto pt-i zostavení záverečného účtu za rok 2019
postupovalo podľa ust. 16 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách úzernnej samosprávy a
po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do
závereČného účtu. V súlade s ust. * 16 ods. 2 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy tinančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzfahov k zriadeným
alebo založeným právnickým osobám a Izickým osobám—podnikateľom a právnickým
osobám. ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. ďalej usporiaclalo linanČné vzťaliy k
štátnemu rozpočtu. štátnvm fondom a rozpočtom mých obcí. Finančné hospodárenie mestu
Liptovský Mikuláš sa nadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského
zastupitet‘stva č. 8/2019 zo dňa 11.02.2019. Do schvátenia rozpočtu sa mesto nadilo pravidlami
hospodárenia počas rozpočtového provizória. Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka
vykonávané rozpočtovými opatreniam v zmyste Zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.‘ Napriek tornu v priebehu htasovania o návrhu záverečného účtu mesta za rok
2019 bob opakovane mestským zastupitel‘stvom prijaté uznesenie, ktoré doplňa bod č. 7 písm.
a) a h) zmeny Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorý nesúvisí
50 záverečným účtom mesta za rok 2019. Tiež sa doplnil bod Sv zmysle ktorého sa rnajú použit‘
prostriedky rezervného fondu vo výške 340 000 € na investičnú akciu: „Rekonštrukcia a
modernizácia — Rekonštrukcia l‘adovej plochy zimného štadióna“ a jej zaradenie do rozpočtu
mesta v roku 2020.“ Z dóvodov, ktoré uviedol už v predchádzajúcom stanovisku. nic je
dóvodné meniť zabehnutý a efektívne fungujúci proces, ktorého zmena navrhnutým spösoborn
by hola pre mesto zjavne nevýhodná a sťažovala by výkon tých finančných operácií. ktoré
musia byť realizované operatívne. V čase. keď má mesto výpadok podielových dani na úrovni
728 tisíc eur, je možné krytie výdavkov. rozpočtovaných ztohto zdroja zahezpečiť z rezervného
fondu. Prostriedky peňažných fondov používa obec prostredníctvom príjmov a výdavkov
svojho rozpočtu s výnimkou prevodov prostriedkov medzí jednotlivými pcňažnmi fondmi
navzájom a s výnimkou prípadov. v ktot‘ch sa prostriedky peňažných fondov použijú na
vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu v priebehu rozpočtového
roka. Len na vykrytie tohto časového nesúladu potrebuje mesto udržiavat‘ vlastné zdroje do 700
tisíc eur mesačne. V pripade. ak by sa ňnancovala navrhnutá investiČná akcia z rezerv ného
fondu vo výške 340 000 eur, potrebná rezerva by sa mohla znížif natol‘ko, že by sa mesto mohlo
ocitnúť v situácii, kedy by nebolo schopné plniť si svoje finančné záväzky (a to nespomína
nepredvídané náklady spojené napr. s 11. vlnou pandérnie COVID 19). Rezervný fond zo zákona
slúži hlavne ako rezerva na odstraňovanie havarijných stavov na majetku mesta, šköd a
mimoriadnych udalostf. ktoré nic sú kryté príjmami bežného rozpočtu je náhradným zdrojom
krvtia kapitálových výdavkov v prípade nenaplnenia kapitálových príjmov z predaja majetku.
Peniaze na účte rezervného fondu sú aj vlastnou flnančnou rezervou pre zahezpečenie
potrehného toku peáazí na preklenutie časového nesúladu medzi úhradou rozpočtovaných
záväzkov pred 20-tym dňorn v mesiaci a prísunom peňazí na ich krytie z najvýznamnejšieho
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zdroja financovania — podielových daní. ktorého prísun v roku 2020 v rozpísanej a
rozpočtovanej výške je už krátený a do konca roka je ohrozený v celkovej spomenutej výške
728 tis. eur. Použitie rezervného Fondu v zmysle predmetného uznesenia neodporúčajú ani
ekonómovia mesta, nakoľko by to mohlo za súčasnej situácie ohrozit‘ plnenie dlhodobých
záväzkov mesta.

Zdöraznil. že prerušenie mestského zastupiteľstva pred bodom „Záverečný účel mesta
Liptovský Mikuláš za rok 2019“ predstavuje pre mesto ohrozenie financovania.

Primátor mesta dal hlasoval‘ o návrhu poslanca Mgr. Kultana na prerušcnic tohlo
rokovania meslského zastupiteľslva.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (11 poslancov za. 10 proti). Na
základe toho Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta vyhlásil XXVIII. zasadnuůe mcstského
zastupiteFstva v Liptovskom Mikuláši za prerušené.

Ing. i%larta Cutraioní
prednostka MsU

Zapísati: Anežka Drbiaková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Matej Géci

MUDr. Michal Lnníček

Mgr. Ján Karašinský )t 7‘

V Liptovskom Mikuláši 10. 09. 2020

Ing. Jij BIcI‘áč, PhD.
prinlátor mesta
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