
ZÁPISNICA Č. 3/2020
z XXIII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. apríla 2020 o I 0.00 hucl v malej zasadačke Mestskěho 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 .Jroslav Cefo
6! Soňa Cupková
7/ Mgr. Aiwa Dvorščáková
8/ Ing. Maej Géci
9/ Marta JančuŠová

10/ Mgr. Vincent Kultan
11/ MUDr. Michal Luníček
12/ Bc. Marek Nemec
13/ Mgr. Mirostav Neset
14/ Michal Paška
15/ Bc. Ľubornfr Raši
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. Mana Voštináková
24/ MUDr. Andrea Zideková

OSPRAVEDLNENÁ:
1/ Ing. Lucia Cukerová

PRIZVANÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka Msti
2/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník MsP ‚

3/ Mgr. Erika Sabaková. vedúca odboru sociálneho MsU
4/ Mgr. Anna Iľanovská. vedúca odboru právneho MsU ‚

5/ PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsU ‚

6/ PhDr. Miroslava Aírnanová, vedúca odboru vnútornej správy MsU ‚

7/ Ing. Jana Konnanf ková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
8/ PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsU ‚

9/ Ing. Gabriel Lengve[, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsU
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10! Ing. Ivan Košík, pracovník útvaru manažmentu a vnútornej kontroly MsÚ
11/ Ing. Martin Kögel, ekonomický námestník rjaditeľa VPS Liptovský Mikuláš
12/ Ing. arch. Peter Čerňanský, Zilina, spracovateľ UPN zóny Trnovecká zátoka

MÉD1Á:
1/ Miroslava Mlynárová, TASR

1/ OTVORENIE ZASABNUTIA

Zasadnutie ntestského zastupiteľstva otvorit a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor
mesta. Skonštatoval, že vzhľadom na zvýšené hygienické štandardv sú v programe naplánované
hygienické prestávky a poslanci by sa pri schvat‘ovaní programu mali vyjadriť k návrhu, aby
ich vystúpenia v rámci rozpravy boli obmedzené na tri minúty a faktické poznámky na jednu
minútu. Informoval, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnila Ing. Lucia Cukerová. Prítornných
je 24 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovateFov primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a Mgr. Jána Karašinského
a za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Jaroslava Baroka a MUDr. Andreu Zidekovú.

3/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KON‘HSIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na vol‘bu návrhovej komisie, do
ktore odporučit zvoliť poslancov Ing. Jozefa Bobáka, Mgr. Miroslava Neseta a Mgr. Táňu
Sufliarsku. Návrhová komisia v tomto zloženi bolajednomyseľne schválená (20 poslancov za).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. predložil návrh programu rokovania mestského
zastupite]‘stva tak, ako bol uvedený v pozvánkc. Následne predložil pozmeňujúci návrh. aby
bol bod ‚.lnformácie“ presunutý za bod .%Schválenie programu rokovania“.

Mur. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteFstva navrhol do programu zaradit‘ dva
nové body. a to ..Dodawk č. 1 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikulášj
a ..Návrh na zrušenie uznesenia 78/201920 dňa 24.10.2019 anávrh na odklad prác na stavbe
..SO-04 Zakn‘tie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie‘“‘. Bod ‚.Dodatok č. I
pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“ navrhol zaradiť pred bod
programu „Návrh VZN č !2O2OIVZN o podmienkach prideľovania bytov vo v!astnfctve
mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom“ a bod .‚Návrh na zrušenie uznesenia 78!20 19 zo
dňa 24.10.2W 9 a návrh na odklad prác na stavbe .SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky
Veterná Poruba — Prepracovanie“ navrhol zaradif za bod .Návrh rozpočlu lnformačného
centra mesta Liptovský Mikuláš — príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom n roky
2021 - 2022W‘. Zároveň navrhol z programu vyradiť body .‚Stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania“ a „Návrh na schválenie podmienok
a 6nancujúcej banky k úveru na realizáciu swvby „50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky
Veterná Poruba — Prepracovanie““. Spýtal sa primátora mesta, či sa poslanci móžu prihlásit‘ do
rozpravy k bodu „Informácie“.
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Inu. Blcháč, PhD. — poslanci můžu postupovať v zmysle rokovacieho poriadku.

Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta — poukázal na to, že v minulosti bob vedeniu mesta
vyčítané, že do programu boli zaraďované nové body v takom čase, že poslanci si leh nemali
čas naštudovať. Teraz Mgr. Kultan postupoval rovnakým spósobom. Má pripomienky k bodu
‚Návrh na zrušenie uznesenia 78/2019 Zo dňa 2410.2019 anávrh na odklad prác na stavbe
„SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie““ a dovolí si povedať.
že v niektorých jeho častiach zavádza.

In. Jaroslav Čeťo. poslanec mestského zastupiteľstva — navrhol vyradit‘ z programu bod
„Návrh VZN Č /2O2OĺVZN o podmienkach prideFovania bytov vo vtastníctve mesta
Liptovský MikuláŠ určených na nájom“. Tento bod považuje za nadbytočný až nezmyselný,
nakol‘ko 24. 10. 2019 poslanecká väčšina schvátila a následne aj primátor mesta podpisal
uznesenie týkajúce sa zriadenia komisií mestského zastupitel‘stva. Myslí si, že primátor mesta
by sa mal nadit‘ ním podpísaným uznesením a mal by mestskému zastupitel‘stvu predložit‘
návrh na personálne obsadenie mestskýeh kornisií.

Mgr. Táňa Šufliarská. poslankyňa mestského zastupiteľstva — navrhla. aby bol bod .‚Xávrh na
schválenie spolutinancovania projektu .Podpora rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna
v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Národného programu rozvoja športu v SR““ presunutý pred
bod „Návrh VZN Č. ../2O2OJVZN, ktorýni sa mení a doptňa VZN Č. 9/201 7/VZN o úhradách,
spósobe urČenia a platenia úhrad za sociátne služby poskytované v zriaďovatet‘skej působnosti
mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN Č. 9/20l8/VZN“.

In. BtcháČ, PhD. — návrh na personálne obsadenie komisií by rád predložil, no může tak urobit‘
až po tom, ako sajednotlivé poslanecké kluby dohodnú na danom obsadení a predtožia mu svoj
návrh. Takýto návrh však doteraz nedostal. Verí, že poslanci podporia „Návrh VZN Č.

./2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš
určených na nájom“, pretože mesto nielenže prichádza o fmnanČné prostniedky. ale ľudia
nemůžu využívat‘ neobývané byty, ktorých je viac ako dvadsať.

MRr. Miroslav Neset, predseda návrhovei koniisie — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pĎvodný návrh programu rokovania zverejnen na úradnej tabuli —jednomyseľne schválený
(24 poslancov za);

— pozrneňujúci návrh Mgr. Sufliarskej — hodě. 21 presunúť pred bod č. 6 — neschválený (12
postancov za. 8 proti. 4 nehlasovali):
pozmeňujúci návrh Ing. Cef‘a— vvradiť z programu bod Č. 5 — schválený (13 poslancov za,
11 proti);

— pozrneňujúci návrh Mgr. Kuhana — pred bod č. S zaradit‘ no‘ bod „Dodatok Č. I pravidiel
rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“ — schválený (13 poslancov za, 11
proti);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — vyradit‘ zprogramu body č. 16 a 17 anamiesto nich
zaradiť nový bod „Návrh na zrušenie uznesenia 78/2019 zo dňa 24.102019 a návrh na
odklad prác na stavbe ..SO-04 Zakiytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba —

Prepracovanie‘“‘ — schválený (13 poslancov za. 11 proti);
— pozmeňujúci návrh Ing. Bleháča, PhD,, primátora mesta — bod ‚.lnfonnácie“ zaradiť aIw bod

Č. 5 — schvátený (20 poslancov za, 3 sa zdržati hlasovania, 1 nehlasovat).
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PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice
3/ Vol‘ba návrhovej komisie
4! Schválenie programu rokovania
5! Inforniácie
6/ Dodatok Č. I pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš
7/ Návrh VZN Č /2020/VZN, ktorýni sa mení a doplňa VlN Č. 9/2O17JVZN

o úhradách, spůsobe urČenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované
v zriad‘ovateľskej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení VlN Č.
9/201 8/VZN

8! Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu
a nakladanie s majetkovými právami mesta

9/ Návrh na zmenu zriad‘ovacej listiny Základnej školy s materskou školou
Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš

JO! Návrh na zmenu zriad‘ovacej listiny Materskej ško]y, Agátová 637, 031 04
Liptovský Mikuláš

11! Návrh na zmenu zriad‘ovaccj listiny Matcrskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu
1888, Liptovský Mikuláš

12/ Vvliodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok
2020 a roky 2021 2022

13! Odborné stanovisko hlavného kontrolúra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu
rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 —2022

14! Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 —2022
15/ Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš — príspevkovej

organizácie na rok 2020 s výhl‘adom na roky 2021 —2022
16/ Návrh rozpočtu lnformaČného centra mesta Liptovský Mikuláš — príspevkovej

organizácic na rok 2020 s výhl‘adom na roky 2021 —2022
17/ Návrh na zrušenie uznesenia 78/2019 zo dňa 24.10.2019 a návrh na odklad prác na

stavbe „50-04 Zakntie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“ ‚

18/ Vol‘ba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 —

2024
19! Správa o činnosti Mestskej polIcie Liptovský Mikuláš za rok 2019
20/ Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu

spoloČného mikroprojektu „Rozvoj cyklistiekej infraštruktúry v Nowom Targu a
Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg V—A
Pol‘sko — Slovensko

21/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora rekonštrukcie a
výstavby atletického štadiúna v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Národného
programu rozvoja športu v SR

22! Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných
zvierat v areáli TATRAPOLIS

23! Všeobecne záväzné nariadenie č..../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka a diet‘a škól a školských zariadení zriadených na území mesta
Liptovský Mikuláš pre rok 2020

24! Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský
Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9,031 01 Liptovský
Mikuláš do siete škól a školských zariadení SR od 1. 9. 2020
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25/ Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš
a Skolskčho klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do slete škól a školských zariadení
SR od 1.9.2021

26/ Návrh „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“
27/ Návrh VZN, ktor m sa mení a doplňa VlN Č. 212014fVZN o doČasnorn parkovaní

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta
Liptovský Mikuláš

28/ Správa o plnení úloh vvplývajúcich z uznesení mestského zastupitel‘stva zručných
k 31. 03. 2020

29/ Vyhlásenie vol‘by hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
301 lnterpelácie poslancov
31/ Záver

Jn. Blcháč. PhD. — násiedne vyhlásil prestávku v trvaní 20 rninút potrebnú na zoradenie bodov
programu v zmysle schválených pozmeňujúcich návrhov.

5/ INFORMÁC[E

Ing. Marta Gutraiová, prednostka mestského úradu, skonštatovala, že počas
mimoriadnej situácie sa mesto Liptovský Mikuláš pri svojich postupoch riadi schváleným
šlatútom krízového štábu. Statút rieši základné otázky a upravuje sa podl‘a vývoja situácie
formou dodatkov. Zatiaľ holi takto riešené dve závažné oblasti. Prvý dodatok nešil doplnenie
a rozšírenie členov štábu, zmonitorovali sa v ňom všetky dóležité kontakty. informácie a
pridelili sa úlohy jednotlivým členom štábu — odborníkom na dotknuté oblasti. Druhý dodatok
nešil úlohy vptvajúce z legislativy vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Na území
rnestaexistujú dve marginalizované skupiny. Prvou je marginalizovaná rómska komunita. ktorá
je rozptýlená v piatich lokalitách a druhou skupinou sú bezdomovci. Bezdomovci sa
rnomentálne dobrovoFne zdržiavajú v ubytovni v l-Ilbokom. kde majú zabezpečená aj stravu a
takto sú izolovaní od oslatných občanov. V prípade karantény pre úto druhá skupinu počíta
mesto s priestormi Slovenského červeného kníža. Okrem toho boli formou opatrení predsedu
krízoxého štábu a zároveň primátora mesta vydané ďalšie usmernenia. Prvým opatrením sa
vyniešili pravidlá organ[zovania dobrovol‘níckej činnosti. Druhým opatrenírn bob zriadenie
finančného krízového štábu, ktorému holi uložené úlohy súvisiace s monitorovaním a niadením
financovania úloh mesta s ohľadom na potrehy civilnej ochrany ohyvateľstva, ako aj
zabezpečenia chodu úradu, jeho organizácií a samosprávnych funkcií mesta.

Krízový štáb mesta Liptovský Mikuláš na základe informácií o postupujúcej pandémii
ochorenia COVID-19 zasadol prvýkrát už 9. 3. 2020. Po tom, ako 11. 3. 2020 vláda prijala
uznesenie č.11 1, ktorým vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie celej Slovenskej republiky,
krízový štáb zasadal denne a začal prijímat‘ opatrenia i v spolupráci s dotknutými orgánmi,
fyzickými a právnickými osobami tak, aby bol dosiahnutý stav dostatočnej prevencie a ochrany
zdravia obyvatel‘ov mesta. Prvé opatrenia smerovali do protiepidemiologických opatrení,
zabezpečovali sa dezinfekčné a ochranné pnostriedky a vytvoril sa sklad týchto proslriedkov.
Ako prví holi rúškanii vybavení seniori nad 65 rokov. marginalizované skupiny (Rómovia a
bezdomovci) a urobili sa opatrenia spojené s bezpečnou prevádzkou mestského úľadu. Osobitná
pozornosf bola venovaná Zariadeniu pre seniorov a DSS. kde zrejme i vďaka dobrému
opatreniu už od 6. 3. 2020 — zákazu vychádzania seniorov. zatiaľ mesto neeviduje žiadne
zdravotné problémy. Drobné nákupy seniorom zabezpečuje personál zariadenia. Očakáva. že
v týchto dňoch bude aj loto zariadenie podrobené celoplošnému testovaniu na COVID-19.
Členovia štábu sú v každodennom kontakte a v pohotovosti. vedenie štábu sa zúčastňuje
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zasadnutí Okresného krízového štábu. Štáb mesta monitoruje situáciu v Slovenskej republike
a osobitne v Liptovskom Mikuláši, oboznamuje sa s prijímanými opatreniami na úrovni

ústredných orgánov a s ich zavádzaním do praxe a vykonáva dozor v oblastiach svojej
kompetencie. V prvom rade vykonáva kontrolu mestská polícia v spolupráci s dobrovoľníkmi
v takom rozsahu, ako to dovoľuje počet zamestnancov. Rodičov zamestnaných v mestskej
policii sa tiež dotkli opatrenia súvisiace so zatvorením školských zariadení. Stáh mesta
spolupracuje s krízovým štábom nemocnice — tak v oblasti monitorovania situácie, oko aj
v oblasti pomoci nemocnici. Zabezpečil nábor a zorganizoval pomoc dobrovol‘níkov, ktorí
vypomáhajú v nemocnici, sú nápomocní mestskej polícii a pomohli i s roznesením cca 5600
rúšok pre seniorov, Stretnutí štábu sa podľa potreby zúčastňujú i ostatné ziožky ako poticajn
zbor. okresný krízový štáb. regionáiny úrad hygieny. hasičský a záchranný zbor, či Slovenský
červený kríž — územný spolok v Liptovskom Mikuláši. Momentálne je už na území mesta
Liptovský Mikuláš jeden potvrdený prípad nákazy v marginalizovanej rómskej kornunite. ide
o dieťa. pri vyšetrení ktorého pred zistením nákazy hola i Iekárka a zdravotná sestra. ktorým
hola z tohto dóvodu nariadená domáca karanténa. Nakazená osoba býva na Vrbického ulici
a do kontaktu s ňou prišlo desat‘ osób. Na ulici Okružnej v Palúdzke holi v kontakte s nakazenou
osobou dvaja ľudia. takže úrad hygieny nariadil domácu karanténu dvanástim osobám.
K tomuto problému okamžite zasadal okresný krizový štáb a prijal opatrenia. Následne bol
mimoriadne zvolaný aj krizový štáb mesta Liptovský Mikuláš a prevzal zodpovednost‘ za úlohy
udelené okresným krízovým štábom. ktoré detailne rozpracoval a zadal ako ú]oh
zodpovedným Čtenom. Išlo o dvanásť osáb, ktorým hola nariadená doináca karanténa. odobrati
sa testy a čaká sa na výsledky testovania. V prípade, že by situácia bola natofko vážna. že by
došlo k uzatvoreniu lokalít, v ktorýcb sa vyskytla nákaza, krízový štáb má pripravený plán
ďatšieho postupu v spolupráci s okresnýnt krizovým štábom ajeho členmi.

V každej oblasti eviduje mesto dopady mimoriadnych opatrení, či už na veci

organizačné, ale aj na oblasť prfjmov a výdavkov. Pre finančný krízový štáb gestori rozpočtu
spolu s riaditel‘rni škĎl a riaditeľmi mestských organizácií spracúvajú podklady tak, aby bob
možné rozpočet koordinovať na mesačnej i ročnej úrovni. Od 16. 3. 2020 je pre verejnosť
zatvorené Informačné centrum mesta, Dom kultúry i Múzeum Janka Kráľa. školy a predškolské
zariadenia, pričom mesto musí zariadenia udržiavat‘ v prevádzkyschopnom stave. udržat‘
zamestnanosť a riešiť aj financovanie, čo je z]ožité najmá v personálnej a mzdovej oblasti.
Prvé týždne po uzatvorení škól a predškolských zariadení bob obmedzenie rodičov v rámci
starostlivosti o deti riešené tak, že si zamestnanci v prvom rade čerpali dovolenky z minulého
roka, dostali možnost‘ využiť OCR, podľa technických možností sa rodičom vycbádza v ústrety
i forniou .home offlce“. V rámci prevencie pred nakazením bob prijaté opatrenie týkajúce sa
striedania zamestnancov na úrade tak. aby v kanceláriách pracovali vždy len po jednom. Dbá
sa na prísne protiepidemiologické opatrenia a dodržiajú sa nariadené úradné hodiny pre
vereinosť denne od 8:00 hod. do 11:00 hod. Pracovníci v ‚.prvej linii“ v centre služieb
obyvatel‘om mesta boli ochránení aj ochrannými sklami na obslužných pultoch. od 16. 3. 2020
je zabezpečená stála služba pri vstupe do budovy, ktorá koordinuje stránky podl‘a toho. čo
potrebujú vybaviť. kontroluje dezinfekciu rúk a teplotu všetk ch prichádzajúcich na úrad.
Zabezpečili sa financie a zintenzívnili sa aktivity na realizácii bezpečnostného projektu budovy.
Mesto poskytuje verejnosti informácie v súvislosti s ..koronou“ na webovej stránke a pravidelne
ich aktualizuje. Podobne využíva aj facebook. TV Liptov a mesačník Mikuláš. V prvé dni
prijimania opatrení boli taktiež využité propagačné materiály. ktoré boli dostupné aj v rómskom
j azv ku.

Co sa týka flnančných dopadov a finančnej situácie. od 6. 3. 2020 sa krízov štáb
zaoberá aj s finančnou oblast‘ou. Nakoi‘ko mesto funguje v rozpočtovoni provizóriu. bob
potrehné vytvoriť ťinančné zdroje na zakúpenie hygienických prostriedkov a ochranných
zdravotných pomöcok. RiešHo sa to formou úsporných opatrení a zatiat‘ bota na
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protiepidemiologické opatrenia, ochranné zdravotné pomócky a bezpečnostně opatrenia
vynaložená suma 113 229 €. Mesto muselo urobiť organizačné opatrenie a dočasne zatvoriť
detské jasle — ale s ohľadorn na udržanie zamestnanosti vyšli mzdové náklady v tomto zariadení
na 30 720 E. Finančný krízový štáb sa zaoberá zadefinovaním a spočítanfm všetkýcl] dopadov
tak v oblasti príjmov, ako aj výdavkov. Objem výdavkov bude priarno úmerný príjrnovým
finančným zdrojom. Hlavným zdrojom príjmov sú podielové dane. V oblasti podielovýcb daní
sa mesto v prvom rade opiera o monitor Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. prognózy
ministerstva financií a Unie miest Slovenska. ktorí na túto tému vedú odborné dialógy. Posledně
vyjadrenie ztohto fóra, ktoré holo mestu doručené 21.4. 2020, je nasledovné: Ák1uálne ešte
nic je možné výpadky podielových daní vyčísliť, preto ministerstvo tnancií navrhuje. aby sa
začai monitoring predpokladu a skutočnosti na mesačnej báze a po zverejnení júnovej daňovej
prognózy (cca 20. 6. 2020) by koncom júna prebehlo ďalšie stretnutie, kde by sa dohodcI od
júla 2020 kompenzačný mechanizmus. Monitoring bude zabezpečovať ministerstvo flnancií,
informácie sa budú priebežne zdieľať aj s Uniou miest Slovenska. Monitoring si nevyžaduie
nejaké osobitné vykazovanie zo strany miest.“

Pokiaľ mesto nepozná oflciálne závery, dotácie a kompenzácie spojené s mimoriadnou
situáciou. opiera sa zatiaľ len o vlastné prognózy a robí predbežné opatrenia. Najväčší výpadok
oproti rozpisu ministerstva financií očakáva u podieloch daní (pri aktuálne zverejňovanej
prognóze do -8% by išlo o výpadok I 077 000 €). tpadok bude v oblasti dane z ubytovania,
výherných hracích automatov. v oblasti príjmov za služby mesta a jeho organizácií. čo mesto
odhaduje na -10%, teda cca 440000€. Celkové príjmy do konca apríla sú očakávané nižšie o
100 000 E v porovnaní s rokom 2019. Pokiar bude mesto pokračovať v znižovaní výdavkov
oproti príjmom o cca 5%, ako tornu holo v prvom štvrt‘roku, dosiahne na druliej strane úsporu
I 600 000 E. Všetky spomínané čísla sú len odhadni, presnejšie bude vedieť zhodnotiť situáciu
vjúli až v auguste. Momentálneje mesto sebestačné aj z pohl‘adu finančnej likvidity.

Do schválenia Zákona č. 67/2020 Z.z.. ktorý rieši aj hospodárenie obcí v rozpočtovom
provizóriu a zrušil niektoré obmedzujúce ustanovenia, sa mesto nadilo výškou schváleného
rozpočtu na rok 2019. Prvé tri mesiace holo v oblasti výdavkov mesačne limitované výškou
jednej dvanástiny ročného rozpočtu. Stvrt‘rok, čiže 3/12-iny ročného rozpočtu predstavujú v
percentuálnont vyjadrení 25%. Reálne sa za 1. štvrt‘rok mestu vrátane jeho organizácií naplnili
príjmy Jen na 20,2%, výdavky však boli čerpané ešte na nižšej úrovni len 15,15%. takže do
apríla mesto vstúpilo s celkovým prebytkom vo výške 1 650 951,57 E. Pre porovnanie — v
rovnakom období minulého roka 2019 bol prebytok 1 299 065 E. rok predtým I 039 879 E.
Takže mesto si v I. štvrťroku 2020 oproti rozpočtu porovnatel‘ného obdobia minulého roka už
vytvorilo na horšie obdobie ktoré nás očakáva. rezervu 351 887 E. I napriek avizovanému
prepadu podielových daní sú zatial‘ podielové dane poukazované v plnej výške, dokonca po
prísune podielovch dani 20. 4. 2020 možno konštatovať. že prísun podíelových dani na
mesačnej báze bol za prvé štyri mesiace roka v porovnaní s rozpisom, ktoi zverejnilo
ministerstvo, naplnený vyššie o 3%. Súhlasi to s vyjadrením Rady pre rozpočtová
zodpovednosť. ministerstva financií a Unie miest Slovenska, že výpadky podielových daní ešte
nieje možné vyčísliť.

Okrem už pnijímaných opatrení v oblasti výdavkov, ako napríklad zrušenie niektorých
aktivíi (je však potrebné brať do úvahy aj zrušenie príjmov. ktoré súvisia s týmito aktivitami)
mesto navrhuje zrušiť vŠzvu na predkladanie návrhov projektov participatívneho rozpočtu. kde
vie ušetrit‘ 25 000 € a zrušif a do ďalšieho obdobia posunúf v návrhu rozpočtu na rok 2020
plánované opravy miestnych komunikácií, kde vie mesto ušetrit‘ v bežnej oblasti 38 500 E
a v kapitálovej oblasti 174 850 E, spolu teda 213 350 E. Na druhej strane je poirehné vyu-žif
dostupné možnosti a získat‘ financie z oblasti fondov a operačných programov. na čum sa i
napriek mimoriadnej situácii aktívne pracuje.
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Vyhodnocovat‘ situáciu, možné dopady, prijat‘ opatrenia a zabezpečit‘ splnenie všetkých
samosprávnych úloh mesta bude úlohou najmá finančného krízového štábu. Tento štáb už
v spolupráci s gestormi programových rozpočtov a riaditeľmi organizácií pracuje na vytvorení
systému monitorovania a kontroly, ale hlavne na úsporných opatreniach. Po vyhodnotení
všetk‘ých rizik v prípade potreby krátenia výdavkov bude jedným z .‚bezpečnostných“
t5nančných opatrení viazanie čerpania rozpočtu v potrebnom percentuálnom vvjadrení
primátorom mesta.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol. že prezídium linie miest Slovenska je v aktívnom kontakie
s ministerstvom Ftnancií a predpokladá, že pokiaľ sa podarí získať kompenzačně ptostriedky
(čo sa zrejme podarí). tak by mesto v spojitosti s výraznými úsporami malo situáciu ..prežiť“.
Následne zacitoval z listu primátora poFského mesta Nowy Targ. v ktorom sa okrem mého
uvádza: ..Obraciam sana vás s prosbou o podpis zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
pre spotočný mikroprojekt. Mesto Nowy Targ sa usiluje o získanie podpory na financovanie
výstavby cyklistického mestečka od roku 2016. Vzhľadom k celkovej hodnote prihližne
175 000 € nic je možné projektový zámer naplniť, pokiaľ sa mestu nepodari získať časť
prostriedkov z externých zdrojov. Jedinou možnosfou pre naplnenie priority miestnej komunity
je preto realizácia nášho spoločného mikroprojekiu s mestom Liptovský Mikuláš... Ešte raz
týmto žiadam o zabezpečenie finančných prostriedkov a podpis zmluvy pre náš spoločný
projekt.“

6/ DODATOK Č. 1 PRAVIDIEL ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Mgr. Vincent KuItan, poslanec mestského zastupiteľstva. Vviedol, že
tento návrh predkladá už po niekol‘kýkrát. V súčasnosti platné znenie hovorí o tom, že primátor
má právo upravit‘ schválenú rozpočtovú položku o 20 000 €. Väčšina poslancov rnestského
zastupitel‘stva to chápe tak, že táto zmenu möže vykonať raz ročne, primátor to chápe tak, že
túto zmenu móže vykonat‘ kol‘kokrát chce. Je to popretie zákona o obecnom zriadení. v ktorom
sa uvádza, že je výlučnou kompetenciou mestského zastupitel‘stva schval‘ovat‘ rozpočet a jeho
zmeny. Duch zákona hovoríjasne, že primátorovi sa móžu udeliť určité právomoci na to, aby
moho] vo svojej kompetencii urobit‘ drobné zmeny bez potreby zvolávaf rnestské
zaslupite]‘stvo. Poslanci sú však svedkami toho, že počas predošlých dvoch rokov bol rozpočet
v istej položke primátorom svojvoľne zvýšený o 234 000 €. To je zjeho pohYadu
neakceptovaterné. pretože sa popiera výlučná kompetencia mestského zastupiteľstva. Navrhuje
preto. aby aktuátne pravidlá rozpočtového hospodárenia boti doptnené o nasledovné znenie:
..Takéto zmeny rozpočtu móže primátor vjednej rozpočtovej položke vykonať iba tak, aby
celková výška všetk‘ch zmien vykonaných na danej položke nepresiahla vjednom
rozpočtovom roku sumu 20.000 E. Zároveň nesmie celková suma všetkých takto vykonaných
rozpočtových zmien. uskutočnených primátorom mesta. prevýšiť sumu rovnajúcu sa 1.0%
celkovej výšky schváleného rozpočtu“. Toto zabezpečí, aby všetky podstatné zmeny. ktoré je
potrebné v rámci rozpočtu počas roka urobiť, vykonal ten, kto má na to oprávnenie zo zákona.
t. j. mestské zastupiteľstvo.Zároveň uviedol, že pokial‘ primátor podpíše toto navrhované
uznesenie. čo je možné vykonat‘ operatívne. tak vie za poslanecké kluby ..Nový Mikuláš a
.‚Skutočne nezávislí poslanci“ garantovat‘, že bude schválený návrh rozpočtu mesta. a to len
s mininiálnymi zmenami. V opačnont prípade nevidí dóvod schvaľovať niečo. na čo poslanci
nemajů žiadny dosah, k čomu sa nemóžu vyjadrit‘. nic sú informovaní a s čím móže jeden
človek urobit‘ čokol‘vek.
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Ľ. Trizna — poukázal na to, že v roku 2011 bol Mgr. Kultanjedným z poslancov, ktorí schválili
v súčasnosti platný návrh a predošlý primátor mesta tieto kompetencie využíval. Vtedy Mgr.
Kultanovi neprekážalo, že primátor robí opakované zmeny na jednej rozpočtovej položke.

Ing. Čefo — uviedol, že k predmetnému bodu sa stretli poslanecké kluby „Nový Mikuláš“ a
„Skutočne nezávislí poslanci“ a potvrdil, že ide o logický návrh. Inak sa z rozpočtu stáva len
trhací kalendár v rukách Primátora. Poukázal na to, že doba sa mení a v roku 2011 sa možno
nepredpokladalo. že takáio situácia nastane. Mestské zastupitel‘stvo dnes funguje v úplne mom
zložení ato na základe svojich právomocí a kompetencií žiada danú zmenu.

Ing. Rudolf lirbanovič, zástupca primátora mesta — poukázal na to, že nesúhlasí s obsahom
predkladaného návrhu a že súčasné pravidlá boli prijaté v roku 2011. Mgr. Kultanovi a Ing.
Čefovi vtedy takéto pravid]á vyhovovali. Po zmene primátora už zaujali opačný názor. lch
názor rešpektuje, ale považuje ho za zlý a nedemokratický. Požiadal primátora mesta.
respektive prednostku mestského úradu. aby na nasledujúce zasadnutie pripravili informáciu
o tom. ako sa móžu predk]adať materiály a či spósob. aký využil Mgr. Kultan,je vóbecv súlade
s právnymi normami a rokovacím poriadkom mesta.

Mgr. Kultan — súhlasí s tým, aby mesto požiadalo o právne stano\:Lsko eXwrné právnické
kancelárie, ktoré mesto platí nic malou sumou.

Ing. JozefBohák. poslanec mestského zastupiteľstva — spýtal sa Ing. Urbanoviča. či podľa neho
od roku 2011 nedošlo na Slovensku k Žiadnej zmene zákonov. ktorú si vyžiadal aktuálny vývoj
a potreba spoločnosti. a či sa má mestské zastupiteľstvo držať všetkého. čo platilo pred
deviatimi rokmi.

Inu. Čefo - dúfal. že Ing. Urhanovič sa nebude opátovne vracať do minulosti. Poukázal na to.
že súčasné zloženie mestského zastupitefstva je odlišné ako v roku 2011 a má teraz takúto
požiadavku.

Ing. Urbanovič — nechce sa opakovaf a verí. že toto vstúpenie bob jeho posledným na tomto
zasadnutí.

Ing. Blcháč. PhD. — požiadal o vyslúpenie Ing. Ivana Košíka s tým, že vedenie mesta si nechalo
vypracovať analýzu vývoja a súčasných pomerov a o stanovisko, ako by návrh Mgr. Kultana
ovplyvnil fungovanie mesta. Podotkol. že 1% rozpočtu predstavuje približne 300 000 €.
Vedenie mesta na spoločnom strelnutí navrhlo, že by pristúpilo k zmene rozpočtových pravidiel
a bob by vhodné. keby išbo o S — 10% z rozpočtu. Nepristúpi na nátlakovú a vvdieračskú hru
Mgr. Kultana. Je škoda. že poslanci neprijali spomínanú ponuku mesta.

Ing. Ivan Košík. pracovník Útvaru manažmentu a vnútornej kontroly MsU — poukázal na to, že
rozpočtové právomoci primátora mesta platné v súčasnosti a v roku 2011 sú porovnateFné.
V roku 2011 bol limit primátora pre rozpočtové zmeny nastavený na 20 000€, čo predstavovalo
0,072 % celkového rozpočtu. kým v roku 2020 jde o 0,06 %. Ak by mali byť podmienky
porovnatel‘né, limit pre rok 2020 by mal byť 24 000 €. Uviedol, že z objektívnych dóvodov
dochádza k nárastu počtu rozpočtových zmien, avšak nedošlo k nárastu rozpočtových zmien
s hodnotou nad S 000 €‚ Ak by bol limit primátora stanovený na 5 000 €‚ tak by sa messké
zastupiteľstvo muselo stretnúť 147-krát do roka, čo by si vyžiadalo 232 260 €. Za posledných
desaf rokov nenastala žiadna anomália pri počte položiek nad 20 000 €‚ ktoré boli schval‘ované
právomocou primátora. Nic je viditeFný ani žiadny trend toho, že by došlo k percentuálnemu
nárastu využívania rozpočtových právomocí primátora voči výške celkového rozpočtu.
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Mgr. Neset— predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu na uznesenie:

— čast‘ I. „konštatuje“ bez zmeny — návrh schválený (14 poslancov za, 8 proti, 1 nehlasoval);
— časť II. „schvaľuje“ ako celok — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za. 10 proti).

Uznesenie bob prijaté pod číslorn 4/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

7/ NÁVRH VZN Č. .../2020/VZN, KTORÝM SA MENÍ A DOPÍJŇA VZN Č.
9/2017/VZN O ÚHRADÁCH, SPÓSOBE URČENIA A PLATENIA ÚHRAD ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÓSOBNOSTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V ZNENÍ VZN Č. 9/2018/VZN

Správu predtožila Mgr. Etika Sabaková. vedúca sociálneho odboru MsÚ. Uviedla, že
vzht‘adom na mimoriadnu situáciu bob na zákLade opatrcní Uradu verej něho zdravotnictva SR
pozastavené poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach starostlivosti pre deti do troch
rokov. čo sa týka aj mestských detských jaslí. Na základe mimoriadnej situácie navrhuje
zníženie výšky úhrady za sociálne služby a to konkrétne vložením nového paragrafu ako
osobitného ustanovenia. Zároveň požiadala o úpravu v návrhu VZN, a to, aby v Čl. 6. 27 bob
za slová „do odvolania“ doplnené znenie ‚.rnimoriadnej situácie“ a spojenie .‚sumu 5 €!deň“
nahradené spojením „sumu 5 €/pracovný deň“.

Mgr. Kultan — podotkol, že dané zmeny navrhol Mgr. Sabakovej zaradit‘ do návrhu VZN krátko
pred predložením tejto správy. Predložil na zváženie. či nic je vhodné upravif spomínané znenie
na ..do konca prístušného mesiaca. v ktorom podFa Uradu verejného zdravotnictva končia
opatrenia súvisiace s pandémiou Covid-19.“

Mur. Sabaková — danú vec konzultovala s právnyrn odborom a podľa jeho vvjadrenia je
postačujúca formulácia .do odvolania rnimoriadnej situácie“.

Mur. Kultan — upozorni] na to. že mesto danú službu poskytovalo do polovice marea 2020. ale
rodičia zapíatili príspevok za marce v plnej výške. Uvažoval preto. že formou urČite
kompenzácie by mohlo byť to, že príspevok by bol znižený až do konca predmetného rnesiaca,
v ktorom by sa ukončili opatrenia súvisiace s pandéniiou.

Mr. Neset — predbožib na hlasovanie návrh VZN so zmenami prednesenými predkladateľkou.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za. 1 nehlasoval).
Všeobecne záväzné nariadenie bob prijaté pod čislom 1/2O2OIVZN.

8/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECHANIE
MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI
MESTA

Správu predbožila Ing. Renáta Todáková. vedúea majetkovo-právneho oddelenia MsÚ.
Podotkla. že všeiky predložené body holi posúdené z územnoplánovacieho. dopravného aj
environmentálneho hľadiska.
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In. Bobák — uviedol, že v hode 11/7 nic je uvedená výška odplaty za vecné bremeno a poslanci
nemajú žiadnu inú možnost‘ ako sa dozvediet‘ jej výšku.

Ing. Todáková — uviedla, že výška odplaty sa stanoví po realizácii na základe znaleckého
posudku. Jej konkrétnu výšku sa poslanci dozvedia v prfpade. ak pójde o sumu vyššiu ako 1 000

MUDr. Jaroslav Barok, poslanec mestského zastupiteľstva — poukázal na to, že v bode 11/6
mesto plánuje za účelorn v‘vrovnania pozemkov zamenit‘ pre mesto nepotrebný pozemok za iný
nepotrebný pozemok, pričom pri tejto zámene daná spoločnosť ešte uhrádza mestu viac ako
6 500€.

Ing. Todáková — mesto sice získa do majetku nepotrebný pozemok, ale dójde k zarovnaniu
pozemkov. Na druhej strane spoločnost‘ získa daný pozemok, ktorý je rovnako z hI‘adiska mesta
nepotrebný, ale pre ňu je už potrebný.

Marta Jančušová. poslankvi5a mestského zastuyiteľstva — poukázala na bod II/S. na základe
ktorého by tla Miroslava Macíka mali byť zánlenou za mé pozemky prevedené pozemky. ktoré
už v prvej polovici minulého storočia začali užívať právni predchodcovia nadobúdatefa —

pozemky oplotiti ajeden z nich zastavati časťou predajne. Ide o zosúladenie skutkového
a právneho stavu. Nakol‘ko hodnota vzájornne zamieňaných nehnuteFnosti podľa znateckěho
posudku nieje rovnaká. pán Macík by mat doplatíť mestu rozdiel. Predložila preto pozmeňu.júci
návrh. aby hol tento prípad označený za prípad hodný osobitného zretcľa a cena bola stanovená
na najnižšiu možnú hranicu 33 E/m2.

Mur. Neset — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— časť I. ‚konštatuje“ — bez znleny — návrh schválený (20 poslancov za. 2 nehlasovali);
— bod II/l

— bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za);
— bod 11/2 — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za);
— bod 11/3 bez zmeny — návrh jednonlyseľne schválený (23 poslancov za);
— bod 11/4 — bez zrnenv — návr schválený (22 poslancov za. 1 nehlasoval);
— bod II/S — pozrneňujúci návrh p .Jančušovej — zmena ceny na 33 €/m2 — schválený

(21 poslanco\: za. I sa zdržal hlasovania. I nehlasoval):
— bod 11/5 — ako celok — vrátane schváleného pozmeňujúceho návrhu — schválený

(22 pos]ancov za. I nehlasoval):
bod 11/6 bez zmenv — návrh jednomvsel‘ne schválený (23 poslancov za);

— bod 11/7 — bez zmeny — návrh jednomvserne schválený (23 poslancov za):
bod 11/8.1 — bez zmeny — návrh jednomyseFne schválený (23 poslancov za);

— bod 11/8.2 — bez znieny —návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za);
— hod 11/9 — bez zmeny — návrh jednonlyseľne schválený (23 poslancov za);
— bod 11/10 — bez zmeny — návrh jednornyseľne schválený (23 poslancov za);
— bod 11/11 — bez zmeny — návrh jednomysel‘ne schválený (23 poslancov za);
— časť III, „ruší“ — bez zmeny — návrh jednomysel‘ne schválený (23 poslancov za);
— časť IV. ..tnení“ — bez ztneny — návrh jednomysel‘ne schválený (23 poslancov za);
— časť V. „odporúča“ — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za, 1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslonl 5/2020. Obsah uznesenia je príbohou tejto zápisnice.
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9/ NÁVRH NA ZMENU ZRIAĎOVACEJ LISTINY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
S MATERSKOU ŠKOLOU OKOLIČIANSKA 404/SC, 031 04 LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Správu predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ. Uviedla, že
zmeny údajov v zriad‘ovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za, 1 nehlasoval).
Uznescnie bob prijaté pod číslom 6/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

10/ NÁVRH NA ZMENU ZRIAĎOVACEJ LISTINY MATERSKEJ ŠKOLY
AGÁTOVÁ 637, 031 04 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ. Uviedla. že
zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriad‘ovacej listine.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za, 1 nehlasoval).
Uznesenie boto pnjaté pod číslom 7/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

11/ NÁVRH NA ZMENU ZRIAĎOVACEJ LISTINY MATERSKEJ ŠKOLY
NÁBREŽIE DR. A. STODOLU 1888, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložila Mgr. Anna Il‘anovská, vedúca právneho odboru MsU. Uviedla, že
zmeny údajov v zriad‘ovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za, 1 nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod číslorn 8/2020. Obsah uznesenia je prflohou tejto zápisnice.

12/ VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY 2021 - 2022

Správu predbožila PhDr. Marcela Jašková, vedúca finančného odboru MsU. Uviedla. že
v zákonorn stanovenej lehote neboli mestu doručené žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (18 poslancov za, 5 sa zdržali
hlasovania). Uznesenie bob prijaté pod čísbom 9/2020. Obsah uznesenia je príbohou tejto
zápisnice.

12



13/ ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTOLÓR4 MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020 A ROKY 2021 -2022

Správu spracoval PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta. Stanovisko bob
vypracované v dobe, keď mesto ešte malo hlavného kontrolóra. Ing. Gutraiová uviedla, že
kontrolór dal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu a sú v ňom posúdené všetky náležitosti. ktoré
mali byť v zmysle zákona posúdené.

Mgr. Nesel — predložíl na hlasovanie návrh uznesenia
— bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predloženÝ návrh schválilo (17 poslancov za, 3 sa zdržali hlasovania.
3 nehlasovali). Uznesenie holo prijaté pod číslom 10/2020. Obsah uznesenia je prilohou tejto
zápisnice.

14/ NÁVRH ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020 A ROKY
2021 —2022

Správu predložila PhDr. Marcela Jašková. vedúca finančného odboru MsÚ. liviedla. že
pri príprave návrhu rozpočtu sa vychádzalo z platnej legislalívy a interných predpisov mesta.
Návrh rozpočtu bol v zákonnom termíne zverejnený a boba poskytnutá tnožnosť ho
pripotnienkovat‘, Rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný vo výške 33 302 428 €. Najvyšší
podiel príjmov tvoria podielové dane vo výške pribtižne 13,5 mil. €‚ ďalšie dóležité časti tvoria
granty a transfery a miestne dane a poplatky. Bežné prfjmy tvoria viac ako 83 % celkového
prijmu, kapitálové príjmy predstavujú asi 6 %. očakáva sa tiež príjem z predaja majetku,
pozemkov a projektov. Významnou položkou finančných operácií je investičný úver, kde na
základe integrovaného povolenia vydaného inšpekeiou životného prostredia. predpokladá
mesto načerpanie úveru v odhadovanej výške 1,65 mil. €. ktorý je rozvrhnutý na dva roky.
Struktúru výdavkov tvoria najmä bežné výdavky, ktoré predstavujú 85 %. leh nárast sa
predpokladá v programoch týkajúcich sa vzdelávania, mládeže, sociálnych služieb a interných
služieb mesta. Kapitálové výdavky smerujú najmá do programov odpadového hospodárstva,
športu a rozvojových projektov. Výdavkovými Finančnými operáciami bude mesto
zabezpečovať splátky úverov, nákup akcií, splátky lízingov. Stav úverovej zadlženosti má
klesajúcu tendenciu. Jej mierny nárast by vznikol načerpaním úveru na znovuprekrytie skládky
tuhého komunálneho odpadu.

Ing. Blcháč. PhD. — podotkol. že vzhFadom na initnoriadnu situáeiu bude rozpočet v druhej
polovici roka predmetorn úpravy na základe vývoja podielových daní či výdavkov, ktorýrn bude
mesto čeliť.

E. Trizna — vzhľadom na dopady mimoriadnej situácie predložil pozmeňujúce návrhy týkajúce
sa odloženia plánovaných rekonštrukčných prác miestnych komunikácií na obdobie po
finančnorn ozdravení mesta. Navrhol preto zníženie rozpočtových prostriedkov v rámci návrhu
rozpočtu bežných príjmov na položke 111003 — Výnos dane z príjmov poukázan územnej
samospráve s kódom zdroja 41 v sume 38 500.- eura položky 635006 — Rulinná a štandardná
údržba budov. objektov alebo ich časd — údržba v roku 2020s kódom zdroja 41 v sume 38 500.-
eur a zníženie rozpočtovvch proslriedkov v rámci návrhu rozpočtu kapiiá1ov‘ch príjniov na
položke 233001 — Z predaja pozemkov s kódom zdroja 43 v sume t74 850,- eur a položky
717002 — Rekonštrukcia a modernizácia mestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2020
s kádom zdroja 43 v sume 174 850,- eur. Dóvodorn je, že vyhlásením minioriadnej situácie
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Vládou Slovenskej republiky nastali nové okolnosti, na ktoré muselo mesto reagovať zmenou
priorít s htavným sústredením sa na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov mesta. Daná
situácia má významný vplyv na ekonomiku mesta s dopadom na príjmovú aj výdavkovú časf.
Najväčší výpadok oproti rozpisu ministerstva fmancií sa očakáva u podielových daní (pri
aktuálne zverejňovanej prognóze do -8% by išlo o výpadok 1 077 000 €). výpadok bude
v oblasti dane z ubytovania, výherných hracích automatov, v oblasti príjmov za služby mesta
ajeho organizácií, čo mesto odhaduje na -10%, leda cca 440 000 €. Nad druhej slrane na
protiepidemiologické opatrenia, ochranné zdravotné pomócky a bezpečnostné opatrenia hola
doposiaľ vynaložená suma 113 229 E. Mesto pristúpilo k stanoveniu si priorít a zabezpečeniu
htavných procesov. ktoré sú v súčasnej situáeii nevyhnutné.

jgČefo — poukázal nato, že návrh rozpočtu mohol byť schválený už v decembri 2019, keďže
opoziční poslanci mesta sa už od augusta 2019 ponúkali. že prispejú k tvorbe rozpočtu. Zo
strany vedenia mesta však nebola ochota poslancov prijaf či akceptovať ich návrhy. V takom
prípade mohol byť návrh rozpočtu s určitými menšími zmenami schválený.

Mr. Kultan — poukázal na to. že v roku 2019 Ing. Ciutraiová a predošlá vedúca íinančného
odboru Ing. Dehnárová tvrdili, že mesto si móže požičiavat‘, pretože každým rokorn sa budú
zvvšovať príjmv z podielových daní. Na rok 2020 naplánovali príjem vo výške 14.6 mil. E.
Vláda tieto príjmy už pred vypuknutím pandémie znížila o jeden milión. Poslancom sa
podsúvajú nepravdivé materiály a vedenie mesta sa ich snaží presvedčiť, že mesto má clostatok
financii. Za obdobie. ked‘ príjmy mesta každým rokom stúpali. sa urobito vet‘mi máto
potrehných ved. Predložil pozmeňujúci návrh, aby holi zo schvaľovacj časti uznesenia
vyradené body III/Sa 111/9 týkajúce sa rekonštrukcie miestnych komunikácií a prijatia úveru na
znovuuzatvorenie skládky odpadu. Vo svojom druhom pozmeňujúcom návrhu navrhot zníženie
rozpočtových prostriedkov v rámci návrhu rozpočtu bežných výdavkov na položke 637004 --

Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov s kódom zdroja 41 v sume 85 000,- eur
a zvýšenie rozpočtových prostriedkov v rámci návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov na
položku 721001 — Transfer VPS (kapitálový) - Rekonštrukcia, obnova čerpacej sťistavy na
skládke TKO Veterná Poruba s kódom zdroja 41 v sume 85 000,- eur. Zdóvodnil to tým, že na
skládku musia chodiť špecializované vozidlá. aby odvážali zvýšený výtok priesakových
a drenážnych vód. Je toho názoru, aby sa namontovali lepšie čerpadlá, prípadne vymenito
potruhie. Mesto sa o skládku musí staraí tridsat‘ rokov a takto by sa vyriešil problém
s odvážaním zvýšeného výtoku vód. Mesto by sa malo správať ako dobrý hospodár a nemalo
by zavádzaf občanov. že je vo vynikajúcom finančnom stave. Prirovnal hospodárenie mesta
k poľu a žatve. Kým primátor tvrdí, že z kvalitného osiva. kloré zasial. bude výborná žatva.
opak je pravdou. čo už vidia aj občania, okrem mých aj hokeioví fanúšikovia a núdzový stav
v súvislosti s Covid-19 proces zlého hospodárenia mesta ešte urchlil.

L. Trizna — uviedol, že čerpacou stanicou sa nevyrieši problém pretekania skládky. Poukázal
na to. že Mgr. Kultan neuviedol. že mesto platí Liptovskej vodárenskej spoločnosti. a. s. za
odstraňovanie priesakových vód ročne 60 000 E. Nedá sa predpokladat‘ ako veľa bude
v budúcnosti pršať a táto suma móže preto ešte narásť.

M. Jančušová — poukázala na pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana. na základe ktorého by TV
Liptov v prípade skrátenia finančných prostriedkov o 85 000 E išla do zániku. Na druhej strane
táto suma nepostačí na vyriešenie situácie so skládkou vo Veternej Porube. Spiala sa Mgr.
Kuttana, či si je vedomý toho, že aR sa nezačne opätovne prekrývať skládka, tak problém
zostáva otvorený a mestu hrozia sankcie zo strany inšpekcie životného prostredia.
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Mgr. Kultan — uviedol, že jeho návrh nerieši otázku prekrytia skládky. Zo skládky budú vytekat‘
drenážne a priesakové vody aj v prípade opätovného prekrytia skládky. Jeho návrh rieši
situácie, ku ktoitrn dochádza tri či štyrikrát do roka, keď vyteká toľko vód, že čerpadlá ich
nestíhajú prečerpávat‘ do čističky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Ked‘ sa zrenovuje
čerpacia sústava. nebude už potrebné, aby na skládku chodili špecializované vozidlá. Požiadal
o vyhláseme prestávky pred hlasovanírn.

lne. Blcháč. PhD. — poukázal na to. že mesto nemá schválený rozpočet kyčli tornu, že poslanci
hl‘adajú rözne dóvody. prečo ho neschválit‘ — rozpočtové pravidlá. konipetencie primátora.
rekonštrukcie miestnych komunikácií a podobne. Nesúhlasí s názorom Mgr. Kultana. že
priesakové vody a ich likvidácia nemajú nič spoločné s prekrytím skládky odpadu. Na mých
skládkach odpadu, ktoré boli prekryté správne. vykazujú také hodnoty. že do roka od ich
prekrtia nič nevyteká. Návrh rozpočtu nebol doteraz prerokovan práve kvóli skládke odpadu.
ktorá je základnou pričinou jeho neexistencie. Zdóraznil, že mesto nedostalo od poslancov
žiadne pripoinienky. ktoré by mohlo zapracovat‘ do návrhu rozpočtu. Dalšou téntou je hokej,
ktorý sa do súčasného nepriaznivého stavu dostal hlavne vinou Mgr. Kultana a spoločnost‘ od
januára dlhuje hráčom výplaty. Takisto sa Mgr. Kultan snaží o likvidáciti spoločnosti TV
Liptov, čo nepovažuje za dobrý návrh. Pred hlasovaním vyhlásil prestávku v trvaní S minút.

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— pozrneňujúci návrh Mgr. Kultana — z TV Liptov presunút‘ 85tis. € na odpadové hosp.
skládky Veterná Poruba — schválený (13 poslancov za, 10 proti);

— pozmeňujúci návrh Mgr, Kultana — z časti III. návrhu uznesenia vyradit‘ bod Č. 8— schválený
(22 poslancov za, nehlasoval);

— pozzneňtnúci návrh Mgr. Kultana — z časti III. návrhu uznesenia vyradiť bod č. 9— zrnätočné
htasovanie (11 poslancov za. 9 proti. 3 nehlasovali):

— opakované hlasovanie o pozrneňujúcom návrhu Mgr. Kultana — z časti III. návrhu uznesenia
vyradit‘ bod Č. 9—návrh schválený (13 poslancov za. 9 proti. 1 nehlasoval):

— pozmeňujúci návrh p Triznu — vyradiť z rozpočtu rekonštrukciu ciest
— schválený (16

poslancov za, S sa zdržali hlasovania. 1 nehlasoval; Ing. Géci dodatočne ústne vyjadril svoj
súhlas s návrhom );

— čast‘I. „bene na vedomie“— bez zmenv — návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za);
— čast‘ II. „konštatuje“ — bez zrneny — návrh schválený (20 poslancov za. I nehlasoval);
— bod III/l — bez zrneny — návrh jednomysel‘ne schválený (23 poslancov za):
— bod 111/2 — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za, 1 nehlasoval):

bod 111/3 — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za. 1 nehlasovat):
— bod 111/4 — bez zmeny — návrh schválený (22 poslancov za. I sa zdržal hlasovania. 1

nehlasoval);
— bod III/S — bez zmeny

— návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za);
— bod 111/6 — bez zmeny — návrh schválený (22 pos]ancov za, I sa zdržal hlasovania);

hod 111/7 — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za).

Uznesenie bob prijaté pod Číslorn 11/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

15/ NÁVRH ROZPOČTU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ - PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE NA ROK 2020 S VÝHĽADOM

NA ROKY 2021 —2022
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Správu predložil Ing. Martin Kögel, ekonomický nárnestník Verejnoprospešných služieb
Liptovský Mikuláš. Uviedol, že nedošlo k žiadnyrn zmenám v porovnaní s písomne

predloženýrn návrhom rozpočtu.

Mgr. Kultan — poukázal na to, že v súvislosti s návrhom rozpočtu sa nešila otázka rekonštrukcie
čerpacej sústavy na skládke odpadov. Poprosil preto Ing. Kögela, aby informoval poslancov
o tom, či VPS jej rekonštrukciu plánovala a či mák tornu pripravený rozpočet a cenové ponuky.

Ing. Kögel — uviedol. že daná problematika jev kompetencii prevádzkového riaditeľa.

Mgr. Kultan — požiadal, aby holi dané inFormácie poslancom zaslané rnailorn.

Ing. Kögel — prisľúbil, že dané inforrnácie budú poslancom zaslané.

Ing. Blcháč, PhD. — uviedol. že každá skládka. ktorá bola správne uzatvorená, je do roka bez
odpadových vód, prípadne z ncj vyleká voda, ktorá móže íst‘ do potoka. Je preto zbvtočné robil‘
nejaké technické úpravy. Mesto mohlo doteraz ušetril‘ 300 000 E ak by zo skládky nevytekali
odpadové vod‘.

Mgr. Neset — predtožit na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— časť I. ‚.konštatuje“ bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za. 1 nehlasoval):
— časť II. ..schvaľuje“

— bez zrnenv — návrh schválený (20 poslancov za, nehlasovat).

Uznesenie boto prijaté pod čístom 12/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

16/ NÁVRH ROZPOČTU INFORMAČNÉHO CENTRA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -

PRĺSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE NA ROK 2020 S VÝHĽADOM NA ROKY
2021 —2022

Správu predložila Bc. Jana Piatková. riaditeľka Informačného centra. Uviedla. že
rozpočet predkladá v takorn znení. ako bol navrhnutý v decembri. Inf‘ormačné centrum
pripravuje analýzy dopadov súčasného stavu, avšak tieto skutočnosti budú predložené neskór.

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— čast‘ I. ..konštatuje“ — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (22 poslancov za);
— časť II. .‚schvaľuje“ — bez zmeny —návrh schválený (21 poslancov za. I nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 13/2020. Obsah uzneseniaje prilohou lejto zápisnice.

17/ NÁVRH NA ZR(JŠENIE UZNESENIA 78/2019 ZO DŇA 24.10.2019 A NÁVRH
NA ODKLAD PRÁC NA STAVBE „50-04 ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA
SKLÁDKY VETERNÁ PORUBA - PREPRACOVANIE“

Správu predložil Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupiteľstva. Uviedol, že
jej cieľom je vyjasniť situáciu okolo skládky tuhého komunálneho odpadu vo Vetenwj Porube.
Podotkol, že riaditeFa VPS Ing. Dušana Greša opakovane žiadal, aby sa poslanci mohli ísť
pozriet‘ na situáciu na skládke. Napriek telefóimemu prísľubu slovo nedodržal a poslanci
nemajú možnost‘ informovat‘ sa O situácii.
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Následne prečítal znenie návrhu na uznesenie, v ktororn sa uvádza: ‚mestské
zastupitel‘stvo konštatuje. že dňa 29. 7. 20b získalo právoplatnosť kolaudačně rozhodnutie
inšpekcie ŽP Č. 1075- 17984/2015/Chy, Pat/7701 401 03/Z. 14-KR pre stavbu .JJkončenie
skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba Zakrytie a rekultivácia“, dňa 18. 12. 2015
požiadali VPS Liptovský Mikuláš tistom Č. 133212015 inšpekciu ZP o súhlas na preverenie
správnosti rekultivácie SIKO Veterná Poruba. Inšpekcia nesúhlasila s vykonaním preverenia.
Dňa 18. 4. 2016 dalo mesto Liptovský Mikuláš listom č. ZP/2016-0321 LOULo opakovaný
podnet na zvolanie rokovania ohľadom skládky TKO, Inšpekcia konštatovala, že zhotovitel‘
stavby (pövodného prekrytia STKO) jej neoznámil skutočnosť, že stavba nebola realizovaná
podľa pwjektovej dokumentácie a inšpekcia nemata možnost‘ si danú skutočnosť počas
realizácie stavby preveriť. Dňa 29. 9. 2017 inšpekcia ZP utožita VPS Liptovský Mikutáš pokutu
vo výške 100 000 €. voči ktorej sa VPS v zákonom stanovenej tehote neodvotali s
odóvodnením. že existuje obava O zvýšenie pokuty v prípade odvolania sa vOči pokute.
Inšpekcia ŽP nikdy nenariadila. respektíve poslancom neholo predložené nariadenie na
opätovné prekrytie STKO Veterná Poruba. VPS Liptovský Mikuláš ale požiadali o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „80-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba —

Prepracovaniei‘ Rozhodnutím SIZP Zilina Č. 593-30176/2019/Chy/7701401 03ĺZ1 5-SP bob
VPS vydané stavebně povolenie (nic nariadenie) na nové prekrytie skládky. Dňa 24. 10. 2019
boli na rokovanie mestského zastupiteľstva predložené podklady ohYadom nového prekrytia
skládky. Súčasfou týchto materiálov boli aj podmienkv ministerstva životného prostredia k
vydaniu stavebného povotenia na nové prekrytie skládky. Jednou z podmienok boto spínenie
podmienok MŽP určených v zisťovacom konaní č. 570/2018-1.7/hp-R (zistit‘ či eróziou
podložia alebo zosuvom svahu nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov), VPS tvrditi,
že k tomu potrebujú vodnú bilanciu sktádky. Táto nebola v danom čase k dispozícií. Poslanci
nic sú informovaní, či už je k dispozfcii vodná bilancia. Inšpekcia ZP rozhodnutím Č. 1593-
30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP vydala stavebné povolenie aj keď v toni čase neboti
splnené podmienky zisťovacieho konania ministerstva ZP č. 570/2018-1 .7/hp-R. Nikdy nebol
zistený dóvod zvýšeného výtoku drenážnych a priesakových vód po prekrytí skládky. Taktiež
nikdy neboto preukázané, že opátovné prekrytie skládky TKO Veterná Poruba relevantnýrn
spósohom zníži objem výtoku priesakových a drenážnych vód z tetesa skládky. Vytekajúce
drenáže a priesakové vody sú likvidované v čističke odpadových vód Liptovskej vodárenskej
spoločnosti, a. s. a nic je predpoklad problémov s likvidáciou týchto vád. Neexistuje obava z
prieniku drenážnych a priesakových vód niinio telesa skládky. Mestské zastupitefstvo ruší
uznesenie Č. 78/2019 dňa 24. 10. 2019 a žiada Inšpekciu ZP Zilina o odklad vykonateFnosti
stavebného povolenia č. 30176/2019/Chy/770140103/Z15-S do 31. 12. 2023, ato z dávodu
predpok]adu znížených príjmov mesta Liptovský Mikuláš v súvislosti s pandémiou COVID-l9
v najbtižších rokoch. Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta doruČiť žiadosť v
zmysle bodu predošlého bodu všetkým príslušným orgánorn štátnej a verejnej správy.“

Myslí si. že nic je rozumné investovat‘ I 600 000 € bez toho. aby bob známe. kto
pochybit pti póvodnom prekrytí skládky. Či takéto opatrenie vábec pomóže vyriešiť probtém
so skládkou a zároveň v čase blížiacej sa finančnej krízv. Do konca roku 2023 bude dostatok
času zistit‘. čo sa na skládke deje. Poslanci nepoznajú výsledky hodnotenia vodnej bilancie
a nemajú potvrdené. či do skládky nenateká voda zospodu. Ziada preto zistit‘. čo bob príčinou
toho, že inšpekcia životného prostredia zmenila svoje rozhodnutie a Čo je príčinou zvýšeného
výtoku vád — prečo tečie viac vád, ako ked‘ skládka nebola prekrvtá. Podľa jeho informácií sa
roČne zo skládky vyčerpá 8 až 10 m3 vody. ktové likviduje LVS. a. s. Mesto platí poplatok 30
000€ za prečistenie (sú prítomné ťažké kovy) a za množstvo vody

— ideo stály poplatok. ktorý
bude mesto platit‘ vždy. Nástedne zacitoval z vyjadrcnia inšpekcie životného prostredia,
v ktorom sa okrem mého uvádza „dieru, ktorá vznikta na zbernej nádrži. neholo možně vizuálne
odhaliť“, a to napriek tomu, že išlo o dieru viditeFnú na každej fotografickej dokumentácii.
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Ľ. Trizna — ukazuje sa, že problémom schválenia, respektíve neschválenia rozpočtu je práve
skládka odpadu. Zdóraznil, že množstvo vody likvidované v LVS, a. s. je reálne vyčíslené
a pýta sa Mgr. Kultana, či dokáže odhadnúť, aký bude úhrn zrážok v nasledujúcich rokoch.
V predloženej správe uvádza dátum 13. 12. 2023 a nic je mu jasné, prečo uvádza práve takýto
dáturn. Proces so zakrytím skládky začal v roku 2013 a natíska sa otázka, či to nic je preto, že
13. 12. 2023 už uplynie premlčacia doba. Požiadal Mgr. Kultana, aby túto skutočnosť vysvetlil.
Ohradil sa voči tornu, že poslancom nebolo predložené nariadenie na opätovné prekrytie
skládky. Ide o rozhodnutie z 20. 6. 2017, pričom jedným z bodov je „zabezpečit‘ novů
projektovú dokurnentáciu pre nové uzatvorenie skládky odpadov

— Skládka TKO Veterná
Poruba.“ V odóvodnení sa okrem mého uvádza „vykonat‘ v určitej lehote opatrenia na
nápravu“. Táto náprava by mala byt‘ zrealizovaná mestom, resp. VPS do konca roku 2021
Podľa dokumentu zo 16. 8. 2019 sa vjednom bode uvádza „dodržať podrnienky rozhodnutia
ministerstva ZP vydaného v zist‘ovacom konaní v navrhovanej činnosti skládka TKO — objekt
zakrytie a rekultivácia... 3. 8. 2019 bob na inšpekciu doručené záväzné stanovisko.., je možné
konštatovat‘, že žiadost‘ je z koncepčného hľadiska v súlade So zákonorn. s rozhodnutím
vydaným v zist‘ovacom konaní ministerstva ZP.“ Nevie si predstavif, aká má inštitúcia by mala
Mgr. Kultanovi poskytnút‘ stanovisko. aby ho presvedčilo o vážnosti situácie. Verí tornu, že do
konca apríla bude vypracovaná vodná hilancía a podľa nej sa ukáže, v čom nastala chyba. PodFa
jeho názoru jde o priesakové vody vyvolané zrážkami.

Mgr. Kultan — uviedol, že vodná bilancia hovorí o obehu vód. Jeho odhad je taký, že obch véd
je rýchly a kecl‘ začne pršať. prejaví sa to zvýšeným výtokom. Garantuje Ľ. Triznovi. že z toho
sa nebude dať určiť, odkiaF do skládky nateká voda. Podokol. že dátum 13. 12. 2023
v dóvodovej správe je preklepom a správny dátum má byt‘ 31. 12. 2023. ktorý je uvedený aj
v návrhu na uznesenie. Uviedol. že póvodne sa mali opatrenia prijať do 3Ľ 12. 202Ľ jde teda
o dvojročný posun.

Ľ. Trizna — poukázal na to. že odpoveď na svoju otázku od Mgr. Kultana nedostal. Bude veľmi
zaujímavé sledovať, aký bude výsledok vodnej bilancie.

Ing. Čefo — v materiáloch. na ktoré sa odvoláva Ľ. Trizna. sa nenachádza žiadne právne
nariadenie vyžadujúce opätovné prekrytie skládky. Inšpekcia životného prostredia píše
o príprax‘e projektu, ale nikde nic je exaktne uvedené, že inšpekcia nariad‘uje opätovné prekrytie
skládky. Poukázal na to, že pokuta bok veľnň rýchbo zaplatená a mesto voči nej nenamietalo.
Následne požiadal o päťminútovú prestávku pred hlasovanírn.

Ľ. Trizna — zopakoval, že v stanovisku inšpekcie životného prosredia sa uvádza „vykonat‘
v určitej lehote opatrenia na nápravu“ a ‚.zahezpečiť novů projektovú dokunientáciu pre nové
uzatvorenie skládky odpadov — Skládka IKO Veterná Poruba“.

kg. Čefo — L. Trizna aj tak nezdóvodnil, že by to malo byť nariadenie na opátovné zakrvtie
skládky.

MUDr. Barok — skládka je prekrytá a ked‘že nic je odborník, nebude kornentovať, či bola
prekrytá správne alebo nie Podl‘a jeho názoru by sa však na prekrytú skládku nemalo nič vozit‘.
Občania Podbrezín ho však upozornili, že na skládku chodia nákladné vozidlá opakovane voziť
zeminu. Bol sa na skládke pozriet‘ osobne, je na nej navezené obrovské množstvo zeminy
z róznych výkopových prác. Zaujímalo by ho, s akýrn súhlasom je táto zemina na skládku
dovážaná a čije to vóbec prípustné.
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Ing. Blcháč, PhD. — uviedol, že daná zemina sa na skládku dováža v súvislosti s prípravou
rekultivácie skládky a so súhlasom inšpekcie životného prostredia.

Ing. Matej Géci. poslanec mestského zastupiteľstva — uviedol, že mesto platí Liptovskej
vodárenskej spoločnosti. a. s. ročný poptatok za likvidáciu vád zo skládky odpadov a rovnako
aj poplatok za odobraté kubíky vody. Malo íst‘ o dočasné. nie koncepčné riešenie. Uviedli to aj
niekdajší predstavitelia mesta, ktorí o týchto podmienkach rokovali. V tomto režime sa však
funguje už niekol‘ko rokov a riešenie Mgr. Kultana len predlžuje túto situáciu. Dóležité je
vyriešiť zníženie množstva vody vytekajúceho zo skládky. Ako riaditel‘ LVS. a. s. je vďačný
za vybrané tržby, ale ako občan mesta si myslí. žeje potrehné vyriešit‘ tento dlhodobý problém.
znížit‘ ekotogickú záťaž a znížiť poplatky, ktoré musí mesto platiť za odvod priesakových vád,
Vyzval preto. aby sa riešenie neposúvalo na neskór. Nemyslí si, že prebudovaním technológie
a nasadením nového čerpadla sa tento problém vyrieši. Je potrebné koncepčně riešenie.

Mgr. Kultan — poplatok sa skladá Z dvoch častí —jednaje za odobrané ninožstvo, druhá je za
likvidáciu. Odohrané množstvo bude možno nižšie. avšak nic nulové. Tento poplatok teda
zostane a rovnako tak aj poplatok za likvidáciu. Mesto bude platit‘ vždy, keď hude zo skládky
vytekať voda, čo bude aj po opátovnom prekrytí skládky.

Ing. Bobák — od roku 2015 sa poslanci dohadujú otom. koľko vody tečie zdrenážnych rúr.
Doposiaľ nebol nikto schopný na základe meraní zistit‘, z ktorej vrstvy kol‘ko vody odteká
Vďaka tornu by sa však prišlo na to, čo problém spósobuje. Samotná inšpekcia konštatuje, že
prekrytím sa nezabezpečí, že znej už nebude vytekat‘ voda. Tá bude vytekaf naďalej.

Ing. Géci — nikto nevie vypočítať. aké množstvo vody zo skládky vytečie. Dáležité je, o akú
vodu ide. LVS, a. s. sa platí za tikvidáciu kontaniinovanej vody aje preto dóležité vyriešiť
ekologický problém. Súčasné riešenieje neekologické a malo ísť leno dočasný postup.

Ing. Blcháč, PhD. — opät‘ sa ukazuje, že vedenie mesta všemožne zachraňuje životné prostredie.
ktoré je ohrozené. Zbytočne však platí poplatok vo výške 60 000 € ročne. Upozornil na to, že
pokiaľ sa nedodržia niektoré termíny, naprík]ad týkajúce sa verejného obstarávania, m6že
nastať veFký problém. Predložený návrh Mgr. Kultana má za cid‘ zrušit‘ uznesernie z 24. 10.
2019. keď poslanci zahlasovati za uzavretie skládky. Ide už o tretí takýto pokus — predtým
niektorí tvrdili, že primátor podpísal uznesenie v mom znení. ako bob schválené a Ing. Cefo
podal podnet na okresnú prokuratúru na zrušenie daného zasadnutia mestského zastupiteľstva.
čo bob odrnietnuté. Niektorí ľudia sa prostredníctvom poslancov snažia zbaviť zodpovednosti
za predčasné a zlé uzatvorenie skládky v roku 204. Problém je však reálny a dosť vážny. Je
potrebné ho preto raz a navždy vydeŠiť. Ak sa problém opäť odsunie, hrozí mestu pokuta vo
výške 1 000 000 € a možno aj jej následné zdvojnásobenie. Existuje právoplatné rozhodnutie
na uzavretie skládky a vypracovanie projektovej dokumentácie. Až rok sa pracovalo na získaní
stavebného povolenia. Upozornil na to, že návrh na uznesenie nemóže podpísat‘, keďže z neho
hrozí škoda aje nevýhodný pre mesto.

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— časť 1. ‚.konštatuje“ — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, 9 proti. I nehlasoval):
— čast‘ II „ruší“ — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za. 10 proti);
— čast‘ III. .‚žiada“ — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, 9 proti, 1 nehlasoval):
— časť IV. ‚.odporúča“ — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, IQ proti).

Uznesenie bolu prijaté pod číslom 14/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.
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18/ VOĽBA PRÍSEDIACICH OKRESNÉHO SÚDU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA
OBDOBIE ROKOV 2020-2024

Správu prediožila PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnútornej správy MsĽJ,
Uvíedla, že v porovnaní s písomnou správou nedošlo k žiadnym dodatočnýrn zmenám.

Mgr. Neset predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— časf 1. ..konštatuje“ — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za);
— časť IIII .volí“ — Mgr. Husárová — návrh jednomyseFne schválený (23 posiancov za);
— časť 1112 „volí“ — Mgr. Hanzlík — návrh schválený (22 poslancov za, 1 nehlasoval).

Uznesenie boto prijaté pod číslom 15/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

19/ SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA

ROK 2019

Správu pred]ožil JUDr. Marián Jančuška, náčelník mestskej policie. Uviedol, že
v porovnaní s písomnou správou nedošlo k žiadnvm dodatočnm zmenárn.

Bc. Ľubomír Raši, poslanec rnestského zastupiteľstva — poďakoval sa za promptně
a prof‘esionálne riešenie podnetov, s ktorými sa na mestskú políciu v mene občanov obrátil.

Ing. Bobák — zaujal ho nárast trestnej činnosti v ce]oslovenskom meradle. pričom na úrovni
mesta došlo kjej poklesu. Evidovaných je len 13 prípadov. V predloženej správe ho zaujala
informácia o napadnutí príslušnfka MsP ajeho zranení. Zaujíma ho, ako sa vec ďalej nešila.

JUDr. Marián Jančuška, náčelník mestskej polície — vec bola riešená ako útok na verejného
činiteľa. Ide o prípad z leta 2019.

Ing. Bobák — spýlal sa na možnosti kamerového systému pri niešení súčasných karanténnych
o patrení

JUDr. Jančuška — systém sa využíva aj na tieto účely, bol prepojený na štátnu políciu.

Ing. Urbanovič je rád. že za posledně roky mestská polícia získala zdroje na inšialáciu
kamerového systému. ktorého opodstatnenosť sa ukazuje aj v súčasnej situácii. V roku 2019 sa
z ministerstva vnútra podanilo zfskať približne 90 000 € na kamerový systém v osade Hlboké.

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— čast‘ I. „bene na vedomie“ — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov
za);

— časť II. „konštatuje“ — bez zmeny —návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za).

Uznesenie bob pnijaté pod číslom 16/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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20/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU NA REALIZÁCIU SPOLOČNÉHO MIKROPROJEKTU
„ROZVOJ CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V NOWOM TARGU A
LIPTOVSKOM MIKULÁŠI“ V RÁMCI PROGRAMU CEZI-IRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO - SLOVENSKO

‚ Správu predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Podotkla. že spolufinancovanie projekw balo už schválené na jednom z predošlÝch
zasadnutí a pannerské mesta Nowy Targ požiadato o rýchle schválenie zmluvy. aby nebol
Fl-oj ekt ohrozený.

M2r. Neset — predložil na h]asovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— čast‘ J. .berie na vedomie“ — bez zmeny — návrh jednomvseľne schválený (23 poslancov za);
časť II. „schvaFuje‘ — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za);

— časť III. „odporúča“ — bez zmeny — návrh jednomyseFne schválený (23 poslancov za).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 17/2020. Obsah uzneseniaje prflohou tejto zápisnice.

21/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU „PODPORA
REKONŠTRUKCIE A VÝSTAVBY ATLETICKÉHO ŠTADIÓNA V
LIPTOVSKOM MIKULÁŠI“ V RÁMCI NÁRODNÉHO PROGRAMU
ROZVOJA ŠPORTU V SR

‚ Správu predbožila Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu
MsU. Uviedla. že Slovenský attetický zváz schválil dotáciu vo výške 80 000 E na realizáciu
atletického štadióna s 300-metrovým bežeckýtn oválom v areáli ZS Dr. Aurela Stodolu. Pred
podpisom zmluvv o poskytnutí prispevku je potrebné predbožit‘ uznesenie o minirnálne 40%
spolufinancovaní projektu.

Mgr. Neset — predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— časť I. „bene na vedomie“ — bez zmeny — návrh jednomyseFne schválený (23 poslancov za);
— časť II. „schvaľuje“ — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za);

čast‘ III. „odporúča“ — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za).

Uznesenie bob prijaté pod čfsbom 18/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

22/ NÁVRH NA SÚHLAS K CHOVU, DRŽANIU ZA ÚČELOM VYSTAVOVANIA
DRUHOV NEBEZPEČNÝCH ZVIERAT V AREÁLI TATRAPOLIS

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia. dopravy
a výstavby MsU, Uviedol. že v porovnaní s písomnou správou nedošlo k žiadnym dodatočným
zmenám ana pripadné otázky je pripravený odpovedať aj prítomn zástupca investora Ing.

Kompiš.

MUDr. Barok — uviedol, že súčast‘ou správy nie je vvjadrenie obce Jakubovany.

ln. Lemzvel — podotkol, že ide o umiestnenie chovu na území mesta a umiestnenie
samostatného chovu na území obce Jakubovany s tým nemá spojitost‘.
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Mr. Neset — predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia:

— čas!‘ I. ‚.konštatuje“ — bez zrneny — návrh jednomyseľne schválený (22 poslancov za);
— časť II. „súhlasí“ — bez zmeny — návrh schválený (21 poslancov za, I nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 19/2020. Obsah uzneseniaje prUohou tejto zápisnice.

23/ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č..../2020/VZN O URČENĺ VÝŠKY
DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA A DIEtA ŠKÓL A
ŠKOLSKÝCH ZARIADENĺ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ PRE ROK 2020

Správu pred?oži?a PeadDr. Mana Gerbocová. vedúca odboru školstva MsÚ. Podotkla,
že vzhľadorn na to, že nedošlo k žiadnym zmenárn v tegislatíve týkajúcich sa financovania
neštátnych škól, je predktadaná rovnaká výška 88% z dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa šköl a školských zariadení.

Mgr. Kultan predložil pozmeňujúci návrh, aby bola výška dotácie zvýšená na 95%. Myslí si,
že by išlo o spravodlivejšie riešenie.

Ing. Blcháč. PhD. — upozornil nato, že v minulosti bol predložený podobný návrh, ktorý nebol
schválený. V súčasnej situácii má mesto znížené príjmy z róznych poplatkov. no na druhej
strane má náklady týkajúce sa prevádzky a mzdových nákladov. Mesto má čo rohiť, aby
ufinancovalo svoje školy. pričom ostatně škoty majú možnost získať aj ině finančně zdroje.
Poukázal na to. že Zilinský samosprávnv kraj išiel v minulosti na úroveň 100% a má teraz
problémy so zabezpečovaníni týchto fnancií.

Mgr. Neset—predložil na hlasovanie jednotlivé body:

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — pre neštátne školy zvýšiť príspevok z 88 % na 95 % —

návrh neschválený (8 poslancov za. 9 proti. S sa zdrhUj hlasovania. I nehlasoval)
— pövodný návrh VZN - schvátený (18 poslancov za, 4 sa zdržali htasovania. I nehlasoval).

Všeobecne závázné nariadenie bob prijaté pod čístom 2/2020/VZN.

24/ NÁVRH NA ZARADENIE ELOKOVANÉHO PRACOVISKA, NOVÁ 4432/8,
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ AKO SÚČASTI SÚKROMNEJ MATERSKEJ
ŠKOLY LOBELKA, SNP 9, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ DO SlETE ŠKÓL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SR OD 1.9.2020

Správu predložila PeadDr. Mana Gerbocová. vedúca odboru školstva MsÚ. Uvied]a. že
od januára 202t nadohudne účinnost‘ novela školského zákona. ktorá hovorí o povinnom
predprimárnom vzdelávaní pre paťročné deti. V tejto súvislosti zaradenie pracoviska do siete
škót a školských zariadení vníma ako pomoc pre mesto pri riešenf kapacity materských šköl.

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

Mestské zastupiteľstvo predbožený návrh jednomyse]‘ne schválilo (23 poslancov za).
Uznesenie bob prijaté pod čísbom 20/2020. Obsah uznesenia je pribohou tejto zápisnice.
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25/ NÁVRH NA ZAR4DENIE SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY POD
STROMOM, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ŠKOLSKÉHO KLUBU DETĺ, KTORÝ
BUDE JEJ SÚČAStOU, DO SlETE ŠKÓL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SR OD
1.9.2021

Správu predtožila PeadDr. Marta Gerbocová. vedúca odboru školstva MsťT. liviedta. že
v porovnaní s písomnou správou nedošlo k Žiadnyni dodatočným zmenám.

M2r. Nesel — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.
Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh jednomyseľne schválilo (23 poslancov za).

IJznesenie boto prijaté pod čístom 21/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

26/ NÁVRH „ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY TRNOVECKÁ ZÁTOKA“

Návrh bol predložený písomne Ing. arch. Tatianou Bachtíkovou, špecialistkou útvaru
hlavného architekta, ktorá požiadala o možnost‘ telefonického kontaktu v prípade určitých
otázok, pretože zo zdravotných dóvodov nemóže byť prítornná vo väčšej skupme ľudí. Primátor
mesta privítat prizvaného spracovateľa Ing. arch. Petra Cerňanského. ktoit súhtasil s obsahom
predktadaného materiálu aje ochotný odpovedat‘ na prípadné otázky. Otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu, do ktorej sa neprihlásil žiadny poslanec.

Mgr. Nesel — predložil na hlasovanie jednotlivé časti návrhu uznesenia a návrhu VZN:
— časť I. „berie na vedontie“ — bez zrneny — návrh schválený (18 poslancov za, 3 nehlasovali):

čast‘ II. „konštatuje“ — bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, 3 nehlasovali):
— časť III. „schvaľuje“ — bez zmeny —návrh schválený (17 poslancov za, 4 nehlasovali);
— časť IV. „odporúča“ — bez zmeny — návrh schválený (20 poslancov za, 2 nehlasovali);
— návrh VZN — bez zmeny — schválený (19 poslancov za, 3 nehlasovali);

Uznesenie bob prijaté pod číslom 22/2020. Obsah uznesenia je prílohou lejto zápisnice.
Všeobecne záväzné nariadenie bob prijaté pod číslom 3/2O2OJVZN.

27/ NÁVRH V Z N, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA V Z N Č. 212014/VZN O
DOČASNOM PARKOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA VYMEDZENÝCH
ÚSEKOCH MIESTNYCI-1 KOMUNIKÁCIÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predtožil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
v zmysle priloženého pfsomného materiálu.

Bc. Raši — uviedol, že tento návrh podporí a ked‘že téma rozpočtu bola úspešne uzavretá. myslí
si, žeje načase otvoriť novů tému, ku ktorej by sa mala vyjadrit‘ aj verejnosť, poslanci a všetci
kompetentní, t. j. téma parkovacej politiky. Vzhl‘adom na to, že áut stále pribúda a parkovacích
rniest je nedostatok. táto téma by sa mala čím skór prediskutovať, aby aj poslanci vedeli
informovat‘ občanov. aké sú plány mesta s parkovacou politikou.

C. Trizna — tejto téme sa mesto začalo venovat‘ už v minulom roku s tým. že sa začínajú nešit‘
najskör prímestské časti a prechádza sa do starého mesta. kde prebehlo sčítanie parkovacích
miest. Mesto sa pridřža modelu. akým nešilo parkovaciu politiku mesto Trenčín. kde celé
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spustenie trvalo 4 roky. Pripomenul, že parkovacia politika bola spracovaná už v r. 2012—2013,
avšak kvůli politickým důvodom tento návrh neprešiel. Mesto sa tejto téme venuje —je potrebné
spracovat‘ ju obšírnejšie.

Mr. Kultan — pripomenul. že na jeho viaceré otázky k tejto téme v minulosti zo strany zástupcu
primátora p. Triznu nebolo zámerne odpovedané. Určité informácie od mesta je možné získať
Jen prostredníctvom ‚.infozákona“. PokiaF bude pretrvávať situácia. že poslanci sa nebudú můcť
zúčastňovať žiadneho pripomienkovania a predtoží sa im hotovÝ návrh na schválenie. podľa
neho to nieje správna cesta. Akje záujem parkovaciu politiku schváliť. myslí si. žeje najvvšši
čas predložit‘ určitý návrh a prestaf tajit‘ informácie.

Ing. Blcháč. PhD. — poznamenal, že rozpočet bol schválený v bežných výdavkoch.
v kapitálových výdavkoch, aj vo flnančných operáciách. vrátane prekrytia skládky TKO. čo
považuje za pozitívne. To. že bob niečo formálne vylúčené z uznesenia, je jedna vec. ale
v princípe sa můžu robiL‘ prípravy. V súčasnosti navyše kvůli mimoriadnej situácii v súvislosti
s koronavírusom zrej tne čakajú mesto t‘ažké časy —je vytvorený finančný krízový štáb a mesto
sa bude spoliehat‘ na to, že budú kompenzované výpadky z prfpadného nevyplatenia
podielových daní. V programovom vyhlásení vlády SR sa uvažuje aj o tom, že by sa mala
zrnenit‘ koncepcia príjmov miest a obcí na tzv. „kombinovaný daňový mix“, t. Zn., že mesto by
malo byť naviazané nielen na dane z príjmu, ale na viaceré zložky, čoho výsledkom by malo
byt‘, za predpokladu refony verejnej správy, že by mesto malo mat‘ pokryté kompetencie, ktoré
v súčasnosti nemá. Mesto sa však v najbližšom období musí orientovat‘ predovšetkým na
riešenie výpadkov príjmov súvisiacich s koronakrízou v DK, MJK, v autobusovej doprave,
v materských školách, školských jedálňach, v školských kluhoch detí. atď.. ktoré budú značné.
Na parkovacej politike sa pracuje priebežne a bude rád. ak sa konkrétny návrh podarí predložiť.
Ak bude úprimnÝ záujem veci riešiť. myslí si, že by sa mohol začať dlhodobý proce. Súvisí to
aj s výstavbou parkovísk, ktorá je momentálne odložená. Mesto sa teda touto problematikou
zaoberá. v súčasnosti to však nic je hlavná priorita. Pokiaľ bude mat‘ niekto v tomto zmysle
určitý pozitívny nápad ako v meste Liptovský Mikuláš zlepšiť logistiku stacionárnej. ale aj
dynamickej dopravy, mesto ho privíta. Ideálne by bob. keby sa v nasledujúcom
programovacom období podarila prekládka železnice. čo by mestu veľmi uFahčibo ved.
Poďakoval za podnet a zdůraznil, že to bude predmetom aj d‘alších riešení. ktoré sa budú
pripravovať na odbore ZP, dopravy a výstavby.

Mgr. Neset — predložil na htasovanie návrh VZN
— bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomysel‘ne schválilo (23 poslancov za).
Všeobecne závázné nariadenie holo prijaté pod čístom 4/2020/VZN.

28/ SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z UZNESENÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA ZROČNÝCH K 31. 03. 2020

Správu predložila Ing. Marta Gutraiová, prednostka Ms. Informovala, že k 31. 3. 2020
bota vykonaná revízia plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ — materiál obsahuje 28
kontrolovaných bodov. z toho 12 je splnených, 2 body sa stali bezpredmetné z důvodu
nenaplnenia dvoch žiadostí a 12 jev štádiu plnenia.

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

Mesiské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za, I sa zdržal hlasovania).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 23/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

24



29/ VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Návrh predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Na úvod pripomenul, že ide
o ten istý dokument, ktorý bol pripravený na zasadnutie MsZ 5. 3.2020, pretože dňa 29. 2.2020
zo zdravotných dóvodov požiadal o uvoľnenie z funkcie doterajší hlavný kontrolór PhDr. Jozef
Fiedor. Na tomto zasadnutí už mala prehehnút‘ voľba hlavného kontrolóra. žiaľ, nestalo sa tak.
Na záver požiadat o úpravu v materiáli na str. 4—v nadpise zmeniť deň voFby 1-1K na 4. 6. 2020.

Mgr. Kultan — myslí si. že ide o pomerne vážny materiál. preto by návrh na uznesenic mal byť
formulovaný správne. Poukázal na časť V. písm. a). kde sa uvádza ..čI. 11 ods. IS rokovacieho
poriadku mestského zasttipitefstva‘, pričom článok 11 rokovacieho poriadku nehovorí nič
o voľbe. To znamená, že poslancomje opäť predložené na schvaľovanie niečo, čo prokurátor
s určilosťou napadne. V tejto súvislosti dal do protikladu kvalitu materiálov pripravovanÝch
rnestom a primátorovo poučovanie niektorých poslancov o tom. že nepoznajú rokovací
poriadok MsZ. Požiadal, aby aspoň závažné materiály bolí pripravované dobre.

Ing. Blcháč. PhD. — požiadal poslanca Mgr. Kultana, aby sa zdržal útokov na jeho osobu.
Vyprosuje si, aby takýmto spósobom na neho útočil. Móže maximálne útočiť na spracovatel‘ov
materiálov. Ak poslanec zistil určitú chybu, vyzval ho, aby navrhol zmenu. Ak nemá konkrétny
návrh, po rozprave bude vyhlásená prestávka a pripraví sa oprava. Primátor opakovane vyzval
Mgr. Kultana, aby prestal spommnat‘ jeho meno a funkciu.

Mgr. Kultan — ďalšiu pripomienku vzniesol k časti II.. ktorá podľa jeho názoru takisto nic je
správna — uvádza sa napr. .‚v zmysle ISa ods. 2 a 4“ a sú tam d‘alšie formálne chyby. preto
predložil pozmeňujúci návrh, kde do časti II. navrhol za póvodné znenie doplniť text: ..pričom:
a) v zmysle 18a. ods. 6 zákona č. 36911990 Zh. týždenný pracovný čas hlavného kontrolóra

určuje na 30 hodín týždenne (teda 80%-ný úväzok).
b) v zmysle 18, ods. I zákona č. 369/1990 Zh. súhlasí. aby hlavný kontrolór podnikal,

vykonával inú zárobkovú činnosf a mohol byť členom riadiacich. kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osób, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnost‘.

c) v zmvsle 18c. ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. schvaľuje hlavnému kontrolórovi
každomesačnú odmenu vo výške 30% z rnesačného platu hlavného kontrolóra počnúc
prvým dňoni mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol zrušený núdzový stav.
ktorý Vláda SR vyhlásila v zmysle zákona č. 227/2002 Z.z, v súvislosti s ochorenĺm
COVID 19.“

V časti III. navrhol upravit‘ nový bod 2. v znení: „rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra

—pracovný úväzok v rozsahu 80% (teda 30 hodín týždeime).“

Ďalej navrhol úplne preformulovat‘ časti IV., V., VI. v znenf:

‚.1V. zriad‘uje
dočasnú komisiu na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra a volí jej členov:

1 — predseda komisie
2 — člen komisie
3 — člen komisie
4. Ing. Dana Chromeková — taj omník komisie

V. ustanovuje
v znwsle IS. ods. 3, posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. podrobnosti o spósobe
a vykonaní vol‘by hlavného kontrolóra takto:
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a) Spósob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v zmysle
I 8a zákona č. 369/1990 Zb. a v zmysle Čl. 12 rokovacieho poriadku tajným hlasovanírn
poslancov mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.

b) Vystúpenie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na mestskom zastupiteľstve.
Kandidáti sa budú prezentovať v poradí. v akom boli doručené ich prihlášky
v Časovom rozsahu max. 5 minút.

c) Deň voľbv hlavného kontroióra a príloha toMo uznesenia hudú zverejnené najneskór
40 dní pred dňom konania voľby minimálne na webovom sídle mesta Liptovský
Mikuláš.

d) Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóta musia odovzdať na Mestskom ůľade v
Liptovskom Mikuláši najneskór 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra
(tj. najneskór 20. 05. 2020) svoju písornnú prihlášku a ostatné požadované náležirnsmi
v zalepenej obálke s označením: „ Voľbu hlavného kontroléru — ‚won‘úrul Prihláška
musí byť v Iejto lehote doručená do podateľne Mestského úradu v Liptovskorn
Mikuláši, Stúrova 1989/4. V prípade doručovania prihlášky poštou je rozhoclujůci deň,
kedy obálka hola prijatá Mestským úradom v Liptovskom Mikuláši.

e) Neotvorené obálky s prihláškami budú inestským úradom odovzdané dočasnej komisii
na preverenie sptnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorej
rokovanie na preverenie prihlášok sa uskutoČní 21.5.2020 v priestoroch Mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši v čase, ktorý určí predseda komisie.

f Komisia na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra 2 1.05.2020 oznámi do rúk prednostky Mestského úradu v Liptovskorn
Mikuláši alebo prostredníctvom podateľne zoznam kandidátov. ktorí splnili
podmienky pre zvolenie do funkcie hlavného kontrolóra, Prednosika zabezpečí
pozvanie kandidátov na rokovanie Meslského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši.
na ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra, písomnou pozvánkou zasielanou
tak. aby preukázateľne bola doručovaná kandidátovi na hlavného kontrolóra
v dostatočnom predstihu pred voľbou hlavného kontrolóra.

Vl. schvaľuje
prflohu vvhlásenie voľbv hlavného kontrolóra.“

Na záver po dohode dvoch poslaneckých klubov navrhol, aby predsedom dočasnej komisie bol
Ing. Jozef Bobák a členkou Mgr. Táňa Sufliarská. Pripomenul, že nemá problém prerokovať
svoj pozmeňujúci návrh s predkladateľmi. Následne odovzdal písomný pozmeňujúci návrh
návrhovej komisii.

Ing. Blcháč. PhD. — ukončil rozpravu k tomuto bodu a vyhlásil 1 0-minútovú prestávku.

Mgr. Neset — predložil na h]asovanie jednotlivé body:

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana s doplnením o člena komisie p. Ľuboša Trimu. ktorý bol
navrhnutý na základe dohody počas prestávky — jednonwseľne schválený (23 poslancov za);

— časť 1, ..konštatuje“ — bez zmeny — návrh jednomysel‘ne schválený (23 poslancov za);
— časť II.,.vvhlasuje“ - podľa návrhu Mgr. Kultana - schválený (22 poslancov za. I nehlasoval):
— časť IIi. ..určuje“ — podFa návrhu Mgr. Kultana — schválený (22 poslancov za, I nehlasoval):

časf IV. ..zriaďujď‘ — podFa návrhu Mgr. Kuhana —jednomyseľne schválený (23 posl. za);
— Časť V. ..ustanovuje“ — podľa návrhu Mgr. Kultana — schválený (22 posE za. I nehlasoval):
— čast‘ VI. .schvaľuje“ — podľa návrhu Mgr. Kultana —jednomvseľne schválený (23 posl. za).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 24/2020. Obsah uzneseniaje prílohou mejto zápisnice.
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30/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

Bc. MAREK NEMEC

Interpeloval primátora mesta:
Vyslovil poďakovanie VPS za zametanie ciest a chodníkov a zároveň požiadal. ak
v krátkej dobe boli pozametané aj cesty v ni. č. Andice — Benice.

2. MUDr. MARTA VOŠTINÁKOVÁ

Interpelovala primátora mesta:
V súvislosti so schválením zákona. podřa ktorého mestá s počiom obyvatel‘ov nad 20 000
inusía mať zriadené miesto, kde hudú umiestnení obyvatelia bez domova postihnutí
koronavírusom, ocenila, že mesto Liptovský Mikuláš už má vytvorené takéto miesto
a v rámci Slovenskaje druhé po Bratislave. Kým d‘alšie mestá ešte len zvažujú vytvorenie
takýchto miest. mesto Liptovský Mikuláš bez príspevku štátu a v dobrej spolupráci so
Slovenským Cerveným krížom takéto miesto zriadilo. Požiadala primátoľa mesta. aby bol
Cervenému krížu naďalej nápomocný k takejto spolupráci spolu so sociálnym odborom.

Oc/povedané na zavadnutí MsZ: In. Blcháč. PhD. — doplnil, že mesto vytvorilo aj
krízový štáb ešte predtým, než bola vyhlásená rnimoriadna situácia. Podľa jeho názoru
krízový štáb funguje dobre a reaguje aj na povinnosti z Ustrednébo krizového štábu.
Spočiatku bol problém zabezpečif ochranné rúška, ale v krátkom čase ich najohrozenejšie
skupiny ohvvateVov dostali (seniori. zamestnanci mesta prvého konaktu a pod.) .Myslí
si. že mesto k wjto situácii pristúpilo veFiui zodpovedne a poďakoval. že si to všímajú aj
tí. ktorí s týmto problémom prichádzajú priamo do kontaktu — odovzdá túto informáciu
aj na najbližšom zasadnutí krizového štábu.

3. MGR. ANNA DVORŠČÁKOVÁ

a) Interpelovala primátora mesta:
Poukázala na problém netegálnych skládok odpadu v okolitej prírode — občania. ktorí
dobrovoľne tento odpad zbierajú, nemajú kant uktaclat‘ väčšie kusy odpadov (napr. veľké
plastové časti áut). pretože tieto nepatria ani do zmesového odpadu, ani do separovaných
plastov a takisto ich odntietli prevziat‘ na zhernom dvore. Požiadala, aby mesto určilo
spósob nakladania s takýmito odpadmi. Uviedla, že v tejto veci jej pomohol aj námestník
riaditeľa VPS p. Fabian, za čo mu poďakovala.

b) Interpelovala primátora mesta:
Upozornila na slaho viditeYné vodorovné dopravné značenie na parkovisku pri
železničnej stanici — požiadala ojeho obnovu.

4. MARTA JANČUŠOVÁ.

a) Interpelovala primátora mesta:
Požiadala o vykonanie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách — polreha zabezpečiť
ešte pred začiatkoni Ietného obdobia.
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b) Interpelovala primátora mesta:
V súvislosti s písomným podnetom obyvateľa z Kernovej ulice v Demänovej požiadala
o preverenie možnosti zaviest‘ na tejto ulici zákaz vjazdu pre motorové vozid]á nad 3,5
tony, Dövodom sú sťažnosti obyvatel‘ov. že na tejto ulici chýba chodník pre peších.
pričom je tam aj základná škola s materskou školou a nákladné autá ohrozujú chodcov
(napr. tento týždeň došlo k stretu, ktorý musela riešiť polícia).

5. ING. JOZEF BOBÁK

a) Interpeloval primátora mesta:
V súvistosti s pósobením krízového štábu mesta požiadal. aby poslanci Ix týždenne
dostávali formou e-mailovej pošty inf‘ormácie o aktuálnom dianj v meste Liptovský
Mikuláš — aký je vývoj čo sa týka nákazy koronavírusom. aké boli prijaté opati‘enia. atd‘.,
aby poslanci následne vedeli reagovat‘ na otázky občanov.

Oa‘povedané na zasut/nutí MsZ: Ing. Blcháč. PhD. — všetky informácie o koronavíruse
mesto operatívne uverejňuje na svojej wehovej stránke (je zriadená osobitná schránka
o koronaviruse), preto nepovažuje za efektívne. aby mesto zvlášť posielalo tieto
informácie poslancom. Zdóraznil. že mesto nemá žiadne ďalšie inforrnácie okrem tých.
ktoré sú zverejnené na stránke.

b) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal, aby mesto oslovilo Slovenská správu ciest vo veci dočistcnta hlavnej
komunikácie Č. WS v m. Č. Andice

— Benice, kde čas!‘ pred obchodom nehola očistená
(nánosy štrku a drte po zirnnom období).

6. MUDr. JAROSLAV BAROK

a) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s parkovacou politikou, v rámci ktorej bol v minulosti predpoklad. že pred
bytovými domami bude mať každý majitel‘ bytu parkovanie jedného vozidla hezplatne
a za prípadné parkovanie druhého vozidla bude platiť poplatok, upozornil, že na sídlisku
Podbreziny je mnoho áut zaparkovaných na jednom mieste dlhodobo (napr. povyše školy
je dlhú dobu zaparkované auto s vypustenými pneumatikami so značkou MT). Požiadal.
aby mestská polícia vykonala kontrolu takýchto vozidiel. zistila ich majiteľov a vyzvala
ich k odtiahnutiu vozidiel.

Odpovedané na zasut/nutí AIsZ: Ing. BlcháČ. PhD. — mesto začato pred niekofkmi
mesiacrni systematicky vykonávať kontroly dlhodobo odstavených vozidiel podľa
určitého manuálu. Riešenie tejto problematiky je teda v procese a dúía. že všetky takéto
prípady budú vyriešené.

h) Interpeloval primátora mesta:
TlmoČii upozornenie ohčanov, že nad Vitálišovcarnije z oboch strán potoka Smrečianka
ohradený pozemok. kde sú chované kone a nie je možný prechod smerom do obce
Smrečany. Požiadal o preverenie, či uvedený pozemok je ešte v ntraviIáne mesta
Liptovský Mikuláš alebo v intraviláne obce Smrečany a o zahezpečenie priechodnosti
popri potoku Smrečianka.

28



7. MGR. VINCENT KULTAN

a) Interpeloval riaditel‘a VPS:
Požiadal o zaslanie informácie o spoplatňovaní ukladania stavebného odpadu na zbernom
dvore v Okoličnom — napriek prísľubu riaditeľa VPS poslanci doteraz tieto informácie
nedostali.

b) Interpeloval riaditel‘a VPS:
Požiadal riaditel‘a VPS, aby urýchlene pripravil rozpočtovú zmenu na riešenie spevnenia
obslužných komunikácií na zbernom dvore v Okoličnoni (vyloženie panelmi a pod.), kde
je počas daždivého obdobia stav neudržateľný — množstvo blata. VzhFadom na krízové
obdobic odporučil určit‘ priorit‘v — uvedená požiadavkaje pre ohčanov potrebnejšia aRo
marketing. reklama v rádiu Liptov. atď.

Odyoveckmé na zasadnutí MsZ: Ing. Blcháč. PhD. — pripomenul poslancovi Mgr.
Kultanovi. že nemóže inwrpelovať riaditel‘a Verejnoprospešných služieb.

31/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč. PhD,. primátor mesta. poďakoval všetkm prutomným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteFstva ukončil.

Ing. Mara Gutraiová
prednostka Ms

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Jaroslav Barok

MUDr. Andrea Židekov

Zapísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

Ing. n Blcháč,/PhD.
primátor meta

V Lip[ovskoin Mikuláši 25. 05. 2020
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