
ZÁPISNICA Č. 1 0/2020
z pokračujúceho XXVIII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré
sa uskutočnilo dňa 24. septembra 2020 o 09.00 hod. v malej 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! Ing. Jaroslav Cefo
7! Soňa Čupková
8! Mgr. Anna Dvorščáková
9! Ing. Matej Géci

10! Marta Jančušová
lil Mgr. Vincent Kultan
12! MUDr. Michal Luníček
13! Bc. Marek Nemec
14! Michal Paška
15! Bc. Ľubomír Raši
16! Mgr. Ján Smieško
17! MUDr. Alžbeta Smiešna
18! Mgr. Ľubica Staroňová
19! Mgr. Táňa Sufliarská
20! Ľuboš Trizna
21! Ing. Rudolf IJrbanovič
22! MUDr. Marta Voštináková
23,: MUDr. Andrea Žideková

OSPRAVEDLNENÍ:
1! Mgr. Miroslav Neset
2! Ing. Jozef Repaský

PRIZVAN 1:
1! Ing. Marta Gutraiová, poverená prednostka MsŮ
2! Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
3! JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

4! PhDr. Marcela Jašková, vedúca finančného odboru M5U
5! Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociálneho odboru MsU
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PROGRAM:

1/ Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019
2/ Návrh VZN Č /2020/VZN o podinienkach pridel‘ovania bytov vo vlastníctve

mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom
3/ Interpelácie poslancov
4/ Informácie
5/ Záver

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta uviedol, že ide o pokračujúce zasadnutie, ktoré
sa konalo 21. augusta 2020 a ktoré bob na základe žiadosti Mgr. Kultana prerušené pred bodorn
programu „Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019“. Informoval, že zo
zasadnutia bude Televízia Liptov prenášať priamy prenos.

Overovateľnii zápisnice sú ing. Matej Géci a MUDr. Michal Luniček. členmi návrhovej
kornisie sú Ing. Lucia Cukerová. Mgr. Vincent Kultan a Mgr. Miroslav Neset. ktorý sa však
z účasti na pokračujúcom zasadnutí ospravedlnil. Ospravedlnil sa aj Ing. Jozef Repaský.
Pritomnýchje 23 poslancova mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

1/ NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK
2019

Správu predložiía PhDr. Marcela Jašková, vedúca tnančného odboru MsU, pričom
bLižšie vysvetlila problematiku prevodu finančných prostriedkov do rezervného Fondu a
následne aj ich použitie. Skonštatovaía. že mesto má povinnosť prerokovať schválenie návrhu
záverečného účtu na zasadnuti mestského zastupiteľstva najneskór do šiestich mesiacov po
uplynutí rozpočtového roka, teda za rok 2019 do 30. júna 2020. Dodržanie tejto povinnosti
overuje auditor a v pripade zistenia nesplnenie si tejto povinnosti je povinný rúto skutočnosť
písomne oznámit‘ Ministerstvu ftnancií SR. V súlade s 20 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy móže ministerstvo uložiť subjektu pokutu do výšky 33 000 €. NakoFko aj
návrh záverečného účtu mesta za rok 2018 bol schválený nie v zákonom stanovenej lehote, a aj
tento rok je už po teníne, musí mesto počítať s váčšou pravdepodobnosťou u]oženia tejto
sankcie. Záverečný účet je schválenie hospodárenia mesta za predošlý rok, ktorý už bol účtovne
aj rozpočtovo riadne ukončený s kladným výsledkom hospodárenia, bola spracovaná
individuálna účtovná závierka overená audítorom, bolí spracované a odposlané ročné výkazy
do systému RISSAM, ktoré sú následne odposlané aj do registra účtovných závierok, bob
vypracované a podané daňové priznanie za rok 2019, záverečný účet mesta bol riadne, včas a
správne spracovaný, 9. júna 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke
mesta, Nic je preto žiadny dövod na pochybnosti jeho spracovania, ani dövod otvárania
účtovných kníh a opravu účtovnej závierky. Mesto ukončilo rok 2019 s kladným účtovným
výsledkom hospodárenia vo vške 98 935,28 € po zdanení a s prebytkom rozpočtového
hospodárenia. kde po vyčleneni nevyčerpaných dotácii a po vyčlenení Fondu prevádzky, údržby
a opravy nájomných bytov je tento výsledok vo výške I 1.19 902,34 €. Finančně prostriedky z
rozpočtového prebytku hospodárenia mesta vo výške 1119 902,34 € sa po schváení mestským
zastupiteľstvom a následnom podpísaní uznesenia primátorom mesta prevedú na účet
rezervného fondu. Zdöraznila, že financie sa presunú z bežného účtu na účet rezervného fondu,
pričom uvedené ťinancie má mesto fyzicky odložené v hanke a pripravené na prevod. Stav
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rezervného fondu ku koncu rnesiaca august 2020 bol vo výške zhruba 22 000 €‚ za mesiac
september bola vykonaná úhrada dlhodobých závázkov a tak zostatok rezervného fondu je
momentálne 12 000 E. Za mesiac septemberje potrebné ešte realizovaf splátky istín úverov vo
výške 62267€ a dlhodobý závázok vo výške 23 556€, na čo už ale financie v rezen‘nom fonde
nic sú. Keby bol včas, t.j. v zákonom stanovenoin termíne schválený záverečný účet a prebytok
prevedený do rezervného fondu nemuselo sa mesto ocitnúť v sjtuácii s takým nízkym zostatkom
rezervného fondu, ale zostatok by bol k 30. júnu 2020 vo výške 1 317 000 €. Pri zostavovaní
návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 sa počítalo s predpokladaným prebytkom minuloročného
hospodárenia, predpokladané financie rezervného fondu boli zapojené ako finančně krytie
niektorých kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácii. To znamená, že sa
narozpočtovali z rezervného fondu splátky istín dlhodobých bankových úverov, splátky
dlhodobých závázkov, ale aj závázky na niektoré kapitálové výdavky, toje na úhradu došlých
faktúr na investície a projekty.

Pripomenula. že clo konca roka 2020 zostáva ešte 3.5 mesiaca. Počas týchto mesiacov
je mesto povinné splácat‘ všetky svoje závázky a to aj istmy úverov v bankách, ktoré sú kryté
práve prostredníctvom rezervného Fondu. Ak nebudú na splátky istín financie v rezervnom
Fonde, mesto sa dostane do nepríjemnej situácie, keď bude v bankách zapísané ako neplatič
ktorý sa omeškal s riadnym tennínom splácania úverov, za čo hrozia mestu nielen úroky z
orneškania splátok. ale aj zápis do registra neplatičov. Tento zápis mestu určite neprispeje, ale
skór poškodí. V budúcnosti to móže spbsobiť vážny problém pri získavaní financií na rózne
nové projekty, alebo pri získaní dotácii, takisto pri získavaní nových krátkodobých, dlhodobých
alebo preklenovacích úverov v bankách. Použitie financií z rezervného fondu sa počas roka v
mestách a obciach využíva aj na preklenutie časového nesúladu pri úhrade záväzkov, na úhradu
splátok istín dlhodobých bankových úverov a dlhodobých závázkov, na úhradu niektorých
mnvestičných došlých faktúr, ktoré sú zahrnuté v rozpočte, na úhradu niektorých spoluúčastí na
nových projektoch a podobne. Na túto skutočnost‘ podl‘a nej netreba zabúdať. Finančná rezerva
má slúžiť v prípade nutnosti na odstránenie havarijného stavu majetku mesta a !ikvidáciu škód
spösobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosfou a situáciou. Zjej
pohl‘adu finančníka by financie na rezervnom fonde mali mať vždy postačujúci zostatok a tak
to aj doteraz vždy boto. Keby bol záverečný účet včas schval‘ovaný. vyhlo by sa zbytočným
finančným problémom a rizikám.

Ing. Marta Gutraiová. poverená prednostka MsÚ — zacitovala z právneho stanoviska doc. JUDr.
Jozefa Sotolářa, ktorý uspel v súťaži vyhlásenej mestorn aje uznávaným odborníkom v oblasti
komunálneho práva. Ten vo svojom stanovisku okrem mého uvádza: „s poukazom na právne
predpisy, relevantnú judikatúru súdov ako aj metodické pokyny Ministerstva tinancií SR k
problematike rozpočtového hospodárenia obcí a mies v podmienkach mesta Liptovský
Mikuláš - s ohl‘adom na postup mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní záverečného účtu,
ktoi‘m zároveň schválilo novelizáciu a zmenu vnútorného predpisu možno uviesť, že: 1.)
hierarchia vnútomých predpisov mesta — opierajúca sa o zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov —je taká, že najvýznamnejším predpisom je Štatút mesta
Liptovský Mikuláš. ktorému nesmie odporovať žiadny iný vnútorný predpis mesta. 2.) zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a Pravidlá rozpočtového
hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš sú internými norrnatívnymi právnymi aktami mesta,
ktoré musia byť v súlade so Štatútom mesta Liptovský Mikuláš. 3.) do výlučnej právomoci
mestského zastupiteľstva patrí schvaľovanie početnej skupiny tzv. interných normatívnych
aktov obce základného významu — sem patria aj Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom

3



mesta Liptovský Mikuláš a Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš —

pritom nesmú byť v rozpore so zákonmi (ieh zmyslomje zákonné normy dopÍňať, špecifikovať
a konkretizovať na miestne podmienky tej ktorej obce a mesta). 4.) mesto ajeho orgány musia
za každých okolností v procese rozhodovania a osobitne pri schvaľovaní normatívnych
právnych aktov (aj interných) zohl‘adňovať doterajší právny stav a všetky jeho ztneny
vykonávať uvážene a len v takej miere, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie vytýčeného cieľa
regulácie časti spoločenských vzťahov v kontexte s legitímnym verejnýrn (lokálnym) záujmom.
5.) záverečný účet mesta predstavuje tzv. „výsledovku“ — inak povedané usporiadanú sústavu
ukazovatel‘ov, ktoré charakterizujú výsledky ekonomickej činnosti a hospodárenia mesta za
obdobie jedného roka (také, aké sú). Do tohto stavu z pohľadu praktického nic je možné ani
zasahovať a ani ho mcniť — dóvodom je to, že ak boli použité určité konkrétne zdroje, potom
tornu zodpovedá aj ich presná kvantifikácia vo výsledku hospodárenia. Otázky výhrad k
záverečnému účtu teda musia srnerovať k nesprávnostiam a nezákonnostiam v tomto
dokumente a nie smerom k predstavám poslancov o tom, či holo takéto použitie vhodné.
potrebné alebo dobré („s výhradou, ktorou je spůsob využivania kompetencie primátora mesta
pri vykonávaní zmien rozpočtu mesta a to v zmysle upozornenia hlavného kontrolóra mesta“).
Odhliadnuc od toho, že hlavn kontrolór nedáva upozornenia. ale stanovisko k záverečnému
účtu (a teda v tejto časti je takéto uznesenie ako celok nepreskúmatel‘né) je potrebné
jednoznačne konštatovať, že schválenie záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019
nie je v súlade s platnou právnou úpravou pretože: záverečný účet nebol schválený v zákonom
určenej lehote

— a to už samo o sebe je hrubým porušením platnej právnej úpravy; záverečný
účet bol schválený s výhradou, ktorá obsahovo a ani formálne nezodpovedá požiadavkám, s
ktorými počíta platná právna úprava — ak konštatuje a umožňuje schválit‘ takýto dokument
s výhradou; výhradu (nesúhlas 50 spósobom využívania kompetencie primátora mesta)
nemožno považovať za súíadnú s právnou úpravou — a v tejto časti ide zjavne nad jej rámec a
v rozpore s ňou — tento záver v konečnom dósledku potvrdzuje aj následné rozhodovanie
rnestského zastupiteľstva (zmena interných norrnatívnych predpisov mesta). 6.) proces
schvaľovania dokumentu ako aj proces schvaľovania zmien tntemých normativnych predpisov
mesta musí zodpovedať všeobecným požiadavkám na schvaľovanie normatívnych predpisov
mesta — musí preto ohsahovať základné náLežitosti. V danom prípade mestské zastupiteľstvo
mesta Liptovský Mikuláš v bode 111.17 schválilo Dodatok k smemici Pravidlá rozpočtového
hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš v nasledovnom znení: a) v 5 bod 5.2 písmeno a) sa
doplňa na koniec text nasledovného znenia: „Takéto zmeny rozpočtu móže primátor v jednej
rozpočtovej položke vykonať iba tak, aby celková výška všetkých zmien vykonaných na danej
poíožke nepresiahla v jednom rozpočtovom roku sumu 20000 €; b) v S bod 6 sa póvodný text
nahrádza textom: „O vykonaných rozpočtových opatreniach vedie mesto operatívnu evidenciu.
O vykonaných rozpočtových zmenách schválených primátorom mesta podáva primátor mesta
písomnú int‘ormativnu správu mestskému zastupitel‘stvu na každom rokovaní mestského
zastupitel‘stva. Správa musí obsahovať zoznam všetkých zmien rozpočtu vykonaných v
kompetencii primátora mesta v príslušnom roku.“ Takýto postup mestského zastupitel‘stva
treba považovať za nesprávny a to najmä s ohl‘adom aj na zhora uvedené skutočnosti - v tomto
smere (odhliadame od označenia tohto dodatku z pohľadu duplicity): v prvom rade je možné
skonštatovat‘, že tento dodatok k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský
Mikuláš nemožno považovať za „opatrenie“ v zmyslt 16 ods. 11 zák. č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v
prípade, že bol záverečný účet schválený s výhradou) — to znamená, že síce mesto Liptovský
Mikuláš schválilo záverečný účet s výhradou, ale žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov
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neprijalo; prijatie a schválenie tohto dodatku je nevykonateľné a nepreskúmateľné, pretože
neobsahuje základné a štandardné ustanovenia o platnosti, účinnosti a lehotách vyplývajúcich
z takejto zmeny interného predpisu (tak napríklad vóbec nieje možné posúdiť za aké obdobie
a v akých lehotách nastáva povinnost‘ rešpektovat‘ tieto ustanovenia, nie je vymedzený
rozpočtový rok pre účely tejto novelizácie apod. - nadobudnutie platnosti a účinnosti uznesenia
je totiž jedna skutočnosť a povinnost‘ postupovať podľa tohto dokumentuje úplne má právna
skutočnosť); v tomto zmysleje takýto dokument právne zmätočný — a možno odporúčať jeho
zmenu vykonať v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský
Mikuláš a tiež tak, aby bol vykonatel‘ný a zrozurniteľný pre všetkých adresátov tejto normy.“

Mgr. Táňa Šufliarská, noslankyňa mestského zastupiteľstva — uviedla, že záverečný účet mesta
bol mestským zastupiteľstvom schválený 25. júna 2020 a opakovane 13. augusta 2020, avšak
kvóli využitiu sistačného práva zo strany primátora mesta je predložený na rokovanie opáť.
V odóvodnení nepodpísania uznesenia o záverečnom účte je na stránke mesta uvedené, že
„rezervný fond zo zákona slúži hlavne ako rezerva na odstraňovanie havarijných stavov na
majetku mesta, škód a mimoriadnych udalostí, ktoré nic sú kryté príjmami bežného rozpočtu“.
Poukázala na to, že sanovanie l‘adovej plochy je v podstate havarijný stav na majetku mesta,
pričom je zarážajúce, že o tomto havarijnorn stave vedelo vedenie hokejového klubu, ako aj
vedenie mesta mínimálne od decembra 2019, zatiaľ čo riešenie formou úveru sa začalo hľadať
v júni 2020. Pozastavila sa nad tým, či nešlo o úmysel a prečo nebola rekonštrukcia ľadovej
plochy zaradená do rozpočtu na rok 2020. Poslanci súčasnej poslaneckej váčšiny sú neustále
obviňovaní, že nechcú rozvíjať mesto, že bránia investičným akciám, že je im predkladaný
profesionálne zostavený rozpočet a oni ho neschvaľujú, že sú irn predkladané bezchybné
materiály a oni sú tými, čo nechcú, sabotujú prácu zamestnancov mesta a znehodnocujú
snaženie. V skutočnosti pritom upozorňujú na chyby a nedostatky, poukazujú na
netransparentnosť. Mgr. Kultan opakovane zabránil tomu, aby sa prijalo uznesenie, ktoré bob
v rozpore so zákonom. Poslanecká váčšina hlasuje proti nezrnyselnému zadlžovaniu, dožaduje
sa toho, aby boli prostriedky z rozpočtu vynakladané hospodárne a efektívne. Zabránila
neziuyselnému prekrývaniu prekrytej skládky a naopak, žiada, aby sa čo najhospodárnejšie
odstránili nedostatky. Zabránili tornu, aby mesto formou dodávateľského úveru rekonštruovali
cesty a chodníky, pričom v póvodnom pláne bob rekonštruovať na dlh do výšky 13 mil. €. Pri
stave rezervného fondu 13 000 € k 31. augustu 2020 ju zaujirna, odkiaľ by mesto malo dostatok
prostriedkov na splácanie takýchto dlhov. Stratégia bola podl‘a nej totiž jasná, a to
zrekonštruovať cesty a chodníky, zadlžiť mesto na desať rokov s tým, že so splácaním sa bude
trápiť niekto iný. Poslanci vóbec nevedia, koľko sa zaplatí o rok za verejné osvetlenie, ktoré
nic je majetkom mesta a mesto naňho nemá žiadny vplyv. Ďalším dóvodom, prečo primátor
nepodpísal uznesenie o záverečnom účte bola zmena rozpočwvých pravídiel. Poslanci schválili
pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana v bode 7. písmeno a), „aby celková výška všetkých zmien
vykonaných primátorom na danej rozpočtovej položke nepresiahla vjednom rozpočtovom roku
sumu 20 000 €“ a v bode 7. písmeno b), „aby o všetkých zmenách podal primátor informatívnu
správu na každom rokovaní mestského zastupiteFstva.“ Nevidí na tom nič problematické.
neštandardné a ani nevýhodné pre mesto. Táto zmena mala prispieť k tomu, aby rozpočet nebol
trhací kalendár, aby schvaľovanie rozpočtu nebolo zbytočnou fraškou a aby nebolo možné ho
zo strany primátora svojvoľne menit‘. Vedeniu mesta vadí opatrenie, ktoré bráni svojvóli a
posilňuje transparentnosť. Nástedne poukázala na to, že za štyri mesiace roku 2020 urobil
primátor 45 rozpočtových zmien a zastupitel‘stvo len 2. V odóvodnení nepodpísania
záverečného účtu je d‘alej uvedené, že „je neopodstatnené meniť zabehnutý a efektívne
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fungujúci proces‘4. s čím nesúhlasí. Na zastupitet‘stve panuje zlá atmosféra, ktorú primátor
vytvára posmeškarni, urážkami, zosmiešňovaním mých, namiesto toho. aby sa viedoi
konštruktivny dialóg. Poslanci nemajú prístup k mestským úradníkom a k inforrnáciám,
neexistuje mestská rada, zároveň odchádzajú dthoročni zarnestnanci. V odóvodneni
nepodpísania uznesenia je uvedené, že prijatím návrhu Mgr. Kultana sa zvýši počet zasadnutí
rnestského zastupiteľstva. Pripomenula. že za 22 tnesiacov bob zvolaných 30 zasadnutí, pričom
plánovaných ztoho boto 10. Proces podľa jej názoru nehrnguje, nieje efektívny ana ťahuje
primátor mesta.

Luboš Trizna, zástupca primátora mesta — vystúpenie Mgr. Šufliarskej považuje za potitickú
reč, pričom by maia do úvahy brať záver z právneho stanoviska JUDr. Sotolářa, v ktorom sa
uvádza, že „je potrebné jednoznačne konštatovať, že schválenie záverečného účtu mesta
Liptovský Mikuláš za rok 2019 nie je v súlade splatnou právnou úpravou“. Ohradil sa voči
tvrdeniu, že mestské zastupiteľstvo vykonalo iba dve rozpočtové zmeny, keďže v rámci dvoch
bodov o rozpočtových zmenách bob vykonaných takmer dvadsať rozpočtových zmien.

In. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta — Mgr. Šufliarska akoby nepočúvala výklad
Ing. Gutraiovej, ktorá upozornila nato, že spósob prijaüa záverečného účtu zo strany mestského
zastupiteľstva nebol správny a preto uznesenie primátor ani nemohol podpisať. Zároveň
zdóraznil. že občania požadujú rekonštrukciu miestnych komunikácií vo svojom okolí, aby sa
zvýšila kvalita jek života.

MUDr. Jaroslav Barok, poslanec mestského zastupiteľstva — súhtasí s názorom Mgr.
Šufliarskej, pričom na zasadnutí je problém viesť konštruktívny dialóg. Poslancom chýbajú
mestské komisie a mestská rada, pričom ved tornu, že mestské komisie budú onedlho
schválené.

MUDr. Miroslav Boďa, poslanec mestského zastupiteľstva
— je potrebné si uvedomiť, že

hlavným motororn kapitalistických krajin sú banky, ktoré požičiavajú peniaze a názor, že
zadtžovanieje chybou považuje za návrat do čias socializmu.

MUDr. Marta Voštináková, poslankyňa mestského zastupiteľstva — počas svojej poslaneckej
kariéry ešte nikdy nezažita, aby mestské zasti.ipiteľstvo takto zLe fungovalo a poslanci sa
uchyľovalt ku vulgariztnom a osobným tnvektívam. Záverečný účet mesta nebol v minutosti
nikdy problémom a vždy sa schvaľoval bezproblémovo. Výnimkou sú posledně dva roky.

M2r. Vincent Ku]tan. poslanec mestského zastupiteľstva
— pýta sa, či si poslanci a verejnosf

uvedomujú, v akom stave je hospodárenie mesta a k čomu sa vlastne vedenie mesta priznato.
Poukázal nato, že na rezervnom fonde by malo byť podľa Ing. Gutraiovej v každej chvíti aspoň
600 000 €. Z rezervného fondu však vedenie mesta spláca splátky úverov. Na začiatku roka
bob na rezervnom fonde 800 000€. vjúni pri schvaFovaní záverečného účtu však na ňom bota
suma len okolo bOO 000€. Vedenie mesta totiž počitalo s peniazmi od štátu, ktoré ešte len budú
a ktoré boli napokon o 500 000 € nižšie, ako sa plánovalo. V rozpočte sú tak naplánované
položky, ktoré teraz nic je z čoho zaplatiť. Zdóraznil, že poslanci schválili záverečný účet aj
rozpočet podľa predložených návrhov, pričom nezablokovati žiadny významný predaj majetku
a nepresúvati žiadne frnančné čiastky. Preto ich nieje možné obviniť z toho, že by na súčasnom
stave rezervného fondu niesli akúkoľvek vinu. V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom, ktorý

6



predkladá. poukáza] na vyjadrenie Ing. Blcháča, PhD. zo začiatku roka o tom, že už nikdy
nevyužije svoju kompetenciu rozpočtovej zmeny nad 20 000€. Nieje to však pravda a primátor
si tak může upravovat‘ rozpočet schválený mestským zastupitel‘stvom podľa vlastnej svojvóle,
ked‘že svoje kompetencie si vysvetľuje tak, že v rámci jednej rozpočtovej položky může robiť
zmeny do výšky 20 000 € nie raz. ale opakovane. Následne predložil pozmeůujúci návrh, a to
v znení: „mestské zastupitel‘stvo schvaľuje hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019
v súlade s 16, ods. 10, pism. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov

— s výhradou, ktorou je spůsob využívania
kompetencie primátora mesta pri vykonávaní zmien rozpočtu mesta, a to v zmysle upozornenia
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš.“ a schvaľuje dodatok k smernici „Pravidlá
rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“ v nasledovnom zneni: v 5, bod 5.2.,
písm. a) sa dopÍňa na koniec text nasledovného znenia: ‚jakého zmeny rozpočtu může primátor
v jednej rozpočtovej položke vvkonať iba tak, aby celková výška všetkých zmien vykonaných
na danej položke nepresiahla vjednom rozpočtovom roku sumu 20 000 €.“

ln. Gutraiová — ohradila sa voči tvrdeniam Mgr. Kultana, pričom zdůraznila, že mesto sa snaží
našetriť čo najviac prostriedkov, čoho důkazomje aj samotný záverečný účet mesta. Pri tvorbe
rozpočtu sa k tomuto pristupuje s veľkou zodpovednosťou a mesto si vždy nechávalo rezervu

mimo rozpočtu na úrovni 500 000 € 600 000 €. Základným princípom by malo byť
kapitalizovať ušetrené prostriedky tak, aby sa vrátili do majetku mesta. Aj splácaním úveru sa
vracajú do majetku mesta, ked‘že mesto takýmto spůsobom niečo získa do svojho majetku.

PhDr. Jašková — stav rezervného fondu k 30. júnu 2020 bol vo výške 306 908 €‚ v prípade
riadneho schválenia záverečného účtu by bol na úrovni I 420 000 E. Po úhrade všetkých splátok
do konea kalendárneho roka by stav k 31 decembru 2020 bol ‘735 912 €.

Ľ. Trizna — Mgr. Kuitan práve dementoval svoje slová z minulosti. JUDr. Sotolář zároveň
poukázal na to, že „je potrebnéjednoznačne konštatovať, že schválenie záverečného účtu mesta
Liptovský Mikuláš za rok 20W nie je v súlade splatnou právnou úpravou“ a postup Mgr.
Kultana s pozmeňujúcimi návrhmi „považuje za nesprávny“.

Mgr. Kultan — zopakoval, že k 30. júnu nebola na rezervnom fonde suma 600 000 E. Za
neférové považuje to, že poslanci holi presviedčaní o tom, že můžu prijať akýkol‘vek úver,
nakol‘ko predpokladané príjmy od štátu budú dostatočne vysoké.

Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupitel‘stva — na páde mesta chýba potrebná
koiuunikácia a preto sa množstvo ved nedarí správne a včas vyriešiť. Urážky na mestskom
zastupiteľstve so začali skůr, ako na to upozornila MUDr. Voštináková. V dövodovej správe
k bodu „Monitorovacia správa o výsledkoch programového rozpočtu mesta Liptovský
Mikuláš“ sa uvádza, že k 30. júnu 2020 holo vykonaných 31 zmien v kompetencii primátora
a 2 zrneny v kompetencii mestského zastupitel‘stva. Zdůraznil, že na danú vec můžu mať různi
právnici rózne a dokonca aj opačné právne názory. Schváliť záverečný účet s výhradou je
právom mestského zaswpitel‘stva.

Ľ. Trizna
— Ing. Čefo jeho vystúpenie zrejme zle pochopil, keďže mestské zastupitel‘stvo mohlo

v rámci jedného bodu rozpočtovej zmeny urobit‘ niekoFko zmien naraz, ked‘že takýto bod
obsahoval viacero různych rozpočtových zmien.
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MUDr. Boďa — v prípade právnvch otázok sa mesto móže obrátíť len na právnika ako odborne
kompetentnú osobu, hod súhlasí s tým, že názory jednotlivých právnikov můžu byť odlišné.

Ing. Jozef Bobák. poslanec mestského zaswpiteľstva — pnkláňa sa k názorom Ing. Čefa, pričom
podľa zákona o obecnom zastupiteľstve je práve mestskéniu zastupiteľstvu vyhradené určovat‘
zásady hospodárenia. kontrolovať ich dodržiavanie a tiež schvaľovať rozpočet, jeho zmeny aj
záverečný účet.

Ing. Čefo — JUDr. Sotolář okrem mého vo svojom stanovisku uvádza, že „obsah tohto
dokumentu nie je závázný (k závázným výkladom je oprávnený výlučne príslušný súd).
Advokátska kancelária nezaručuje istotu úspechu v prípadnom spore, ktorého predmetom by
boli skutočnosti a závery uvedené v tomto právnom dokumente:‘

Ing. Urbanovič — upozornil na to, že poslanci boli zvolení občanmi mesta a ich dóveru by mali
využiť v prospech rozvoja mesta. Vyšší počet zasadnuti bol spósobený tým, že niektorí poslanci
sa ich zámerne nezúčasÉňovali. respektive niektoré body zasadnutia boli poslancami stiahnuté
a holo potrebné ich prerokovať opátovne. Poďakova sa všetkýrn tým, klon sa podieľali na
výbornom výsledku hospodárenia mesta za rok 2019, ktorý bol jedným z najlepších v histórii.
Účtový výsledok hospodárenia po zdanení bol zisk vo výške 98 935,28 €‚ pničom napríklad
v roku 2014 hola výsledkom hospodárenia strata.

Mgr. Šufliarska— dóvodom pre vysoký poče zasadnutí je využívania sistačného práva zo strany
primátora mesta.

Ľ. Tnizna súhlasí s názorom Ing. Urbanoviča. pničoni poslanci tvoriaci v zastupiteľstve
väčšinu neprišli na zasadnutie až dvanásťkrát.

Mgr. Kultan
— poukázaL na to, že v minulosti zostalí po súčasnom vedení mesta obrovské dlhy

a zdóraznil, že poslanci sa zúčastnih všeÉkých plánovaných a riadne zvolaných mestských
zastipiteľstiev. Poslanci zároveň nespochybnili žiadne číselné výstupy zo záverečného účtu.

Ing. Lucia Cukerová, Doslankyňa mestského zastupitel‘stva
— požiadala, aby do konania

ďalšieho zasadnutia hola poslancom e-mailovou formou zaslaná pasportízácia rniestnych
komunikácií, ktorú má mesto k dispozícii.

Ing. Čefo — zvolávanie neplánovaných zasadnutí považuje za málo prínosné, respektive ich
pohnútkouje mediál.na prezentácia vedenia mesta.

MUDr. Barok — upozornil na to, že niektorí poslanci si musia čas strávený na zasadnutiach
mestského zastupiteFstva odpracovaf v mom čase a ohradil sa voči tvrdeniu Ing. Urbanoviča,
že im nezáleží na občanoch mesta.

In. lJrbanovič
— zopakoval, že zamestnávateľ je povinný svojho zamestnanca — poslanca

uvoľniť zo zamestnania kvůli výkonu jeho funkcie a poslanci z klubu „SMER-SD, SNS,
Národná koalícia“ a z klubu nezávislých poslancov si vždy dokázali svoje povinnosti zariadiť
tak, aby sa mohli zasadnutí zúčastniť.
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Ing. Ján Blcháč, PhD. primátor mesta — spýtal sa hlavného kontrolóra na jeho právny názor
k pozmeňujúcemu návrhu Mgr. Kultana, či podľa neho spÍňa všetky zákonné náležitosti.

Mgr. Martin Alušic. hlavný kontrolór mesta — primátor v minulosti uviedol, že. na základe
právnej analýzy nernóže mestské zastupitel‘stvo takýnflo spósobom prijať záverečný účet
mesta. V nadváznosti na to teda požiadal o sprístupnenie tejto analýzy, dostal však odpoved‘,
že takúto analýzu mesto nemá k dispozícii. Keďže bota napokon predložená až krátko pred
zasadnutím, nemal dostatočný čas si ju naštudovať. Nemyslí si však, že by mestské
zastupitel‘stvo svojím zámerom schváliť záverečný účet s výhradou zásadným spósobom
upravilo kompetencie primátora mesta. Nastala situácia, že mestské zastupiteľstvo ako
zákonodamý orgán má iný právny názor ako výkonný orgán v podobe primátora mesta. Na
júnovom zasadnuti sa ho primátor spýta, či spósob využívania jeho kornpetencii v súvislosti
s rozpočtom je podľa jeho názoru v rozpore so zákonom alebo nie. Priamej odpovedi sa snažit
vyhnúť, ked‘že nechcel vyvolávať emócie. Jeho odpoveď je teraz taká. že zákon dáva
mestskému zastupitel‘stvu kompetenciu schval‘ovať rozpočet a jeho zmeny, pričom primátora
mesta móže splnomocniť na čiastočné zmeny. Zákonodarca však nemohol mať na mysli, že by
pnmátor mohoi akýmkoľvek zásadným spósobom menit‘ rozpočet mesta. Vo svojej správe tiež
upozornil nato, že boli pridávané nové položky, čoje podľa jeho názoru v rozpore so zásadami
hospodárenia. Tento výkon kompetencií nepovažuje za súladný so zákonom a výhradu
mestského zastupiteľstva považuje za dóvodnú.

g. Blcháč, PhD. — spýtal sa hlavného kontrolóra, či odporúča alebo neodporúča, aby poslanci
prijali pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana. Zdóraznil však, že v prípade jeho prijatia opátovne
nebude mócť podpisať dané uznesenie, keďže podl‘a jeho názoru ide o krok v rozpore so
zákonom.

Mgr. Alušic — celú vec pre istotu konzultoval s ďalšimi odbornikmi a tvorcami zákonov
v oblasti verejnej správy a podľa jeho názoru nic je daný postup. ktorý plánuje mestské
zastupiteľstvo prijať, nezákonný.

Ing. Blcháč, PhD. — uviedol, že názor Mgr. Alušica je v rozpore s právnou analýzou JUDr.
Sotolářa, ktorý dané znenie pozmeňujúceho návrhu nepovažuje za opatrenie na nápravu
nedostatkov pre prípad, ked‘ plánuje prijat‘ záverečný účet s výhradou, resp. s pripomienkami.
Súčasný stav, keď mesto nemóže používat‘ rezervný fond, považuje za nešťastný a taký, ktorý
bráni ďalšiemu rozvojii mesta. Ohradil sa voči tvrdeniu, že by vedenie mesta svojou snahou
o rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácií zadlžovalo mesto. Záverečný účet je
problémom posledných dvoch rokov, pričom túto problematiku považuje za zástupný problém
pre najväčší problém mesta, ktorým je opätovné uzatvorenje skládky komunálneho odpadu.
Požiadal poslancov, aby zodpovedne pristúpili k schval‘ovaniu záverečného účtu a nezmenili
ho podľa návrhu Mgr Kultana, ked‘že v takom prípade ho nebude möcť podpísať, nakoFko by
sa dopustili protiprávneho konania.

— spýtal sa primátora, či by bol ochotný pristúpiť na návrh, že by bob zvolané
neplánované zasadnutie mestského zastupiteFstva s jediným bodom týkajúcim sa úpravy
rozpočtových kompetencií primátora mesta. Následne by poslanci mohli schváliť záverečný
účet bez výhrad.
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1n. Rlcháč. PhD. — daný návrh Ing. Čefa považuje za vydieranie.

Mgr. Vincent Kultan, predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé body
návrhu na uznesenie:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — zmena v bode 111./l. a doplnenie bodu 11.17.

— návrh
schválený (13 za, 10 proti);
— časti I. a II. — návrh schválený (23 za);
— bod III/l. v zmysle pozmeňujúceho návrhu — návrh schválený (13 za, 6 proti, 2 zdržali sa, 2
nehlasovali);
— bod 111.12. — návrh schválený (23 za);
— bod 111.13. — návrh schválený (23 za);
— bod 11114. — návrh schválený (23 za);
— bod 111.15. — návrh schválený (23 za);
— bod 111.16. — návrh schválený (23 za);
— bod 111.17. —návrh schválený (13 za, 10 proti).

Uznesenie k tomuto bodu bob pri jaté pod čislom 58/2020. Obsah uznesenia je príbohou ‘rejto
zápisnice.

2/ NÁVRH VZN č.../2020/VZN O PODMIENKACH PRIDEĽOVANIA BYTOV VO
VLASTNÍCI VE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ URČENÝCH NA NÁJOM

Ing. Ján BLcháč, PhD., primátor mesta navrhoí, aby sa o tomto bude programu
nerokovalo, nakoľko v programe nasledujúceho zastupitel‘stva sa nachádza bod o zložení
všetkých komisií mestského zastupitel‘stva vrátane komisie sociálnej a bytovej. Mestské
zastupiteľstvo vyjadrilo s týnto návrhoni všeobecný súhlas.

3/ INTERPELÁCIE

ING. JAROSLAV ČEFO
1.) Interpeloval primátora mesta:

Požiadal o zaslanie položkovitého rozpočtu, respektíve súpisu prác k rekonštrukcii
mosta ponad ricku Smrečianku medzi ulicarni Kemi a Dubová, ktorej realizátorom boll VPS.
Realizácia prác sa mu príliš nepozdávala. keď okrem mého nebola vyčistcná dilatačná špára a
bulo pretreté zhrdzavené zábradlie.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta — interpelácia by
mala byť adresovaná riaditeľovi VPS.

2.) Interpeloval primátora mesta:
Zaujíma ho, či sa uvažuje o zavedení jednosmernej dopravy na ulici Keiti. Ked‘ je na

oboch vetvách tejto ulice umožnená doprava v oboch smeroch, vznikajú zdržania a v zime po
napadnutí snehuje ulica takmer neprejazdná.
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Cdpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta — pokiaľ vznikla
takáto iniciatíva. svoje riešenie. respektive alternativy riešenia móžu predostrieť aj samotni
poslanci za danú mestskú časť.

3.) Interpeloval primátora mesta:
Požiadal o ozrejmenie situácie v mikulášskom hokeji, ked‘že podl‘a informácií na

facebooku mesta bola víťazovi súťaže odstúpená extraligová licencia aj hráčske zmluvy.
Výkonný výbor SZĽH podľa klubovej stránky zamietol prevod liceneie ako mluvy o predaji
časti podniku MHK 32. a. s. Zaujíma ho, aké dokumenty štatutári podpisali. či došlo k
Finančným prevodom vyplývajúcim z týchto dokumentov, ktoré orgány klub reprezentujú a kto
zaň reálne koná. Zároveň požiadal o právne stanovisko, na základe ktorého zástupca jediného
akcionára považoval zmluvu o predaji časti podniku za platná.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcliáč, PhD., primátor mesta — v aprili 2019
bob pripravené elegantné riešenie, ked‘ hokej mohli prevziať domáci hokejoví činovníci, ale
mestské zastupitel‘stvo tento návrh neschválilo; v závere roka 2019 zas zastupiteľstvo odmietlo
rokovať o možnosti predaja akcií cez obchodnú verejnú súťaž. Bol by rád, keby sa hokej dostal
mimo mestských rúk, keďže sa stáva vecou politiky. SZĽH rozhodol 16- septembra 20200 tom,
že súhlasí s predloženým riešením, avšak následne mal zvz dostať list úd hlavného kontrolóra
mesta, na základe čoho sa začali diať niektoré zvláštne veci, keďže športová rada 21. septembra
2020 neodsúhlasila to, čo predtým podporil výkonný výbor. Nevie. čo hude teraz nasledovať.
no vše(ko holo prtpravené na začiatok novej sezóny. Myslí st však, že SZĽH sa týmto konaním
snaží prekryť mé problémy, ktoré má a vzrastajůcu nespokojnosť zo strany extraligových
klubov. Podotkol, že SZĽH udelil 4. septembra 2020 hokejovému klubu licenciu na základe
toho, že MHK 32, a. s. splnil všetky podmienky potrebné pre jej získanie. Následne sa klub
rozhodol presunút‘ hokejové aktivity na víťaza sút‘aže, ktorá sa uskutočnila na prelome rokov
2019 a 2020. Ubezpečil poslancov, že podľa jeho názoru ako predsedu valného zhromaždenia
a informácií, ktoré má k dispozícii od renomovaných právnych kancelárií, je všetko v
hokejovom klube v poriadku. Pokiaľ má niekto iný názor, mal by zmluvu nechať preskúmať
súdom. pretože len ten móže skonštatovať, čije alebo nic jev poriadku Inak zavádza verejnosť
aj športovú radu SZEH. Ozrejmil, že dozornú radu klubu tvoria p. Čenka. p. Balco a p. Huna,
predstavenstvo tvori p. Drahovzal. Operácia, ktorú klub teraz uskutočnil, nemá žiadnu spojitosť
s rozhodovaním mestského zastupirel‘stva. Klub nacfa]ej disponuje svojím majetkom a akciami,
odsúva však činnosť seniorského ajuniorského družstva. Toje výlučne vjeho kompetencii, čo
potvrdzuje aj právne stanovisko.

MGR. VINCENT KULTAN
1.) InÉerpeloval primátora mesta:

Námestie oslobodireľov je v zlom stave — vypadaná dlažba, nevvčistené žľaby.
provizórne prekrývanie dier. Požiadal, aby bola vykonaná údržba v rozsahu, akýje v súčasnej
situácii možný a aby bol vypracovaný projekt rekonštrukcie námestia.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta — od
rekonštrukcie Námestia osloboditeľov ubehlo dvadsat‘ rokov, pričom mesto ešte stále spláca
úver vo výške 100 000 000 Sk, ktorý bol prijatý na jeho výstavbu. Ešte za vyššiu prioritu ako
vypadanú dlažbu považuje skutočnosť, že pod zemou sa nachádzajú poškodené káble, čo je
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následok nekvalitných prác počas rekonštrukcie verejného osvetlenia. Ak by poslanci
právoplatne schválili záverečný účet mesta za rok 2019, mohlo by mesto nechať vypracovať
spominaný projekt. Teraz však musí mesto šetriť do doby, kým nebude záverečný účet správne
schválený.

2.) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s listom, ktorý poslanci dostali od p. Fogaša, ho zaujíma, či v predmetnej

veci okrem súdneho sporu prebiehajú aj mé trestné stíhania, o ktorých má primátor vedomosť.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta — Mgr. Kultan
by ma] prestat‘ zavádzať verejnosť svojimi tvrdenian]i o tom, že mesto bude musieť zaplatiť p.
Fogašovi 2 700 000 €. Nie je to pravda, takýto závázok mesto nikdy neprijalo. Okrcsný súd
Liptovský Mikuláš sa okrem mého vyjadril. že .‚súd považuje za porrebné uviesť, že z
mimosúdnej dohody zo dňa 29.januára 2015 žiadny závázok týkajúci sa plnenia na sumu 2700
nevyplýva... hoci Krajský súd v Žiline vyššie označený rozsudok okresného súdu zrušil,
zdórazňujeme, že z procesných, nic z vecných dóvodov, v zrušujúcom uznesení rovnako
uviedol, že obdobne zo zmluvnej dohody uzavretej medzi stranami dňa 29. januára 2015 v
spojitosti s nárokom na náhradu škody spósobenú nesprávnym úradným postupom alebo
nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci nevznikol žalovanému, t. J. mestu Liptovský
Mikuláš, žiadny závázok, dIh7 Od septembra 2015 do konca júna 2018 bol v tejto veci na
základe podania skupiny poslancov, ktorej členmi boli aj Mgr. Kultan a MUDr. Slatkovský.
trikrát protizákonne obvinený, no našťastieje už celá vec uzavretá.

3.) Interpeloval náčelnika mestskej policie:
Občania sa na neho obrátili s otázkou, či mestská polícia na svojich vozidlách vozí

domov poslancov mestského zastupiterstva, respektive primátora mesta, k čomu malo dójsf 15.
septembra 2020.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. lán Blcháč, PhD.. primátor mesta
— uviedol, že 15.

septembra 2020 vo večerných hodinách sa nechal vozid]om mestskej poliwe odviezť domov z
práce, keďže nemal k dispozícii inú formu dopravy. Využil na to hliadku, ktorá v rámci svojej
hliadkovacej činnosti smerovala na Podbreziny. Je bežnou praXou, že podobný spósob
príležitostne vvužívajú aj primátori v mých mestách ako najvvšší velitelia mestskej polície.

4.) Interpeloval primátora mesta:
Pozastavil sa nad tým, že hoci je hokej vo veľmi vážnej situácii, generálny manažér

klubu p. Čanky si nenašiel čas nato, aby mestskému zastupiteľstvu vysvetlil, čo sav klube deje.
Vysvetlenie by očakával aj od členov dozornej rady a ďalších orgánov MHK 32, a. s. Na jeho
žiadosť, aby niekto z dozomej rady klubu vystúpil na zasadnutí mestského zastupitel‘stva, mu
p. Huna odpísal: „od výberového konania. ktoré bob ukončené na jar, som sa žiadnej dozornej
rady nezúčastnil, lebo aj keď som to požadoval, nebola predsedom riadne zvolaná“ Člen
dozornej rady teda uvádza, že orgán spoločnosti nefunguje a to v čase, keď sa hokej nachádza
vo vážnej kríze. SpýtaL sa, či to nic je dóvod na odvolanie všetkých funkcionárov v hokejovom
klube a prečo kLub nechce hraf, keď MHK 32, a. s. má licenciu stále k dispozicú a financie na
fungovanie sú zabezpečené.

1.2



Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta — zopakoval, že
hokej nemóže byť v mestských rukách, pretože okolo neho potom vznikajú nezmyselné a
nekonečné diskusie. Od p. Hunu nedostal na rozdiel od poslancov žiadny list. Pokiaľ poslanci
cítia, že by mali odvolať niektorých činovníkov klubu, je to ich plné právo. V priebehu necelých
dvoch rokov hrngovania tohto zasrupiteľstva však tak neurobiti ani raz.

ING. JOZEF BOBÁK
1.) Interpe1ova primátora mesta:

Vyjadril svoj nesúhlas stým, že pri príležitosti osláv 76. výročia Slovenského národného
povstania nebol na pietnorn akte predstaviteľmi mesta privítaný prednosta okresného úradu Ing.
Repaský.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta — Ing. Repaský
hol na túto udalosť mestom pozvaný, ale pokial‘ si dobre spomína, svoju účasť nepotvrdil.

MGR. TÁŇA ŠUFLIARSKÁ
I.) Interpelovala primátora mesta:

Poprosila o písomné stanovisko v súvislosti s aktuálnym stavom nabijacej stanice na
elektrobicykie umiestnenej na námestí — legalizácia stavby a povolenie na umiestnenie stavby,
ked‘že dotknutí občania namietajú legálnosť celého procesu. K žiadosti o vykonanie štátneho
stavebného dohl‘adu na nepovoienej stavbe má odpoved‘, na základe ktorej stavebný úrad
vykonal miestnu obhliadku stavby a zároveň upozornil sÉavebníka na porušenie povinností
vyplývajúcich zo stavebného zákona. Zároveň má k dispozícii ohlásenie nepovolenej stavby z
14. augusta 2020 a žiadosť o poskytnutie informácií adresovanú Krajskému pamiatkovému
úradu v Žiline.

ING. LUCIA CUKEROVÁ
1.) Interpelovala primátora mesta:

Poprosila primátora, aby objasnil situáciu v mikulášskom hokejovom klube — kto koná
vjeho mene, aké právne a finančné dósledky vyplývajú z pozastavenia činnosti. ako funguje a
koná dozorná rada.

Odpovedané na zasadnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta — nemá
informáeie o tom, že by bola činnosť hokejového klubu pozastavená. Niektoré infonnácie. ktoré
kolujú po verejnosti alebo medzi postancami sú nepodložené. skreskné a nepresné. Nemá
napríklad vedomosť o tom, že by sa p. Čenka plánoval vzdal‘ svojho miesta v dozornej rade.
Orgány klubu — valné zhromaždenie, dozorná rada a predstavenstvo

— sú pine funkčné a MHK
32 a. s. ďalej pokračuje vo svojej činnosti.

2.) Interpelovala primátora mesta:
Poprosila o zaslanie zoznamu všetkých mestských nájomných bytov

— aký je ich počet,
komu ana základe akého rozhodnutia boli pridelené, ako dlho ich majú nájomcovia k dispozícii,
koľko z týchto bytovje voFných.
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4/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. informoval, že došlo kjednej zmene
V organizačnej štruktúre Centra služieb občanov mesta.

5/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. poďakoval všetkým prítomným za účast‘
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
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Zapísat: Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši, 13.O.2O2O
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