
ZÁPISNICA Č 5/2020
XXV. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo

dňa 25. júna 2020 o 10.00 hod v rnalej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

POSLANCI MsZ:

1! MUDr. Jaroslav Barok
2/ Ing. Jozef Bobák
3! MUDr. Miroslav Boďa
4! Peter Cibák
5/ ing. Lucia Cukerová
6! Ing. Jaroslav Cefo
7! Soňa Cupková
8! Mgr. Anna Dvorščáková
9/ Ing. Matej Géci

10! Maila Jančušová
II! Mgr. \1incent Kultan
12! MUDr. Michal Lunfček
13! Bc. Marek Nemec
14! Mgr. Miroslav Neset
15! Mjchal Paška
16! Bc. Ľubomír Raši
17! Ing. Jozef Repaský
18! Mgr. Ján Smieško
19! MUDr. Alžbeta Smiešna
20! Mgr. TMa Šuflíarská
21! Luboš Trizna
22! Ing. Rudolf Urbanovič
23! MUDr. Marta Voštináková
24! MUDr. Andrea Zideková

OSPR4VEDLNENÁ:

1! Mgr. Ľubica Staroňová

PRIZVANÍ:

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

4! PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru fmančného MsU ‚

5! Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia, dopravy a výstavby MsU

6! PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsU ‚

7! Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU ‚

8! RNDr. Mária Lošonská. vedúca oddelenia životného prostredia a poYnohosp. MsU
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9! Ing. Martin Köge]. ek. nám. riaditeľa Verejnoprospešných siužieb Liptovský Mikuláš

0! Bc. Jana Piatková. riaditeľka Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš

MÉDIÁ:
1! Milan Velecký. RTVS

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutic mestského zastupiteľsna otvoru a \‘iedol Ing. Ján Bicháč. PhD.. primátor

mesta. Informoval, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnila Mgr. Lubica Staroňová.

Prftomných je 22 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopná.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovatel‘ku primátor mesta určil p. Anežku Drbiakovú a za overovateľov

zápisnice poslancov Martu Jančušovú a Mgr. Jána Smieška.

3/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. predložil návrh na vol‘bu návrhovej komisie. do

ktorej odporučil zvoliť poslancov Mgr. Miroslava Neseta. Mgr. Vincenta Kultana a Ing. Luciu

Cukerovú. Návrhová komisia v tonno zložení bolajednomysefne schválená (fl hlasov za).

4/ SCHVÁLENIE PROCR4MU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. predložil návrh programu rokovania mestského

zastupiteľstva tak, ako bol uvedený v pozvánke. Následne navrhol, aby boli za bod „Návrh

Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019“ zaradené nové body „Výsledky

hospodárenia Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš — príspevkovej organizácie za rok

2019“ a .‚Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieh Liptovský Mikuláš za

rok 2019“.

MUDr. Jaroslav Barokoslanec mestského zastupiteľstva — vo svojom mene a v mene

poslancov Mgr. Anny Dvorščákovej a Bc. Lubomíra Rašiho požiadal o hodinovú prestávku

ešte pred hlasovaním o programe rokovania. Zdóvodnil to tým. že sa stále nedarí vyriešiť

problém s pridel‘ovaním nájoinných bytov. Chce( by preto, aby sa srretli zástupcovia

jednotlivých poslaneckých klubov a dohodli sa na kreovaní mestských komisií. Predsedovia

poslaneckých klubov sa nedokážu dohodnúť a vtom pripade by sa mali slretnút‘ inf zástupcovia

klubov. Navrhol. aby každý poslanecký klub na spoločnom stretnutf. ktoré sa uskutoční počas

hodinovej prestávky. reprezentovali dvaja zástupcovia, Tj by sa mali dohodnút‘ na menoslovoch

pre jednotlivé komisie.

Mr. Vincent Kultajpqanec mestského zastupiterstva — uviedol. že daná prestávka by mala

byť do programu zaradená ešte pred ďalšími vystúpenianii poslancov k schvaľovaniu programu

a pripomenul. že pokiaľ sa kluby dohodnú. je možné bod o mestsk ch komisiách zaradiť do

programu kedykol‘vek v priebehu zasadnutia.
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Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupiteľstva podporu predložený návrh MUDr.

Baroka. pričom poukázal na to, že aj primátor mesta na predošlom zasadnutí podotkol, že

pokiaľ sa nevedia dohodnúť predsedovia jednotlivých poslaneckých klubov, bob by dobré, aby

sa stretli mí poslanci.

ln$. Lucia Cukerová. poslankvňa mestského zastupiteľstva — podporila návrh MUDr. Baroka.

nakoľko patová situácia je neúnosná. Predložené materiály týkajúce sa napríklad nakladania

s rnajetkorn mesta či územného plánu sú také rozsiahle. že nic je v l‘udských silách ich

v krátkom čase naštudovat‘. Mestské komisie sú preto nevyhnutné, keďže práve na ich

stretnutiach sa mážu týmto materiálom podrobne venovat‘.

MUDr. Miroslav Boďa, poslanec rnestského zastupiteľstva poukázal na to, že zástupcovia

poslaneckých klubov sa v podohnom duchu stretli už prihližne pred rokom.

jgJán Blcháč. PhD.. primátor mesta — uviedol. že do programu zasadnutia sú navrhované dva

bod .,Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie komisie mestského zastupiieľstva

sociálnej a btovej, volba predsedu a členov“ a ‚.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZ\

Č. . .J2O2OĺVZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš

určených na nájoirť‘. Poslanci tak majú nwžnosť schváliť danú komisiu, pričom poukázal aj na

upozornenie prokuratúry na nečinnost‘ mestského zastupitel‘stva. ktoré holo predložcné na

predošlom zasadnutí. Nič teda nebráni tornu, aby bola komisia sociálna a bytová personálne

obsadená už na tomto zasadnutí. aby sa tak vyhlo d‘alším možným procesom typu žaloby či

súdnvch rozhodnutí.

Mgr. Kultan — vyjadrenie o tom. že raz bude podaná žaloba, považuje za mediálne vvhrážanie

sa, pričom poukázal na to, že mestské komisie holi zastupiteľstvom opakovane riadne

schválené.

Ing. Blcháč, PhD. — nevyjadril sa, že bude podaná žaloba, ale že ..je možné, že hude žaloba“.

Poukázal na to, že spůsob, akým sa opozicia snaží predkladať návrhy na obsadenie komisií. je

úplne mimo misu. PokiaF by rešpektovali dikciu zákona o obecnom zriadcní. ktorá ukladá

poslancom rnestského zastupitel‘stva. že sa musia vzdelávat‘ vo veciach obecných. dozvedeli by

sa, že poslanec má povinnosť rešpektovať štatút mesta. rokovací poriadok MsZ a ďalšie

vnútorné predpisy mesta. Ak je v štatůte mesta uvedené, že personálne návrhy na obsadenie

komisie predkladá primátor mesta, logicky z toho vyplýva, že takýto návrh nemůže predkladať

poslanec, ako sa to stalo na predošlom zasadnutí.
Náslcdne vyhlásil hodinovú prestávku.

MUDr. Barok — po skončení prestávky uviedol, že poslanci sa čiastočne dohodli, ale ešle

nedospeli k záveru. Dohodli sa na Lom, že zástupcovia poslaneckých klubov sa stretnú 7. júla,

pričom jednotlivé kluby navrhnú svojich členov do komisii. Zaznel návrh, ktorý by si vyžadoval

zmenu rokovacieho poriadku. ato ten. že komisie by do mestského zastupiteľstva dávali

odporúčania bez hlasovania, pričom by bob zároveň možné upraviť kl‘úč zastúpenia

jednotlivých kluhov. O tom sa však rozhodne 7. júla. V nadväznosti na to by boto potrehné

zvolat‘ neplánované mestské zastupiteľstvo.

MUDr. Boďa súhlasí s tým. čo povedal MUDr. Barok. Doplnit však, že by holo vhodné

komisiu sociálnu a hytovú personálne obsadiť už dnes. Päťčlennú kornisiu by tvorili štyria

zástupcovia z každého klubu a odborník rnestského úradu.
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Ing. Matej Géci. poslanec mestského zastupiteľstva
— poďakoval zástupcom všetkých klubov.

ktorí sa zúčastnili stretnutia (M. Jančušová. Ing. Cukerová. Ing. Bobák. Bc. Raši. MUDr. Barok.
MUDr. Boďa. Mgr. Neset), za zrnysluplný dialóg.

Bc. Ľubomír Raši. poslanec mestského zastupiteľstva — pripojil sa k poďakovaniu Ing. Géciho
s tým, že poslanci sa dohodli, že do 7. júla nebudú verejne komentovať tému mestských komisií.

Ing. Jozef Repask. poslanec mestského zastupiteľstva — navrhol vvradiť z programu rokovania
body „Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu úveru na realizáciu stavby ‚S0-04
Zakrytic a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie““ a „Návrh na schválenie
podmienok a flnancujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „50-04 Zakrytie a rekuítivácia
skládky Veterná Poruba Prepracovanie‘“‘.

Mgr. Táňa Šufliarská, pos]ankyňa mestského zastupitefstva — navrhla vyradit‘ z programu
rokovania bod)‘ ..Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie komisie rnestského
zastupitel‘stva sociálnej a bvtovej. voľha predsedu a členo‘“ a ..Návrh Všeobecne závdzného
nariadenia \ZN č !2020!VZN o podmienkach prideľovania bvtov vo vlastníctve mesta
Liptovský Miktiláš určených na nájom“.

Mgr. Kukan — podotkol. že v rámci predloženého návrhu zo strany mesta sa navrhuje prijatie
úveru vo výške 1,6 mil. € na prekrytie skládky a kontokorentný úver na bežný chod mesta.
Informoval, že podľa stanoviska Slovenskej inšpekcie životného prostredia nehrozí v prípade
skládky pri súčasnorn stave žiadne ekologické riziko. Európska legislatíva hovorí, že prekrytie
skládky zvrchu nic je potrebné, dóležité je prekrytie zospodu a zo strany a tiež zabezpečenie
výtokových vód. Slovenská legislatfva jde nad rámec tej európskej. Prevádzkovateľovi skládky
nikto neprikázal nové prekrytie skládky, čo potvrdila aj inšpekcia životného prostredia. Dostal
však zadanie vypracovat‘ novú projektová dokumentáciu. Mesto. respektive VPS. bez
konzultácie s poslancarni vypracovalo najdrahšie riešenie — opatovné prekrytie skládky — ato
si inšpekciou životného prostredia nechalo odsúhlasiť. Niklo nehľadal mé riešenia. Je pravdou.
že pokiaľ sa stavba začne. lak sa musí aj dokončiť. Inak ide o správny delikt. Ak by sa však
nezačala. mestu nič nehrozí. Vníma to ako nátlak mesta bez ohľadu na to. či je to efektívne
riešenie a čije možné vybrať aj lacnejší prístup. K ténic kontokorentného úveru podotkol, že
ide o úver na bežný chod mesta, pričom riešením namiesto toho by malo byť šetrenie na
niektorých výdavkoch. Peňazí má mesto nedostatok. napriek opačným vyjadreniam vedenia

mesta. Financujú sa nezmysly ako Rádio Liptov, eXterné právne služby a desiatky ďalších
položiek. Nepovažuje to za správny prístup a preto navrhuje z programu rokovania vyradit‘

bod‘ „Stanovisko hlavného kontrolóra K prijatiu krátkodobého kontokorentného úveru“ a
..Návrh na schválenie podmienok krátkodobého kontokorentného úveru“. Uviedol. že na
problematiku hroziaceho zníženia príjrnov v minulosti upozorňoval už viackrát. pričom
koronakríza túto situáciu ešte viac prehlbila. Vedenie mesta nemá záujem o dialóg
a predloženie takéhoto úveru považuje za nesprávne. Pred hlasovaním požiadal o päťminútovú

prestávku.

Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta — vystúpenie Mgr. Kultana považuje za znevažovanie

práce pracovníkov rnestského úradu, pričom poukázal na to, že kontokorentný úver si berú aj
ostatné slovenské mestá. V súvislosti s vyjadrením Mgr. Kultana o tom. že v otázke skládky

odpadu .nič nehrozí“, poukázal na to. že na základe vodnej bilancie a odborných testov vöd je

potrebné skládku prekryť. Mgr. Kultan spochybňuje stanoviská odhorníkov.
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jpgefo — uviedol. že opoziční posianci můžu veci vysvetfovať Jen na zasadnutiach mestského

zastupiteľstva, respektíve na sociálnych sieťach, keďže mediálny priestor je v rukách mesta.

Poukázal na to, že aj on sa na výjazdovom stretnutí na skládke spýtal na to, či existuje nejaké

ině a lacnejšie riešenie. Mesto si vybralo najdrahšie riešenie, aké existuje.

Ing. Rudolf Urbanovi« zástupca primátora mesta — Zo slov Mgr. Kultana má pocit, že nežije

v súčasnosti. ale v dobe pred pandémiou koronavírusu, Zdůraznil, že do tej doby mesto

hospodárilo výbome. no nikto nemohol predpokladať. aká situácia nastane v marci a do akých

problémov sa dostanú štát. samosprávy či súkromné subjekty. Poukázal na to. že v roku 2011

Mgr. Kultan hlasoval za prijatie kontokorentného úveru. hoci finančná kríza nastala už v roku

2008.

Mgr. Kultan — poukázal na 10, Že už dávno pred pandémiou koronavírusu upozorňoval na

prepad ekonomiky. pričom mesto na to nijakým spósobom nereagovalo. Vedenie mesta může

byť rado. že sa neprijala póžička vo výške viac ako 13 nul. E na rekonštrukciu desta chodníkov.

Ing. Blcháč. PhD. — je šokovaný nezodpovednost‘ou predkladaných pozmeňujúcich návrhov.

Zdůraznil, že materiály boli poslancom rozoslané v dostatočnom predstihu a mali priestor si icb

naštudovať. Uviedol, že inovovaná legislatíva umožňuje prijať kontokorentný úver vo výške

500 000 €‚ pričom tento úver je splatný až do konca roku 2021. Ide o akúsi bezpečnostnú

poistku pre prípad výpadkov podielových daní či bežných príjmov naprfklad za MHD, poplatky

za školy a podobne. Uver sa může, ale aj nemusí vyčerpať. Poukázal nato, že Mgr. Kultan nic

je ekonóm a ekonomike sa príliš nerozumie. pričom on sám sa ponúkal, že sa stane členoni

Unančného krízového štátu a bol navrhovaný za člena finančnej komisie. Vvjadrenie Mgr.

Kultana k skládke odpadu považuje za klarnstvo. pričom poukázal na to, že zo skládky uniká

množstvo ekologicky závadných plynov. keďže skládka je infiltrovaná vodou a nevysychá. ako

by mala. Existujú viaceré důkazy o tom, že skládka preteká. Inšpekcia životného prostredia

vydala právoplatné stavebné povolenie na opätovné prekrytie skládky, ktoré bude potrebné

zrealizovat‘ do konca roka 202 L Ak sa tak nestane, mesW hrozí pokuta vo výške milión eura aj

tak bude následne potrebné dané prekrytie zrealizovať. Poukázal na to. že keďže poslanci

smerujú k dohode o tom, ako by mali mesiské komisie vyzerať, holo by vhodné. aby komisia

sociálna a bytová hola prerokovaná už na tomto zasadnutí. Tak by sa mohli okamžite

prideľovať nájomné Podotkol. že sa možno obráti nahlavného kontrolóra stým, aby

preveril súčasný stav, keďže mestu hrozia sankcie zo strany Státneho fondu rozvoju bývania.

Na žiadost‘ poslanca Mgr Kultana vyhlásil pred hlasovaním o návrhu programu pát‘minútovú

prestávku. Po skončení prestávky vyzval predsedu návrhovej komisie na predloženie návrhov

na hlasovanie.

Mgr. Vincent Kultan, predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:

— póvodný návrh programu — zverejnený na úradnej tabuli — schválený (21 poslancov za, 2 sa

zdržali hlasovania):
— pozmeňLljúci návrh Mgr. Kultana — vypustif body Č. 14 a 15 — schválený (13 poslancov za.

10 proti);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Sufliarskej — vypustit‘ body č. 6 a 7— schválený (13 poslancov za.

10 proti);
— pozmeňujúci návrh Ing. Repaského — vypustit‘ body č. 10 a 11 — schválený (13 poslancov

za. 10 proti);
— návrh primátora mesta — zaradiť ako body č. 26 a 27 výsledky hospodárenia IC a VPS —

schválený (22 poslancov za, I nehlasoval).
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PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ []rčenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice

3/ VoI‘ba návrhovej komisie
4/ Schválenie programu rokovania

5/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovÝmi právami mesta

6/ Úzcmný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 6— návrh

7/ Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš

a organizácií, ktorých je zriad‘ovatel‘om, ku dňu 31. 12. 2019

8/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu úveru na realizáeiu projektu

SALUTE — Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých

zelených lokalit v urbanizovanom prostredí“

9/ Návrh na schválenie podniienok a flnancujúcej banky k preklenovacieniu úveru

na realizáciu projektu q,SALUTE4CE — Integrované riadenie životného prostredia

prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom l)rostredí“
10/ Správa o činnosti združení, v ktorch má mesto Liptovský Mikuláš účast‘, za rok

2019
11/ Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta (PlR),

zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2019

12/ Správa o stave odpadového hospodárstva v působnosti mesta Liptovský Mikuláš

za rok 2019
13/ Zmluvy o správe, prevádzke a užívaní majetku — nabíjacia stanica pre elektrické

bicvk(e
14/ VZN č. .../2020/VZN, ktortni sa mení a doplňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom

poriadku a podmicnkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom

mieste—príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovsk Mikuláš

(Trhový poriadok)
15/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN, ktorým sa mení a doplňa

VZN Č. 8/2O16JVZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými

stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskoršíeh zmien

16/ Návrh zmien plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský

Mikuláš na 1. polrok 2020 a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

mesta Liptovský Mikuláš na H. polrok 2020

17/ Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničnch operácií, dokunientácie

pokladničných operácií, pokladničného zostatku ku dňu začatia kontroly,

vykonávanie základnej finančnej kontroly, realizované rozpočtové zmeny,

povinné zverejňovanie zmlúv

18/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta

Liptovský Mikuláš na rok 2019

19/ Návrh Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019

20/ Výsledky hospodárenia Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš —

prispevkovej organizáeie za rok 2019
21/ Správa o výsledku l]ospodárenia Verejnoprospešnýeh služieb Liptovský Mikuláš

za rok 2019
22/ Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020
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23! Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informáeia o činnosti detských JasU

Mikulášik, informácia o plnení komunitného plánu sociálnycli služieb za rok 2019

24/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č /2020ĺVZN, ktorým

sa mení a dopÍňa VZN Č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na Čiastočnú

úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do

iuaterskej školy, o zápise diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky v

základnej škole v ztlení VZN Č. 8/2019/VZN zo dňa 20. 06. 2019

25/ Návrh na zmenu časti uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č.

62/2019 zo dňa 19. 09. 2019 (k bodu: Návrh na zriade,ie Združenia obcí —

Cyklodoprava Liptovská Mani)

26/ Návrh na zmenu časti uznesenia mestskčho zastupitcl‘stva Liptovský Mikuláš Č.

61/2019 zo dňa 19. 09. 2020 (k bodu: Návrh na zriadenie Združenia obcí —

Cyklodoprava Horný Liptov)
27/ Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupitel‘stva, zročných

k 12. 06. 2020
28/ lnterpelácie poslancov

29/ Informácie
30/ Záver

5/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECIIANIE

MAJETKU DO NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI

MESTA

Správu predložila Ing. Renán Todáková. vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ.

Požiadala o zmeny v bodech 11/14 a 11/16, pričom ide leno zrneny trvalých bydlísk dotknutých

kupuj úcich. Náslectne informovala, že prítoinný je zástupca spoločnosti MTS, sto.. ktorá má

záujem o odkúpenie pozemkov, na které je vyhlásená obchodná verejná sút‘až v bodech 11/27

a 11/28. Spoločnosf v Liptovskom Mikuláši zamestnáva 40 ľudí a má záujem o svoje d‘alšic

rozši rov ani e.

Mgr. Kultan poukázal na to. že v čase. keď existovali mestské komisie. mali poslanci lepší

prehľad o predkladanch materiáloch. km teraz ich dostanú v obsiahlej písomnej l‘orme len

pár dní pred konaním zasadnutia mestského zastupiteľstva. Bez vyjadrenia predmetnej mestskej

komisie má ohavu. aby zastupiteľstvo niečo neschválilo nesprávne. alebo ve tdrme, že bude

potrebné niečo ešte dodatočne upravovat‘.

Ing. Čefo — uviedol. že poslanci žiadali Ing. Gutraiovú o stretnutie. aby si mohli vydiskutovať

niektoré veci. Bela prejavená ochota stretnúť sa v tcjto vect. avšak nic je v silách poslancov.

ktorí sťt pracovne vvťažení, vybaviť si ostatné povinnosti tak. ab sa mohli stretnút‘ v termíne.

který mesto naplánuje ani nic o 24 hodín neskör.

Ing. Urbanovič — uviedol, že materiály boli doručené včas a v sťilade s rokovacím poriadkom.

pričom vo väčšine prípadov týkajúcich sa predaja majetku ide o bežné veci. Pripomenul, že 20.

decernbra 2018 Mgr. Kultan predložil krátko pred zasadnutím narýchlo predložených sedem

materiálov a vtedy mu to neprekážalo.

MuDr. Boďa — uviedol. že na základe dohody poslancov. ku ktorej sa snwruje. h\ sa mohla

daná problematika vvriešit‘.
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Ľ. Trizna — poukázal na to. že záujem firmy MTS, s.r.o. jev prospech obyvateľov mesta. keďže
móže dójsť k zvýšemu zamestnanosti V regióne.

Mar. Kultan — uviedol. že po zaslaní rnateriálov poslancom požiada] o slretnutie

s predk[adateFmi dvoch rozsiahlvch niateriátov. aby si mohol niektoré ved vvjasniť a následne
ich tlmočiť ostatným členom poslaneckého klubu.

Mgr. Šufliarská — uviedla. že predložených je 28 róznych predajov majerkov. pričom
v niektorých prípadoch ide o predaje v priamej vňzbe na obslužný priestor a tniestne
komunikácie. čo móže v budúcnosti predstavovať problém. Nespochybňuje prípravu mateľiálu,

avšak diskusiu považuje za potrebnú. „Výpredaj drobností“ považuje za zúfalú snahu utťžif čo
najviac peňazí. Je presvedčená, že poslanci by mali byť prostredníctvom komisií súčasťou
procesov súvisiacich s predajom majetku.

U. Trizna — uviedol. že dané predaje majetku sa nedejú na základe iniciativy mesta. ale na
základe žiadostí obyvatel‘ov, ktoré musia prejsť mestským zastupiteFstvom.

Ing. Urhanovič — pripojil sa k názoru Ľ. Triznu. pričom poukázal na to. že pokiaľ poslancom

niečo nic je jasné. tak majú možnosť zapojif sa do diskusie a ved im budú vysvetlené.

Mgr. Šufliarská — predpokladá. že žiadosti sa na zasadnutie pripravujú podľa určitého kľúča

a zaujímalo byju. či sa dodržiava postupnost‘ na základe toho, v akom čase holi doručené.

Ing. Jozef Bobák, posianec mestského zastupiteľstva—v reakcii na vystúpenie Jng. Urhanoviča
poukázal na body I1!25!a) a 11/25/b), pri ktorých sú nesprávne grafkké prílohy.

Inu. Blcháč. PhD. — sptal sa. či panuje všeobecný súhlas s tým. aby mohla b‘f táto ncpresnosť
v predloženom materiáli opravená.

Mgr. Anna Dvorščáková, poslankvňa mestského zastupiteľstva — poukázala na to. že poslanci
chápu, že pri takom obrovskom množstve materiálov sa občas vyskytne chyba, no zároveň to
poukazuje na dóležitost‘ vzniku mestských komisií, na ktorých je možné materiály deailnejšie
preštudovat‘.

Ing. Cukerová — uviedla. že stanovisko mestskej komisie je dóležité preto, aby poslancom
pomohlo pri rozhodovaní počas hlasovania. Podotkla, že v množstve hodov predloženého
materiálu ide o prípad hodné osobitého zreteľa aje to dóvod na to. aby boli posúdcné
dóslednejšie. Napriek Lomu. že sa v problematike orientuje. v predloženom matenáli sa
nachádza množstvo vecí. ktoré je potrebné preverit‘ a mať k nim odporúčacie stanovisko
príslušnej komisie. Požiadala Ing. Todákovů. aby odprezentovala každý jeden bod materiálu

a poukázala na možné úskalin.

Mgr. Kuttan — uviedol, že na mestských komisiách je čas aj na neformá[ne vysvetlenie róznych

podrobností. Podotkol, že predkladaná informácia by mala byť komplexná a poslanci by mali

počuť aj stanoviská odboru dopravy, životného prostredia. či hlavnej architektky.

Ing. Todáková — uvied]a. že stanoviská odboru dopravy a útvaru hlavnej architektky sú
podrohne rozpisané v dóvodovej správe.

8



1n. Čefo práve tento bod programu najvypuklejšie odráža nevyhnutnú potrebu meszských

komisií. pričom poslanci v niektorých prípadoch zvykli aj osobne navštívit‘ dané miesta, na
ktorých sa nachádzali predmetné pozemky

Ing. Cukerové — uviedla, že je problémom zorientovat‘ sa v množstve materiálov napriek ich
dobrému grafickému spracovaniu a v niektorých prípadoch je nevyhnutné aj osohná návšteva

daného miesta. či stretnutie sa so žiadateFmi.

Ina. Blcháč. PhD. — vyjadrenia poslancov o nefunkčnosti mestských komisií vníma ako kritiku
clo vlastných radov. nakol‘ko oni sami holi brzdou pri snahe o ich vvtvorenie. Ven, že MUDr.

Barok a ďalší poslanci už dospejú k nejakému niešeniu. Zdóraznil, že o predkladaných

predajoch majetku sa podrobne diskutuje na poradách vedenia mesta. pričom počas rozpravy

poslancov nezaznamenal žiadne konkľétne otázky kj ednotlivým bodom.

— predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— časť L ..konštatuje“ ako celok — bez zrnem — návrh schválený (N poslancov za, I sa zdržal

hlasovania. 2 nehlasovali);
— bod 11/1 (potrebné 3/S hlasov) — bez zmeny — návrh neschválený (12 poslancov za, 8 sa

zdržali hlasovania, 2 nehlasovali);
— bod 11/2 (3/5) — bez zmeny — návrh neschválený (11 poslancov za, 9 sa zdržali, 2 nehlasovali);

— bod 11/3 (3/5) — bez zmeny — návrh neschválený (11 poslancov za, 9 sa zdržali, 2 nehlasovali):

— bod 11/4 (3/5) — bez zmeny - návrh neschválený (11 poslancov za, 6 sa zdržali. 5 nehlasovali):

— bod 11/5(3/5)— bez zmeny — návrh schválený (15 poslancov za. 2 sa zdržali,5 nehlasovali):

-- hod 11/6(3/5)
— bez zmeny —návrh neschválený (13 poslancov sa zdržali. 6 nehlasovali):

— bod 11/7 -- bez zinenv -— návrh schválený (17 poslancov za. 2 sa zdržali. 3 nchlasovali):

— bod 11/8 — bez zrnem — návrh schválený (17 poslancov za. 5 nehlasovali):
— hod 11/9— bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, 3 nehlasovali);
— bod 11/10 (3/5) — bez zrneny — návrh neschválený (10 za, 2 sa zdržali, 10 nehlasovali);

— bodli/l 1(3/5) — bez zmeny — návrh schválený (11 poslancov za, 9 sa zdržali, 2 nehlasovati);

— bod 11/12 — bez zmeny — návrh schválený (14 poslancov za, 8 nehlasovali);

— bod 11/13 — bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, 3 nehlasovali);
— bod 11/14 (3/5) —So zmenou adresy — návrh neschválený (11 za, 2 sa zdržali. 9 nehlasovali):

— bod 11/15 (3/5)
— bez zrnem — návrh neschválený (14 za. 1 sa zdržal. 7 nehlasovali):

— bod 11/16 (3/5) — so zmenou adresy — návrh neschválený (13 poslancov za. 9 nehlasovali):

— bodli! 17 (3/5) — bez zmeny — návrh neschválený (12 za. 1 sa zdržali. 8 nehlasovali):

— bod 11/18 (3/5) — bez zrnem‘ — návrh schválený (17 poslancov za, 4 nehlasovali);

— bod 11/19 (3/5) — bez zrneny — návrh schválený (17 poslancov za. 4 nehlasovali);

— bod 11/20 (3/5) — bez zrneny — návrh neschválený (9 za, 1 sa zdržal, 1 1 nehlasovali);
— bod 11/21 (3/5)— bez zrneny — návrh schválený (17 poslancov za. 4 nehlasovali);

— bod 11/22 (3/5) — bez zrneny — návrh neschválený (10 za. 1 sa zdržal. 10 nehlasovali);

— bod 11123 (3/5)— bez zrnem‘ — návrh schválený (19 poslancov za. 2 nehlasovali):

— bod 11/24 (315)— bez zrneny — návrh neschválený (10 poslancov za. 1 1 nehlasovali):
— bod 11/25 (3/5) — bez zmeny — návrh schválený (15 poslancov za, 6 nehlasovali);

— bod 11/26 (3/5) — bez zrnem‘ — návrh neschválený (9 za, I sa zdržal. I I nehlasovali):

— hod 11/27 (3/5) — bez zrneny — návrh schválený (15 poslancov za, 5 nehlasovali);

— bod 11/28 (3/5) — bez zmeny — návrh schválený (16 poslancov za, 4 nehlasovali);

— časť III. „meni“ — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 2 nehlasovali);

— čas!‘ IV. „berie na vedornie“ — bez zrneny — návrh schválený (19 poslancov za, I nehlasoval).

Uznesenie holo pri jaté pod číslom 30/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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6! ÚZEMNÝ PLÁN MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ZMENY A DOPLNKY Č.
6 NÁVRH

Správu predložila Ing. arch. Tatiana Bachtíková. vedúca útvaru hlavného architekta.

Uviedla. že v súčasnosti platný územný plán bol schválený uznesením mcstského zastupitefstva

č.1 1512010 16. decemhra 2010 s vvhlásením jeho zááznej časti Všeobecne záväzným
nanadením mesta Liptovský Mikuláš Č. 7/2010/VZN s úČinnosťou dňom 1. januára 2011

v znení zrnien a dopinkov č.1
— 5, Orgán úzernného plánovania. ktorým je mesto Liptovský

Mikuláš. v súlade s 30 zákona o úzernnoni pLánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

predpisov sústavne sleduje. Či sa nezmenili územnotechnické, hospodárske a sociálne

predpoklady. na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dójde
k zmene predpokladov, alebo e potrebné umiestniť \‘erejfloprospešné stavby, mesto obstará

doplnok alebo zmenu územnoplánovaccj dokumentácie. Spracovateľom návrhu ..Uzemný plán
mesta Liptovský Mikuláš - Zmenv a dopinky č.6 je AUREX. s.r.o.. jeho hlavnými riešiteFmi

a autormi sú Ing. arch. Ľubomír Klaučo a Ing. arch. Marek Adainczak. Návrh je spracovauý

v súlade so zákonom č.50!1976 v znení neskorších predpisov a v rozsahu podľa vyhlášky MŽP
SR Č. 55/200) o územnop)ánovacich podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a obsahuje

návrh smernej a záváznej Časti. Podľa *22 stavebného zákona v zneni neskorších predpisov hol

návrh verejne prerokovaný a pripomienkovaný. Verejné prerokovanie sa uskutoČnilo 29.

októhra 2019 s dotknutými obcami. orgánmi verejnej správy a s vlastníkmi vercjného

dopravného a technického vybavenia riešeného územia za účasti autora a s dotknutými

zickými a právnickými osobami. Pripomienkové konaníe začalo 11. októbra 2019 a bob
ukončené 30. novembra 2019. návrh bol nástedne upravený. Navrhovaný strategický dokument

..Iizemný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky č. 6 bol posudzovanÝ podl‘a
zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

pričom po ukončení zist‘ovaeieho konania bob vydané rozhodnutie Okresného úradu Liptovský

Mikuláš. v ktorom sa uvádza, že uvedený strategický dokument sa nebudc posudzovať.

Súčasťou návrhu je aj návrh VZN. ktorým sa vyhlasuje záväzná čast‘ zmien a doplnkov Č. 6.

takisto aj vyhodriotenie všetkých pripomienok vrátane inf‘ormácie o tom. či holi do návrhu
zapracované.

Návrh rieši 19 zmien, pričoni zniena Č. I hola vylúčená (zmena ochranného pásma. ktorá

je v kornpewncii orgánov štátnej správy lesného hospodárstva). Zmena Č. 5 sa ohstaráva na
základe uznesenia mestského zastupiteFstva Č. 13/2019. Pribiížila. že išlo o reakciu na petíciu

občianskeho združenia .‚Naša Palúdzka“ a ohčanov Palúdzky proti výstavbe apartmánového

domu. V uzneseni sa odporučilo obstarať zmenu s tým, že pctíeii bude vyhovené. Návrh hol

preskúrnaný Okresnýrn úradom Zilina, ktorý vydal stanovisko, v ktorom okrem mého

konštatuje. že ‚.ohsah návrhu je v súlade so záváznou časťou schválenej úzentnoplánovacej

dokumentácie vyššieho stupňa. ktorou je UPN veľkého územného celku Zilinského kraja.

Návrh je po obsahovej stránke v súlade s *11 stavebného zákona. Postup jeho obstarania

a prerokovania je v súlade so stavebným zákonorn a ostatnými súvisiacimi právnymi

predpismi. Návrh je v súlade so zadaním. ktoré bob schválené uznesením mestského

zastupiteľstva. Jeho rozsah je v súlade s *12 vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a

územnopiánovacej dokumentácii. Obsahuje textovú a graflckú časť, smernú a záväznú Časť.

Závázná časť je navrhovaná na vyhIásenie všeobecne záväznýrn predpisom. čo je v súlade s

*13 stavebného zákona. Na základe uvedených skutočností Okľesný úrad Žilina súhlasi

s predloženým návrhom, odporúča mestu Liptovský Mikuláš, aby v súlade s ustanovením *26
stavebného zákona schválil predrnetný návrh a vyhlásil záváznú časť návrhu všeobecne

záváznÝm nariadením.“
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Mgr. Šufliarská — podFa zákona o obecnom zriadení je jednou z kompetencií mestského
zastupiteľstva aj schval‘ovanie územného plánu. Na to, aby sa mohli poslanci v prípade takého
dóležitého dokumentu kompetentne rozhodnút‘, je potrebné prerokovat‘ ho v komisiách
mestského zastupiteľstva. Poukázala na to. že nieje možné čítať stovky strán doma po nociach
a odporúčanie prednostkv MsU. že otázky hudú zodpovedané v rozprave na zastupiteľstve
počas niekoFkých minút. považuje za scestné. Práve v takejto dóležitej a rozsiahlej záležitosti
sa prejavuje. ako inštitút mestských komisií veľmi chýba. Uzemný plán by mal byť
koncepčnm plánom do hudúcnosti rak. aby neodrážal iha riešenie aktuálnych problémov. ale
bol ucelenou a koncepčnou víziou.

gkerová — poprosila predkladatel‘ku, aby stručne ozrejmila, čo je obsahom jednotlivých

predkladaných zmien, nakoľko v mestskom zastupiteľstve sú aj poslanci. ktorí ešte územný
plán v minulosti neschval‘ovali a nevedia presne, ako tento proces prebieha.

Mg1tan — poukázal na to. že od poslancov sa požaduje, aby sa narýchlo rozhodlo
o osemnástich zmenách, čo považuje za nonsens.

Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta — uviedla. že materiál bol
verejne prerokovaný. zverejnený na webovej stránke viac ako mesiac a ten. kto mal naoza
záujem, mohol prísf na verejné prerokovanie. kde sa podrobne o každej lokalire diskutovalo.

jgjerová —jej návrh o prezentácii materiálu má za ciď poslancom priblfžiť, ktorých zmien
sa konkrétne týka.

Ing. Blcháč, PhD. — zdóraznil. že sa neschvaľuje územný plán. ale znieny a doplnky k tomuto
územnému plánu. Materiál mali poslanci k dispozicii na zasadnutf. keď sa zmeny a dopinky
schvaFovali ako zadanie. Ak ich jednotlivé časti návrhu zaujímaii. mali prísť na verejné
prerokovanie. Pokiaľ sa chcú poslanci sústredit‘ na prácu pre mesto. nemaii by brániť jeho
rozvoj U.

1n2. arch. Marek Adamczak, hlavný riešiteľ a autor návrhu .‚Ůzemného plánu mesta Liptovský

Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 6 — návrh“ — priblížil jednotlivé navrhované zmeny. pričom
okrem mého poukázal na to, že zmena Č. 5 sa dotýka dvoch území v mestskej časti Palúdzka

a vyplýva z petície občanova z uznesenia mestského zastupiteľstva. Zmena reguiácie sa dotýka
zmeny ntaximáinej výšky zástavby, zmeny maximálnej miery zastavanosti a zvýšenia dórazu
na zač)enenie novej zástavby do lokality.

Ing. Juraj Mlvnarčík. zástupca vlastníkov pozemkov v itt. Č. Palúdzka — uviedoh že je rodákom

i dlhoročným obyvateľom mestskej časti Palúdzka a chce timočiť názor dvoch spoluobčanov.

ktorf sa prihiásili do diskusie. ale z dóvodu pracovnej cesty sa nemohli zúčastniť tohto
zasadnutia. Podorkol, že tak ako bob prezenTované. zmeny územného plánu majú
zabezpečovat‘ územný rozvoj danej lokality atomu sa prispósobujú reguiatívy. Napríklad

COOP jednota na Podhrczinách nepotrebuje 9 nadzemných podlaží. stačia jej 2 nadzemné

podlažia. ale chce 90 % zastavanosť. Zdóraznil, že Zmenu č. 5 pripravili 3 navrhovatelia. ktorí

majú spoločné to. že všetci traja majú výstavbu ukončenú, teda na ich pozemky sa to už

nevzt‘ahuje, ale vedľa ich pozemkov sú nezastavané parcely, teda na tieto sa to už bude
vzt‘ahovaC. V navrhovanej zmene ide o to, že:
—* zasahuje 2 rozsiahle územia od Kauflandu až po evanjelický kostoi — 424 parciel

— zavádza regulatív 1 nadzemného podlažia pre všerky stavby. aj rodinné domy
—* v tvára 2 kategórie vlastnikov. tých Čo móžu využívať 2 NP a tých, ktori už nebudťi ntócť
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—÷ samozrejme tým. ktorí už nebudú mócť postavit‘ 2 NP, bude znížená cena pozemku

— porušuje tým právo na ochranu rovnosti vlastníkov
nerešpektuje zástavbu v Území.
Uviedol, že spoluobčania, ktorí ho požiadali o prezentovanie ich názoru, majú parcely

v danom území, ktoré si kúpili v legitímnom očakávaní využitia dvoch nadzenwých podlaží —

takýje stav. Ideo pozemky na Okružnej ulici (hned‘ za mostom pri Demänovke). kde má jeden

z nich 360 m2 a druhý o niečo viac. neposavia však nič. pretože podl‘a tejto zmeny UP by mohli

realizovať lenjednopodlažnú výstavbu. Co sa týka regulatívujedného nadzemného podlažia.

tento sa v zastavaných častiach Liptovského Mikuláša. v okolitých obciach. ani napr. v meste

Ružomberok ajeho okolí nenachádza. Tento návrh nic je v prindpe ani odóvodnený — ako

jediný dóvod bol uvedený ten, že poslanci odsúhlasili spracovanie zmien UP.
Podotkol, že presne v takejto veci už rozhodol Ustavný súd, kde vo výrokovej časti sújasne

vymedzené okolnosti, kedy móže samospráva obmedzit‘ majiteľov pozemkov na ich

vlasiníckom práve. Mčže tak urobiť iba vo výnimočnch prípadoch z ústavne legitímnych

dóvodov, v nevyhnutnej miere najšetrnejším možným spósohom vedúcim k zamýšl‘anému

cieľu a nediskriminačným spósobom. iba na základe zákona. Toto rozhodnutie Ustavného súdu

SR je judikatívne — záväzné pre všetky orgány štátnej správy aj súd. Nejde však o tento prípad.

to znamená, že mesto nemóže vymedziť 400 parciel na jednopodlažné stavby a ľuďom. kiorí si

pozemky kúpili a chcú si na nich postaviť rodinné domy, povedať, že poslanci takto rozhodli.

Na záver zdóraznil, že ide o neprípustný zásah do vlastníckych práv stoviek občanov a že

nielen títo dvaja občania sa budú brániť a podniknú, čo im zákon umožňuje. Vyzval preto

poslancov MsZ. aby týmto nezmyselným návrhom troch osób nezat‘ahovali mesto do budúcich

sporov.

JUDr. Tomáš Martaus, zástupca obyvateľov — uviedol. že predošlé vstúpenie bob vystúpením

investora a biznismena. ktoi prichádza do tichej jednosmernej ulice s plánom podnikať —

prevádzkovať trojpodlažný penzión. Rád by prehovoril za ohvvateľov priľahlých ulíc. ktorí si

želajú žiť v pokoji. Všetky dotknuté orgány štátnej správy konštatovali. že daný návrh zmeny

územného plánuje v súlade s právnymi predpismi a preto poprosil poslancov. aby ho podporiti.

Mur. Kultan — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— časti L berie na vedomie“ a fl ‚.konštatuje“ ako celok — bez zmeny — (1 poslancov za, I

sa zdržal hlasovania. 10 nehlasovali);
— časti I. ‚berie na vedomie“ a II ..konštatuje“ — opakované hlasovanie na základe výhrady

poslankyne Mgr. Dvorščákovej (technický problém pri prvom hlasovaní)
— návrh

neschválený (9 poslancov za, 14 nehlasovali);
schval‘ovacia čast‘:

— bod II/l — bez zmeny — návrh neschválený (10 poslancov za, H nehlasovali);

— bod 11/2 — bez zmeny — návrh neschválený (10 poslancov za, 13 nehlasovali);

— bod 11/3 — bez zmeny — návrh neschválený (10 poslancov za. 13 nehlasovali).

1n2. Blcháč. PhD. — predložil na hlasovanie návrh VZN k zmenám a doplnkom Č. 6 územnébo

plánu mesta — ako celok.

Mestské zastupiteľstvo návrh všeobecne záväzného nariadenia neschválilo (10 poslancov

za, 13 nehlasovali).
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7/ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH INVENTARJZÁCIE MAJETKU A ZÁVÁZKOV

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ORGANIZÁCIÍ, KTORÝCH JE

ZRIAĎOVATEĽOM, KU DŇU 31. 12. 2019

Správu predložita PhDr. Marcela Jašková, vedúca flnančného odboru MsU. Uviedla, že
k 31. decembru 2019 bota vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov mesta Liptovský Mikuláš v súlade SO zákonom 431/2002 o účtovníctve v znení

neskorších predpisov. 4. novembra 2019 vydal primátor mesta príkazn list č. 12/2019. ktohm

prikázal vvkonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a závázkov mesta

Liptovský Mikuláš a príkazný tist Č. 11/2019, ktoiým prikázal vykonat‘ inventarizáciu majetku

a záväzkov a rozdielu majetku a závázkov rozpočtovým a prispevkovým organizáciám v

zriad‘ovateľskej pósobnosti mesta. Výsledky fyzického stavu majetku z čiastkových

inventarizačných zápisov boli porovnané s účtovným stavom majetku. Rovnakým spósobom
boli porovnávané i výsledky inventarizačných zápisov príspevkových a rozpočtových

organizácii mesta Liptovský Mikuláš. Porovnaním fyzického a účtovného stavu majetku mesta

nebol zistený prchvtok ani manko na majetku.
Na základe výsledkov inventarizácie móže skonštatovať. že stav majetku a záväzkov

mesta Liptovský Mikuláš vrátane jeho rozpočtových a príspevko\Ých organizácií ho] k 31. 12.

2O9 nasledovný: majetok v netto hodnote ponížený o odpisy a oprávky 129 669 114.56 E.
závázky + časové rozlíšenie 67 219 886,70 €‚ rozdiet majetku a závázkov 62 449 227.86 E.

V porovnaní s rokom 2018 sa dlhodobý nehmotný majetok zvýšil o 12 436,70 E. dlhodobý

hmotný majetok sa zvýšil o I 278 565,38 €‚ dlhodobý finančný majetok sa zvýšil o 268
772,00 E, zásoby sa zvýšili o 4963,84 E. dlhodobé a krátkodobé pohľadávky poklesli o 231

312.66 E a stav finančných účtov sa znížit o 464 595.33 E. Súčasťou návrhu je ..Správa o

výsledkoch inventarizácie majetku a závázkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií. ktorých

je zriaďovateľom ku dňu 31. decembru 2019“ a obsahuje podrobný rozpis majetku a záväzkov

mesta ajebo rozpočtových a príspevkových organizácii.

Mgr. Kultan — predložil na htasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za, I sa zdržul hlasovania).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 31/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

8/ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA K PRIJATIU ÚVERU

NA REALIZÁCHJ PROJEKTU SALUTE - INTEGROVANÉ RIABENIE

ŽIVOTNÉHO PROSTREDJA PROSTREDNÍCTVOM MALÝCH ZELENÝCH

LOKALÍT V URBAN[ZOVANOM PROSTREBĺ“

Správu predložil Mgr. Martin Alušic. hlavný kontrolór mesta. Uviedol. že uvedený úver

sa podľa zákona nezapočítava do dbhovej služby mesta, nakoľko sa týka prostriedkov

poskytnutých Európskou úniou. Celková suma dlhu mesta po odpočítaní úverov zo Státneho

fondu rozvoja bývania podřa *17 ods. 8 zákona č.583/2004 je k 30. aprílu 2020 vo výške 5

688 5 15.70 E. Čo predstavuje 20,30% skutočných bežných príjmov roku 2019.

Mgr. Šutliarská — nic je potrebné polemizovať o tom. čije budovanie malých zelených bokatít

v urbanizovanom prostredí prospešné. Pri súčasnej situácii však nabáda na zamyslenie sa pri

reatizácii takýchto projektov a malo by sa s rozvahou vyberať, čo je prioritou a čo sa móže

odsunúť na neskoršiu realizáciu. K vyjadreniu hlavného kontrolóra podotkla, že by v situácii

poklesu ekonomiky o 10 % očakávala. že bude mestské zastupitel‘stvo nabádal‘ k väčšej

opatrnosti v otázkach nakladania s finančnými prostriedkami.
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gjultai — upozornil, že okrem dlhov, kioré sa vykaztú v d]hovej s]užbe a sú ofkiálne. má
mesto aj záväzky, ktoré sa z určitých dávodov nezapočítavajú do dlhovej služby, ale stále sú to
záväzky mesta a sú veľmi vysoké — futbalový štadión, rekonštrukcie miestnych komunikácií

a FJN.M.O.S.. as. Prípadnou zmenou legislatívy sa móžu zrazu začať počítať do dlhovej

služby. Zároveň akonáhle poklesnú príjmy mesta. čo sa očakáva. micra dlhu sa výrazne zvýši.

L. Trizna — vystúpenie Mgr. Šufliarskej označil za tiasko a poukázal na to. že projekt

..SALUTE“ je medzinárodným projektom. do ktorého je zapojených viacero zahraničných

miest a organizácií. V tejto súvislosti požiadal o v\jadrenie Ing. Kormaníkovú.

Ing. Cukerová — poukázala na pochybenia L. Triznu z minulosti a dokonca aj v situácii, keď

bol predkladatel‘om materiálu.

Mgr. Martin Alušic. hlavný kontrolór mesta — aj v pripade, že by záväzky mesta, ktoré Mgr.

Kultan spomina. boži započítavané do džhovej služby. mesto by splňalo všetky limity a mohlo

by si tento úver zobrať.

jpgjana Kormaniková. vedúca oddelenia projektového manažmentu — uviedla. že projekt

„SALUIE“ je veľkým závázkom voči partnerom projektu z piatich röznych krajin a partnerská

zmluva už bola schválená v apríli 2019. Hoci pre mesto by boto výhodnejšie z projektu

vystúpiť, nieje to už možné. Projekt má byť dokončený do marca 2021 a mestu nezostáva nič

mé, ako projekt zrealizovať.

Mar. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmenv.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (22 poslancov za. sa zdržal hlasovania).

Lznesenie bob prijaté pod čfslom 32/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

9/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK A FINANCUJÚCEJ BANKY

K PREKLENOVACIEMU ÚVERU NA REALIZÁCIU PROJEKTU „SALUTE -

INTEGRO VANĚ RIADENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PROSTREDNÍCTVONI MALÝCH ZELENÝCH LOKALÍT

V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ“

Správu predíožila PhDr. Marcela Jašková. vedťtca flnančného odboru Msú. Uviedla. že

ide o preklenovací úver a keď budú mestu zrefundované príspevky. tak bude \‘yplatený. Mesto

Liptovský Mikuláš je partnerom projektu „SALUTE4CE — Integrované riadenie životného

proslredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci

‚Yrogramu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020“. Schválená výška

celkových oprávnených výdavkov projektuje v hodnote 215 675 € z toho ERDF tvorí 85% a

15% sú vlastné finančné prostriedky vo výške 32352 €. Mesto Liptovský Mikuláš plánuje

tinancovať časť realizácie projektu z úverových prostriedkov — preklenovací úver so

splatnosťou 18 mesiacov vo výške 13 050 E. Projekt musí byt‘ ukončený do marca 2022.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnuti 23. apríla 2020 schválilo rozpočet na rok 2020 a

roky 2021-2022, ktorého súčasťouje aj tento projekt. Návrh na schválenie zmluvy o partnerstve

na realizáciu projektu bol schválený uznesením č. 20ĺ2019 1. apríla 2019. Aby mesto

zabezpečilo financovanie realizácie projektu, boli oslovené tri banky, ktoré predložili

indikntívne ponuky flnancovania na úverový rámec vo výške 113 050 E. Po prepočtoch

najvhodnejšiu ponukii predložila Všeobecná úverová banka. as.
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Mgr. Šufliarská — predložila pozrneňujúci návrh. aby sav bode IV. pövodný text označit ako 1

a bol doplnený nový bod 2 v znení „odporúča primátorovi mesta predložit‘ na najhližšie

rokovanie mestského zastupitel‘stva zoznam všetkých podaných žiadostí na získanie externých
finančn‘ch zdrojov a stým spojených prípadnch finančných spoluúčastí mesta:‘ Dóvodomje.

aby poslanci mali prehľad o tom. do akých projektovje mesto zapojené a aké množstvo financií

si to vyžaduje.

Inu. Cukerová — sptala sa Mgr. Šufliarskej. či požaduje preclloženie návrhov všetkých

projektov. pri ktorých sa vyžaduje financovanie z externých zdrojov.

Ing. Čefo — spýtal sa E. Triznu. či by nechcel Mgr. Šufliarsku požiadať o ospravedlnenie

v súvislosti s jeho vyjadrením o fiasku.

Ing. Blcháč. PhD. — uviedol. že Ing. Čefo mal diskutovať k vystúpeniu Mgr. Šufliarskej. nic

k vyjadreniu f. Trimu. Sptal sa Mgr. Muška, či má Ing. Čefo vo svoej fbktickej poznámke

reagovat K vystúpeniu Mgr. Sufliarskei alebo k vvjadreniu C. Triznu

Mgr. Alušic — uviedol. že zasadnutiu by pomohla miernejšia atmosféra. Rokovací poriadok

hovorí. že pokiaľ sa diskutujúci odkloní od témy. predsedajúci ho na to upozorní. neskór mu
móže dokonca odňať slovo. Predsedajúci nesmie kotnentovať vystťtpenia poslancov. má právo

na záverečné slovo.

Ing. Urbanovič bol by rád, keby sa návrh preklenovacieho úveru podarilo schváliť. nakoľko
samotný projckt bol už schválený minulý rok. Ako poslanec za sídlisko Podbreziny sa zúčastnil

stretnutia. na ktoroni sa ohčania o tento projekt aktívne zaujímali a prajú si zveľaďovať okolité
prostredie.

Inu. Cukciová — poznamenala. že projekt je už schválený aje zaraden v rozpočte vrátane

spósobu jeho financovania. Teraz sa schval‘ujú len podmienky a finaneujúca banka.

MUDr. Barok - uviedol. že na jednom zo stretnutí s obyvaĺeľnu sa nešila otázka. či bude
zrealizovaný vysoký alebo nízky můr, pričom obyvatelia sa vyjadrili proti vysokému můru
kvóli vlhkosti.

Ing. Korrnaníková — uviedla že na základe pripomienok obyvateľov sa výška múru znížila.

Inu. Urhanovič — podotkot. že MUDr. Barok nereagoval na jeho vystúpenie.

Mgr. Kultan predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— časti 1. .konšiatuje“ a II. ‚.herie na vedomie“ ako celok — bez zmenv — návrhjednom\ seľne
schválený (23 poslancov za);

— pozmeňujúci návrh Mgr. Šufliarskej — v časti IV. póvodný text označiť ako 1 a doplniť nový

bod 2 vo vyššie uvedenom znení — návrh schválený (14 poslancov za, 5 sa zdržali hlasovania,

4 nehlasovali);
— časť 111. „schvaľuje“ — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za);
— čast‘ IV. ..odporúča“ — s prijatým pozmeňujúcim návrhoni — návrh schválený (21 poslancov

za. 2 nehlasovali),

Uznesenie bob prijaté pod číslom 33/2020. Obsah uzneseniaje prílobou tejto zápisnice.
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10/ SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENÍ, V KTORÝCH MÁ MESTO LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ ÚČASt, ZA ROK 2019

Správu predložii Ľuboš Trizna. zástupca primátora mesta. Podotkol. že Liptovská

regionálna rozvojová agentúra bola založená v roku 2007 a v predošlom roku nerealizovala

žiadne aktivity. Vzhľadorn k tornu, že dlhodobo nie sú realizované žiadne aktivity a združenie

už neplní svoj účel, mesto Liptovský Mikuláš navrhne oszatným členom združenia ukončenie

jeho činnosti a výmaz z príslušného registra.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteřstvo predbžen návrh schválilo (16 poslancov za. 6 nehlasovali).

IJznesenie bob prijaté pod čís]orn 34/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

11/ SPRÁVA O REALIZÁCII PROJEKTOV Z PARTICIPATÍVNEHO

ROZPOČTU MESTA (PTR), ZABEZPEČOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM

GESTOROV ROZPOČTU V ROKU 2019

Správu predložil Ing. Matej Géci, hlavný koordinátor PTR. Uviedol. že partieipatívny

rozpočet sa okrem tohto roka, keď sa nernohol realizovať kvóli neorganizovaniu verejných

zvažovaní, ako rnyšlienka osvedčil a bob prefinancovaných 16 projektov s tým, že jeden

projekt sa nerealizoval z důvodu, že o to požiadala úspešná žiadaterka. Rozpočet bol naplnený

na úrovni príbližne 95%.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predbožený návrh schválilo (17 postancov za. 5 nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 35/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

12/ SPRÁVA O STAVE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V PÓSOBNOSTJ

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2019

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru životného prostredia, dopravy

a výstavby MsU. Uviedol, že správa ponúka prehl‘ad o tvorbe kornunálneho odpadu,

výsledkoch dosiahnutých v zherných dvoroch. triediacej hale. kornpostovacom zariadení.

Obsahuje tiež súhrn výdavkov na prevádzku týchto zariadení a údržbu skládky vo \‘eternej

Porube, súhrn kapitálovÝch výdavkov a hodnotenie plnenia separácie odpadov. Prvkiát boba

dosiahnutá výška separácie viac ako 50 %‚ pričom množstvo komunálnyeh odpadov. kioré sa

v minubom roku vyprodukovali a skládkovali, sa drží dlhodobo na zhruba rovnakej úrovni.

Vd‘aka vhodným podmienkam a informačnej kampani sa separuje viac, čo sa následne

prejavuje na nákladoch mesta na skládkovanie odpadov.

Mr. Kultan — požiadab o inforrnáciu, aké sú ročné náklady na odpadové hospodárstvo a koľko

mesto ročne vyberie na dani za odpad.

Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia, dopravy a výstavby MsÚ — tento

údaj nevie poskytnúť okamžite, ide však o stratu približne na úrovni 300 000— 400 000 €.
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Ing. Blcháč. PhD. — podotkot. že mesto si spravilo prehľad o výške daní v porovnateľných

slovenských mesách a Liptovský Mikuláš sa nachádza niekde uprostred. Mesto zvyšuje

absolútne množstvo vybraných daní, nic však samotné sadzby. V prípade poplatku za
komunálny odpad sa nachádza hlboko pod priernerom a v tejto súvislosti bude na septembrové

zasadnutie predložen návrh VZN. v ktorom sa určí nová vÝška poplatkU na rok 2021

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 poslancov za. I nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 36/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

13/ ZMLUVA O SPRÁVE, PREVÁDZKE A UŽÍVANÍ MAJETKU - NABÍJACIA

STANICA PRE ELEKTRiCKÉ BICYKLE

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru životného prostredia. dopravy

a výstavby MsU. Uviedol. že ide o návrh zmluvy medzi mestom a oblastnou organizáciou

cestovného ruchu, ktorá získala dotáciu na realizáciu nabíjacích staníc pre elektrobicykle.

Mesto sa s organizáciou dohodlo, že by jednu z týchto stank umiestnilo pri fontáne

Metamorfózy a bude sa o ňu starat‘. Toto miesto bob vybrané na základe viacerých kritérií

vrátane toho, že ide o mestský pozemok. je zabezpečený prívod elektrickej energie a ide

o turisticky obFúhené miesto. ktorým navyše vedie cyklotrasa. Poukázal na to. že nabíjacia

stanka nic je obmedzujůcim prvkom pre okolité prieston‘. hoci majitel‘ blízkej nehnuteb‘nosti

proti tejto nabíjacej stanice bojuje. pretože sa cíti obmedzený vo svojich právach. S dotknutým

majiteľom mali stretnutie poslanci, on však naň nebol pozvaný a preto vvužíva aspoň túto

možnost‘ na vysvet]enie situácie.

Mgr. Kultan — na predmetné stretnutie bol pozvaný. Poukázal na to. že neexistuje zákonná

povinnost‘, podl‘a ktorej by mesto malo informovat‘ o svojom zámere. no bob by slušné daném Li

majitel‘ovi situáciu vysvetliť a vypočut‘ si jeho pripornienky. Podľa jeho názoru zlyhala

komunikácia zo strany mesta a požiadal, aby sav budúcnosti v podobných situáciách s občanmi

komunikovalo. Majiteľom hol upozornený. že nabíjacia stanica je de facto Čiernou stavbou.

nakol‘ko nebola splnená ohlasovacia povinnosf.

Ing. Cukerová — nabíjacia stanica je už na svojorn mieste a spýtala sa, čo by sa stalo. keby

zmluva nebola schválená a aké postihy by z toho mestu hrozili.

Mgr. Šufliarská — aj ona sa zúčastnila stretnutia s daným rnajiteľom, pričom poukázala na to.

že pokiaľ sú všetky terasy v letnom období využívané, má problém dostat‘ sa k svojej

nehnuteľnosli. NespochvbĎuje pozitiva nabíjacej stanice, ale poukázala na to, že pokiaF by sa

niajitcF rozhodol nehnuteFnosť prenajat‘ nejakej kaviarni. tá by nemohla vvužívať letná terasu.

keďže by v tom bránila nabíjacia stanica.

L Trizna — uviedol. že nabíjaciu stanicu vybudovalo mesto na svojom pozemku a v prospech

obyvateľov a turistov, aby svojim umiestnením slúžila čo najváčšiemu počtu záujemcov.

Mgr. Šufliarská — poukázala na to, že cyklochodník vedie druhou stranou nántestia a nic

v blízkosti miesta. kde je umiestnená nabíjacia stanica. Mesto by sa malo snažit‘ o komunikáciu

s vlastníkmi pril‘ahlÝch nehnutel‘ností, aby nebol dotknutý výkon ich vlastníckeho práva.
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Ing. Lenyel — nabíjacia stanka potrebuje zdroj elektrickej energie a takých miest je v pešej

zóne pať alebo šesť. Mesto vybralo lokalitu, na ktorej bude mat‘ niajiteľ bicykta svoj hicykel

stále pod dohľadom. Mesto nemá informáciu o tom. že by nabíjacia stanica bola Čiernou

stavbou. Zodpovednosť nesie oblastná organizácia cestovného ruchu, podl‘a ktorej neholo
potrehné žiadne povolenie. Prípadnému dodatoČnému oh]áseniu stavby by však nernalo nič

brániť.

ln.. Btcháč. PhD. — podotkol. že ideo majetok oblastnej organizácie cestovného ruchu a pokiar
vznikne spor s umiestnením nabfjacej stanice, táju móže presunúť na ině miesto.

Mgr. Kultan — predtožil na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— čast‘ I. „schval‘uje“ — bez zmeny — návrh schválený (16 poslancov za, 7 nehlasovati);

— časť II. „odpoľúča“ — bez zmeny — návrh schválený (17 poslancov za. 1 sa zdržnl hlasovania.

5 nehlasovati).

Idznesenie bob prijaté pod Číslom 37/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

14/ VZN Č /2020/VZN, KTORÝM SA MENt A DOPLŇA VZN Č. 1/2018/VZN

O TRHOVOM PORIADKU A PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV

A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVOM MIESTE - PRÍLEŽITOSTNÉ

TRHY A AMBULANTNÝ PREDAJ NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ (TRHOVÝ PORIADOK)

Návrh predbožil Ing. Gabriel Lengvel. vedúci odboru životného prostredia. dopravy

a výstavby MslJ. Informoval, že toto VZN reaguje na žiadost‘ spobočnosti Maladinovo. s. r. o..

ktorá požiadala mesto o zaradenie priestorov, ktoré by chcela využiť ako trhové miesto

(trhovisko). do tohto VZN, aby tam mohla následne vykonávat‘ trhovú činnost‘. Jedná sa

o bokatitu na druhej strane cesty oproti aquaparku, kde sa stavajú apartmánové domy aje tam

priestor na vybudovanie takéhoto zariadenia, ktoré by bob v prospech turistického ruchu

a podpory tejto lokality ako atraktívnej v rámci Liptova.

Ing. Blcháč. PhD. — dal hlasovať o predloženom návrhu VZN — bez zrneny.

Mestské zastupiteFsivo návrh všeobecne záväzného nariadenia neschválilo (12 poslancov

za, S sa zdržali hlasovania 3 nehtasovali).

151 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉHO NARIADENIA Č. .../2O2OIVZN,

KTORÝM SA MENÍ A DOPÍ.JŇA VZN Č. S/2O16JVZN O NAKLADANÍ

S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI

NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia. dopravy

a výstavby MsIJ. Uviedol, že návrh tohto VZN reagte na súčasné tegislatívne zmeny. ktoré

riešia okrem drobných zrnien pomerne dóležitú vec. ato, že od 1. 7. 2020 nadobudne účinnosť

novela zákona, podľa ktorej bude komunálnym odpadom nielen zmesový odpad a oddelene

vyzbieraný odpad z domácností, ale aj z mých zdrojov. t. j. od podnikateľských subjektov.

ZatiaF nic sú jasné podmienky. pretože ešte nebo)a vydaná vyhláška, ale napriek tornu obce
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a niestá musia mať k I 7. 2020 toto vo \ZN zapracované. K ďalším zmenám patrí sprcsnenie

zodpovednosti za nakladanie s komunálnym odpadorn, ktorýje uktadaný k zbemým nádobám.

Pomerne často sa vyskytuje jay vzniku tzv. „čiernych skládok“ pri klasických kontajnerovýcti

hniezdach a mesto s tým má následne problémy — v zmysle tohto VZN to bude možné
považovat‘ za priestupok. Dalej sa VZN zaoberá zmenou intervalu zheru biologicky

rozložiteľných odpadov. ktorý sa na základe dopytu ohyvatel‘ov mení z dvojtýždňového na
týždenný interval. Potvrdil, že najmň vjarných mesiacoch je potreba zvšiť intenzitu. aby

mesto tommo dopytu vyhovelo. Takisto ide o spresnenie biologicky rozložiteFných odpadov.

ktoré možno ukladať do hnedých odpadových nádob, ktoré boli dodané do rodinných domov

prcd 2 rokmi.

iiig,lcháč. PhD. — dal hlasovat‘ o predloženom návrhu VZN — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (23 poslancov za. nehlasoval).

Všeobecne záväzné nariadenie holo prijaté pod číslom 5/2O2OIVZN.

16/ NÁVRH ZMIEN PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO

KONTROLÓRA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA I. POLROK 2020

A NÁVR[I PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI IILAVNÉHO KONTROLÓRA

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA II. POLROK 2020

Návrh predložil Mgr. Martin Alušic. hlavný kontrolór mesta.

Na úvod upozornil na hlasovanie k „Návrhu na predaj prebytočného majetku. prenechanie

majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta“, kde pri hlasovaní o bode č.
11t24 dvaja poslanci neboli prítornní v rokovacej miestnosti, ale hlasovacie karty mali zasunuté

v htasovacom zariadení, čím sa podľa jeho názoru mení pomer pri hlasovaní.

K predloženému materiálu Mgr. Martin Atušic, hlavný kontrolór mesta uviedol. že čo sa
týka I. polroka. navrhované zmenv vychádzajú z toho, že bývalý hlavný kontrolór sa vzdal
svojej Funkcie a teda schvátený plán aj vzhFadom na dáturn voľby nového hlavného kontrolóra

nebolo možné dodržaf. Aby póvodné uznesenie nebolo považované za nesplnené. navrhuje

uvedené zmeny. Zároveň navrhuje schváliť plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok tak.

ako je uvedený v predloženom texte,

Mur. Kuttan — navrhol do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok doplnit‘ ako bod Č. 4 kontrolu

pod názvom ‚.Spósob fnancovania rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran“.

Pripomenul predchádzajúce niekoľkonásobné diskusie o tom, že je potrebné dofinancovať

práce naviac na f‘utbalovom štadióne MFK Tatran. Jednalo sa o 140 tis. € a primátor mesta

opakovane presadzoval zobratie úveru. ale poslanci nakoniec presadili f‘tnancovanie

z rezervného fondu. Bývalý hlavný kontrolór PhDr. Jozef Fiedor sa vtedy vyjadril. že návrh

vedenia mestaje nezmyselný a mestské zastupiteľsivo hov žiadnom prfpade nemóže sehváliť.

leho je protizákonný. Až na základe toho boto prijaté a podpísané uznesenie O tom, že mesto

túto akciu uskutoční z vlastných zdrojov, t. j. z rezervného fondu. Je potrebné si uvedomiť, že

rovnakým princípomje schválený aj póvodný úver na rekonštrukciu futbalového štadióna MFK

Tatran. preto požiadal hlavného kontrotóra. aby to preveril, t. zn., aby si túto vec zaradil do

plánu kontrol. V prípade, že by bol problém túto kontrolu časovo stihnút‘, ked‘že nejde o súrnu

záležitosť. bude mať kontrotór možnost‘ kedykofvek požiadať o predlženie termínu.
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Ing. Čef‘o — pokiaľ ide len o presun tejto kontroly na druhý polrok. s predloženým návrhom
súhlasí,

1112, Blcháč. PhD. — podotkol. že mesto má viacero súrnych vecí; on má taktiež v pláne požiadať
hlavného kontrotóra v zmysle zákona Č. 369/1 990 Zb. v platnorn znení o vykonanic určitých

kontrol, bude teda na zváženie. ako bude možné všetky kontroly časovo zvládnuť.

Mur._Kultan — predložil na hlaso\-anie jednotlivé návrhy:

— poznwúujúci návrh Mgr. Kultana — doplnit‘ do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
kontrolu pod bodom Č. 4 v zneni „Spčsob Financovania rekonštrukcie Futbalového štadióna

MFK Tatran“ — schválený (13 poslancov za, 3 proti, 2 sa zdržali hlasovania, 6 nehlasovali);

schval‘ovacia časť:
— bod l/l — bez zmeny — návrh schválený (23 poslancov za, 1 nehlasoval);

— bod 1/2 — s doplnenínl — návrh schválený (16 poslancov za. 2 proti. 2 sa zdržali hlasovania.

3 nehlasovati):
— časti II. ..poveruje‘ a III ..‚ruší — bez zrneny — návrh schválený (22 poslancov za- 1

nehlasoval);

Uznesenie holo pri jaté pod čfslonl 38/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

17/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY: KONTROLA POKLADNIČNÝCH

OPERÁCIÍ, DOKUMENTÁCIE POKLADNIČNÝCH OPERÁCIĺ,

POKLADNIČNÉHO ZOSTATKU KU DŇU ZAČATIA KONTROLY,
\‘YKONÁVANIE ZÁKLADNEJ FINANČNEJ KONTROLY, REALIZOVANÉ

ROZPOČTOVÉ ZMENYI POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV

Správu predložil Mgr. Martin Atušic. hlavný kontrolór mesta. liviedol. že túto kontrolu

vykonal ešte predchádzajúci kontrolór PhDr. Fiedor. Jej závery a opatrenia sú uvedené v Iextez
všetky opau-enia holi kontrolovaným subjektom vykonané v stanovenej lehote.

Mgr. Kuttan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (19 poslancov za. 2 sazdržalihlasovania,

2 nehlasovali). Uznesenie holo prijaté pod číslom 39/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

18/ ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA K NÁVRHU

ZÁVEREČNÉJIO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2019

Správu predložit Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta. Uviedol. že predtožený

záverečný účet je spracovaný prehl‘adne. v adekvátnom rozsahu. v súlade s platnou legislativou

a poskytuje ucelený, reálny a podrobný obraz o finančnom hospodárení mesta v roku 2019.

Upozornil, že v záverečnej časti uviedol niekol‘ko poznámok, ktoré sa týkali hlavne poplatku

za odpad. o ktorom bude MsZ pravdepodobne rozhodovat‘ na jeseň. Jde o bežný problém

vzacerých miest. že rozdiel medii poplatkom a nákladmi je v neprospech nákladov. Do

budúcnosti by ocenil. keby útvar hlavného kontrotóra poznal názor na spósob nakladania

s rozpočtom jednak zo strany manažmentu mesta ajednak zo strany jednotlivých odborných
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pracovníkov. Tento slovný komentár by mohol byť pre budúcnosť jeli ambíciou. Fo by mohlo

aj íepšie vysvetttt tú okolnosť, na ktorú upozornil, že je príliš veľký rozdiel medzi kapitálovým

rozpočtom ajeho nízkym plnením, čo bob spósobené najmá euroFondami. Dóvody, ktoré vjedu

ku konkrétnemu nízkemu plneniu, by mali byt‘ súčasťou tohto komentára. Zrejnie

najzávažnejšou poznámkou, ktorú uviedol, sú zmeny rozpočtu. Keďže doteraz nebol účastný

diskusií v rámci mesta jednak o kompetenciách ajednak o zmenách rozpočtu a spósobe ich

vykonávania. po preštudovaní zásad, ktorými sa mesto riadi. zdčraznil. že považuje za
absolútne nevyhnutné. aby tieto zásady boli precizované tak. aby jednoznačne kompetencie

jednotlivých orgánov mesta resp. rozpočtových organizácií stanovovali. Myslí si. že v prvom
raJc by mal byť záujem na strane rnesrského úradu. pretože ten, kto využfva tieto zásady proti

všeobecnému pravidlu, že rozpočet ajeho zmeny schvaľuje mestské zastupiteľstvo,je primátor,

resp. riaditelia rozpočtových organizácií a pokiat‘ mestské zastupiteľstvo neschváti

precizovanie resp. vysvetlenie jednotlivých kompetencií, mohlo by to v budúcnosti ohrozovat‘

práve ieh. Zdóraznil. že bez toho, aby sa tejto diskusie v minulosti zúčastnil, zvolit úplne

prirodzenú zdržanlivosť pri hodnotení toho, či došlo alebo nedošlo k prekročeniujednotlivch

právomocí. pretože pri pochybnostiach sa má vždy prihliadať v prospech pozitívneho záveru

pri hodnotení jednotlivých rozpočtových zmien. Považuje však za potrebné v budúcnosti sa

vrátit k tejto diskusii a čo najskór tieto zásady precizovať tak, aby jednoznačne určovali

jednotlivé pravidlá. Napriek uvedeným výhradám odporučil schvátit‘ záverečný účet bez
výhrad. pretože verí. že táto diskusia povedie k pozitívnemu výsledku.

Mgr. Kultan — na začiatok požiadal o opravu chyby. pretože primátor vykonal 170

rozpočtových zmien a mestské zastupitel‘stvo nie 4, ale 5 zmien. t. j. správny pomerje 170 5.

Toto je dókaz toho, že poslanci sú v podstate len štatistami a sú úplne zbytoční, pretože keď

oni, ktorí majú výlučnú kompetenciu rozhodovaf o rozpočte, definovaná v zákone. vykonajú

len 5 menších rozpočtových zmien a ďalších 170 zniien vykoná primátor. nic je potom nutné.

aby rozpočet schvafovali poslanci. keď o ňom z váčšej časti rozhoduje primátor. Prikláňa sa
k tornu, že ak majú u rozpočte rozhodovať poslanci, móžu prisúdiť primátorovi takO špecitkkú
kompetcnciu. aby sa nemuseli často schádzat‘ na zasadnutiach mestského zastupitel‘stva.

Poukázat na to. že napr. za mesiac máj t. r. vykonal primátor 15 rozpočtových zmien bez

vedomia poslancov. pričom zobral napr. 46 tis. € mládeži (z Hokejových talentov). atd‘.

lna. Btcbáč. PhD. — upozornit Mgr. Kultana. že nediskutuje k téme. pretože sa má vjadrovať

k roku 2019 a nie kroku 2020.

\lr. Kultan — priponienul. že pokiaF sa primátorovi mesta ponechá póvodná komperencia, je
celé mestské zastupiteľstvo úptne zbytočné. Poukázat na predložené stanovisko, kde sa okrem

mého uvádza. že pri jeho vypracovaní sa htavný kontrolór s problémom nesprávneho výkladu

neurčitého textu Zásad stretol pri námatkovej kontrole zmien rozpočtu z 19. 7.. 23. 7., 24. 7..

26. 7.. 29. 7., 30. 7., 1. 8., 2. 8.. 5. 8., 6. 8. 2019. Ak tieto zmeny niekto nepovažuje za veľké.

ide o omyl. pretože nimi bola pokrytá napr. celá investícia rekonštrukcíe a modernizácie ulice

Z. Vrbického vo výške 167 tis. E, Jilemnického ulica a mnohé in Pokiaľ takéto zmeny robí
primátor vo svojej kompetencn. poslanci sú potom v podstate zbytočnL Osobne nezdieľa názor.

že primátor móže rozhodovať O všetkom svojvoľne. ale zdieľa názor, že o základných otázkach

života mesta rozhodujú poslanci, tak akoje to uvedené v zákone.

Ing. Urbanovič zdĎraznil. že Mgr. Kultan opát‘ útočí na Pravidlá rozpočtového hospodárenia

mesta a tým aj na kompetencie primátora. Pripomenul, že tieto Pravidlá si schválilo predošlé

mestské zastupite]‘stvo v roku 2011 a teraz ich poslanci. ktorí za ne hlasovali. kritizujú. Pre
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porovnanie uviedol. že aj predošlý primátor (MUDr. Stafkovský) vykonávat podstatne váčšie
zmeny rozpočtu ako v tom čase robilo mestské zastupiteľstvo.

In. Čefo — súhlasí s Mgr. Kultanom, ktorý tvrdí, že Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta

nic sú dobré a je potrebné ich noveiizovať. Považuje za nehorázne. aby bol pomer rozpočtových

zmien vykonaných primátorom a mestským zastupitet‘stvom 170 5. Co sa týka vedenia

rokovania primátorom mesta. poukázal na jeho rozdietny prístup kjednottivm poslancom —

niektorm odoberá slovo za to. že iba spornenú napr. predchádzajúci rok a mých (napr, Ing.
L!rhanoviča) nechá diskutovat‘ napriek tornu. že spomína ešte volebné ohdobie. kedv ho]
primátorom mesta MUDr. Slafkovský.

L:. Trizna — poznamenat, že zo strany opozičných poslancov ide o opakujúce sa výstupy.
Poukázal na obdobie zo začiatku roka, keď sa predkladal na schválenie rozpočet mesta —

opoziční poslanci opakovane neprišli na zasadnutie mestského zastupiteľstva a následne na
ďalšom. ktorého sa zúčastnili. im zamestnanec mesta (Ing. Košík) pripravil graf od roku 201
— vývoj iozpočtu a vývoj rozpočtových zmien v kompetencii primátora mesta, pričorn počet

vykonaných zmien sa držal na jednej línu. Takisto holo poslancom predložené aj porovnanie

roku2OIQ s rokmi 2014. 2013, 202a20l l.ktorévyvraciatvrdeniaMgr. Kuttana. Na základe
uvedeného považuje vystúpenie Mgr. Kultana len za tendcnčné. aby sa zapáčit verejnosti.

MUDr. Boďa
— k uvádzanému pomeru 170 : Sjc pre ťtptnosť dóležité uviesť. clo akej micľy holi

niektoré z týchto rozpočtových zmien akútne. t. J. ktoré znicsli odklad a ktoré nezniesli odklad.
Dalšia vec je, že pred 3 — 4 mesiacmi sa diskutovalo o Wm, do akej micry znížit‘ kompetencie

primátora. čo sa týka rozpočtových zmien. Výsledkom boto, že keby sa kompctencie primátora

výrazne znížiti, mestské zastupiteľstvo by muselo zasadať oveľa častejšie. Z toho vyp]ýva, že
dóležitý je nielen počet vykonaných rozpočtových zmien. ale do akej micry jednotlivé zrneny
z uvedených 170 zniesti alebo nezniesti odklad.

Ing. Bohák —upozornil hlavného kontrolóra na niektoré veci. ktoré uvádza vo svojej správe. Na

strane 4 je uvedené, že účtovná závierka za rok 2019 a dodržiavanie povinností podl‘a zákona

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítororn. spoločnosťou LEX
AUDIT. spol. s r. o.. Damborského 3, Nitra. Podotko[, že v obchodnom registri je ako
spoločníčka a konateľka v tejto spotočnosti uvedená JUDr. Ing. Alžheta Kováčiková. ktorá
v minulosti bola spoločníčkou s primátororn mesta Ing. Btcháčom v spotočnosti Podholka. as.,
Damhorského 3. Nitra. Uvedenú konateľku považuje za spriaznenú osobu. preto položil otázku.

či takto spriaznená osoba móže vykonávuť audit mesta. Pokladal by za zaujímavé zistiť. či

v každom rneste je takáto prax. že primátor má firmu. ktorá vykonáva audit účtovníctva mesta.

Odporučit htavnému kontrotórovi navrhnúť také opatrenia. aby do hudúcna táto spoločnost‘

nevykonávala audit mesta a aby sa predišlo podobným praktikám.

Ľ. Trizna — pozastavil sa nad tým, že poslanec chce h]avného kontrolóra žiadať. aby zamedzil

uvedenej spoiočnosti vykonávat‘ audit. Podolko]. že spoločnosť sa k tejto činnosti dostala na

základe klasickej súťažc — verejného ohstarávania. Pokiat‘ takúto súťaž opät‘ vyhrá. poslanec

jej nemóže vo vykonávaní tejto činnosti zabránit‘ a zjavne ani hlavný kontrolór nebude mat‘ na

to právo.

Ing. Bobák — podstatné je, že ide o spriaznenú osobu, čo zákonite vylučuje, aby mohla
vykonávať audit. Považuje za zaujírnavé. že táto spoločnost‘ vyhráva súťaž už minimátne 5

rokov a robí audii pre mesto. Myslí si. že zákon je potrchné rešpektovať a nic si ho upravovat‘

podľa svojej potrehy.
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1nz. Btcháč. PhQ — v súvistosti So zvolením hlavného kontrolóra podotkol, že predloženú

správu spracovati pracovníčky útvaru htavného kontrolóra a hlavný kontrolór doplnil dve
strany, kde o. i. poukazuje na rekonštrukcie niektorých ulíc. Pripomenul. že opozičných

poslancov zrejme mrzí, že mesto našlo ďatší spósob ako ved. ktoré bolí v rozpočte

naplánované, urobit‘ aj bez toho, aby bob odsúhlasené klasickým spösohom. Požiadal vedúeu
Únaričného odboru. aby mu do nasledujúceho dňa pripravila správu o tom. koľko rozpočtových

zmien vykonalo mestské zastupiteľstvo. Je presvedčen o tom. že to holo viac ako 5 zmien.

Pravdepodobne bol 5-krát podávaný návrh na zmeny rozpočtu, ale každý z návrhov obsahoval

viacero zmien. l-Ilavný kontrolór uviedol, že rnesské zastupitel‘sto vykonalo 4 zmeny oproti

170 znienám vykonaným primátorom, pričom spor na túto tému trvá už od 20. t2. 2018. kedy

poslanci prvýkrát zaútočili na Zásady hospodárenia s majetkom mesta. kedy si tie. ktoré

schválili v roku 2011, chceli zmeniť tak, aby primátorovi zobrali kompetencie. Aj na tento účel

pouebovali blízkeho hlavnébo kontrolóra, aby holo možné robit‘ takéto konštrukcie. Pritom

hlavný kontrolór na záver správy konštatuje. napriek tornu, že mesto je obviňované, že

protiprávne rekonštruuje ulice, protiprávne robí rozpočtové zrnem. atd‘., že .‚predložený

záverečný účet je spracovaný prehl‘adne. v adekvátnorn rozsahu, v súlade s platnou legislatívou

a poskytuje ucelený reálnv a podrobný obraz o flnančnom hospodárení mesta v roku 2019.

Hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš v zmyste 16 ods. 10. písm. a) Zákona 58312004

Z.z odporúča MsZ celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad“. Z tohto hl‘adiska je otázne,

prečo hlavný kontrolór nepredložil výhrady, ku ktorýni prišiel na základe svojho poznania.

Záverečný účet móže byť prijatý aj s výhradami. tie však hlavný kontrolór nepredložil formou

návrhu na zmenu uznescnia. preto záverečný účet hude prijat bez výlirad pokiaľ bude

schválený. Priporneuul spósob. akým mestské zastupitet‘stvo pristúpilo k záverečnému účtu
v miuutom roku. t. j. neschvátilo ho v termíne, za čo mohlo mesto dostať pokutu. K správe

predloženej hlavným komrolórom podotkol. že týmto sa len potvrdilo to. že takÝmto spósoborn

zrejme aj do budúenosti inštitút, ktorý by mal fungovat‘ tak ako doteraz. t. j. úplne nezávisle

a objektívne. bude zneužívaný na tie veci. ktoré tu už boli ako pokusy robené v minulosti.

Mesto sa s tým bude musiet‘ určitým spósobom vysporiadat‘ a reagovat‘. Na závcr ocenil, že

hlavný kontrolór uznal, že hospodárenie mesta v roku 2019 holo dobré a záverečný účet je
velmi dobre pripraveiiý.

Mgr. Atušic — zdčraznil. že on osobne neprispeje k prehÍbeniu konfliktu. ktorý je v meste —

veľmi pozorne sa vyhol tomu, aby konštatoval. že primátor prekročil určité svoje právornoci.

Naopak. konšiatoval. okrem mého aj vo svojom vystúpení. že pri takejto konštatácii je potrebné

byť veFmi zdržanlivý, najmň vtedy, ked‘ pravidlá nic sú vefmi preeízne napisané a umožňujú

rózne interpretácie. Práve preto považuje za nevyhnutné. s ciefom do budúcnosti sa vyhnúf

takýmto diskusiáin, aby tieto pravidlá precizované holi. Podľa jeho názoru sa nejedná o to. aby

primátorovi klesli právomoci. Porovnal to s mestom Ružomberok. ktoré dóverne pozná. kde

primátor má právomoc vykonávat‘ rozpočtové zmeny až do 40 tis. [Je tu však jeden zásadný

rozdiel a toje dóvera. pričom hovorí o volebných ohdohiach od roku 1998.

1ni. Btcháč. PhD. — upozornil hlavného kontrolóra, aby mestskému zastupiteľstvu nedával

mesto Ružomberok za vzor.
Mzr. Alušic — uvedeným porovnaním cheel len pripomenút‘. že mesto Ružomberok má väčšie

právomoci a osobne nepovažuje za problém výšku sumy, ale vzájomnú nedóveru. Nesúhlasí

ani s interpretáciou Mgr. Kultana, pretože sú mestá, kde je rozpočtových zmien vykonávaných

primátorom aj o 100 viac a mestské zastupitel‘stvo prakticky nevykonáva takmer žiadne

rozpočtové zmeny. Rozdiel je však vtom, že pravidlá sú jasné, orgány mesta sa navzájom

nepodozrievajú a idú jedným smerom. Zdóraznil, že sa nehude zúčastňovaťtohto konfliktu a vo

svojej správe sa vyhol tornu. aby konštatoval určitá vinu. Preto poprosil všetkých. aby sa
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zamysleti nad tým, ako by tieto pravidlá mali znieť, aby v prvom rade nebol ohrozený primátor
mesta. Na záver podotkol, že v tomto pripade nedá za pravdu ani jednej strane.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (19 poslancov za. 3 sa zdržali hlasovania.
I nehlasoval). Uznesenie bob prijaté pod číslom 40/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

19/ NÁVRH ZÁVEI{EČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK
2019

Návrh predtožila PhDr. Marcela Jašková, vedúca tnančného odboru Msti. Uviedla. že
záverečný účet bol spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy. účtovná závierka za rok 2019 bola overená audítorom. účtovný výstedok
hospodárcnia po zdanení bot zisk vo výške 98 935.28 €. Co sa týka rozpočtu, v roku 2019 mesto
použilo na svoju činnost‘ vrátane rozpočtových organizácií výdavky vo vyške 29742 814 €.
pričom mulo k dispozicii t5nančné zdroje až vo výške 31 649 897 €. Mesto Liptovský Mikuláš
dosiahlo za rok 2019 za oblasť bežného a kapitálového rozpočtu prcbytok vo výške 745 008.91
€. po zapojení ĺ1nančných operácií sa tento prebytok zvýšit na 1 907 083,32 €. Po usporiadaní
ťinančných vzťahov za rok 2019 — vyčtenenie nevyčerpaných dotácií vo výške 758 376 €
a prevod do fondu opráv nájomných bytov 28 804 €‚ zostávajú mestu pre použitie
v nasledujúcom období t5nančné zdroje vo výške 1 11990234€. Mestskému zastupiteľstvu sa
navrhuje previesť tieto Finančně zdroje do rezervného fondu mesta Liptovský Mikuláš v súlade
s 15 a 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.

Mur. Kuttan — nepochybuje o tom. že takýto prebytok hospodárenia bude ešte niekedy

v najbližších rokoch. Vrátil sa však k tornu. čo bob diskutované a súvisi to aj s pozmeňujúcirn

návrhorn. ktorý chce predložif. Stále je presvedčený o tom. že množstvo rozpočtoveh zmien

a obchádzanie mestského zastupiteľstvaje nesprávne. Nemyslí si. že by iricstské zastupieFstvo

okamžite súhlasilo s tým, aby sa deťorn a mládeži zobrali peniaze a presunuli sa mam. resp.
s mými zmenami. Nepovažuje za správne, aby primátor mesta mohot sám zaradiť do rozpočtu
položku v takej výške, pretože na to sú poslanci. Situácía móže byť rózna v róznych mestáeh,

ale v Liptovskom Mikuláši sú platné určité pravidlá, ktoré si obe strany vykladajú rozdielne.

Pokiaľ sa spomína minulé ohdobie, nemysli si, že bývalý primátor robil rozpočtové znieny
v takom rozsahu akoje to v súčasnosti. Poukázal tiež na spomenutú inťormáciu. že zamestnanec

mesta (tng. Košík) predložit mestskému zastupiteľstvu určitý relevantný materiál, na ktorý žiaľ
poslanci nemohli reagovať. že ak by schválili zníženie kompetencie primátora, muselo by sa

konat‘ 167 zusadnutí mcstského zastupitel‘stva do roka, Osohne jeho prejav považuje za
nesprávnv. výpočty za zlé. preto takéro informácie nepovažuje za relevantně. Myslí si a trvá na
tom. že o rozpočte v zmysle zákona rozhodujú poslanci a ak sa poslanecká väčšina rozhodne.

že pravidtá by mati byť upravené, primátor by to mal rešpektovať. Určite to však nebude
znamenat‘, vzhl‘adom na návrhy predktadané v minulosti, vel‘ké navýšenie počtu zasadnutí

mestského zastupiteľstva. Ako príklad uviedol, že v tomto roku bob už 15 zmien rozpočtu

vykonaných primátorom mesta a mestskému zastupitel‘stvu sa dnes predkladá prvá, a to len

z dóvodu. že primátor nemóže rozhodoval‘ o rezervnom fonde. Pokiaľ mestské zastupiteľstvo

neupraví kompetenciu primátora v Pravidtách rozpočtového hospodárenia mesta. v principe by

stačilo len raz hlasovať o rozpočte a postanci by ani nemuseli rozhodovať o jednottívých
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položkách. pretože primáTor bude narábať s rozpočtom podl‘a svojho uváženia. Napriek tomu.

že hlavný kontrotór odporúča prijat‘ záverečný účet bez výhrad, on si to nemysti. tebo považuje

za závažné, ak je takýmto spósobom obchádzané mcstské zastupitcl‘stvo. Preto predložil

pozmeňujúei návrh, ktorý je v tom zmysle, že podl‘a zákona č. 583/2004 Z. z. mestské

zastupitel‘stvo möže prijaf záverečný účet aj s výhradou. pričom na podstate ved. L j. na

prevode finančných prostriedkov do rezervného Fondu sa nič nezmení. N4estské zastupiteľstvo

by teda malo svoju výhradu uviesť a malo by prijať určité opatrenie. čo navrhuje ‘o svojom

pozmeňujúcom návrhu. ato v časti III. .‚schvaľtUe‘ v hode 1. zmeniť póvodn text naslcdovne:

hospodárenie n;es(a Liptovský M/ku/ú za rok 2019 v sálat/e s 16 ods. 10 p/ss??. b) zákona

Č. 583 2004 Zz. o ruzpočíovch pravid/ách úzeinncj samosprávy rz;icní neskoi‘šíc/, predp/sov

— s výhradou, kíorou je spcisoh využívan/cs kompetencic primátora fiesta pri vykonávaní zin/en

rozpočtu mesta, ato v zmys/e upozornenia hlavného konrolóra mesta Liptovský Mikuláš“

a dopiniť nový bod Č. 7 v znení: .,Dodatok Č 1 k smernici Prav/d/á rozpočtového hospodáren/a

řnesus Liptovský Mikuláš 1‘ nas/edovnom znení.‘ Vý 5 ods. 5.2 písm. co sa doplňa na kon/cc text

nas/cc/orného :nenia: Také/o zmen3‘ rozpuč/ii ;náže pr/má/or vjedne/ rozpoJ/ovci polož/cc‘

vykonat‘ tbc, lak, a/n celková viška všerkých :177/en nkona,zJch nu clanej po/ožke nepreszahla

vjeclno;n ro:počlovoni roku .vzsnzu 20 000 eur. Zároveň nesni/e cc/ková szuna vŠctkc‘li takto

vvkoncmých ropoč(c vÝch znuesi uskutočnených pr/mátorom mes/a prevÝš/ťstsnzzi rovna/z?cz, stí

I % ceíko rej víškv schváleného rozpočíst
Je presvedČený. že ak sa takáto zmena udeje, bude to na prospech veci, pretožc mesrské

zastupitel‘stvo bude informované, o aké rozpočtové zmeny sa jedná. Na záver dodat, že je na

poslancoch. aké kompetencie v rámci rozpočtu prisúdia primátorovi mesta. Pripomenul. že aj

ked‘ mé mestá majú to majú rĎzne upravené, v Liptovskom Mikuláši holo zauživané a všetci Io

chápati tak. že primátor mat kompetenciu vykonávat‘ zmenv rozpočtu do výšk\ 20000 € na

jednej položke. V súčasnosti sa to chápe ako neobmedzená kompetcncia. čo je podFa neho zlé

chápanie. preto to odporučil upraviť.

L. Trizna — vyzval Mgr. Kultana, aby nezavádzal a neklamal, pretože aj v minuLosti boti takéto

zmeny rozpočtu v rámci kompetencie primátora vykonávané. Pripomenul, že aj gestoľi

z róznych oddelení sa vyjadrili. že zobrať primátorovi takéto kompetencic nic je správne,

pretože v tom prípade by sa muselo vel‘mi často zvolávať zastupitel‘stvo. uhy schválilo

nevyhnutné zmeny rozpočtu tak. aby procesy mohli pokračovať ďalej. Vyjadril pochybnosť. či

Mgr. Kuttan vníma túto prácu skutočne ako poslanec. ktorému ohčania vo voľhách v roku 2018

dali svoje hlasy.

Mr. Kultan — uviedol, že nepochopil \yStúpenie p. Jnznu.

Inz. Llrbanovič — na úvod poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na tomto výbornom výstedku

hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019, počnúc vedením mesta, cez všetkých

gestorov jednotlivých programov, riadite]‘ov inštitúcií v zriad‘ovateFskej pósobnosti mesta

a takisto občanov. klorí sa podiel‘ali svojou činnost‘ou v prospech mesta. Mrzí ho iba to. že

v minutom roku sa nepodarilo to. čo si mestské zastupitel‘stvo schvátilo uznesenírn v roku 2017.

že mesto sa bude snažit‘ každý rok rekonštruovať cesty. chodníky a stavat‘ parkoviská. ktorých

je hlavne na sídliskách nedostatok. aby sa zvýšila parkovacia mobilita áut. Vďaka tomu. že

väčšina poslaneckého zboru túto aktivitu. prospešnú pre samotných občanov mesta, zbytočne

zastavila. sa dnes napr. posLanci za Podbreziny nemóžu tešiť z nových parkovísk, ktoré by

veľmi pomohti obyvateľom. Myslí si. že ide o zlý poht‘ad. keď občania trpia kvóli tornu. že

štrnásti poslanci hránia novým investíciám. Podotkol, že on ako poslanec VUC zahlasoval za

rózne. podstatne väčšie póžičky ako plánovalo mesto Liptovský Mikuláš schvaFovať

v minulom roku. Je na škodu pre mesto. že sa zastavili mnohé investičné akcie
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nckompeteninýrni rozhodnutiami niektorých poslancov MsZ. \apriek tornu sa však podarilo

zvealizovaf z vtastných zdrojov niekol‘ko investičných akcií. čo je aj zdokumentované

v závercčnorn účte mesta a na čo je právom hrdý. Navzdory akýmkorvek výhradám je to

v súlade So zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy i zákonom o obecnom

zriadení a osobnc si myslí, že sa v ničom nepochybilo. Ak niekto chce zobrať kompetencie

primátorovi. z jeho pohl‘adu ide len o určitá naivilu a politiku a zhvtočne to robí zlé mcno

tomuto mestu. zhvtočne sa poslanci dokážu kvůli takýmto veciam hádať a nerobit‘ pre htaho

a prospech občanov. čo ho skutočne veľmi mrzí. Pozrncňujúce návrhy postanca Mgr. Kultana

na obmedzenie kompetencií primátora súvisia podľa jeho názoru buď s neznalosťou zákona

alebo nekompetentnosťou. pretože zákon určuje. že primátor sa riadi zásadami hospodárenia

a pravidlami mesta a nic uznesením. Zásady vychádzajú zo zákona. (o znamená, že sú vyššou

právnou normou ako uznesenie. Poukázal na postoj MUDr. Baroka a Mgr. Dvorščákovej. ktori

sa ako poslanci zastupiteľstva ZSK nepozastavujú ani nad vyššími úvermi. kým ako poslanci

mestského zastupiteľstva dóvodia tým, že prijatím úverov mesto zadlži ďalšie generácie.

Zdůraznil, že mesto nezadlžuje d‘alšie generácie. naopak. chce iiii vytvoriť dobré podmienkv

pre život tým, že im nenechá rozbité cesty, atd‘. Podľa ucho návrhy Mgr. Kuttana nic sův súlade

So zákonorn a obrncdzovanie právomocí primátora uznesením je úplne nekompetentně. Htavný

kontrolór sa R tornu může vyjadriť a myslí si. že potvrdí jeho slová.
Na záver eštc raz všetkým srdečne pod‘akoval za skutočne výborné výsledky a prípomenul. že

najdůležitejším ťaktorom podl‘a zákona o rozpočtových pravidlách ůzemnej samosprávy je to.

ako mesto reálne hospodári v danom roku. t. zn. akýje bežný a kapitálový rozpočet v príjmovcj

aj výdavkovej časti. Mesto malo kladný výsledok vo výške 748 tis. E. t. zn.. že sa nezadlžovalo.

Pripomenul. že bývalé vedenie mesta v roku 2014 zanechalo dlh 2 025 tis. E a účtovná strata

bola 681tis. E. kým v sůčasnosti je plusový výsledok hospodárenia.

1nz. Cukerová — poukázala na rozdielny prístup predscdajúceho k diskusnýrn príspevkom

poslancov. Považuje za zarážajúce. že ked‘ napr. Ing. Urhanovič spomína rok 2014. tj. 6 rokov

dozadu. pričom predmetom diskusie je návrh záverečného účtu za rok 2019, bez akéhokol‘vek

prerušenia je vypočutý, kým na druhej strane mí poslanci. ktorí spomenú 1 rok dozadu. sú

okamžite napomínaní.

Mr. Kultan — v súvislosti s vyjadrením Ing. Urbanoviča. že jeho pozmeňujúce návrhy nic sú

v súlade so zákonom. odporučil. y; sa hlavný kontrolór aleho zástupcovia právneho odboru

vvjadrili. ktorý zákon zakazuje prijať takéto uznesenie. Co sa týka prijímania úverov,

poznamenal. že zobrať půžičku a robiť na dlh dokáže ktokoľvek. ale podstatné je vcdieť reálne

hospodáriť. Ked‘ je verejne prezentované ako mesto vynikajúco hospodári a má dostatok

peňazí. považuje za nepoehopiteFné, prečo si chce zobrať kontokorentný úver.

Ľ. Trizna — porovnal zastupiteľstvá mesta a VÚC. Kým v zastupiteľstve VÚC je viditeľné. že

poslanci majú záujem o rozvoj regiónu a chcú preň niečo urobif, v Liptovskom Mikuláši to tak

nieje. K príspevku Mgr. Kultana ohľadoni poslancov doplnil, že od decernhra 208 tupósohí

jeden tútor. ktorý má rád sarnoľúbe príspevky na sociálnych sieťach a presviedča svojimi

klamstvami poslanecký zbor.

Mgi. Dvorščáková — reagovala na ing. Urhanoviča, ktor niekoľkokrát spomínal VÚC. V tejto

súvislosti uviedla. že rokovania zastupiteFstva Zilinského samosprávneho kraja prebiehajů

pokojným spósohom a v zásade sa tam vedia dohodnúť. Co sa týka půžičick. pripomenula, že

15-miliónová póžička pre ZSK od Ministerstva ťinancií SR mala byt‘ póvodne bezúročná.

s vel‘kou pravdepodobnosfou sa však zmení na nenávratná. čoje podstatný rozdiel.
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MUDr. Barok — potvrdil, že na VŮC existuje dohoda, je to však preto. lebo poslanci sa

zúčastňujú zasadnutí kornisií a róznyeh stretnutí klubov. kde dokážu ojednotlivých veciach

diskutovať. Ako príklad uviedol rokovanie o určitej pöžičke, kedy sa ešte pred hlasovaním pýtal

na názor ekonomiekej komisie. Predseda komisie i d‘alší odborníci podali vysvetlenie, t. j.
poslanci mali presné informácie a vedeli sa pri hlasovaní rozhodnúť. Nesúhlasí však

s primútorom ako predsedajúcim MsZ. že opoziční poslanci sa necheú dohodnúť. Naopak. chcú

sa dohodnúť. len neinajú možnost‘ sa piat‘. diskutovať. nemajú inFormácie.

g.Č‘efo — vyslú ene nesúhlasi s tým. že sa dif‘crencovane pristupuje k hodnoteniu diskusn ch

príspevkov primátorom mesta ako vedúcim schčdze, keď niektorí poslanci sú zahriakovaní, Len

čo o málo odbočia od térny a inýmje ponechané slovo, ako napr. Ing. Urbanovičovi, ktorý pri

záverečnom účte mesta hovoru o VUC. Otázkou je. či tento stav nic je zapríčinený

nceXistenciou komisií, osobne si však myslí. žeje to vedením schódze.

MVDr. Boďa — pripomenul. že v minulosti aj v súčasnosti sa často diskutovalo a diskutuje

o miere zadlženia a miere šetrenia. V zásade idc o uhol pohFadu. ale je jednoznačne

pres edčen. že vždy by sa mala nájsť určitá micra. Pre predstavu uviedol príklad dobre

vystavaného mestu. na ktoré sa samospráva zrejme musela zadlžit‘ a príklad mého mesta. ktoré

je v úbohom stave, ale samospráva žiadne dlhy nemá. Tuje obtiažne hodnotíť, čije výhodnejšie

sa zadlžovat‘, alebo naopak, vo veľkej miere šetrit‘. Mystí si, že optimálne je nájst‘ v takýchto

veciach strednú cestu.

ln. Urbanovič — na margo existencie komisií vo VÚC priponienul. že ak by ako poslanec

nesúhtasil s 15-miliónovou póžičkou. žiadna komisia by ho nedokázaLa presvedčiť. Nl\ sří si. že

každý poslanec si dokáže urobiť svoj úsudok avie si jednotlivé veci v princípe sám vvhodnoiiť.

Ing. Blcháč. PhD. — požiadal hlavného kontrolóra o stanovisko v súvislosti s tm. čo

prezentoval poslanec Mgr. Kultan, pretože navrhoval veci, které sú v rozpore s tým. akým

spósobom by sa mal uzatvárat‘ záverečný účet za rok 2019. Pripomenul, čo sa udialo v minulom

roku. kcd‘ opoziční poslanci odmietli rokovat‘ o záverečnom účte a následne žiadali primátora.

aby zvolal mestské zastupitel‘stvo, ked‘ zistili, že mestu hrozí pokuta. Upozornil, že pokiaľ sa

pri jme návrh Mgr. Kultana. čo podľa jeho názoru nic je v poriadku. nebude můcť podpísať

takéto uznesenie. Vzhl‘adom na to. že d‘alšie zasadnutie mestského zastupitel‘srva bude móeť

byť až po 30. 6. 2020, mestu bude hrozit‘ pokuta. Následne nebude možné vykonávať ďalšie

kroky — presun prebytku hospodárenia za rok 2019 do rezervného ťondu. atd‘., 1. j. chod mesta

sa zabrzdí ešte viac ako tomu bob doteraz. Požiadal hlavného kontrolóra o stanovisko, čije

možné schválíť záverečný účet s výhradami napriek tornu, že nedošlo k žiadnym významným

porušeniam v roku 2019, navyše ked‘ aj hlavný kontrolór odporučil prijať záverečný účet bez

výhrada či možno v rámci sehvarovaeej časti uznesenia k záverečnému účtu mesta za rok 2019

doplnit‘ bod o zmene Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta.

Mgr. Alušic — požiadal Mgr. Kultana. ah‘ zopakoval svoj pozmeňujúei návrh.

Mgr. Kultan — zopakoval svoj pozmeňujúci návrh podľa vyššie uvedeného znenia. Podľa jeho

názoru ak mestské zastupitel‘stvo prijme záverečný účet s výhradou, má túto výhradu

konkretizovať a prijať opatrenia.

Mgr. Alušic — uviedol, že podl‘a zákona ak zastupiteľstvo prijme záverečný účet s výhradou.

má prijať opatrenia. podľa jeho názoru to však nemusí byť ihned‘. Na to, aby k tomu vedel

zaujať stanovisko, si vvžiadal králky čas.
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kg. Btcháč PhD. — na základe požiadavky htavného kontrotóra vyhlásit 30-minútovú

pres távku.

Mgr. Alušic — po prestávke odpovedal na otázku, či tento postup možno považovať za rozporný

so zákonom. Oviedo]. že ani rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. čo nic je zákon a ani

zákon o obecnom zriadení priamo tento postup nezakazuje. Konzultovat to aj s ďalším

expertom na komunálne právo a rovnaký názor vyjadrit aj on. Neznamená to však, že táto

situácia je štandardná a že situácia. ktorá nastane, je dobrá. Samozrejme si treba uvedomiť aj
ďalšie konzekvencie v prípade, že primátor nepodpíše takto prijaté uznesenie a teda aj

schváíenie záverečného účtu. Možné situácie. ktoré hrozia v prípade nepodpísania uznesenia.

vysvetlí pravdcpodobne vedúca ťinančného odboru. Pokiaľ ide o Ínančný stav mesta. resp.

peňazí na účte. je taký, že primátor sa v prípade nepodpísania takto prijatého uznesenia bude

musiet‘ čochvíľa zaoberať tým. ako túto situáciu vyriešif. Na to tiež ako hlavný kontrolór musí

upozorníť. či už sa to týka kontokorentného úveru. prípadne mých postupov. V zásade však

poslanec má právo predkladať takýto návrh a móže byť schválený. Nejde o nariadenie mesta.

kde sú určité zákonné ohmedzenia. teda prijať sa to podľa jeho názoru móže.

g.SIcláčPID. — pripomenul. že aj keďje stanovisko hlavného kontrolóra súhlasné. on si to

nemyslf. preto to bude potrehné podrobiť právnej analýze. Zdóraznil, že výhrady tohto typlt

k záverečnému účtu zrejmc neobstoja z vecného hľadiska. pretože v roku 209 nedošlo

k žiadnym pochvbeniam, čo potvrdil aj hlavný kontrolór vo svojom stanovisku pri
rozpočtových zmenách v zmysle platných zásad. Takáto výhrada je podľa jeho názoru

nedóvodná. čo si mesto nechá potvrdiť právnikom. ktorí z toho spracujú analýzu. Pokial‘ takéto

zmenv mestské zastupiteFstvo prijme. z pozície primátora pozastaví platnosť uznesenia.

Odporučil preto predložené pozmeňujúce návrhy neprijať. nakoľko takéto uznesenie zrejme

nehude mócť podpisať. To znamená, že mesto nebude lilať prija1 záverečný účel do 30. 6.

2020. čím zasa dújde do situácie. aká bota viani. Pripomenul. že do troch mesiacov móžu

poslanci požiadať o opätovné prerokovanie tohto uznesenia, pričom na jeho schvátenie bude

potrebná trojpätinová váčšina hlasov poslancov. Poukázal na skúsenosť z minulého roka, keď

nebol prerokovaný záverečný účet. čo následne konzultoval s odborníkmi. ktorí sa v3jadriti. že

hlasovanie o záverečnom účte je len potvrdením stavu, ktorý bol dosiahnutý. Takisto stav za

rok 2019 je riadne popísan v itzneseni. keď však do schvaľovaccj časti pribudne niečo. čo

nesúvisí So záverečným účtom za rok 2019, bude to zrejrne dóvod. pre ktorý nebude móet‘

uznesenie podpísat‘ a mesto bude opát‘ vystavené riziku pokuty. Preto sa spýtal predkladatel‘a

pozmeňujúceho návrhu, či ho nechce stiahnuť. čo by bob naj!epšie pre toto mesto. ale ak to

MsZ schváli. bude to pre mesto znamenať problém.

Mgr. Alušic — zdóraznil, že otázka znela, či móže byt‘ takto prijaté uznesenie. Otázka výhrad je
d‘alšia vec, na ktorú zatiaľ neodpovedal.

Ing. Btcháč. PhD. — je všeobecne známe, že poslanec móže predktadať návrhy, avšak hlavný

kontrolór neodpovedal na otázku. či poslanec móže predkladať tento typ návrhu R tomuto typu
dokumentu. ktorý sa práve prerokováva.

Mgr. Alušic — pripomenut. že komentár k zákonu o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy hovorí, že zastupitel‘stvo prijme opatrenia v prípade. že prijme záverečný účet

s výhradami, neuvádza však. kedy. Druhá vec je, že zákon sa v komentári odvoláva napr. na

zákon o ťinančnom audite. t. j. na príklade uvádza možný postup. Uvedený postup teda nieje

vvslovene zakázaný.

28



Ing. Blcháč, PhD. spýtal sa hlavného kontrolóra. aký je jeho názor na to. či v roku 2019, za
ktorý sa hodnotí záverečný účet, došlo k takým pochybeniam napr. zo strany primátora mesta.

ktoré sú používané ako důvod na to, že sa má prijat‘ záverečný účet s výhradami.

Mgr. Alušic — poznamenal. že existuj ú ĽÓzne prfstupy k výkladu právnvch noriem. Jeden z nich

je aj historický, prípadne sa predpokladá úmysel zákonodarcu, čo mal na mysli vtedy. keď
prijímal Zásady rozpočtového hospodárenia. Upozornil na rózne výklady. ktoré eXistujú. ale
v tomto prípade neie. keďže nebol účastný rokovaní, ani schvaľovania zásad. akým spósohom

by k Lomu pristupovala prokuratúra. resp. súd. V zmysle zdržanlivosti sa vyhol akejkol‘vek

konštatácii týmto smeroni v záverečnom účte.

Ing. Blcháč, PhD. upozornil, že predmetom rokovania nic sú Zásady hospodárenia

s majetkom mesta, ale záverečný účet mesta za rok 2019 a hlavný kontrolór odporúčal prijat‘
tento dokument bez výhrad. Následne prišiel tento návrh. ktorý nic je celkom podložený
realitou. pretože podFajchu názoru k žiaduvm pochyheniam v roku 2019. čo sa týka yužívania
platných Zásad hospodáľenia s majetkom mesta. nedošlo. preto nic je důvod. aby sa záverečný

účet prijal s výhradami. Navyše má k dispozícii určité upozornenie (je potrebné brať ho ako
neoverenú informáciu). že pokiaľ mesto pri jme záverečný účet s výhradami. může sa stať. že

bude vystavené problémom napr. pri žiadostiach o externé zdroje z eurofondov a pod.. t. j. má
to aj tieto důsledky. Osobne si teda myslí, že nic je důvod na to. aby holi prijaté uvedené

výhrady a aby bol prijat návrh na schválenie zmeny Zásad, čo 50 záverečným účtom nemá nič
spoločné. Na záver sa spýtal Mgr. Kultana, či na základe týchto inf‘ormácií nechce stiahnuť svoj
pozmeňuj úci návrh.

Mgr. Kultan uviedol, že nechce stiahnuť svoj návrh, ale chce doplnit‘ zmenu čísla Dodatku.

nakoFko mu neholo známe, že už eXiswjú 3 dodatky, prcto ako predklaclatcl‘ opravuje svoi
návrh na Dodatok Č. 4.

Iwz. Blcháč. PhD. —- upozornil Mgr. Kultana. že v tejto chvíli už nemůže svoj návrh zmenit‘.

Mgr. Kulran myslí si, že může svoj návrh opraviť. PodI‘a jeho názoru to zákonu neodporuje
aje na primátorovi, či uznesenie podpíše alebo nepodpíše. Prípadné nepodpísanic však musí
zdůvodnit‘. Následne ako predseda návrhovej komisie predložil jednotlivé návrhy na
hlasovanie:

— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — zmena textu v časti III. .‚schval‘uje“ hode 1 — schválenie
hospodárenia mesta za rok 2019 s výhradou. ktorou je spósob. akým je využívaná

kompetencia primátora a doplnenie bodu 7. ktorým sa reaguje na uvedenú výhradu prijatím
opatrenia návrh schválený (13 poslancov za. 9 proti. I sa zdržal hlasovania);

— časti J. „bene na vedomie“ a II. .konštatuje“
— spoločne — návrh schvá]ený (13 poslancov

za, 9 sa zdržali hiasovanie. I nehlasoval).

Mgr. Kultan — po dohode návrhovej komisie sa spýtal poslancov, či súhlasia, aby sa

o schvaľovacej časti návrhu uznesenia hlasovalo ako o celku. Vzhfadom na to, že Ing.
Urbanovič nesúhlasil s týmto návrhom, konštatoval. že ojednotlivých bodoch schvaľovacej

časti sa bude hlasovat‘ osobitne. Postupne predkladal na hlasovanie jednotlivé body
schval‘ovacej časti:

— bod III/l — bez zmien — návrh schválený (16 poslancov za, 2 sa zdržali. 5 nehlasovali).
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Ina. Blcháč. PhD. — ked‘že Mgr. Kultan predložil na htasovanie bod 111/1 bez zrnien, znamená

to, že hol prijatý póvodný návrh.

MgKultan — oponoval, že predchádzajúcim hlasovanirn už bol pruatý pozmeňujúci návrh.

ktorÝm sa bod 111/l mení. Vzhľadom k tornu, že primátor mesta neuznal toto zdóvodnenie

5 tvrdením. že Mgr. Kultan navrhol hlasovať o bode 11171 bez zmicn. Mgr. Kuttan si vvžiadal

stanovisko hlavného kontrolóra.

Mgr. Alušic. hlavný kontrolór mesta— zdóraznil, že hlasovanie je prejavom vóle. To znamená.

že poslanec nemóže prejaviť vól‘u takýmto zrnätočným spósohom. Vyzval, aby sa nezachádza[o

do dezinterpretácií, pretože to móže mat‘ d‘alšie konzekvencie. Primátorovi mesta povedal, že

nechce vzbudzovat‘ žiadne vášne smerom k nenut, ani k nikomu ďalšiemu. Jeho ambíciou je
hlavne upokojiť vzniknutú situáciu. Upozornil však, že pokiaľ primátor podpíše uznesenie bez

zmien. móže to byť vyhodnotené ako podpis nesprávny, čo nepovažuje za dobrý postup.

Ing. Blcháč. PhD. — vyzval predsedu návrhovej komisie k pokračovaniu v predkladaní návrhov

Mzr. Kultan — predtožil bod LII/l na opakované hlasovanie
— so schváleným pozmeňujťicim

návrhom.

Mr. Alušic — doplnil. že v zrnysle článku 10 rokovacieho poriadku schválením jednej

z predložených alternatív sa ostatné považujú za neprijaté. to znamená, že ked‘ hol prijaiý

pozmeňujúci návrh, už nic je možné o póvodnorn hlasovať.

Mar. Kultan — pred]ožil na hlasovanie bod lil/i s prijatou zmenou,
Za návrh hlasovalo 13 poslancov. 6 bob proti, 4 sa zdržali hlasovania.

Mur. Kultan — predtožil na hlasovanie d‘alšie body schval‘ovacej časti:

— bod 111/2 — bez zmien — návr jednomysel‘ne schválený (23 poslancov za);
— bod 111/3 — bez zmíen — návrh jednomyserne schválený (23 poslancov za);
— bod 111/4 — bez zmien — návrh jednomvset‘ne schválený (23 poslancov za);
— bod 111/5 — bez zmien — návrh jednomyseľne schválený (23 poslancov za);
— bod 111/6 — bez zmien — návrh schválený (22 poslancov za. 1 nehlasoval):
— hod 111/7 — bez zmien — návrh schválený (13 poslancov za. 9 proti 1 sa zdržal hlasovania);.

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 41/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto

zápisnice.

20/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA INFORMAČNÉIIO CENTRA MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE ZA ROK 2019

Správu predbožila Bc. Jana Piatková. riaditcfka IC. Uviedla. že výsledky za minulý rok

poukazujú na to, že Inf‘ormačné centrum opät‘ napreduje. Poukázala na tabuľku na strane 7,

z ktorej je zrejmé, že vybratá daň z ubytovania (počet prenocovaní) medziročne narástla o 9,48

%. čo je 22 700 € a za posledné roky stále rastie. Každoročne zaznamenávajú vyššiu

návšievnosť v sakrá]nych pamiatkach i v samotnom Jnfomačnom centre a oceňujú. že mesto

aj Liptov sa tuší takémuto nárastu. Co sa týka financí. vo vedl aiše, hospodárskej činnosti Sa
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im v niinulorn roku podarilo zvýšif ročné výnosy o 46 % vďaka tornu, že pripravili bankovku

o meste aiw eurosuvenír, ktorá bola veľmi popuiárna, bol zvýšený predaj vstupeniek. vzrástli

zrnenárenské služby. atd‘., v dósledku čoho mohli na konci roka mestu vrátif takmer 13 tis. E.

Bobák — pod‘akoval Informačnému centru za dobré výsledky a zároveň požiadal

o predpoklad výsledku do konca roka.

Bc. Piatková — poznamenala. že ich takisto mrzí súčasná situácia spósobená koronakrízou. je
však presvedčená. že ju fnančne zvládnu. Jedným z úsporných opatrení bob prepuswnie

jedného zamestnanca, vykonali tiež všetky potrebné opatrenia, aby dostali rózne kornpenzácie

od štátu apod. Ekonomika do veľkej micry závisí aj od toho, aká bude letná sezóna ven, že

budú mócť pokračovat‘ bežným spósobom minimálne so slovenskou, prípadne českou

klientelou.

gLucia Cukerová. členka návrhovej komisie — predložila na hlasovanie návrh uznesenia —

bez zmeny.

Mestské zastupitel‘swo predbožený návrh schválilo (20 poslancov za. I nehlasoval).

liznesenie bob prijaté pod číslom 4212020. Obsah uzneseniaje príiohou tejto zápisnice.

21/ SPRÁVA O VÝSLEDKU I-IOSPODÁRENIA VEREJNOPROSPEŠNÝCH

SLUŽIEB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2019

Správu predtožil Ing. Martin Kögel, ekonomický námestník riaditeľa VPS. Informoval.

že Verejnoprospešné služby hospodárili 50 stratou v hlavnej činnosti -77 tis. E a 50 ziskorn
v podnikateľskej činnosti 31tis. E. Celkovo VPS dosiahli záporný výsledok hospodárenia -45

tis. E a návrh na uznesenie predkladajú z dóvodu, aby mohli prevodorn z rezervného fondu táto

stratu vykryť.

InR. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľsvo predloženÝ návrh jednornvsel‘ne schválilo (21 poslancov za).

Uznesenie bob prijaté pod čisbom 43/2020. Obsah uzneseniaje pribohou rejto zápisnice.

22/ ROZPOČTOVÉ OPATRENIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2020

Správu predložila PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ.

Informovala o troch navrhovaných zntenách rozpočtu, ktoré sa týkajú rezervného fondu. preto

ich musí schvaľovat‘ mestské zastupitel‘stvo. Prvou rozpočtovou zmenou je presun

kapitálových výdavkov z položky „Reabizácia nových stavieb, projekt Rozšírenie cintormna

Liptovský Mikuláš — Vrbica“. rezervný fond v sume 10250 € na položku „Transfer VPS

kapitálový, projekt Rozšírenie cintorína Liptovský Mikuláš — Vrbica“. rezervný fond. Ako

odóvodnenie tejto rozpočtovcj znieny uvied]a, že finančné prostriedky budú použité na úhradu

výdavkov spojených s reahzáciou rozšírenia cintorína Vrbica, vyhudovanie prístupovej cesty

k novým hrobovým miestam. Predmetné práce bude vykonávat‘ príspevková organizácia

Verejnoprospešné služby. Druhá zmena sa týka presunu kapitálových výdavkov z položky

„Nákup dopravných prostriedkov“ pre komunálne vozidlo z envirofondu, vlastně zdroje S %
rezervný fond v sume 7 500 E. pričom táto suma bude presunutá na dve položky. ato

31



„Realizácia nových stavieb — nadstavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš,
neoprávnené výdavky v sume 5 610 € a vlastně zdroje 5 % v sume 1890 €. Odóvodnením je,
že nakoľko nebola schválená dotácia na kornunálne vozidlo z envirofondu a na dofinancovanie

spoluúčasti na projekte ‚.Realizácia Komunitného centra Liptovský Mikuláš. je potrebné
dopracovat‘ zmenu trasy kanalizačnej prípojkv a niektoré ďalšie úhrady faktúr za stavebné

práce. Tretia rozpočtová zmenaje presun kapitálovÝch výdavkov z potožkv .‚Realizácia nových
stavieb zavlažovací systém ihriska SK Kriváň Liptovská Ondrašová“. vlastně zdroje rczervný

fond v siime 12 026 € na položku ..Rekonštrukcia a modermzácia. revitalizácia a zavlažovací
systém ihriska SK Kriváň Liptovská Ondrašová“. rezervný fond. Odövodnenie znieny —

revitalizácia a zavlažovací systém futbalového ihriska. ktoré je majetkom mesta. si bude
zabezpečovať samotný SK Kriváň Liptovská Ondrašová z dotačných 6nančných prosriedkov
v sume 15 tis. €‚ z vlastných finančných prostriedkov v sume 5 tis. € a z prostriedkov rozpočtu

mesta. Po skončení prác na základe odovzdávacieho protokolu odovzdá takto zhodnotený
majetok mestu Liptovský Mikuláš, ktorého je mesto vlastníkom.

Bc. Lubomír Raši. poslanec rnestského zastupitel‘stva — na úvod vopred požiadal. aby sa
vedenie zdržalo komentárov typu, že jemu ako poslancovi niekto píše príspevky. pretože na
rokovanie mestského zastupitel‘stva sa pripravuje sám. Takisto požiadal primátora

o zhovievavosť. keď v krátkosti spomenie rok 2019, zvlášť po príspevku Ing. Urbanoviča. ktorý
spomínai obdohie 6 rokov dozadu a niklo ho neprerušoval. Pripomenul. že v decembri 2019 bol
predtožený návrh rozpočtu a aj keď sa v tom čase ešte nevedelo. že príde určitá kríza,
s viacerýini kolegami poslancami upozorňoval, že návrh rozpočtu nic je dobrý, že váčšina
pcňazí sa „prejc“ a nič sa neušetrí na horšie časy, že váčšina investícii je plánovaná z úverov

a takmer žiadne z vlastných zdrojov. V marci poslanec Mgr. Kultan upozorňoval na vel‘ký
pokles príjmov z podielových daní, vedenie mesta ho však nebralo vážne a všetkým tvrdilo, že
rozpočet je dobrý, kvalitne pripravený, že reflektuje na situáciu, že podielové dane mesto
dostáva v plnom rozsahu a teda nevidí dóvod na výrazné obrnedzenia. Opoziční poslanci však

oponovali, že to nieje pravda, že sú tu náznaky možnej krízy. čo bude znamenat‘ menej peňazí.

preto je potrebné šetriť a pripravit‘ sa na t‘ažšiu situáciu. Vedenie mesta ich opát‘ vysmialo
a mediálne zlynčovalo. Nakoniec sa rozpočet 23.4. 2020 schválil v plnom rozsahu, tak ako bol
predložený. Napriek príchodu krízy sa však v rozpočte nevykonali žiadne výrazné zmeny. ktoré

by reagovali na danú situáciu a nevyvinuta sa žiadna diskusia o tom, kde treba šetriť, aké sú
vízie a pod. Vedenie mesta stále tvrdilo, že peňazí je dostatok, že nic je dóvod znižovať výdavky
a všetci dostanú. čo majú. Realitaje však taká, že necelý lnesiac po schválení rozpočtu primátor
vykonal tiž 15 zmien, o ktorých poslanci ani neboli informovaní. Pre názornost‘ uviedol 4

zmeny, o ktorých poslanci zrejme nevedia: 11.5.2020 bob Hokejovým talentom zobraté 2 040
€‚ 14. 5.2020 už 18 500€. 19. 5.2020 ďalších 6200€ a 22. 5.2020 ďalších 20000€, tj. spolu
46 740 € za 11 dní. To je iba malá ukážka toho. čo všeko sa už udialo a poslanci o tom nebolí
informovaní. Považuje za nepochopiteľné. že ked‘ sa rozpočet schválil v takom rozsahu ako bol
predložený. prečo sa dejú takéto obrovské zmeny. Položil otázku, či si vedenie mesta až

dodatočne všimlo, že bude menej podiebových daní, že prišla kríza a že peňazí v rozpočte hude
skutočne menej ako sa plánovalo. Rozpočet, ktorý vedenie mesta obhajovalo ako dobrý

a tvrdilo, že je presne pripravený na aktuálnu situáciu, sa zrazu kompletne zmenil. Z toho
vzniká otázka, načo sa schvaroval takýto rozpočet, ked‘ hned‘ po jeho schválení sa robí
množstvo zmien. Pripomenul, že Hokejovým talentom mesto vzalo takrner celá dotáciu, na

druhej strane však nemá problém nakúpit‘ napr. ochranné pomócky za 61 500 €. Pokiaľ sú
potrebné, nic je proti, ale vtom prípade ho zaujíma, o aké ochranné pomócky sa jednalo a či sa

finančné prostriedky na ne nedali nájsť z určitých mých zdrojov, napr. znížením príspevkov.

ktoré mesto dáva róznym mým inštitúciám. Zdóraznil. že poslanci nemajú veľa informácií

o ekonomickej situácii v meste. ani o odhadovanom vývoji. Bez ich vedomia sa robia výrazné
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zmeny rozpočtu a zisťujú. že na úkor detí a mládeže. Pokiaľ poslanci nestoja primátorovi za to.

aby ich o takýchto zmenách informoval, osobne nevidí dóvod, prečo by mal predložený návrh

podporif. Chápe, že sa jedná o rezervný fond a primátor poslancov k schváleniu týchto zmien

potrebuje. kým k predchádzajúcim l5iim zmenám ich nepotreboval. ale ani ich o nich

neinformoval. Na záver poznamenal, že ak sú navrhované zmeny skutočne nevyhnutné, bude
dostatočný priestor na diskusiu. móžu o nich hovorif. keď budú rozhodovať o spätnom zapojení

prostriedkov záverečného účtu do rozpočtu mesta. Osohne sa tohto hlasovania zdrží. pretože
považuje za urážajúce, že obrovské zmeny v rozpočte sa udiali bez toho. aby poslanci holi
informovaní a teraz sa predk]adajú 3 zrneny len preto. leho sa do rozpočtu zapája rezervný fond.

MUDr. Boďa — čo sa týka sumy za nákup ochranných pľostriedkov, pripomenul. že ich cena od
začiatku koronakrízy mnohonásobne stúpla. Ako príklad uviedol ochranné rúško, ktoré pred

koronakrízou osobne kupoval za cenu 0,11 €/ks a neskór od tej istej firmy za 0,99 E/ks. t. zn..

že cena stúpla 9-násobne. Okrem toho nakupoval rózne ďalšie ochranné prostriedky, ktorých

počet výrazne stúpol. Cena týchto prostriedkov len pre dvoch zamcstnancov sa pohybovala

v rozpätí 2 3 tis. E. pričom to zabezpečovalo potrehu na 2 — 3 mesiace. Z tohto hl‘adiska

považuje sumu cca 60 tis. E. ktorú pri aktuálnom počte zainestnancov a klientov vynaložilo
mesto. za reálnu. pretože ochrana musela byt‘ zachovaná.

L. Trizna
— čo sa týka koronakrízy, pripomenul, že na rninulom zasadnutí mestského

zastupitel‘stva bola predložená podrobná správa, na čo boli použité uvedené 5nančné

prostriedky. Mesto napríklad rozdalo niekoľko Éisíc ochranných rúšok seniorom,

zamestnancom, mestskýtn policajtom, zariadeniam pre seniorov, atd‘, Zdanlivo ide o vysoká

sumu, mesto však muselo ochranné prostriedky zabezpečit‘ a nájst‘ na ne 5nancie v rámci
rozpočtu, pretože v roku 2019 nikto nepočítal s tým, že sa ohjaví nákaza COVID-19. Co sa týka
Hokejových talentov. podotkol, že dotácie nedostali nielen oni, ale všetky kluby a postupne sa
rozhoduje, koRo percent z póvodne plánovanej výšk dostanú. I lokejové talenty nemožno

považovať len za určitá obeť — myslí si, že v tomto prípade ide čiastočne o umelo vytvorenú

kauzu, pretože ak I-Iokejové talenty mali za minulý rok príjem 300 tis. E a z toho irn mesto
prispelo sumou 60 tis. E. otázkouje. ako holo použitých zvvšných 240 tis. E. V záujme všetkých

je. aby šporiovci dosiali príspevky a ven tornu, že ich dostanú, ale nemóžu počítaf stým, že
dostanú 100 %‚ pretože mesto nebude mať odkiaľ vziat‘ nato fmancie.

jflg4kerová — reagovala na otázku Bc. Rašiho k rozpočtovej zmene vo výške 46 tis. E.
Zdóraznila, že zo sumy 63 tis. €‚ ktorá hola plánovaná v rozpočte, sa touto rozpočtovou zmenou

zobrali príspevky det‘om. Zobral ich človek, ktorý niekoľko rokov verejne deklaruje. ako
podporuje mládežnicky šport. je za rozvoj hokeja. atd‘. Mládežnicke organizácie. napr.
Hokejové talenty. hospodária s veľtni nízkym rozpočtom a nemožno sa dontnievať. že majú
možnosť získat‘ financie z róznych mých zdrojov. Primátor mesta má osohne skúsenosti s tým.

ako ťažko sa zháňajú peniaze do hokeja. ale ak sa takýrnto spósobom šetrí na det‘och. bude to
mať negatívny dopad. pretože ak si Hokejové talenty pcniaze nezoženú. budú rnusieť zvýšiť
členské príspevky, oddiclové príspevky apod.. t. J. v konečnom dósledku sa to vráU rodičom.

Výsledkom bude, že športovať budú len tie deti, ktorých rodičia budú mat‘ na to prostriedky

a bude sa to týkat‘ všetkých druhov šporu. Co sa týka finančnej situácie mesta, pnipomenula.

že dobrý hospodár hospodári tak, že vtedy, keď má peňazí dostatok, odktadá si na horšie časy.
To, že mesto muselo zobrať príspevky det‘om, aby mohlo dať seniorom rúška, je žiaľ realita,

1n. Urbanovič — oponoval Bc. Rašimu v tom. že rozpočet bol zlý, nekvalitný a že opoziční

poslanci na niečo upozorňovali. Pripomenul. že návrh rozpočtu sa predkladal už 20. 12. 2019,

t. j. v čase. keď niklo netušil, že vznikne určitá pandémia. ale opoziční poslanci tento rozpočet
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odignorovali a neschválili ho. Následne na zasadnutie MsZ neprišli a keď holo v upnu zvolané

opäť. tohto zasadnutia sa zúčastnili, ale ked‘že vtedy už mesto nemato hlavného kontrolóra. bez

jeho stanoviska nebolo možné rozpočet prať.

Bc. Raši — myslí si, že nie je férové deťorn z Hokejových talentov povedať. že príspevok

nedostali vd‘aka určitej unlelo vvtvorenej kauze. Podotkol. že jeho otázka stále trvá. tj. z akého

dóvodu sa v apríli schval‘oval rozpočet. keď dva týždne na to holi vykonané zmeny za 60 tis. E
a zmeny ďalej pokračujú (spolu s dnešnými je to za mesiac už 18 zmien rozpočtu). Aj kecl‘

vedenie mesta póvodne tvrdilo, že rozpočet je vyvážený a reaguje na všetko. hned‘ po jeho

schválení sa zistilo. že tento rozpočet vóhec nereflektuje na danú situáciu a nic je v ňom tol‘ko

peňazí. koľko mesto sľúbilo napr. športovým klubom. Súhlasí s Ing. Cukerovou. že hrať

peniaze dcťom nato, aby mesto dalo rúška dóchodcom. je úplne scestné.

PhDr. Jašková — poznamenala, že počas rozpočtového provizória sa nemohli vvkonávať žiadne

zmeriv rozpočtu a následne v mátl sa muselo všetko dobehnúť. čím vzniklo uvedených 18

zmien. Takisw to súviselo aj s pandémiou — bob nevyhnutné vvčleniť finančné prostriedky na

nákup ochranných pomócok. dezinfekciu. atď.

Jntz. Blcháč, PhD. — odporučil Ing. Rašimu. aby si zistil, aké výdavky v súvislosti s pandémiou

malo napr. mesto Košice — v porovnaní s Lipt. Mikulášom to holo 4 — 5 mil. E. Zopakoval, že

zjeho strany platí, že každému poslancovi je ochotný venovaf dve hodiny do konca tohto roka.

Kedykoľvek sa prihlásia, móžu spolu diskutovať, pretože zrejme nemajú dobré inf‘ormácie.

v dĎsledku čoho sú ich diskusie zavádzajúce pre verejnosť. Diskusia k rozpočtu sa koncorn

rokLi 2019 prakticky neuskiitočnila a napriek tornu, že navrhnutý rozpočet bol kvalitný.

vyrovnaný, rozvojový. väčšina poslancov ho vyradila z programu rokovania. Následne sa

udialo to. čo spomínal zástupca primátora Ing. Urbanovič. že 29. 2. 2020 ukončil svoju činnost‘

hlaviiý kontrolór a na 5. 3. 2020 holo zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva. kde mala

byť vvhlásená vofba hlavného kontrolóra, ale opoziční poslanci neprišli. preto sa tento akt

neuskutočnil. Mesto nemohlo vykonávať žiadne zmeny v rozpočte. pretožc ked‘ ho chcclo

predložiť 23. 4. 2020, kedy sa vyhlasovala vol‘ba hlavného kontrolóra, muselo prcdložiť ten

istý návrh ako bol póvodne pripravený, nakoľko nebol hlavný konlrolór a teda nebolo možné

predložit‘ nové stanovisko knávrhu rozpočtu. Dalej informoval o svojonl stretnutí 5 pánom

Martinom Cibákoni. s pani Cerstvík ako predsedníčkou správnej rady Hokejových talentov.

o.z. a s novým manažérom s tým, že tak ako všetky ostatné mládežnícke kluby. aj J-bokejové

talenty dostali návrh zmluvy. kde majú ponúknutú číastku SO % z rozpočtu. to znamená. že

z plánovaných 63tis. E dostanú od mesta 31.5 tis. E. Tieto informácie opoziční poslanci zrejme

nevedia. lebo s vedením mesta nekomunikujú a pravdepodobne ani so združením Hokejové

talenty. preto ich požiadal. aby rózne neoverené informácie nepoužívali ako vercjné. ZdĎraznil

ďalšiu vec, že mesto v podstate skryte dotuje Hokejové talenty tým. že keď sa stavala JL aréna.

dostali ako dar od mesta pozemok. Tento pozemok sa prakticky spláca po dobu 15 rokov

hodinami ľadu v JL aréne v hodnote cca 15 — 20 tis. E ročne. Ide vlastne o nepriumu podporu

Hokejových talentov. kioré by mali mestu platiť dane, čo sa započítava s hodinami využívania

fadovej plochy pre Hokejové talenty. Považuje za nepochopiteFné, že opoziční poslanci

nesúhlasia s vykonávaním takýchto rozpočtových zrnien. preiože napr. v rokoch 2011 —2014

holi stovky rozpočtových zmien vykonávaných primátororn mesta. ide o zmeny, ktoré prináša

život a ktoré primátor mesta hežne robí. Mohol by im k tornu podať bližšie vysvetlenie. ak si

nájdu 2 hodiny čas a hudú spolu o tom diskutovat‘. Pripomenul. že primátor nepotrebuje

poslancov k tomu. aby schválili rozpočtové zmeny; k tornu ich potrebuje Komunitné centrum.

športovci v Lipt. Ondrašovej a ohčania pre rozšírenie eintorína vo Vrbici, preto ich vyzval, aby

zvážili. ako hudú hlasovat‘. Co sa týka počtu vykonaných rozpočtových zniien. uviedol. že
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práve toto je príklad toho, čo sav stanovisku hlavného kontrolóra zrejme považovalo za jednu

rozpočtovú zmenu, ale návrh obsahuje Ln zrneny. Za nejasné tiež považuje vyjadrenie poslanca

Bc. Rašiho .....keď sa bude rozhodovat‘ o spätnom zapojení prostriedkov závcrečného účtu...“

— pripornenul, že záverečný účet poslanci v podstate neschválili. pretože uznesenie. ktoľé bob

prijaté. nic je korektné a mesto sa bude pýtať ako v tomto prípade ďulej postupovať.
Pre kompletnosť informácie na záver uviedol. že aj keď mesto dalo športovcom 50 %

dotácií. má na to dosť peňazí. robilo si dobré rezervy v minulosti a určite finančne zvládne aj

pandémiu napriek tornu, že dnes poslanci vyradili z rokovania kontokorentný úver. čo mala byť

určitá poistka pre pnípad zhoršenia situácie. Zdóraznil. že mesto Liptovský Mikuláš je na tom

ekonozncky dobre v porovnaní napriklad s mestom Martin, ktoré rozhodlo, že dá šponovým

klubom dotácie na úrovni 34 %.

Jng. Cukerová — predložila na hlasovanie jednotlivé body návrhu na uznesenie:

— čast‘ I ..bere na vedomze“ — bez zrneny — návrh schválený (17 poslaneov za. 2 sa zdržali

hlasovania. 2 nehlasovali):.
schvaľovacia časť:

— bod lIR — bez zmen\ — návrh schválený (19 poslaneov za. 2 sa zdržali hlasovaniu):.

— hod flĺ2 — bez zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 2 sa zdržali hlas.. I nehlasoval);

— bod 1113 — bez zmeny — návrh schválený (13 poslancov za, 3 sa zdržali hlas.. 5 nehlasovali).

Uznesenie k tomuto bodu bob pnijaté pod čĺsbom 44/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

23/ SOCIÁLNA POMOC V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A INFORMÁCIÁ

O ČINNOSTI DETSKÝCH JASLÍ MIKIJLÁŠIK. INFORMÁCIA O PLNENÍ

KOMIJNITNÉHO PLÁNU SOCIÁ[JNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2019

Správu predložila Mgr. Erika Sabaková. vedúca odboru sociálneho Msti Uviedla, že
správa podáva ucelený pohl‘ad na prácu odboru sociálneho v roku 2019, ktorú poskytuje pre

rózne znevýhodnené skupiny občanov. Zahřňa aj informáciu o poskytovaní sociálnvch služieh
v ZPS a DSS mesta LiptovskÝ Mikuláš a taktiež informáciu o plnení Koinunitného plánu
sociálnvch služieb. Pripomenuta, že okrem bežnej odhornej agendy. ktorú sociálny odbor
vykonua Zo zákona. sa stále zapája do ziev v sociálnej oblasti. V roku 2019 pokračovali

v projekte opatrovaterskej služby, kde mesto získalo v minuloni roku takmer 35 tis. E ako

ret‘undáciu mzdových nákladov na 15 opatrovateliek a tiež sa zapojilo koncom roka do dvoch

výziev, ktoré boli úspešné a vo f‘ebruáni tohto roka oba projekty spustili. Zárover poďakovala

spolupracujúcirn subjektom, najmä Slovenskému Cervenérnu krížu. cirkvám a ďalším

inštitúeiám pósobiacim na území mesta, ako aj svojim ko]egom.

Ing. Blcháč. PhD. — je potrebné pochváliť zamestnancov i všakých partnerov. ktorí vel‘mi

zodpovedne pracujú na sociálnych záležitostiach v zmysle Komunitného plánu sociálnycli

služieh; myslí si. že mesto LiptovskÝ Mikuláš móže byt‘ vzorom.

Mgr. Sabaková — informovala, že v tomto roku končí obdobie druhého Komunitného plánu

apre roky 2021 — 2025 musí byť vyhotovený nový, preto radi uvítajú aj návrhy apodnety

poslancov. Ked‘že je to strategický dokument mesta, jeho tvorba bude aj verejná. teda bude sa

dotýkat‘ názorov a návrhov občanov mesta. aj klientov sociálnych služieb.
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jg. Cukerová — predložilu na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (14 postancov za, 3 nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 45/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

24/ VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ č.
.../2O2OIVZN, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN Č. 10/2017/VZN O URČENÍ
VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH

A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH A O PRIJÍNIANÍ DIEtAtA DO
MATERSKEJ ŠKOLY, O ZÁPISE DIEtAtA NA PLNENIE POVINNEJ

ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V ZNENÍ VZN Č.

S/2019/VZN Zo DŇA 20. 06. 2019

Návrh predložila PaedDr. Marta Gerbocová. vedúca odboru školstva MsL. Uvicdla. že

návrh upravuje platenie prfspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských

zariadeniach. ktoré sú financované cez originálne kotnpetencic. Ĺ . cez podielové dane. ide

teda o úpravu poplatkov v čase prerušenia školského vyučovania a prevádzky školských

zariadení, ktoré boli prerušené z objektívnych dóvodov. ide v podstate o to, aby za obdobie.

kedy boli školy zatvorené, rodičia neplatili poplatky za služby, ktoré neboli poskytnuté.

K zvcrejnenému návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienkv.

jpg.Blcháč._PhD. — prcdložil na hlasovanie návrh VZN bez zrnenv.

Mestské zastupiteľsvo predložený návrh jednomyseFne schválilo (IS poslancov za).

Všeobecne záväzné nariadenie bob prijaté pod číslom 6/2020/VZN.

25/ NÁVRH NA ZMENU ČASTÍ UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPÍTEĽSTVA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Č. 62/2019 ZO DŇA 19. 09. 2019 (K BODU: NÁVRh NA

ZRIADEN1E ZDRIJŽENIA OBCÍ - CYKLODOPRAVA LIPTOVSKÁ MAlU)

26/ NÁVRH NA ZMENU ČASTI UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEL‘STVA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Č. 61/2019 ZO DŇA 19. 09. 2019 (K BODU: NÁVRH NA

ZRIADENIE ZDRUŽENIA OBCÍ - CYKLODOPRAVA HORNÝ LIPTOV)

Obidva návrhy predložila Mgr Anna lľanovská. vedúca odboru právneho MsÚ. Na

úvod upozornila na chybu v oboch materiáloch. kde je v návrhu na uznesenie nesprávne

uvedený rok 2020 narniesto joku 2019. Poznamenala, že tklo návrhy sa predkladajú z dóodu

potrebnej zmeny pre registráciu oboch združení.

iflg. Cukerová — požiadala o upresnenie, či je v návrhu stanov v článku 2 Predmet činnosti

správne uvedené označenie jednotlivých bodov od písmena j), resp. či by sa nemalo začínat‘

písmenom a). pokiaľ nic sú pridané d‘alšie činnosti oproti pövodne schváleným.

MEr. Jřanovská — body sú nesprávne označené. napriek tornu však požiadala o schválenie

návrhu tak ako je predložený, pretože všetky obce rnajú uMo verziu stanov.

jpg. Cukerová — predpokladá, že v tom prípade to všetky obce schvália zle, ale vzhradom na

to. žeje určená výška členského príspevku a aj mesto bude posielať určité finančné prostriedky.
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zaujíma ju, ako bude toto združenie fungovat‘. 1. zn.. či tam bude určitý zamestnanee. ktorý

hude predmet činnosti (rozvoj cyklistickej dopravy) zahezpečovať.

g. Blcháč, PhD. — čo sa týka článku 2, v stanovách došlo zrejme k omylu pri označení

jednotlivých hodov. pretože ten istý počet bodov s rovnakým znením je aj v Zmluve O znaclení

združenia obcí, avšak označenie bodov je „a) — i)“, kým v stanovách je ozuačenie ..j)
— r)“ —

označenie v stanovách je zrejme potrebné opravit‘.

Mr. tFanovská — napriek uvedenej chybe navrhovala schválíť materiál v predloženom zuení,

pretože niektoré obce už toto znenie schválili.

Jn. Cukerová — opäť položila otázku, či zamestnanec 00CR bude realizovat‘ predmet činnosti

tohto združenia.

L. Trizna — bola vykonaná dohoda s obcami. že v rámci 00CR p. MedIa bude dohliadať aj na

územně plány obcí, bude komunikovať s VUC. ktor má záujem stavať vážsku cyklotrasu. atd‘,

Ctenské príspevky budú podporné.

Ing. Ček — položil otázku, či v prípade. že ostatně obce schválili stanovy nesprávne, aj mesto

Liptovský Mikuláš ich má schválit‘ nesprávne.

Mgr. Il‘anovská — ked‘že niektoré obce už schválili návrh v tomto znení, navrhuje poneehať ho

v rovnakom znení. t. j. v článku 2 s označením jednotlivých bodov od písmena j),
iMgukerová — predložila na hlasovanie návrh uzuesenia k bodu Č. 25 (Cyklodoprava

Liptovská Mura) — s opravou roku prijatia meneného uznesenia z 2020 na 2019.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (15 poslancov za. 4 nehlasovali).

Uznesenie holo prijalé pod číslom 46/2020. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia k hodu Č. 26 (Cklodoprava I lorn

Liptov)
— s opravou roku prijatia meneného uznesenia z 2020 na 2019.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (15 poslancov za. 4 nehlasovali).

Uznesenie holo prijaté pod číslom 47/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

27/ ORGANIZAČNĚ OTÁZKY:
SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z IJZNESENí MESTSKÉHO

ZASTUPJTEL‘STVA ZROČNÝC‘H K 12. 06. 2020

Správu predložila Ing. Marta Outraiová, poverená prednostka MsU. Informovala, že

v správe je prchľadne uvedených 34 uznesení, ktoré holi rozpracované na úlohy aje

vvhodnotené ich plnenie. Celkovo je splnen‘ch 19 úloh. 2 úlohy sa stali bezpredmetné. prctože

sa týkali fondov a nebolo možné ich splniť. V plnení je ešte 13 uznesení, pričom prevažnc sa

jedná o majetkovo-právne veci. ku ktor‘mje potrebné doriešiť súvisiace náležitosti.

Iüg. Cukerová — prcdložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (16 poslancov za, 3 nehlasovali).

Iiznesenie holo prijaté pod číslom 48/2020. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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28/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. ING. JAROSLAV ČEFO

a) Požiadal o vysvetlenie riaditeľa VPS:
V súvislosti s informáciou na stránke mesta. že ZSK krátil mestskej samospľáve

dotáciu. upozornil, že v dósledku toho nebude na moste do I1‘anova vykonaná oprava. pričom

slav tolito mosla je katcgorizovan ako zlý. Dňa 7. 8. 2017 aj on upozorňoval na tento most

a zároveň aj na most cez Smrečianku z Dubovej ulice na ulicu Kemi. Vtedy mu bob

odpovedané, že v budúcoročnom pláne sú zahrnuté určité opravy, avšak za vyše dva roky

neholo absolútne nič urobené. Občas sa iba natiera záhradlie, avšak na oboch rnostoch sa

rozširujú dilaiačné špáry, je prehrdzavené zábradlie, atd‘, Ked‘že ako laik móže zhodnotil‘ stav

ten vizuálne, požiadal o informáciu. ako je v majetku mesta zakategorizovaný tento most a či

sa na ňom plánujú určité opravy.

b) Informoval. že od 1. 7. 2020 v rámci rotácic predsedníctva v poskineckom klube

‚.Skutočne nezávislí poslanci“ bude predsedníčkou Ing. Lucia Cukerová.

2. MGR ANNA DVORŠČÁKOVÁ

a) Interpelovala primátora mesta:
Poukázala na situáciu v rnestskej časti Xábrežie—Vrhica - jedná sa o hospodárstvo

rodiny Balážovcov. ktoré je v bezprostrednej blízkosti rodného domu Rázusovcov. Na

pozemku. ktorý patrí k domu, má majiteľ množstvo maštalí a chlievov. kde chová hospodárske

zvieratá. Veterinárnou správou to bob charakterizované ako hospodárstvo, resp. farma na chov

zvierat. avšak celé hospodárstvo ahsolútne nesplňa hygienické štandardy. Dochádza na ňom

k t‘ýraniu zviez‘at a jednoznačne aj k porušovaniu zákona o chove hospodárskvch zvierat, či už

v časti o držaní a ošetrovaní hospodárskych zvierat. alebo v časti o usmrcovaní jatočnch

zvierat. Okrem toho majiteľ hromadí maštaľný hnoj na záhrade za svojimi pozemkanii. čím

möže dójsi‘ aj ku kontarninácii podzemných vód. Na ato siluáciu upozorňovala už v roku 2016

— vtedy mesto poslalo na kontrolu Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Odvtedy ešte

raz svoju interpeláciu zopakovala, avšak do dnešného dňaje situácia nczmenená a majitel‘ stále

porušuje zákon a ohrozuje aj hygienický štandard nažívania na sídlisku. Susedia upozorňujú.

že zvieratá eez deň aj v noci nahlas kvília, žijú v katastrofálnych hygienických podmienkach,

množia sa tam potkany. RVPS vo svojom v3jadrenf uvádza. že majitcF maštaln hnoj vyváža

na družswo. čo však nic je pravda — družstvo to odmietbo z dóvodu, že v hnoji sa nachádzali

črepv a drobný plastový odpad. Kompetentné orgány sú v tejto veei bud‘ nečinné alebo riešia

podnety vel‘mi pomaly. VzhYadorn na to, že hospodárstvo sa nachádza v bezprostrednej

blízkosti sídliska a rnöže dójsť aj k olirozovaniu obyvateľstva, interpeluje primátora, aby mesto

začalo situáciu radikálne nešit‘ zo svojej kompetencie a prípadne podalo aj podnet na

zodpovedné orgány.

(k/povedané na zusadn uff MsZ: Luboš Trizna. zástupca Primátora mesta — informoval, že

minulý týždeň boli s riaditeľom RVPS na kontrole — chovatel‘ dostal určité prfkazy ‚Mesto

zároveň navrhuje prijať VZN, ktorým by sa zakázal chov hospodárskych zvierat v tesnej

blízkosti kultúrnych pamiawk (SO m, resp. LOt) rn), čím by sa zabránilo chovu týchw zvicrat aj

spomínanénm p. Balážovi. RVPS má z predmetného hospodárstva k dispozícii fotografie

a z kontroly bude vyhotovený zápis. Momentálne prebieha kontrola, kde v meste sú kultúrne

pamiatky a na koľko chovateľov to bude mat‘ dopad. V rámci VZN bude možné zamerat‘ sa

napr. na konkrétnu ulicu.
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Inu. Ján Blcháč. PhD,. primátor mesta — pripomenul, že po dlhej stagnácii Rázusovie domu

došlo k značnému oživeniu záhrady i celkovo činnosti v dome. Mesto by uvítalo, keby sa stalo

majitel‘om sporného objektu, napr. formou zárneny za inú nehnuteľnosť, ktorú by mesto

odkúpito a do ktorej by sa problémová rodina presťahovala. Takéto riešenie si však vyžaduje

rozhodnutie mestského zastupiteľslva.

b) Interpcloi ala primátora mesta:
Upozornila na zlý stav detských ihrísk na síd]isku Podbreziny — ncdajú sa na nich hrať

toptové hry kvóli nevyhovujúcemu asfaltu apod. V tejto súvislosti položila otázku, či športovč

ihrisko pri Základnej škole v Okoličnornje v hodinách mimo vyučovania prístupné verejnosti.

Odpovedané na :asculnníí MsZ: lna. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta
— požiadal poslankyňu.

aby dala konkrétny návrh, o ktoré ihrisko sa jedná. V rámci bodu ..lnformácie‘ bude

informovať, akým spósobom chce vláda SR mestu pomöcf — pravdepodobne aj túto oblasť bude

možné do toho zahrnúť.

c) Interpelovala primátora mesta:
Pripomenula. že v rámci rozpočtu mesta na rok 2020 bol schválený presun 85 tis. € na

opatrenia na skládku na zefektívnenie odčerpávania vody zo skládky — zaujímala sa. či už bolí

v tomto smere podniknuté určité kroky.

3. MICHAL PAŠKA

a) Interpeloval primátora mesta:
PFipontenul. že v úseku od železničného priecestia pri železničnej zastávke v

Okoličnom k cvičisku pre psov neďaleko samoobslužnej autoumyvárne sa nachádza súbežne

so železničnou traťou chodník. popri ktorom sú dreviny. Viaceré drevinv už zasahujú do telesa

chodníka a sú tiež dobrou ‚skrýšou“ puc rózne osoby, ktoré tu konzumujú alkoholické nápoje a

znečist‘ujú verejné priestranstvo. V tejto súvislosti požiadal o orezanie problémových drevín a

zároveň o zadanie pokynu rnestskej polícii, aby v rámci hliadkovacej činnosti kontrolovala aj

táto lokalitu.

b) Interpeloval primátora mesta:
Uviedol. že IS. júna 2020 mestskézrni úradu doručil žiadosť týkajúcu sa stavu drevin na

sídlisku Podbreziny. Požaduje v nej výmenu poškodených či vyschnutých drevín, zároveň

požaduje aj kontrolu niektorých problémových drevín. Odporučil, aby sa uvedenej

problematike venovala náležitá pozornost‘, čo je pre správcu zelene, VPS. záležitosf bežnej

údržby.

e) Interpeloval primátora mesta:
Infonnoval, že začiatkom tohto týždňa upozornil mestský úrad i správcu detských ihrísk

- VPS na poškodené oplotenie na detskom ihrisku na Morušovej ulici — „horná“ pešia zóna.

Nedostal spätnú vazbu, preto žiada o kontrolu oplotenia na predmetnom ihrisku

a o zahezpečenie jeho opravy.

d) Interpeloval primátora mesta:
Uviedol. že 25. 6. 2020 oslovil formou e-mailovej pošty Slovenská správu ciest

s požiadavkou o opravu výtlkov na ceste 1/18 v mestskej časti Palúdzka. Konkrétne ide

o Palúčanskú ulicu v úseku od križovatky s ulicou Penkalu po križovatku s ulicou Demänovská.
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Pľedmetný úsek okrem vodičov využíva;ú aj cyklisti. často aj zamestnanci Liptovskcj

nemocnice s poliklinikou. ktorá je najväčšínt zamestnávateľom na území mesta Liptovský

Mikutáš. Hlavne stav krajnice v tomto úseku je na viacerých miestach vel‘mi nebezpečný,

rovnako nebezpečné sú i viaceré výtlky pri vstupe na parkovisko (oproti bráne pri nemocničnej

lekárni). Požiadal, aby s rovnakou požiadavkou oslovilo Slovenskú správu ciest aj mesto

Liptovský Mikuláš.

4. MUDr. JAROSLAV BAROK

a) Interpeloval primátora mesta:
Poukázal na stály problém. ktorým je kosenie trávy. Aj ked‘ v súčasnosti je menej

financií a avizovalo sa. že kosení bude nlenej. prvé kosenie je vykonávané vel‘mi neskoro.

Problémom je hlavne pel‘ tráv. ktorý spósobuje a[ergikorn veľké ťažkosti. Výhodou pri kosení

sú kosačky, ktoré majú zherné koše, avšak pri ručnom kosení zostáva tráva na niieste. Požiadal.

aby sa tento problém odstránil a pre hudúci rok odporučil začať kosiť skór.

Qdpoveclané na zasadnur[ MsZ: Ln. Martin Kögel. ekonomický námestník riaditefa VPS —

uviedol, že po začatí koronakrízy Urad práce zrušil pre VPS všetkých aktivačných pracovníkov.

Ked‘že pred kosením bob potrebné zabezpečiť čistenie po zimnej údržbe. pracovníci. ktorí by

za mých okolností išli kosit‘ v skoršom čase, museli najskór zabezpečovať ručnú čistotu. Tým.

že vypadlo 50 aktivačných pracovníkov. celý proces sa posunul. preto sa aj s kosením začato

o 3 týždne neskór. Podotkol, že VPS začali kosíť hneď ako to bob možné a v súčasnosti už

vykonávajú druhé kosenie,

b) Interpeloval primátora mesta:
Upozornil na problém rampy pri budove mestského úradu — rampa sa otvára o I 7.°° hod..

pičom jej samotné zdvíhanie je nebezpečné — hrozí riziko úrazu pre okoboidúcich. Navrhol

zvážit možnost nainštabovania zvukovej signalizácie. ktorá by oznamovala, že rampa sa ide

otvárať.

5. MUDr. ANDREA ŽIDEKOVÁ

a) Interpelovala primátora mesta:
Upozornila na vrbický most, v strede ktorého sa nachádza jama — hrozí riziko nehody

pri obchádzaní sa dvoma vozidlami idúcimi v protisniere — požiadala o opravu.

Qdpovedané na :asacbmtíMsZ: lnu. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta—uviedol. že dnes ráno

už hola spomínaná jama opravená. Pripomenul. že v rámci rozpočtu ZSK sa tento most mal

v tomto roku rekonštruovat‘. čo ako poslanci za Liptovský Mikuláš interpelovati niekol‘kokrát

a 6. 7. 2020 budú interpelovat‘ opäť, pretože má informáciu, že táto akcia bola vyradená

z investičných akcií na rok 2020. Póvodne mal byť tento most rekonštruovaný v súvislosti

s prekládkou železnice, avšak vzhľadom k tomu, že aktivisti zabránili prekládke železnice.

ktorá mala byť už na jar tohto roku hotová. nic je zrekonštruovaný ani most. V súvis]osti

s avizovaným pridelením flnančných prostriedkov od ministerstva tinancií aj pre ŽSK by sa

tálo akcia pravdepodobne mohla zrealizovat‘ budú sa na to ptať na zastupiieFstve ŽSK.

Michal Paška. poslanec mestského zastupitel‘stva z pozície člena komisie dopravy Žilinského

samosprávneho kraja informoval o rokovaní s generálnym riaditeľom Správy ciest ZSK

ktorého taktiež mrzí, že sa táto rekonštrukcia v tomto roku zrejme nebude realizovat‘ kvóli

určitým chyhám v projekte, ktorý už bol neaktuálny a nakoniec bulo vypočítané ovel‘a viac
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materiálu ako bob v původnom návrhu. Ako člen komisie dopravy a poslanec MsZ mu

argumentoval tým, že pre mesto Liptovský Mikuláš je tento most veFmi důležitý ajeho stav je

hodnotený ako veľrni zlý nielen po technickej stránke, ale už aj po estetickej stránke. Osobne

by bol za to. keby aj primátor mesta, zároveň aj ako poslanec zastupiteľstva ZSK oslovil

riaditeFa SSC a pozval ho na stretnutie, aby túto vec spobočne prediskutovali. Zdůraznil, že tejto

témeje potrebné sa venovat‘ d‘alej a bojovať oto. aby sa táto důležitá rekonštľukcia uskutočnila.

Ing. Slcháč. PhD. — celá vec už hola v Lom štádiu. že popri moste vedie veľké plynové potruhie

a s SPP je dohodnuté, akým spósobom sa bude v rámci plánu organizácic výstavby nakladať

s plynom. Žial‘, táto záležitost‘ zastala na verejnom obstarávaní a důvodom bola aj mimoriadna

situáeia v súvislosti s COVID-19. Podľa MFSR by však financií mal byt‘ dostatok, preto by sa

v projekte mohlo pokračovať.

b) Interpelovala primátora mesta:
Podporila interpeláciu Mgr. Dvorščákovej ohl‘adorn neprimeraného chovu

hospodárskych zvierat rómskou rodinou vo Vrbici. Ohyvatelia žijúci v okolí sa sťažujú na

znečisťovanie životného prostredza. týranie zvierat. atd‘. Snahou bob riešiť tento problém cez

různe organizácie v rámci SR, avšak majiteľ hospodárstva nereaguje na žiadne výzvy. preto sa

priklonila k tomu. že je potrebné prijať prísne opatrenia.

Qdpovcck,né mí zasadniuí MsZ: Ing. Ján Blcháč, PhD.. primátor mesta — čo sa týka rómskych

občanov, uviedol, že mesto v minulosti urobilo pokus na Priemyselnej ulici tým. že on ako

primátor ponúkol odmenu 500 € za víťazný návrh, ktorý by nešil situáciu s Rómami na

Priemvsclnej ulici. Bob doručených asi 5 návrhov a komisia zložená z poslancov a ďalších

odborníkov vybrala z nich najlepší. Išbo o racionálne. dobré riešenie. avšak následne istý

aktivisw (M. J.) rozprúdil na Nábreží hromadná pripomienku k takémuto riešeniu a tým sa

všetko zrušilo. Mesto by mohlo pripraviC určitý návrh, po uvedených skúsenostiach by to však

zrejme bob zbytočné. V danej bokalite by v každom prípade bob potrebné urobit‘ poriadok,

pretože v ce]om okolí ide o jediný problematický objekt. Mesto sa pokúsi pripravit‘ určitý návrh

a aj keď si to vyžiada určité financie. myslí si, že by to stálo za to už len kvůli domu Martina

Rázusa i kvůli celému sídlisku Nábrežie.

c) Interpelovala primátora mesta:
Upozornila na obvvatefku bytového domu na Vrlíkovej ulici č. 1884/68. ktorá pravidelne

vvhadzuje z okna svojho bytu odpadky (plastové obaly, atď.) a znepníjemňujc tým život svojim

spoluobyvateFom. Požiaclala o pomoc, prípadne radu ako v takomto prípade postupovat‘.

6. ING. LUCIA CUKEROVÁ

Interpelovala primátora mesta:
Pripomenula, že na minulom zasadnutí MsZ sa pýtala. či jej na najbližšie zasadnutie může

byť predložená analýza v súvislosti s predkladanim niateriálov o personálnom zložení.

Zaujímala sa, či sa na tejto analýze pracuje, pretožeju zaiial‘ nedostala.

Qdpovedané ‚UI zasczdnutí MsZ: Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — pripomenul, že

interpelácia poslankyne bola predložená 4. 6. 2020 a zvyklosťou je odpovedať do 30 dní.

Odpoveď na jej interpeláciuje prípravená a spočĺva vtom, že vždy platí zákon. V úvode tohto

zasadnutia sa pokúsil poslancom vysvetlit‘. že podl‘a zákona o ohecnom zriadcní nic je možné.

aby poslanec. rešpektujúc svoju povinnosť dodržiavať štatút a rokovací poriadok. navrhoval

personálne zboženie MsZ, pretože v štatúte je uvedené, že personálne návrhy predkladá

primátor mesta.
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Inz. Cukerová — už na predošlom zasadnutí tvrdila, že vyššia právna norma je zákon — ten túto
právornoc neukladá, ale MsZ si internou právnou normou upravilo, že táto právomoc móže

prislúchať len primátorovi

Inp. Blcháč, PhD. — oponoval poslankyni Ing. Cukerovej tým, že zákon o obecnom zriadení

ako vyššia právna norma hovorí. že povinnosťou poslanca je jednak sa vzdelávať ajednak

dodržiavať štatúl. rokovací poriadok a ďalšie vnútorné predpisy. t. zn. v zmysle zákona je
poslanec povinný dodržiavať tieto predpisy. Na záver poznamenal. že na túto interpeláciu

odpovie poslankyni písomne.

7. MUDr. MICHAL LUNÍČEK

Interpeloval primátora mesta:
Upozornil na kritický stav potoka Demanovka, ktorého dolná časť, t. j. od

zrekonštruovaného rnosta po sútok s Váhom (cca 300 m) nebola prehlbená. Vzhľadorn na to,

že aj situácia v Jasnej sa za posledné obdobie zmenila tým. že ubudlo vel‘a stromov, prípadný

prívalový dážd‘ móže narobit‘ veľké škody.

Oc/povec/ané na zasadnz,íí MsZ: 1n2. Blcháč. PhD. — mesto sa v tejto veci určite obráti na

Slovenský vodohospodársky podnik a bude požadovat‘. aby si to dal do plánu.

Ľuboš Trizna, zástuca primátora mesta— informoval, že na 26. 6.2020 má plánované stretnutie

sp. Repom, riaditeľom Povodia Váhu. s ktorým na mieste preveria stav oporných múrov popri
Váhu k novej výstavbe v Palúdzke a v rámci toho si móžu prezrieť aj uvedený úsek potoka
Demänovka. na ktorý poslanec MUDr. Luniček poukazoval.

29/ ZNFORMÁCJF

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. predložii mestskému zastupiteľstvu aktuálne

inforniácie:

I. Informoval, že včerajšieho rnimoriadneho prezídia Únie miest Slovenska sa zúčastnil aj

minister financií SR. ktorý ocenil okrem mých členov úriie aj mesto Liptovský Mikuláš za to,

že v tzv. dobrých časoch znižovalo dlh a zvyšovalo rezervy. Ziaľ, nepotešil ich tým, že bude

pomerne vysoký výpadok v podielových daniach. Oproti odhadu, ktorý je uvedený v rozpočte,

bude v krátkej dobe vykonaný nový odhad vývoja do konca roka zo strany Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť, t. j. bude určitý rozdiel medzi týmito odhadmi. Pre porovnanie pripomenul. že

v čase krízy v rokoch 2009 — 2010 si mesto spočítalo výpadok na podielových daniach a MF
SR ho uhradilo v plnej výške. V súčasnostije síiuácia má. pretože MF SR neplánuje nešit‘ tento

stav rovnakým spósobom ako v minulosti, ale chce. aby sa oživila ekonomika. To znamená, že

MF SR dá mestu podniienené peniaze. resp. póžičku. ktorú by malo mestské zastupiteFstvo

schválit‘, s tým. že keď sa táto póžička minie do konca roka na zmysluplne pnipravené projekty.

zmení sa na grant, t. j. nebude ju potrebné vracat‘. Bude to závisieť od iniest a obcí, ktoré

ministen tnancií vyzval, aby takto konali, čo by malo byť zárukou toho, že sa zamestnajú Fudia,
minú sa stavebné materiály, t. j. bude prebiehaf hospodársky život a tým dójde k oživeniu

ekonomiky. Aj keď mesto by skór uvítalo priamu dotáciu, bude musieť pristúpit‘ na tento

model. čo by nemal byt‘ problém, pretože má pripravené kvantum projektov na rózne cesty,
chodníky, atď. Uviedol, že keď bude návrh na poskytnutie tnančných prostriedkov pripravený,

zrejrne zvolá neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa vyjadrf. či chce aleho

nechce takéto zdroje do mesta dostať a tým pomócť ekonornike. Podotkol. že na zasadnutí

prezídia UMS sa uvádzali aj príklady z mých štátov
— napr. Ceská republika dáva pre mestá
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a obce jednorazovú podporu vo výške 50€ na 1 obyvateľa (pre mesto Liptovský Mikuláš by to

predstavovalo cca I 750 tis. €)‚ Nemecko 600 € na 1 obyvateFa. atd‘. Tieto prostriedky sú

poskytované na pokrytie nákladov súvisiacich hlavne s pandémiou COVID-19 a s výpadkom

podielových daní. Jde teda o informáciu, s ktorou bude možné pracovať vtedy, keď bude mestu

doručená ponuka a bude uvedené. či tieto prostriedky bude možné použiť len na rekonštrukcie.

alebo aj na opravy. aby nebolo potrebné nešit‘ stavebné povolenia. atď.

2. Primátor mesta uviedol. že pred krátkym časom prevádzkovatelia zimného štadióna

informovali mesto, že l‘adová plocha je v zlom technickom stave aje potrebné ju

zrekonštruovať. Poznamenal, že sa prípravuje ešte rekonštrukcia časti zimného štadióna. táto

však nezahřňa ľadovú plochu. Na ľadovú plochu dostal Liptovský Mikuláš zo SZĽH 125 tis. €.

.JL aréna vloží do tejto investície 10 % zo svojho rozpočtu, ktorý je cca 330 tis. € a zvyšné

prostriedky je potrebné hl‘adať, pokial‘ bude zo strany mesta záujem. Na tento účel by

pravdepodobne bob možné využit‘ časť dotácie z MF SR, k tornu by však bol potrebný súhlas

MsZ. Upozornil, že pokiaľ ľadová plocha nebude do začiatku zimného ohdohia

zrekonštruovaná. nastane problém. pretože ju zrejme nebude možné používať. Problémom je.

že na základe koncesnej zmluvv uzavrelej v roku 203 mesto platí JL aréne ročne 320 tis. € za

prevádzkovanie zimného štadióna, ktorý je majetkorn mesta, ale v prípade, že časť Lohto

majetku, v tomto prípade ľadová plocha, bude nepoužiteľná, nebude sa hrat‘ hokej. resp. mé
športy, ale mesto platiť musí. Pokial‘ bude ponuka z MF SR deFinitívna. mesto pnipraví určitý

návrh a predtoží ho pravdepodohne v júli mestskému zastupiteľstvu. ktoré bude rozhodovať

o tom. či mesto ide takýmto spösohom využiť peniaze, ktoré sú mu ponúkané ako póžička

a následne budú zmenené na grant. Poznamenal, že celková cena za rekonštrukciu Fadovej

plochy by mala byť cca 350 tis. € bez DPH, spolu s DPH cca 420 tis. E.

30/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, poďakoval všetkýrn prítornným za účasť

a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

/

Ing. MařĺGutraiová Ing.S PhD.

prednostka MsÚ priijátoť mesta

Mgr. Ján Smieško /

Zapísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskorn Mikuláši 21, 07. 2020
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