
ZÁPISNICA Č. 3/2022
z XLIII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo
dňa 2. júna 2022 o 10.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

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

POSLANCI MsZ:
1/ Ing. Jozef Bobák
2/ MUDr. Miroslav Bod‘a
3/ Peter Cibák
4/ Ing. Lucia Cukerová
5/ Ing. Jaroslav Čefo
6/ SoňaCupková
7/ Mgr. Anna Dvorščáková
8/ Ing. Matej Géci
9/ Marta Jančušová
10/ Mgr. Vincent Kultan
11/ MUDr. Michal Luničck
12/ Bc. Marek Nemec
13/ Mgr. Miroslav Neset
14/ Michal Paška
15/ Ing. Ľubomír Raši
16/ Ing. Jozef Repaský
17/ Mgr. Ján Smieško
18/ MUDr. Alžbeta Smiešna
19/ Mgr. Ľubica Staroňová
20/ Mgr. Táňa Šufliarská
21/ ĽubošTrizna
22/ Ing. Rudolf Urbanovič
23/ MUDr. Marta Voštináková
24/ MUDr. Andrea Žideková

OSPRAVEDLNENÝ
1/ MUDr. Jaroslav Barok

PRIZVANÍ:
1/ PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ
2/ Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

4/ Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsU ‚

5/ Mgr. Jaromír Kudláček, vedúci odboru organizačného MsU
6/ JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsU ‚

7/ Ing. Renáta Todáková, vedúca oddelenia majetkovo-právneho MsU
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8/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ
9/ RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia ŽP a pol‘nohospodárstva MsU
10/ Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsU
11/ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu

MsU
12/ MUDr. Oldřich Drahovzal, predseda predstavenstva MHk 32 Liptovský Mikuláš
13/ Ján Michalík, výkonný riaditel‘ MHk 32 Liptovský Mikuláš
14/ Ing. Vlastimil Škandera, športový riaditel‘ MHk 32 Liptovský Mikuláš
15/ Ing. Martin Borsík, marketingový manažér MHk 32 Liptovský Mikuláš
16/ Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš
17/ Ing. Marta Gutraiová, konatel‘ka MSZ, s. r. o.
18/ Mgr. Michal Milata, riaditel‘ Primum, s.r.o.
19/ Ing. Dušan Grešo, riaditel‘ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
20/ Ing. Martin Kögel, ekonomický námestník Verejnoprospešných služieb Liptovský

Mikuláš
21/ Bc. Jana Piatková, riaditel‘ka Informačného centra Liptovský Mikuláš

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupitel‘stva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Uviedol, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnil MUDr. Jaroslav Barok a neskorší
príchod ohlásil Ing. Ľubomír Raši. Prítomných je 23 poslancov a mestské zastupitel‘stvo je
uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovatel‘a primátor mesta určil Mgr. Jána Karašinského a za overovatel‘ov
zápisnice Martu Jančušová a Mgr. Ľubicu Staroňovú.

3/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na vol‘bu návrhovej komisie, do
ktorej odporučil zvolit‘ Mgr. Miroslava Neseta, Michala Pašku a Mgr. Vincenta Kultana.

Pripomenul, že na predošlých dvoch zasadnutiach mali v návrhovej komisii zastúpenie
kluby „Nový Mikuláš“, „Skutočne nezávislí poslanci“ a „SMER-SD, SNS, Národná koalícia“
a tentoraz by tak mali byt‘ v rámci akceptovanej rotácie poslaneckých klubov zastúpené kluby
„Nový Mikuláš“, „SMER-SD, SNS, Národná koalícia“ a klub nezávislých poslancov.

Návrhová komisia v zložení Mgr. Neset, M. Paška a Mgr. Kultan bola schválená (19 za, 1 zdržal
sa, 3 nehlasovali).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupitel‘stva tak, ako bol zverejnený v pozvánke.
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Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Kultan a S. Čupková.

Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupitel‘stva — podl‘a jeho názoru by mestské
zastupitel‘stvo nemalo rokovat‘ o bode programu „Návrh na schválenie podmienok a
financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná
Poruba — Prepracovanie“ vzhl‘adom na to, že neboli splnené všetky zákonné náležitosti
a takisto ani o bode „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský
Mikuláš na obdobie od schválenia plánu do konca roka 2022“, nakol‘ko tento návrh nebol riadne
zverejnený na úradnej tabuli.

Soňa Čupková, poslankyňa mestského zastupiteľstva — navrhla stiahnuť „Návrh na odpredaj
nehnuteľného majetku mesta obchodnou verejnou sút‘ažou podl‘a 9 ods. 2 písm. a) zák. Č.
138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j. spósob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a
podl‘a 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky
obchodnej verejnej sút‘aže na prevod nehnutel‘nosti v k. ú. Iľanovo, ul. Il‘anovská, a to pozemku
parc. Č. KN-C 850/3 ostatné plochy o výmere 442 m2“, nakol‘ko ju s požiadavkou o stiahnutie
bodu oslovili zástupcovia pozemkového spoločenstva a telovýchovnej jednoty v Il‘anove.

PhDr. Michal Lavrík, prednosta mestského úradu — zdóraznil, že návrh plánu kontrolnej
Činnosti hlavného kontrolóra bol zverejnený v zákonnej 1 5-dňovej lehote a nie je teda dóvod
tento bod neprerokovat‘. Rovnako nic je dóvod na stiahnutie bodov týkajúcich sa skládky
odpadov, ked‘že hlavný kontrolór mal k dispozícii všetky podklady a dostatok Času na
vypracovanie stanoviska.

S faktickou poznámkou na vystúpenie PhDr. Lavrika sa prihlásili Mgr. Kultan, Mgr. Alušic.

Mgr. Kultan — skonštatoval, že materiál nebol poslancom predložený tak, ako ukladá zákon.

Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta — je prekvapený tým, že bola splnená zákonná
lehota 15-tich dní. V prípade skládky odpadov nedisponuje informáciami o tom, aké boli výšky
splátok, poplatkov a nedostal ani informáciu o záváznej ponuke zo strany banky. Z týchto
dóvodov nemohol zodpovedne vypracovat‘ svoje stanovisko.

PhDr. Lavrík — vedenie mesta sa o tom, že Mgr. Alušic potrebuje nejaké materiály dozvedelo
až z predloženej správy, priČom dané podklady mu boli zaslané ešte v rovnaký deň. Mal teda
dostatok času na vypracovanie svojho stanoviska. Zároveň bol upozornený, že materiál je
možné predložit‘ aj dodatočne priamo pred začiatkom zasadnutia.

Mgr. Alušic — zákon jasne vymedzuje, ktoré informácie mu musia byt‘ poskytnuté. Aj po
doplnení podkladov mu neboli predložené informácie o výške poplatkov a výške splátky.

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta — mestské zastupitet‘stvo je kompetentné prerokovat‘
materiály o znovuuzatvorení skládky odpadov a prijatí návratných zdrojov financovania. Tieto
zdroje je možné prijat‘ aj v čase rozpočtového provizória.

Michal Paška, predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— návrh programu ako bol zverejnený v pozvánke — návrh schválený (22 za, 1 nehlasoval);
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— pozmeňujúci návrh S. Čupkovej stiahnut‘ z programu „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta obchodnou verejnou sút‘ažou podl‘a 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 138/199 1 Zb. o
majetku obcí v platnom znení, t. j. spósob prevodu vlastníctva nehnutel‘nosti a podl‘a 9 ods. 2
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podrnienky obchodnej verejnej
sút‘aže na prevod nehnutel‘nosti v k. ú. Il‘anovo, ul. I1‘anovská, a to pozemku parc. č. KN-C

850/3 ostatné plochy o výmere 442 m2“ — návrh schválený (20 za, 2 nehlasovali).

PROGRAM:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice
3/ Vol‘ba návrhovej komisie
4/ Schválenie programu rokovania
5/ Návrh na zvýšenie základného imania spo[očnosti Mestský Hokejový klub 32

Liptovský Mikuláš, a. s. upísaním nových akcií
6/ Návrh na udelenie ocenenie „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ za rok 2022

6/1
Návrh na udelenie ocenenie „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ za rok 2022 — kolektív
6/2
Návrh na udelenie ocenenie „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ za rok 2022 —jednotlivci

7/ Informácia — „Dobudovanie futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši pre
potreby Fortuna ligy“

8/ Petícia vyjadrujúca nesúhlas s umiestnením stavby „Obchodného centra

Liptovský Mikuláš — Obslužná“ pred futbalovým štadiónom na pozemku parc. č.
KN-C 773/23 1 v katastrálnom území Okoličné

9/ Hodnotiaca správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Liptovský Mikuláš za rok 2021

10/ Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupitel‘stva vo
volebných obvodoch pre voFby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie
rokov 2022 — 2026 v meste Liptovský Mikuláš

11/ Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné
obdobie rokov 2022 — 2026

12/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta
Návrh na zámenu nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovská Ondrašová, ulice Pod Červencom a Tehliarska, medzi mestom
Liptovský Mikuláš a spoločnost‘ou CYRO, s.r.o., so sídlom Priemyselná zóna 52‘7, 031
04 Liptovský Mikuláš
Návrh na odpreclaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretcl‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. J. Janošku, v prospech: Ing. Anna Pivková,
Vavrišovo 388, 032 42 Vavrišovo
Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa
spósobom pod[‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Kollárova, v prospech: Matej Kováč s manž.,
Kollárova 266/9, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica — Nábrežie
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Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Palúdzka, v prospech: Pavel Pompa s manž., Palugyayho 1095/21, 031 01
Liptovský Mikuláš — Palúdzka
Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretet‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení a návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta spósobom podl‘a 9a ods. 9
písm. c) zákona Č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný
osobitného zreteľa v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Chalúpkova, v prospech: Vladimír
Nemec s manž., Podtatranského 1641/2, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, lokalita Pod stráňami, v prospech: Petry Vlhovej,
Zápotockého 4605/40, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú.
Liptovská Ondrašová, v prospech: euroAWK, spol. s.r.o., so sídlom Bajkalská 19B, 821
01 Bratislava
Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú.
Liptovský Mikuláš, v prospech: REGION LIPTOV — Oblastná organizácia CR, 50

sídlom Štúrova 1989/4 1, 031 42 Liptovský Mikuláš
Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to
nebytového priestoru, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech: Základná škola internátna
pre žiakov s narušenou komunikaČnou schopnost‘ou Jamník, Jamník 42, 033 01
Liptovský Hrádok
Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom zneni a Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočivajúce v práve uloženia
inžinierskych sjetí v k. ú. Palúdzka, v prospech: J8L Trade II., s.r.o., Lucenkova
1222/14, 026 01 Dolný Kubín
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí - rozšírenie NNK zemnej siete, v k. ú.
Liptovská Ondrašová, ul. Matúškova, v prospech Stredoslovenská distribuČná, a.s., Pri
RajČianke 2927/8, 010 47 Žilina
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spoČívajúce v práve uloženia inžinierskej siete — rozšírenie NNK zemnej siete, v k. ú.
Palúdzka, v prospech spoločnosti Stredoslovenská distrjbuČná, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete — elektrického NN káblového rozvodu v
k. ú. Palúdzka, ul. PaluČanská, v prospech spoloČnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spoČívajúce v práve uloženja inžinierskych sjetí - rozšírenie NNK zemnej siete, v k. ú.
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Okoličné, ul. Žiarska, v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí - rozšírenie NNK zemnej siete, v k. ú.
Liptovský Mikuláš, ul. Zápotockého, v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete — rozšírenie primárneho rozvodu
ústredného kúrenia (ÚK), v k. ú. Okoličné, ul. Smrečianska, ul. Morušová a ul. Dubová,
v prospech spoločnosti LMT, a.s., Za trat‘ou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete — rozšírenie primárneho rozvodu
ústredného kúrenia (ÚK), v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Komenského, v prospech
spoločnosti LMT, a.s., Za trat‘ou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadcní vecného bremena v prospech tretej osoby:
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke2927/8, 010 47 Žilina, spočívajúce v
práve uloženia inžinierskych sietí — podzemné VN vedenie a NN vedenie, v k. Ú.
Palúdzka. Investor stavebných objektov: Sureality, s.r.o., Bytčianska — Považský
Chlmec 885, 010 03 Žilina
Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetok mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zák. č.
138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Rumanova
v prospech: Automotoklub Liptovský Mikuláš, J. Rumana 1929/3, 031 01 Liptovský
Mikuláš — Staré Mesto a zriadenie predkupného práva v prospech mesta Liptovský
Mikuláš
Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný majetok mesta z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení a zriadenie predkupného práva v prospech mesta, v k. Ú. OkoliČné, ul. Za
Mostom, v prospech: OZ OČAMI PSA — Útulok Liptovský Mikuláš, Prvá 217/9, 031
04 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
Návrh na zmenu bodu 5. schval‘ovacej Časti uznesenia mestského zastupitel‘stva
Liptovský Mikuláš Číslo 74/20 13 zo dňa 19. septembra 2013 v znení uznesenia
mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš Číslo 49/2019 zo dňa 11. júla 2019 a
uznesenia mestského zastupitet‘stva Liptovský Mikuláš číslo 52/2021zo dňa 16. júna
2021
Návrh na zmenu bodu 2. schval‘ovaccj časti uznesenia mestského zastupitel‘stva
Liptovský Mikuláš Č. 5/2016 zo dňa 4. februára 2016
Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č. 27/2022 o
dňa 03.03.2022
Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš Č. 5/2022 zo
dňa 03.03.2022
Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš zo dňa
17.12.2020 číslo 79/2020
Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš zo dňa 16.12.
2021 číslo 91/202 1
Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta obchodnou verejnou sút‘ažou podl‘a
9 ods. 2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j. spósob
prevodu vlastníctva nehnutel‘nosti a podl‘a ‘ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o
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majetku obcí v platnom znení podmienky obchodnej verejnej sút‘aže na prevod
nehnutel‘nosti v k. ú. Liptovský Mikuláš, lokalita Vrbica-Nábrežie, a to pozemku parc.
Č. KN-C 3326/736 ostatné plochy o výmere 18 m2 podl‘a GP Č. LM — 24/2022

13/ Správa o stave odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš
za rok 2021

14/ Návrh Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019
15/ Návrh Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020
16/ Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš

a organizácií, ktorých je zriad‘ovatel‘om ku dňu 31. 12. 2021
17/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta

Liptovský Mikuláš za rok 2021
18/ Návrh Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2021
19/ Návrh na zmenu časti Uznesenia Mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši

číslo 108/2021 zo dňa 16. decembra 2021 a Zaradenie nových príjmových a
výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového
provizória k projektu „Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli
futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. č. Podbreziny“

20/ Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
za rok 2021

21/ Výsledky hospodárenia Informačného centra Liptovský Mikuláš — príspevkovej
organizácie mesta za rok 2021

22/ Preverenie splnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
mestom Liptovský Mikuláš - skládka TKO Veterná Poruba

23/ Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby
„SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“

24/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na
obdobie od schválenia plánu do konca roka 2022

25/ Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva ku dňu
20. 05. 2022

26/ Interpelácie poslancov
27/ Informácie
28/ Záver

5/ NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI MESTSKÝ
HOKEJOVÝ KLUB 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, A. S. UPÍSANÍM NOVÝCH
AKCIÍ

Správu predložila JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ.
Dóvodom na zvýšenie základného imania je dlbodobo nepriaznivá finančná situácia v klube
a potreba vysporiadania záväzkov voči hokejovým subjektom, čo je jednou z podmienok na
pokračovanie v extralige. Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je spósob
efektívneho zvýšenia základného imania, nakol‘ko spoločnost‘ takýmto spósobom získava nové
zdroje. Súčast‘ou návrhu je aj zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do
rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Kultan, Ing. Urbanovič, Mgr. Alušic, MUDr. Drahovzal.
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Mgr. Kultan — rozumie zámeru vložit‘ financie do hokejového klubu v období rozpočtového
provizória, aby mohol v d‘alšej sezóne fungovat‘. Upozornil, že vyriešenie finančných
záležitostí ešte neznamená, že bude zabezpečené aj samotné získanie licencie. Od budúcich aj
bývalých veritel‘ov MHk 32 dostali poslanci e-mailom informáciu o tom, že v minulosti boli
nezákonne prevedené pozemky mesta cez hokejový klub na súkromné osoby. Prokurátor žiada,
aby pozemky boli upísané nazad mestu, čím súkromným osobám nezostanú pozemky ani
financie, ktoré poskytli ako póžičky. Ide o sumu 380 000 €. Súkromné osoby navrhli dohodu
o urovnaní sporu, pričom by vrátili pozemky a im by sa vrátili finančné prostriedky bez
d‘alšieho odškodnenia a penálov. Mestské zastupitet‘stvo ju v minulosti odporučilo uzavriet‘. Je
toho názoru, že mesto súd prehrá, pozemky budú pridelené naspát‘ mestu a súkromné osoby sa
začnú domáhat‘ svojich finančných prostriedkov. Okrem vyrovnania záväzkov je podmienkou
na získanie licencie aj fungovanie družstiev v nižších vekových kategóriách. V mestskom
zastupitel‘stve panuje nedóvera voči hokejovému klubu, predovšetkým voči dozornej rade,
v ktorej sedia osoby dóvodne podozrivé z trestnej činnosti a v minulosti mestské zastupitel‘stvo
schválilo uznesenie na ich odvolanie. Primátor toto uznesenie nepodpísal s odóvodnením, že
pri rnenách chýbala presná adresa ich trvalého pobytu.

Predložil pozmeňujúci návrh: dopÍňa sa nový bod II. žiada: „a) prerokovanie, schválcnie
a nadobudnutie účinnosti Dohody o urovnaní a Zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv v súvislosti
SO súdnym konaním, ktoré prebieha na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn.
1OC/52/2019 o určenie vlastníckeho práva, ktoré iniciovala ako žalobca Okresná prokuratúra
Liptovský Mikuláš. b) Uzavretie zmluvy medzi Mestským hokejovým klubom 32 Liptovský
Mikuláš a. s. a mým subjektom, ktorej predmetom bude splnenie podmienky Slovenského
zväzu l‘adového hokeja pre extraligu seniorov v časti ŠPORTOVO-TECHNICKÉ
PODMIENKY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, I. ŠPORTOVÁ OBLASt, písmeno c),
v zmysle ktorého podl‘a SP SZĽH (Čl. 3.9.3) kluby, ktoré majú svoje družstvá v sút‘aži extraligy
seniorov a I. ligy seniorov, sú povinné mat‘ v príslušnej sút‘ažnej sezóne družstvá zaradené v
sút‘ažiach, ktoré organizuje a riadi SZĽH, a to povinne družstvo vekovej kategórie dorastu a
najmenej jedno d‘alšie družstvo z vekovej kategórie juniori, starší žiaci, mladší žiaci. Tieto
družstvá mládežníckych vekových kategórií sú povinné odohrat‘ celú príslušnú sút‘až a nemóžu
sa zo sút‘aže odhlásit‘. Podmienka uvedená v tomto bode sa považuje za splnenú aj v prípade,
ak sú kluby združené v združení bez právnej subjektivity a súčasne platí, že združené kluby sú
z rovnakého mestalobce. c) Predložit‘ poslancom mestského zastupitel‘stva v Liptovskom
Mikuláši písomnou formou priebežnú účtovnú závierku k 31.5.2022 a inventarizáciu účtov
spoločnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a. s. k 31.5.2022.“ Póvodný bod II.
sa prečísluje na bod III. a póvodný bod III. sa vypúšt‘a. DopÍňa sa nový bod IV. odvoláva
„členov dozornej rady spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s. So
sídlom Partizánov 14, Liptovský Mikuláš, IČO: 36 413 941, a to: a) František Čenka, adresa
trvalého pobytu evidovaná obchodným registrom Starojánska 120, 032 03 Liptovský Ján, b)
Ing. Ľubomír Balco, adresa trvalého pobytu evidovaná obchodným registrom ul. 9. mája
1818/70, 974 01 Banská Bystrica.“ DopÍňa sa nový bod V. schval‘uje „namiesto odvolaných
členov dozornej rady podl‘a bodu IV. tohto uznesenia nových členov dozornej rady spoločnosti
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. S. SO sídlom Partizánov 14, Liptovský
Mikuláš, IČO: 36413 941, ato: a) Ing. Ľubomír Švanda, Okoličné 187, Liptovský Mikuláš 031
04, b) Ing. Róbert Kasanický, Hviezdoslavova 302/15, Liptovský Mikuláš 031 01.“ Doplňa sa
nový bod VI. schval‘uje „že toto uznesenie v časti III. nadobúda účinnost‘ a vykonateľnost‘ dňom
po dni, kedy bude súčasne splnené: „a) nadobudnú účinnost‘ zmluvy uvedené v bode II., písm.
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a) tohto uznesenia, b) nadobudne účinnost‘ zmluva uvedená v bode II., písm. b) tohto uznesenia,
c) osoby uvedené v bode V. tohto uznesenia budú zapísané v obchodnom registri ako členovia
dozornej rady, d) osoby uvedené v bode IV. tohto uznesenia budú z obchodného registra ako
členovia dozornej rady vymazané, e) bude poslancom Mestského zastupitel‘stva v Liptovskom
Mikuláši doručená priebežná účtovná závierka k 3 1.5.2022 a inventarizáciu úČtov spoločnosti
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s. k 3 1.5.2022.“ DopÍňa sa nový bod VII.
odporúča primátorovi mesta „zabezpečit‘ vykonanie všetkých právnych úkonov v spoločnosti
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. S. SO sídlom Partizánov 14, Liptovský
Mikuláš, IČO: 36 413 941 súvisiacich so zvýšením základného imania a zmenou v orgánoch
spoločnosti v zmysle bodov III. až V. tohto uznesenia a vedúcich k splneniu požiadaviek v
zmysle bodu II. tohto uznesenia.“

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásili Ľ. Trizna, Mgr. Neset, Mgr.
Dvorščáková, Ing. Čefo.

Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta — ráno pred zasadnutím poslal všetkým poslancom e
mail v znení: „Vážení kolegovia. Dokumenty, ktoré sme dostali e-mailom od p. Majeríka boli
mestu doručené 23. mája aj so sprievodným listom, ktorý máte v prílohe. Dovolím si Vás
upozornit‘, že realizácia tohto návrhu je podmienená dvomi faktormi: 1. pozemky v súčasnej
dobe nie je možné prevádzat‘, pretože kataster eviduje na listoch vlastníctva žalobu o určení
vlastníctva podanú Okresnou prokuratúrou v Liptovskom Mikuláši. Vzhl‘adom na prebiehajúci
proces nie je možné s nehnuteľnost‘ami disponovat‘. 2. Ak by sa mal uskutočnit‘ spomínaný
návrh, muselo by mestské zastupitel‘stvo právoplatne schválit‘ záverečné účty za roky 2019,
2020 a 2021 tak, aby existoval finančný zdroj na spätný nákup týchto pozemkov.“ Pozmeňujúci
návrh Mgr. Kultana považuje za politicky motivovaný a taký, ktorý bráni d‘alšiemu fungovaniu
hokeja v meste.

Mgr. Miroslav Neset, poslanec mestského zastupite[‘stva — myslí si, že mestské zastupitel‘stvo
nernóže rokovat‘ o veci, ak v nej prebieha súdne konariie. Mgr. Kultan riemóže mat‘ dopredu
istotu, či mesto súdny spor prehrá.

Mgr. Arma Dvorščáková, poslankyňa mestského zastupiteľstva — vidí logiku v snahe urovnat‘
súdne spory a súhlasí aj s tým, aby sa v dozornej rade urobili personálne zmeny. V hokejovom
klube sa v predošlom období objavilo viacero problémov, pričom dozorná rada zostávala
nečinná.

Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupitel‘stvo — na príprave návrhu Mgr. Kultana sa
podiel‘al aj klub „Skutočne nezávislí poslanci“. Ak má mesto seriózny záujem pomóct‘ hokeju,
tak by nemal byt‘ s prijatím pozmeňujúceho návrhu problém.

Mgr. Kultan — každé nakladanie s pozemkami musí byt‘ riadne odobrené. Prokurátor potrebuje,
aby bob vyhovené veci, ktorej sa domáha. Ak sa tak stane, nebude mat‘ pripomienky k tomu,
aby sa kauza vyriešila. V minulosti verejne upozornil na to, že mestské zastupitel‘stvo ide konat‘
protizákonne a upozornil aj na to, že s pozemkami sa udeje podvod, ked‘ ich mesto za lacné
peniaze pridelí súkromným osobám.
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Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta — vníma ako úspech to, že sa hokejový klub
udržal v najvyššej sút‘aži aj napriek tornu, že od mesta nedostal žiadne finančné prostriedky.
Návrh mesta ako operatívne vyriešit‘ finančnú pomoc klubu považuje za exceientný. Na
januárovom stretnutí so zástupcami hokejového klubu a poslaneckých klubov navrhol, aby
vzhi‘adom na to, že mestské zastupitel‘stvo nenachádza zhodu v otázkach záverečných účtov
a návrhu rozpočtu, hokejový klub predal byt a pozemok, vďaka čornu by mohol disponovat‘
finančnými prostriedkami. Medzi poslaneckými klubrni sa však v tomto smere nenašla zhoda,
pričom ostatné poslanecké kluby nepredložili žiadny iný návrh. Preto mesto pnšlo s d‘alším
riešením v podobe predloženého návrhu. Navrhuje, aby bol návrh mesta schválený
a pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana stiahnutý a následne zaradený na rokovanie ako nový
samostatný bod programu.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Mgr. Kultan, Mgr.
Dvorščáková, Ing. Bobák, Ing. Cukerová, Ing. Čefo, Ľ. Trizna, MUDr. Bod‘a.

Mgr. Kultan — pokial‘ by svoj pozmeňujúci návrh prediožil ako samostatný bod programu, tak
je jasné, že primátor mesta by dané uznesenie nepodpísal. Rovnako ako v prípade záverečných
účtov.

Mgr. Dvorščáková — poukázala na to, že poslancorn nebol v tomto roku predložený návrh
rozpočtu a v minulom roku schválený návrh rozpočtu primátor nepodpísai.

Ing. Jozef Bobák, poslanec rnestského zastupitel‘stva — poslancom nebol v tomto roku zo strany
vedenia mesta predložený návrh rozpočtu a Ing. Urbanovič sa opakovane vyj adrii, že do volieb
ani nebude schválený.

Ing. Lucia Cukerová, poslankyňa mestského zastupitel‘stva — zaujíma ju, aké ciele z pohl‘adu
umiestnenia extraligového mužstva bolí stanovené vedením klubu a či vedenie klubu považuje
sezónu 202 1/2022 a takisto aj predošlé sezóny za úspešné.

Ing. Čefo — pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana má za ciel‘ urobit‘ fungovanie klubu ajeho
financovanie transparentnýrn. Myslí si, že Liptovský Mikuláš je jediným mestom či obcou na
Slovensku, ktoré nemá na začiatkujúna predložený návrh rozpočtu na daný rok.

Ľ. Trizna — poslanecká väčšina nemá za cid‘ pomóct‘ hokeju a celkovému fungovaniu mesta.

MUDr. Miroslav Bod‘a, poslanec mestského zastupitel‘stva — váži si činnost‘ hokejového klubu
pri obmedzených finančných prostriedkoch a nemyslí si, že by pomoc klubu či akejkol‘vek inej
inštitúcii mala byt‘ niečim podmienená.

Ing. Urbanovič — zopakoval, že riešenie celej situácie navrhol na stretnutí poslaneckých klubov
vjanuári 2022.

Mgr. Alušic — pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana považuje za odóvodnený. Poslanci, ktorí
nemajú v hokejovom klube svojho zástupcu, nemajú žiadne informácie o jeho fungovaní, hoci
by mali jeho činnost‘ kontrolovat‘. Preto požadujú vykonanie auditu. Požiadavka troch
súkrornných osób na mirnosúdnu dohodu je logická, ked‘že požičali klubu 380 000 € a získali
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za to pozemky, pričom v súčasnosti nemajú peniaze ani pozemky. Ak sa dohoda neuzavrie,
móžu podat‘ návrh na neodkladné opatrenie a dójde k zablokovaniu financií na účte hokejového
klubu. Móže tak byt‘ zablokovaných aj 240 000 €‚ ktoré chce teraz mesto do klubu vložit‘. Pre
mesto je preto výhodné tento problém vopred vyriešit‘. Mestské zastupitel‘stvo zároveň musí
vediet‘, ako sa s týmito vloženými Financami naloží a či sa použijú transparentne. Preto rozumie
návrhu na personálne zmeny v dozornej rade, ktorý vzišiel zo strany hokejových osobností.
V rámci súdneho konaniaje možné dohodnút‘ sa a vyhoviet‘ žalobe s tým, že pozemky sa stanú
vlastníctvom mesta a mesto vráti súkromným osobám peniaze, ktoré poskytli hokejovému
klubu.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Alušica sa prihlásili Ľ. Trizna, Mgr. Kultan, Ing.
Urbanovič, Ing. Čefo.

Ľ. Trizna — Mgr. Alušic opakovane klame. Poukázal na to, že v minulosti bol do hokejového
klubu ako zástupca poslaneckej váčšiny navrhnutý za člena dozornej rady Mgr. Smieško, ale
svojej nominácie sa vzdal. Finančné prostriedky majú byt‘ určené na pomoc hokejovému klubu,
jeho hráčom a funkcionárom.

Mgr. Kultan — zdóraznil, že hrozba prehraného súdneho sporu o zaplatenie 380 000 € nie je
maličkost‘. Teraz je šanca celú vec urovnat‘. Tri d‘alšie podmienky z jeho pozmeňujúceho
návrhu nie sú náročné na splnenie.

Ing. Urbanovič — požiadavky Mgr. Kultana považuje za zabrzdenie celého procesu.

Ing. Čefo — poslanci v súčasnosti nemajú informácie o fungovaní hokejového klubu. Vedenie
mesta o požiadavke na mimosúdne vyrovnanie vedelo už na prelome rokov.

Mgr. Alušic — nemyslí si, že je možné jednotlivé časti pozmeňujúceho návrhu Mgr. Kultana
oddelit‘, ked‘že právny zástupca dotknutých osób by mohol okamžite požiadat‘ o neodkladné
opatrenie.

MUDr. Oldřich Drahovzal, predseda predstavenstva MHk32 Liptovský Mikuláš — požiadal
o schválenie pomoci pre hokejový klub. Ambíciou extraligového mužstva bob umiestnit‘ sa do
ósmeho miesta, no vzhl‘adom na fnančné problémy bob splnenie tohto ciet‘a vel‘mi náročné.
Rozpočet klubu na sezónu 202 1/2022 bol 832 000 €‚ čo bol najnižší rozpočet v extralige.
Výpadok financií zo strany mesta za roky 2021 a 2022 predstavuje 450 000 €. Vedenie
hokejového klubu získalo na začiatku sezóny od sponzorov, formou dotácie z APHK, covidovej
dotácie vo výške 120 000 € spolu 622 000€. Od súkrornných osób dostal klub póžičky vo výške
180 000 €‚ ktoré potrebuje vrátit‘. Počíta s tým, že ak poslanci schvália prisl‘úbené financie, tak
dójde k vyplateniu pohl‘adávok v stanovenom termíne, aby mohol klub získat‘ extraligovú
licenciu. Zatial‘ nie je definitívne rozhodnuté, či bude na splnenie podmienok potrebná aj účast‘
mládežníckych tímov v sút‘ažiach. Postup zo strany Hokejových talentov vníma ako snahu
o zmarenie toho, aby MHk 32 pracoval súčasným spósobom. Klub je pripravený poskytnút‘
účtovnú závierku a tiež podstúpit‘ finančný audit.

Ing. Blcháč, PhD. — v pozmeňujúcom návrhu Mgr. Kultana vidí množstvo nástrah
a zablokovanie pomoci hokejovému klubu, ked‘že do 30. júna 2022 je potrebné vysporiadat‘

11



záväzky voči hráčom, trénerom a tiež niektorým mým subj ektom. Zopakoval, že súčasná
situácia je dósledkom toho, že mestské zastupitel‘stvo neschválilo právoplatne záverečné Účty
a takisto ani návrh rozpočtu. Vedenie mesta našlo aj v takejto situácii jedinečný koncept, ako
pomóct‘ hokejovému klubu a vd‘aka svojmu dobrému hospodáreniu našlo ftnančné prostriedky.
Poukázal na to, že práve Mgr. Kultan podal na okresnú prokuratúru trestné oznámenie. Súd
rieši otázku toho, či pozemky patria mestu alebo hokejovému klubu, nie to, či patria súkromným
osobám. Toto konanie móže byt‘ zdlhavé, aj kvóli možnosti odvolania sa na vyššiu inštanciu.
Ked‘ je podaná žaloba, nie je možné nakladat‘ s daným nefmutel‘ným majetkom, ako to
v pozmeňujúcom návrhu požaduje Mgr. Kultan. Zároveň nie je uvedené, z akých zdrojov chce
poskytnút‘ financie na spätný nákup pozemkov.

Následne Ing. Blcháč, PhD. vyhlásil pát‘minútovú prestávku.

Mgr. Kultan — po porade poslaneckých klubov „Nový Mikuláš“ a „Skutočne nezávislí poslanci“
zo svojho pozmeňujúceho návrhu vypúšt‘a v časti VI. schval‘uje, písm. a) v znení „nadobudnú
účinnost‘ zmluvy uvedené v bode II., písm. a) tohto uznesenia“. Teda podmienku platnosti
uznesenia v podobe uzavretia zmluvy o urovnaní so súkromnými osobami.

Ing. Blcháč, PhD. — verí, že zástupcovia MHk 32 a Hokejových talentov v najbližšom čase
podpíšu vzájomnú zmluvu, s čím by nemal byt‘ vzhľadom na značnú finančnú podporu mesta
voči Hokejovým talentom problém. Poukázal tiež nato, že od navrhovaných členov do dozornej
rady nemá mestské zastupitel‘stvo písomný súhlas.

Mgr. Kultan — od obidvoch navrhovaných členov do dozornej rady má ich súhlas. Upozornil,
že v minulosti sa takýto súhlas nepožadoval.

Ing. Matej Géci, poslanec mestského zastupitel‘stva — v minulosti sa vyžadoval bud‘ písomný
súhlas alebo ústny súhlas priamo na zasadnutí.

Mgr. Alušic — zákon o obecnom zriadení a ani rokovací poriadok takýto súhlas nevyžadujú. Je
však potrebný následný písomný súhlas na zápis do obchodného registra.

M. Paška— predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana, čast‘ II. žiada — návrh neschválený (11 za, 6 proti, 3 zdržali
sa, 2 nehlasovali);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana, časť IV. odvoláva, František Čenka— návrh schválený (12
za, 6 proti, 3 zdržali sa, 1 nehlasoval);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana, časť IV. odvoláva, Ľubomír Balco — návrh schválený (12
za, 5 proti, 4 zdržali sa, 1 nehlasoval);
— pozmeňujůci návrh Mgr. Kultana, časť V. schvaľuje, Ľubomír Švanda — návrh schválený (12
za, 4 proti, 5 zdržali sa, 1 nehlasoval);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana, čast‘ V. schval‘uje, Róbert Kasanický — návrh schválený
(12 za, 3 proti, 6 zdržali sa, 1 nehlasoval);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana, čast‘ VI. schval‘uje s vypustením písm. a) — návrh schválený
(12 za, 7 proti, 2 zdržali sa, 1 nehlasoval);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana, čast‘ VII. odporúča — návrh schválený (12 za, 1 proti, 7
zdržali sa, 2 nehlasovali);
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— uznesenie ako celok s pozmeňujúcimi návrhmi Mgr. Kultana — návrh schválený (22 za).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 48/2022.

6/ NÁVRH NA UDELENIE OCENENIE „CENA MESTA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ“ ZA ROK 2022

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Uviedol, že mestu bol od
Občianskeho združenia Liptovskej nemocnice doručený návrh na udelenie ceny pre kolektiv
COVID oddelenia a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) Liptovskej
nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš. Súčast‘ou ocenenia bude
aj vyplatenie finančnej odmeny vo výške 3000 €.

Do rozpravy sa prihlásil Michal Paška.

Michal Paška, poslanec mestského zastupitel‘stva — pod‘akoval sa pracovníkom spomínaných
oddelení, ale aj všetkým ostatným zamestnancom nemocnice za ich každodennú prácu
v prospech obyvatel‘ov mesta a návštevníkov regiónu.

M. Paška — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
49/2022.

Ing. Blcháč, PhD. v prípade ocenenia jednotlivcov uviedol, že „Cenu mesta Liptovský
Mikuláš“ pre rok 2022 navrhuje udelit‘ Máru Grajciarovej za aktívny a dlhoročný rozvoj
spobočenského a kultúrneho diania v mestskej časti Ploštín, Jánovi Čupkovi za dlhoročný prínos
v športovej, kultúrnej a spoločenskej oblasti v mestskej časti Ploštín, Marekovi Uramovi za
vynikajúce výsledky v oblasti športu a šírenie dobrého mena mesta na Slovensku i v zahraničí,
Vlastimilovi Škanderovi za dlhoročnú aktívnu činnost‘ v oblasti športu a rozvoj l‘adového
hokeja v Liptovskom Mikuláši, Mariánovi Bochničkovi za dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu s
mestom Liptovský Mikuláš, za prínos v duchovnej oblasti a v oblasti vzdelávania. Súčast‘ou
každého ocenenia je aj vyplatenie finančnej odmeny vo výške 1 000 €. V písomnom návrhu na
udelenie ocenenia bol uvedený aj Stanislav Culka za dlhoročné aktívne pósobenie v meste
Liptovský Mikuláš a osobný prínos v duchovnej oblasti, ktorý však deň pred zasadnutím
oznámil, že nestihol zmenit‘ trvalý pobyt a ked‘že ešte nie je obyvatel‘om mesta, nie je mu
možné v tejto chvíli udelit‘ cenu mesta. Navrhol preto vypustit‘ bod 5 zo schval‘ovacej časti.

M. Paška — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — so zmenou predkladatel‘a
vypustit‘ bod 5 zo schvat‘ovacej časti.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
50/2022.
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7/ INFORMÁCIA - „DOBUDOVANIE FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V
LIPTOVSKOM MIKULÁŠI PRE POTREBY FORTUNA LIGY“

Správu predložila Ing. Marta Gutraiová, vedúca oddelenia manažmentu, vnútorného
auditu a kontroly a konatel‘ka MŠZ, s. r. o. Skonštatovala, že predložená informácia nadvázuje
na už prerokovaný materiál z decembra 2021, ked‘ mestské zastupitel‘stvo uznesením 109/2021
schválilo investičný zámer na II. etapu rekonštrukcie futbalového štadióna v Okoličnom. Na
tomto zasadnutí bob primátorovi mesta a konatel‘om MSZ, s. r. o. odporučené zabezpečit‘
úkony spojené s frnančným krytím na vypracovanie projektovej dokumentácie a SO žiadost‘ami
a vyjadreniami, ktoré budú súvisiet‘ s prípravou realizácie investičného zámeru pre II. etapu.

Priblížila, že v I. etape, pri ktorej preinvestovaná čiastka predstavovala 1 352 ‘795 €‚ boli
vybudované tribúny A a B o celkovej kapacite 1 634 sedadiel, boli vykonané stavebné úpravy
(prístavba a nadstavba prevádzkovej budovy, bufet a sociálne zariadenie), kanalizácia a úprava
zavlažovacieho systému a úprava spevnenej plochy pre parkovanie. V II. etape je po
zaktualizovaní zámeru plánované dobudovanie kapacity štadióna na 2 000 sedadiel, a to
rozšírením už vybudovaných tribún o 366 sedadiel. Ďalej osvetlenie štadióna, vykurovaný
trávnik, turniketový systém, kamerový systém a úprava priestorov pod eXistujúcou hlavnou
tribúnou. Póvodným zámerom bob navýšit‘ počet sedadiel až o 1 866, teda podl‘a normatívov
UEFA na celkom 3 500 sedadiel. Podl‘a aktualizovaných informácií MFK Tatran, ktoré má od
Slovenského futbalového zväzu, sa táto kapacita móže dosiahnut‘ postupne a pri počte sedadiel
2 000 sa už budú móct‘ hrat‘ na štadióne zápasy Fortuna ligy. Celková hodnota investície bude
upresnená po vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie a predpokladá sa, že bude
nižšia, ako bob póvodne projektované v investičnom zámere.

Príprave krokov, ktoré v decembri odporučilo mestské zastupitel‘stvo, sa venuje
pracovná skupina menovaná primátorom mesta. Jej členmi sú odborní zamestnanci mesta,
konatelia MŠZ, s. r. o. ako budúceho investora, a zástupcovia MFK Tatran. K podaniu žiadosti
o dotáciu od Slovenského futbabového zvázu je potrebné mat‘ pripravenú projektovú
dokumentáciu a stavebné povolenie. Doposial‘ už boli vykonané úkony súvisiace s vysút‘ažením
a zazmluvnením projektanta, zosúladením pripravovanej projektovej dokumentácie s
technickým stavom futbabového štadióna, s prípravou na stavebné povolenie a čiastočné
fnančné krytie projektovej dokumentácie. Finančné krytie úvodnej časti projektovej
dokumentácie vo výške 20 000 € bob zabezpečené zo strany mesta a bude potrebné ešte
dofinancovanie. Následne podotkla, že sa ešte čaká na d‘alšie pokračovanie dotačného riešenia
s podporou SFZ. S ohl‘adom na sezónne potreby bol už pri schválení investičného zámeru
vypracovaný aj časový harmonogram postupu s členením do troch etáp. S realizáciou
investičnej akcie sa uvažuje v roku 2023, k čomu bude potrebné prispósobit‘ aj finančné krytie
pri príprave rozpočtu mesta na daný rok. Poznamenala, že na základe úspešnej žiadosti o
poskytnutie d‘alšej dotácie bude mesto nešit‘ z externých zdrojov aj investičný zámer na
rekonštrukciu opotrebovaného povrchu umelého trávnika, ktorý je v majetku a investorstve
mesta.

Požiadala o prečísbovanie časti IV. odporúča na III. odporúča a znenie tejto časti na
„odporúča primátorovi mesta pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 zaradit‘ rozpočtové položky na
dofinancovanie projektovej dokumentácie, stavebného dozoru a spolufinancovanie investičnej
akcie „Dobudovanie infraštruktrúry FS MFK Tatran, o.z. L. Mikuláš“.“

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Čefo, Ing. Urbanovič.

Ing. Čefo — zdóraznil, že klub „Skutočne nezávislí poslanci“ je pripravený materiál schválit‘.
Vzhl‘adom na to, že čast‘ formulácie v časti I. konštatuje považuje za nepresnú, predložil
pozmeňujúci návrh, aby sa v časti I. konštatuje zmenilo póvodné znenie bodu b) na znenie: „v
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čase prípravy predkladaného materiálu na MsZ dňa 16.12.2021 sa očakávalo právoplatné
schválenie záverečných účtov za roky 2019 a 2020. K ich schváleniu mestským
zastupitel‘stvom zákonným spósobom s výhradou aj došlo, a to vždy pri ich prerokovávaní, no
výkon tohto uznesenia bol primátorom mesta vždy pozastavený, čím de facto zamedzil
možnosti prevodu zostatku zdrojov z výsledku rozpočtového hospodárenia do rezervného
fondu, ktorý mal byt‘ zdrojom financovania projektovej dotácie fonnou kapitálového transferu.“
Poukázal na to, že pozastavenie výkonu uznesenia primátororn mesta je v niektorých prípadoch
zneužívaním tejto právomoci bez nutnosti vysvetlit‘ svoje rozhodnutie mestskému
zastupitcľstvu. Poslancom sa dlhodobo nedarí toto veto primátor 15-timi hlasmi prelomit‘.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Čefa sa prihlásil Ľ. Trizna.

Ľ. Trizna — nesúhlasí s názorom Ing. Čefa o zneužívaní sistačného práva zo strany primátora
mesta. V prípade podpísania uznesenia nesie v danej veci zodpovednost‘ primátor mesta,
v prípade prelomenia jeho veta nesie zodpovednost‘ mestské zastupitel‘stvo.

Ing. Čefo — poznamenal, že poslanci sa okrem mého opakovane snažili aktívne podiel‘at‘ na
príprave návrhu rozpočtu, avšak nebolo im to umožnené. Primátor mesta iba ponúkol možnost‘
osobnej konzultácie s každým poslancom.

Ing. Urbanovič — poukázal na to, že ani futbalisti počas rozpočtového provizória nedostali od
mesta finančné prostriedky. Na to, aby mohol futbalový klub pósobit‘ v najvyššej sút‘aži, je
nevyhnutné dobudovanie infraštruktúry, a to do konca júna 2023. Inak nebude móct‘ v lige
pokračovat‘. Súčasné vedenie mesta má vel‘ký záujem na rozvoji podmienok pre športovcov
v meste, o čom svedčí aj modernizácia štadióna či vybudovanie urnelého trávnika
v predchádzajúcich rokoch.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Mgr. Kultan, MUDr. Bod‘a,
Ing. Čefo.

Mgr. Kultan — poukázal na nezvládnutú rekonštrukciu zimného štadióna, ktorú malo na starosti
mesto. Futbalový štadiónje dobre zrekonštruovaný vd‘aka práci furikcionárov MFK Tatran.

MUDr. Bod‘a — pripomenul, že ak by sa mnohé navrhované rekonštrukcie uskutočnili
v minulosti, boli by výrazne lacnejšie, ked‘že v súčasnosti inflácia výrazne stúpa a ceny
stavebných materiálov sa zvýšili.

Ing. Čefo — vedenie mesta by bob najradšej, keby nemalo žiadnu politickú opozíciu.

Ing. Urbanovič — kto nemá argumenty, znižuje sa k osobným invektívam. Súčasné vedenie
mesta dokázalo urobit‘ vel‘mi vel‘a pre rozvoj futbalu.

Ing. Blcháč, PhD. — pozmeňujúci návrh Ing. Čefa nepovažuje za dobrý a korektný. V zákone
o obecnom zriadení sa uvádza, že mestskému zastupitel‘stvu je okrem mého vyhradené
schval‘ovat‘ rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovat‘ jeho čerpanie a schval‘ovat‘ záverečný
účet obce. Nieje to kompetencia primátora,jeho kompetenciouje to, že móže pozastavit‘ výkon
uznesenia obecného zastupitel‘stva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu abebo je pre obec
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zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní. V zákone sa d‘alej uvádza, že „ak bol
výkon uznesenia obecného zastupitel‘stva pozastavený, móže obecné zastupitel‘stvo toto
uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdit‘; ak obecné zastupitel‘stvo
uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnost‘. Výkon
potvrdeného uznesenia starosta nemóže pozastavit‘.“ Primátor mesta teda nerozhoduje
o platnosti uznesenia, len o jeho pozastavení a nie je teda zodpovedný za schválenie
záverečného účtu či rozpočtu obce.

Pokial‘ prejde pozmeňujúci návrh Ing. Čefa, nebude móct‘ uznesenie podpísat‘, ale ho
pozastavit‘, ked‘že by svojou forrnuláciou odporovalo zákonu.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Ing. Čefa zmenit‘ znenie písm. b v časti I. konštatuje — návrh schválený
(11 za, 9 proti, 1 nehlasoval);
— uznesenie ako celok aj s pozmeňujúcim návrhom Ing. Čefa — návrh neschválený (9 za, 8
zdržali sa, 4 nehlasovali).

Uzneseníe k tomuto bodu nebolo prijaté.

8/ PETÍCIA VYJADRUJÚCA NESÚHLAS S UMIESTNENÍM STAVBY
„OBCHODNÉHO CENTRA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - OBSLUŽNÁ“ PRED
FUTBALOVÝM ŠTAIMÓNOM NA POZEMKU PARC. Č. KN-C 773/23 1 v
KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OKOLIČNÉ

Správu predložila JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ.
Priblížila, že 16. marca 2022 bola do podatel‘ne Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši
doručená petícia, ktorej predmetom je vyj adrenie nesúhlasu s umiestnením stavby obchodného
centra pred futbalovým štadiónom v katastrálnom území Okoličné. Nakol‘ko petícia nemala
splnené všetky náležitosti v zmysle zákona, boli jej nedostatky odstránené 28. marca 2022. Na
základe zistenia skutočného stavu veci navrhuje petícii nevyhoviet‘ z dóvodu, že pri preverovaní
všetkých potrebných skutočností nie je preukázaný rozpor s verejným a mým spoločným
záujmom. Výstavba obchodného centra je v súlade platným úzernným plánom mesta Liptovský
Mikuláš a s príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Čefo, Mgr. Dvorščáková, Ing. Géci, Mgr. Kultan, Ing. Urbanovič,
M. Paška, Mgr. Alušic.

Ing. Čefo — v septembri 2010 vtedajšia opozícia prostredníctvom Ing. Vinčúra upozornila
vedenie mesta, že móže nastat‘ situácia, ktoráje dnes napokon aj realitou. Nemyslí si, že zaznejú
pádne argumenty, prečo petícii vyhoviet‘ a poukázal na korektné správanie sa spoločnosti
Primum, s. r. o. s tým, že pri projektoch modernizácie susedného športového areálu, ako aj pri
róznych športových akciách mesta, poskytla bezodplatne uvedený pozemok pre nárazové
parkovanie alebo na organizáciu kultúrnych podujatí.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Čefa sa prihlásil Ľ. Trizna.
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Ľ. Trizna — poukázal na to, že v časti I. konštatuje, bod 9 sa uvádza: „Súčast‘ou odpredaja
pozemku parc. č. KN-C 773/231 v k. ú. Okoličné bol aj závázok kupujúceho začat‘ s výstavbou
do 2 rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, t. j. do 21. 01. 2013. V prípade
porušenia tohto záväzku bol kupujúci povinllý na základe výzvy mesta uzatvorit‘ zmluvu o
zriadeni predkupného práva k predmetnému pozemku. Zo strany mesta k uplatneniu tohto práva
nedošlo, a to aj napriek tomu, že kupujúci v stanovenej lehote s výstavbou nezačal.“

jgČefo — súčasný stav zapríčinilo vtedajšie vedenie mesta.

Mgr. Dvorščáková — názor obyvatel‘ov Podbrezín je taký, že je vhodné mat‘ v mestskej časti
vybudované obchodné centrum. Okrem nákupných prííežitostí by v lokalite pribudli aj
pracovné miesta. Preto podporí návrh uznesenia v znení v akorn bol fonTlulovaný.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Dvorščákovej sa prihlásil M. Paška.

M. Paška — súhlasí s názorom Mgr. Dvorščákovej.

Ing. Géci — spoločnost‘ Primum, s. r. o. je vlastníkom daných nehnutel‘ností už dlhšiu dobu,
pričom vyzdvihol, že bola súčinná pri rekonštrukcii a kolaudácii futbalového štadióna.
Dlhodobo je toho názoru, že územný plán treba rešpektovat‘ a nie je vhodné, ak by mesto
postavilo akéhokol‘vek investora do právnej neistoty, pretože sa móže stat‘, že by potom do
mesta neprišiel už žiadny d‘alší investor. Územný plán je vo výhradnej kompetencii mestského
zastupitel‘stva, poslanci mali možnost‘ ho pripomienkovat‘. Ak investor kúpi stavebný pozemok,
ktorý je určený na zastavanie obchodným centrom, tak je to v súlade s územným plánom
a nikdy nepodporí podobnú petíciu, ak prichádza neskoro a jej podpora by postavila investora
do právnej neistoty.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Géciho sa prihlásili Mgr. Kultan, MUDr. Bod‘a, Ing.
Bobák.

Mgr. Kultan — súhlasí s Ing. Géciho s tým, že územný plán je živým dokumentom a pokial‘
vznikne oprávnená požiadavka na jeho zmenu, tak je potrebné o nej rokovat‘.

MUDr. Bod‘a — rozhodovanie váčšiny nie je demokraciou, ale bol‘ševizmom. Zdóraznil, že
potrebné je vypočut‘ si aj názor menšiny.

Ing. Bobák — Ing. Géci v minulosti v mestskej časti Palúdzka presadzoval riešenie, ktorého
výsledkom je, že v súčasnosti nie je vybudovaný chodník a ani cyklochodník, ako bob
plánované a nieje dodržaná ani predpísaná vzdialenost‘ od priemyselnej zóny.

Ing. Géci — v tom čase nebol poslancom a v konkrétnom prípade bol projektovým manažérom
stavebného projektu. Práve v tomto období sa naučil nazerat‘ na problém z oboch strán. Nie je
správne prehodnocovat‘ územný plán v čase, ked‘ je stavebný pozemok odkúpený a je vydané
územné rozhodnutie.

Mgr. Kultan — nic je nadšený z toho, že sa daný priestor predal, ale verí, že spobočnost‘ bude
dobre spolupracovat‘ s mestom aj futbalovým klubom. Pripomenul upozornenie Ing. Vinčúra
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z roku 2010, ktorý povedal, že nie je dobré predávat‘ pozemok pred futbalovým štadiónom.
Zodpovednost‘ nesie vtedajšie vedenie mesta, ktoré nemalo finančné prostriedky na záchranu
futbalového klubu.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásil Ľ. Trizna.

Ľ. Trizna — doložku o predkupnom práve považuje za dóležitú a je toho názoru, že Mgr. Kultan
zámerne prehadzuje zodpovednost‘ na niekoho mého.

Ing. Urbanovič — v danom období bol prednostorn mestského úradu. Ak mesto vtedy chcelo
v čase frnančnej krízy získat‘ financie na podporu futbalového klubu, muselo predat‘ nejaký
nehnutel‘ný majetok, ako napríklad daný pozemok. Inak hrozilo odhlásenie futbalistov zo
sút‘aže. Pozemok sa cez verejnú sút‘až podarilo predat‘ až na piatykrát. Na základe návrhu Ing.
Vinčúra bob zakomponované predkupné právo ajeho návrh podporilo 22 pritomných
poslancov. Toto právo bola zahrnuté aj v samotnej kúpnej zmluve. Neskór na konci roka 2010
všetci poslanci hlasovali za nový územný plán s vedomím, že v budúcnosti móže byt‘ v lokalite
postavené nákupné centrum. Územné rozhodnutie bob vydané 28. októbra 201 1, stavebné
povolenie bob vydané 16. júla 2012. Investor mohol začat‘ stavat‘, informácie o plánovanej
výstavbe boli zverejnené v médiách. Avšak petícia sa neobjavila v tomto období, ked‘ bob ešte
možné zvrátit‘ súčasný stav a nehnutel‘nost‘ mohlo spátne odkúpit‘ mesto, ale až v súčasnosti.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Ing. Bobák, Ing. Cukerová,
Ľ. Trizna, Ing. Čefo, MUDr. Bod‘a.

Ing. Bobák — Ing. Urbanovič spomenul zámerne len tie veci, ktoré mu vyhovovali.

Ing. Cukerová — zaujíma ju, či podklady pre analýzy si Ing. Urbanovič pripravuje sám alebo
mu ich pripravujú zamestnanci mesta. Mestský úrad odpovedá na požiadavky poslancov
zásadne až v posledný možný deň.

Ľ. Trizna — ciet‘om predkupného práva bob, aby pozemok získalo spät‘ mesto.

Ing. Čefo — poslanci schválili územný plán s ciel‘om, aby mohlo byt‘ v lokalite vybudované
nákupné centrum. Problémom však je to, že súčasné vedenie mesta vtedy predalo súkromnej
osobe pozemok v tesnej blízkosti futbalového štadióna.

MUDr. Bod‘a — Ing. Urbanovič predostrel fakty. Pomohlo sa futbalovému klubu a aj sa
vyhovelo žiadosti obyvatel‘ov ohl‘adom výstavby nákupného centra.

Ing. Urbanovič — kto nemá argumenty, znižuje sa k osobným invektívam.

M. Paška — podporí predbožený návrh na nevyhovenie petície, nakol‘ko si myslí, že nákupné
centrum patrí do danej lokality, bude pre obyvatel‘ov prínosom, poskytne nové pracovné miesta
a skultúrni sa priestor, v ktorom sa zvyknú združovat‘ asociáli.

Mgr. Alušic — súčasné vedenie mesta chcebo predat‘ pozemok za cenu 19,68 €/m2 v sút‘aži,
ktorej transparentnost‘ je otázna. Podl‘a dostupných podkladov bob predkupné právo v zmluve
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formulované odlišne v porovnaní s tým, ako bob formulované v uznesení. Na to, aby
z právneho hl‘adiska bola začatá nejaká stavba, stačí akýkol‘vek jeden zápis v stavebnom
denníku, čím by mesto prišlo o predkupné právo. Ústavný súd v nedávnej minulosti rozhodol
o tom, že pokial‘ dójde k zmene územného plánu po tom, ako je vydané územné rozhodnutie,
tak takýto postup je neústavný.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Alušica sa prihlásili Ing. Urbanovič, Ľ. Trizna, Ing.
Géci.

Ing. Urbanovič — Mgr. Alušic nic je hlavným kontrolórom mesta, ale správa sa ako poslanec
opozície.

Ľ. Trizna — Mgr. Alušic by mal plnit‘ funkciu hlavného kontrolóra.

Ing. Géci — verí, že je to naposledy, čo sa mestské zastupitel‘stvo musí zaoberat‘ otázkou zmeny
územného plánu v čase, ked‘je v bokalite už naprojektovaná výstavba.

Mgr. Alušic — pod‘akoval sa za vecnú reakciu Ing. Géciho.

Ing. Milan Mikušiak, zástupca petičného výboru —je pochopitel‘nou požiadavkou, aby boli pred
futbalovým štadiónom vybudované riadne parkovacie plochy, čo však v tejto situácii nie je
možné. V súčasnosti je možné predaj pozemku a nevyužitie predkupného práva hodnotit‘ ako
nešt‘astné riešenie. Priaznivci futbalu a rodičia detí, ktoré sa vcnujú futbalu, už v súčasnosti
poukazujú na vel‘kú dopravnú vyt‘aženost‘ lokality, ktorá po vybudovaní obchodného centra
vyústi v ešte väčší dopravný chaos. Ministerstvo životného prostredia podmienilo pokračovanie
stavby vypracovaním štúdie ElA (posúdenie vplyvov na životné prostredie). Nesúhlasí s takým
názororn, že tieto kroky robí ako súkromný investor a zástupca siete obchodov kvóli tornu, aby
zabránil príchodu konkurencie do lokality.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Mikušiaka sa prihlásili Ing. Géci, Ing. Urbanovič.

Ing. Géci — pokial‘ na niekoho podnet začali štátne orgány posudzovat‘ stavbu, ktorá má vydané
územné rozhodnutie a zapojili ju do procesu ElA, tak rovnaký proces je možné očakávat‘ aj pri
futbalovorn štadióne, čo by vlastne znemožnilo jeho rekonštrukciu.

Ing. Urbanovič — je neštandardné, že ElA je potrebná až pri procese stavebného povolenia
a nebola potrebná predtým pri schval‘ovaní územného rozhodnutia.

Mgr. Michal Milata, riaditel‘ Primum, s.r.o. — pozemok má rozlohu 7 700 m2 a podl‘a územného
plánuje možné zastavat‘ iba 25%. Okrem predajne spoločnosti Billa budú v obchodnom centre
tri menšie obchodné jednotky. Parkovisko, ktoré sa vybuduje, bude mat‘ približne 60
parkovacích miest a bude verejne prístupné napríklad aj počas futbalových zápasov, pri

privážaní a odvážaní detí na tréningy abebo ak budú chciet‘ obyvatelia sídliska zaparkovat‘ svoje
vozidlo cez noc. Čo sa týka štúdie ElA, tak v súčasnosti je stav taký, že ešte nepadlo
rozhodnutie o tom, či tzv. „vel‘kú ElA“ je potrebné vykonat‘ alebo nie. Zatial‘ má spobočnost‘
a takisto aj mesto dodat‘ niektoré podklady. Momentálne zároveň čakajú na vydanie stavebného
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povolenia. Ciet‘om je vybudovat‘ a otvorit‘ obchodné centrum čo najskór, póvodne počítali
s otváraním na jeseň 2022. Závisiet‘ to však bude od toho, či bude nutné vykonat‘ „vel‘kú ElA“.

Ing. Blcháč, PhD. — rnestský úrad oslovil spoločnost‘ Primum, s. r. o. s otázkou, či by bota
ochotná odpredat‘ pozemok mestu. Tá vzhl‘adom na prípravu výstavby obchodného centra
a uzavretie nájomných zmlúv, ktoré ju zaväzujú k realizácii projektu uviedla, že v súčasnosti
už nic je možné pozemok odpredat‘ spät‘ alebo vymenit‘ za iný.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (18 za, 5 nehlasovalo). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 51/2022.

9/ HODNOTIACA SPRÁVA O PLNENÍ KOMUNITNÉHO PLÁNU
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2021

Správu predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ. Uviedla, že
strategickou víziou je poskytovat‘ na území mesta kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby
pre všetky ciel‘ové skupiny jeho obyvatel‘ov. Podotkla, že sa nepodarilo naplnit‘ aktivitu
„Rekonštrukcia detských jasu Mikulášik“. Verí, že sa tak stane v najbližšom období, pričom je
to jedna z hlavných priorit.

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Cukerová.

Ing. Cukerová — uviedla, že na sociálnej komisii prebehla k materiálu rozsiahla diskusia
a pod‘akovala sa za jeho doplnenie podl‘a pripomienok komisie.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (20 za, 2 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 52/2022.

10/ URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV A POČTU POSLANCOV MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA VO VOLEBNÝCH OBVODOCH PRE VOĽBY DO
ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ NA VOLEBNÉ OBDOBIE ROKOV 2022 -

2026 V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Pripomenul, že počet poslancov
a volebné obvody určuje zákon č. 180/20 14 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Cukerová.

Ing. Cukerová — je nesmieme náročné získat‘ kvalitných a odborne zdatných poslancov, ktorí
sú oddaní svojej práci. Poslanci by mali mat‘ aspoň základné odborné znalosti z oblasti
samosprávy a na začiatku volebného obdobia preto v súlade s tradíciou očakávala, že poslanci
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absolvujú vstupné školenie, ked‘že nic všetci rnajú ekonomické alebo právne vzdelanie.
Poslanecké kluby majú navyše problém získat‘ l‘udí na kandidátne listiny, a to aj kvóli
znechuteniu zo súčasných pomerov v zastupitel‘stve. Myslí si, že počet 25 poslancov za mesto
je vysoký a preto za klub „Skutočne nezávislí poslanci“ predložila pozmeňujúci návrh, aby
znenie časti určuje 2. znelo nasledovne: „počet poslancov mestského zastupitet‘stva mesta
Liptovský Mikuláš pre volebné obdobie rokov 2022 - 2026 na 21; v jednotlivých volebných
obvodoch nasledovne: Volebný obvod a počet poslancov: Volebný obvod č. I. Staré Mesto 3;
Volebný obvod č. II. Vrbica—Nábrežie 6; Volebný obvod č. III. Podbreziny, Vitálišovce, Svátý
Štefan 6; Volebný obvod č. IV. Okoličné, Stošice 1; Volebný obvod č. V. I1‘anovo, Ploštín 1;
Volebný obvod č. VI. Demánová, Bodice 1; Volebný obvod č. VII. Palúdzka, Andice, Benice
2; Volebný obvod č. VIII. Liptovská Ondrašová, Ráztoky 1.“

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Cukerovej sa prihlásili Ing. Urbanovič, Ľ. Trizna,
Mgr. Kultan.

Ing. Urbanovič — Ing. Cukerová by nemala hodnotit‘ schopnosti a vzdelanie poslancov.

Ľ. Trizna — zdóraznil, že ako poslanec si svoje vystúpenia pripravuje samostatne, podklady mu
nepripravuje nikto zo zamestnancov mesta.

Mgr. Kultan — požiadal o pát‘minútovú prestávku pred hlasovaním.

Ing. Cukerová — vo svojom vystúpení nechcela spochybnit‘ schopnosti či vzdelanie jednotlivých
poslancov. Ak to tak bob pochopené, nemyslela to tak.

Následne Ing. Blcháč, PhD. vyhlásil pát‘minútovú prestávku.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej — návrh neschválený (5 za, 7 proti, 8 zdržali sa, 3
nehlasovali);
— uznesenie ako celok — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod čísbom 53/2022.

11/ URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE PRIMÁTORA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA FUNKČNÉ OBDOBIE ROKOV 2022 - 2026

Správu predbožil PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ. Uviedol, že v súlade so zákonom
o obecnom zriadení vzhl‘adom na vel‘kostnú kategóriu mesta Liptovský Mikuláš a rozsah
povinností primátora mesta Liptovský Mikuláš prichádza do úvahy pre primátora mesta výkon
v rozsahu 100 % úväzku.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Kultan, Ing. Čefo.

Mgr. Kultan — nezdá sa mu, že by Ing. Blcháč, PhD. vykonával svoju funkciu primátora mesta
na 100% a nieje teda primátorom na plný úvázok. Predložil pozmeňujúci návrh, aby bol návrh
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na uznesenie doplnený nasledovne: „II. konštatuje, že primátor mesta, Ing. Ján Blcháč, PhD.,
nevykonáva funkciu primátora mesta v rozsahu určeného úväzku; III. žiada zverejnit‘ podrobnú
štatistiku dochádzky primátora mesta v najbližšom vydaní mesačníka Mikuláš.“

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásili Ing. Urbanovič, MUDr. Bod‘a,
Ing. Bobák, Mgr. Alušic.

Ing. Urbanovič poukázal na to, že MUDr. Slafkovský bol v minulosti primátorom mesta aj
poslancom NR SR.

MUDr. Bod‘a — pripomenul, že Ing. Blcháč, PhD. dostáva za výkon funkcie primátora
minimálnu mzdu, nakol‘ko je aj poslancom NR SR. Skúsenosti získané v parlamente aplikuje
pri chode mesta.

Ing. Bobák — Ing. Blcháč, PhD. pred vol‘bami deklaroval, že sa práci primátora bude venovat‘
na plný úvázok.

Mgr. Alušic — z 84 pracovných dní, od februára 2022, ked‘ sa vrátil z PN, až do 31. mája 2022
registroval 26 dní, ked‘ Ing. Blcháč, PhD. pracoval pre mesto.

Ing. Čefo — Ing. Blcháč, PhD. nedokáže pri všetkých svojich funkciách splnit‘ požadovaný
rozsah 100% úvázku, nakol‘ko podstatnú čast‘ svojho pracovného času trávi mimo Liptovského
Mikulášu. Zdóvodnenie, že aj počas jeho neprítomnosti funguje zabehnutý systém, nepovažuje
za správny argument.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Čefa sa prihlásili Ľ. Trizna, Ing. Urbanovič.

Ľ. Trizna — Ing. Čefo je jedným z poslancov, ktorí mesto pripravili o viac ako šest‘ miliónov
eur a pre rozvoj mesta neurobil počas tohto volebného obdobia nič.

Ing. Urbanovič — Ing. Čefo by nemal hodnotit‘ prácu Ing. Blcháča, PhD., ked‘že v rámci práce
poslanca NR SR získava pre mesto finančné príspevky a vybaví vel‘a dobrého.

Ing. Čefo — nehodnotil prácu Ing. Blcháča, PhD., ale čas, ktorý trávi na mestskom úrade ako
primátor mesta. Ten považuje za nedostatočný.

PhDr. Lavrík — zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest uvádza, že „ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas
poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v
sume minimálnej mzdy“ a zároveň zákon uvádza, že „starosta nesmie byt‘ pre výkon svojej
funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného
pomeru.“

S faktickou poznámkou na vystúpenie PhDr. Lavríka sa prihlásili Ing. Repaský, Mgr. Kultan.
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Ing. Jozef Repaský, poslanec mestského zastupitel‘stva — podotkol, že od výšky schváleného
platu primátora mesta, ktorý schváli mestské zastupitel‘stvo, sa odvíja plat zástupcov primátora
mesta.

Mgr. Kultan — nespochybnil rozsah 100% úvázku, vyjadril len znepokojenie nad tým, že Ing.
Blcháč, PhD. napriek tomuto 100% úvázku nechodí do práce na mestskorn úrade tak, ako by
mal.

Ing. Blcháč, PhD. — predložený návrh Mgr. Kultana nesúvisí s predkladaným materiálom,
ked‘že ten sa zaoberá situáciou po vol‘bách, nie súčasnou situáciou. Zdóraznil, že prácu
primátora nie je možné merat‘ čisto len na základe prítomnosti na mestskom úrade a nie je
možné ju ohraničit‘ nejakou pracovnou dobou.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana doplnit‘ časti II. konštatuje a lIL žiada — návrh schválený
(12 za, 10 proti, 1 nehlasoval);
— uznesenie ako celok aj s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Kultana — návrh schválený (12 za, 9
proti, 2 nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 54/2022.

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

Správu predložila JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ. Uviedla,
že prebytočnost‘ nehnutel‘ného majetku a zámer tento majetok odpredat‘ z dóvodov hodných
osobitného zretel‘a bol schválený mestským zastupitel‘stvom 3. marca 2022, respektive 16. júna
2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uzneseriia „Návrh na zámenu nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovská Ondrašová, ulice Pod
Červencom a Tehliarska, medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnost‘ou CYRO, 5.r.O., So
sídbom Priemyselná zóna 527, 031 04 Liptovský Mikuláš“ ako cebok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (18 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
55/2022.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutcl‘ného majetku
mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znerií, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. J. Janošku, v
prospech: Ing. Anna Pivková, Vavrišovo 388, 032 42 Vavrišovo“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (19 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
56/2022.
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M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku
mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. Kollárova, v
prospech: Matej Kováč s manž., Kollárova 266/9, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica —

Nábrežie“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (20 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
57/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom zncní, v k. ú. Palúdzka, v prospech: Pavel Pompa s
manž., Palugyayho 1095/21, 031 01 Liptovský Mikuláš — Palúdzka“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (19 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
58/2022.

Mgr. Kultan — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a návrh na prenáj om nehnutel‘ného majetku
mesta spósobom podt‘a 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/199 1 Z. z. o majetku obcí v platnom
znení ako prípad hodný osobitného zretel‘a v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Chalúpkova, v
prospech: Vladimír Nemec s manž., Podtatranského 164 1/2, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré
Mesto“ ako cebok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (19 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
59/2022.

M. Paška — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku
mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, lokalita Pod stráňami,
v prospech: Petry Vlhovej, Zápotockého 4605/40, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto“
ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (19 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
60/2022.

Do rozpravy k „Návrh na prenájom nehnuteb‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a podb‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú.
Liptovská Ondrašová, v prospech: euroAWK, spol. s.r.o., SO sídbom Bajkalská 19B, 821 01
Bratislava“ sa prihlásili Mgr. Šufliarská, Ing. Géci.

Mgr. Šufliarská — ako dóvod hodný osobitného zretel‘a sa v návrhu na uznesenie uvádza, že „v
mesiacijúl 2021 spoločnost‘ euroAWK, spol. s.r.o. darovala mestu Liptovský Mikuláš dva kusy
používaných zánovných autobusových prístreškov“, pričom vo výklade k zákonu o majetku
obcí sa uvádza, že „pri prenechávaní majetku do nájmu je podstatné vytvorenie sút‘ažného,
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trhového a transparentného prostredia na základe obchodnej verejnej sút‘aže alebo dobrovol‘nou
dražbou, ktoré by zabezpečilo prenechanie nehnutel‘nej veci do nájmu za trhové nájomné. Obec
móže tiež uzavriet‘ nájomnú zmluvu priamo s vopred vybraným nájomcom, avšak najmenej za
také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na
dohodnutý účel rovnaké alebo porovnatel‘né nehnutel‘nosti.“ V samotnom zákone sa tiež
uvádza, že „obec povinná primerane použit‘ pravidlá predaja majetku obci vytvorením
sút‘ažného prostredia aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu“. Navrhovaná je cena 1 €
ročne, pričom ide o podnikatel‘skú činnost‘ nájomcu, čo nepovažuje za transparentné ani
hospodárne nakladanie s majetkom mesta. Poukázala aj na nesúhlasné stanovisko komisie
územného rozvoja.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Šufharskej sa prihlásil Mgr. Kultan

Mgr. Kultan — podporu názor Mgr. Šufliarskej a bude hlasovat‘ proti prenájmu.

Ing. Géci — poukázal na problematiku reklamného smogu s tým, že podobné plochy nie sú
v modernom meste vítané a reklamných plóch by celkovo malo byt‘ čo najmenej. Dóvod hodný
osobitného zretel‘aje možné na okresnom súde napadnút‘.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Géciho sa prihlásili Mgr. Alušic, M. Paška, Mgr.
Šufliarská.

Mgr. Alušic — upozornil na podobný prípad z Ružomberka, kde ako dóvod hodný osobitného
zretel‘a bol uvedený predchádzajúci dar nadobúdatel‘a pozemku pri benzínovej pumpe, ktorý
bol neskór vyhodnotený ako právne pochybný. Dar by mal byt‘ nepodmieneným právnym
úkonom a platnost‘ darovacej zmluvy by mohla byt‘ spochybnená.

M. Paška — súhlasí s názorom Ing. Géciho s tým, že mesto by proti reklamného smogu malo
bojovat‘. Vie si predstavit‘ lepšie využitie reklamnej plochy napríklad na propagáciu
památihodností mesta či MHD.

Mr. Šufliarská — je toho názoru, že dóvod osobitného zretel‘a v tomto prípade nie je vhodné
uplatnit‘.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku
mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/199 1 Zb. o
majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovská Ondrašová, v prospech: euroAWK, spol. s.r.o.,
50 sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh neschválilo (1 za, 8 proti, 9 zdržali sa, 4 nehlasovali).
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.

Do rozpravy k „Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú.
Liptovský Mikuláš, v prospech: REGION LIPTOV — Oblastná organizácia CR, so sídlom
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš“ sa prihlásila Mgr. Šufliarská.

25



Mgr. Šufliarská — predložila pozmeňujúci návrh, aby sa znenie časti II. schval‘uje „uzatvorenie
Nájomnej zmluvy na prenechanie nehnutel‘ného majetku mesta do nájmu podl‘a 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného
zretel‘a, v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to:“ zmenilo na nové znenie „doČasnú prebytoČnost‘
nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe Čl. 4, písm. a) zásad hospodárenia
a nakladania s majetkorn mesta Liptovský Mikuláš a zárner prenajat‘ tento dočasne prebytoČný
rnajetok mesta Liptovský Mikuláš z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a
ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to:“

Ing. Renáta Todáková, vedúca oddelenia maietkovo-právneho MsÚ — tzv. dvojkolové
schval‘ovanie nájmov, tak ako je tornu u prevodov, je v rozpore so zákonorn o majetku obcí.
Má k tornu aj stanovisko NKU s tým, že v prípade prenájmu podl‘a *9 ods. 2 písm. a) zákona o
majetku obcí sa neuvádza, že spósob prenáj mu majetku obce schval‘uje zastupitel‘stvo.

Mgr. Šufliarská — na základe vysvetlenia od Ing. Todákovej svoj pozmeňujúci návrh stiahla.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku
mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech: REGION LIPTOV —

Oblastná organizácia CR, 50 sídlom Štúrova 1989/41 ‚ 031 42 Liptovský Mikuláš“ ako celok —

bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (18 za, 1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté
pod číslom 6 1/2022.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku
mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. Č. 138/199 1 Zb. o
majetku obcí v platnorn znení, a to nebytového priestoru, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech:
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikaČnou schopnosťou Jamník, Jamník
42, 033 01 Liptovský Hrádok“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (19 za). Uznesenie bob prijaté pod Číslom
62/2022.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku
mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. Č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnorn znení a Zrnluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného brernena
spoČívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí v k. ú. Palúdzka, v prospech: J8zL Trade II.,
s.r.o., Lucenkova 1222/14, 026 01 Dolný Kubín“ ako celok — bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (20 za, 1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté
pod Číslorn 63/2022.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena spoČívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí -

rozšírenie NNK zernnej siete, v k. ú. Liptovská Ondrašová, ul. Matúškova, v prospech
Stredoslovenská distribuČná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina“ ako cebok — bez zrneny.
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Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
64/2022.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej
zrnluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej slete — rozšírenie
NNK zemnej siete, v k. ú. Palúdzka, v prospech spobočnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (19 za, 2 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod čísbom 65/2022.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete —

elektrického NN káblového rozvodu v k. ú. Palúdzka, ul. Palučanská, v prospech spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (20 za, 1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté
pod číslorn 66/2022.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zrnluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjetí -

rozšírenie NNK zernnej siete, v k. ú. Okoličné, ul. Žiarska, v prospech Stredoslovenská
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina“ ako celok — bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
67/2022.

M. Paška — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej
zrnluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uboženia inžinierskych sjetí -

rozšírenie NNK zemnej siete, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Zápotockého, v prospech
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (20 za, 1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté
pod čísbom 68/2022.

M. Paška — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete — rozšírenie
primárneho rozvodu ústredného kúrenia (ÚK), v k. ú. Okoličné, ul. Smrečianska, ul. Morušová
a ul. Dubová, v prospech spoločnosti LMT, a.s., Za trat‘ou 605/l, 031 04 Liptovský Mikuláš“
ako celok — bez zrneny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (19 za, 2 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 69/2022.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uboženia inžinierskej siete — rozšírenie
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primárneho rozvodu ústredného kúrenia (ÚK), v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Komenského, v
prospech spoločnosti LMT, a.s., Za trat‘ou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš“ ako celok — bez
zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
70/2022.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecného bremena v prospech tretej osoby: Stredosbovenská distribučná, a.s., Pri
Rajčianke2927/8, 010 47 Žilina, spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí — podzemné
VN vedenie a NN vedenie, v k. ú. Palúdzka. Investor stavebných objektov: Sureality, s.r.o.,
Bytčianska — Považský Chlmec 885, 010 03 Žilina“ ako cebok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (20 za, 1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté
pod čísbom 7 1/2022.

Do rozpravy k „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetok mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zák.
Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Rumanova v
prospech: Automotoklub Liptovský Mikuláš, J. Rumana 1929/3, 031 01 Liptovský Mikuláš —

Staré Mesto a zriadenie predkupného práva v prospech mesta Liptovský Mikuláš“ sa prihlásili
Mgr. Šufliarská, Ing. Géci, Mgr. Alušic.

Mgr. Šufliarská — komisia územného rozhodovania sa týmto bodom zaoberala opakovane,
pričom v rozpore s hospodárskym zákonníkom platným v čase uzatvorenia hospodárskej
zmluvy neobsahuje predbožená zmluva určenie prevádzaného majetku a ani jeho hodnotu.
Nehnutel‘nosti sú v zmluve popísané len neurčito a nie je možné ich presne identifikovat‘.
Právne následníctvo po účastníkovi hospodárskej zmluvy žiadatel‘om o kúpu pozemkov je
prakticky vylúčené, ked‘že žiadatel‘ vznikol v roku 2000 a celý dókaz následníctva je založený
len najednostrannom vyhlásení v stanovách žiadatel‘a.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Šufliarskej sa prihlásil Mgr. Kultan.

Mur. Kultan — doplnil, že Automotoklub sa domáha odpredania majetku na základe toho, že
tvrdí, že je nástupníkom Zväzarmu. Ak by ním aj bol, tak to nepovažuje za dostatočne dobrý
dóvod na to, že mesto odpredá majetok v pomerne lukratívnej časti Starého Mesta.

Ing. Géci — nic je možné dóveryhodnc preukázat‘, že Automotoklub je nástupníckou
organizáciou a zároveň si myslí, že inštitút osobitného zretel‘a by mal byt‘ použitý pri
ekonomickom a efektivnom hospodárení, čo v tomto prípade neplatí. Nástupnícka organizácia
funguje inak ako v minulosti a má výrazne menší počet členov. Od začiatku vystupuje proti
predaju tohto majetku.

JUDr. Javornická — ako osobitný zretel‘ bola posudzovaná kúpna cena.

Mgr. Šufliarská — nejde len o pozemky pod stavbou, ale aj o d‘alších 1104 m2 pozemkov
pril‘ahlej plochy. Zástupca Automotoklubu nebol schopný odpovedat‘ na otázku, kto bude
konečným užívatel‘om výhod.
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Mgr. Alušic — neexistuje žiadny relevantný důkaz o tom, že by išlo o nástupnícku organizáciu.

Ing. Géci — zdůraznil, že nejde len o prevod pozemkov pod stavbami, ale aj okolitých
pozemkov, ktoré majÚ značnú výmeru a hodnotu. Nemal by námietky, ak by sa predávali iba
pozemky priamo pod stavbami, ktoré sú vo vlastníctve Automotoklubu. Ak by sa mali predávat‘
okolité pozemky, mali by sa predat‘ obchodnou verejnou sút‘ažou.

Ing. Todáková — organizácia žiada o vysporiadanie od roku 1995. V minulosti však bola cena
pre nich príliš vysoká, s navrhovanou výškou súhlasia až teraz. Ako důkaz bol predložený
geometrický plán z roku 1995. mé doklady o nástupníctve organizácia nemá.

Mgr. Šufliarská — poukázala na to, že právny vznik organizácie bol 16. decembra 2000.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetok
mesta podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. Ú.
Liptovský Mikuláš, ul. Rumanova v prospech: Automotoklub Liptovský Mikuláš, J. Rumana
1929/3, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto a zriadenie predkupného práva v prospech
mesta Liptovský Mikuláš“.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh neschválilo (2 za, 7 proti, 10 zdržalo sa, 1 nehlasoval).
Uznesenie nebolo prijaté.

Do rozpravy k „Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný majetok mesta z důvodu hodného
osobitného zretel‘a spůsoborn podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení a zriadenie predkupného práva v prospech mesta, v k. ú. OkoliČné, ul. Za
Mostom, v prospech: OZ OČAMI PSA — Útulok Liptovský Mikuláš, Prvá 217/9, 031 04
Liptovský Mikuláš — Staré Mesto“ sa prihlásila Mgr. Šufliarská.

Mpr. Šufliarská — predložila pozmeňujúci návrh, aby sa v časti II. konštatuje vypustil celý text
okrem posledného odseku „Důvod hodný osobitného zretel‘a“. Navrhuje nové znenie časti II.
konštatuje v znení: „dočasnú prebytočnost‘ nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš na
základe Čl. 4 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš,
nájom tohto dočasne prebytočného majetku mesta Liptovský Mikuláš, z důvodu hodného
osobitného zretel‘a, spůsobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom zneni, a to: pozemok v obci Liptovský Mikuláš, k. ú. Okoličné, parc. č. KN-C
1333/11 ostatné plochy o výmere 4 258 rn2, zapísaný v liste vlastníctva Č. 1628, nachádzajúci
sa na ul. Za Mostom (priemyselná zóna), v prospech: občianskeho združcnia OZ OČAMI PSA
— Útulok Liptovský Mikuláš, so sídlom Prvá 217/9, 031 04 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto,
IČO: 42 218 004, za nájornné vo výške 1 euro na dobu určitú, ato 8 rokov. Účelom nájmu je
zabezpečenie prevádzkovania karanténnej stanice a útulku pre psov na území mesta Liptovský
Mikuláš v súlade so stanovami občianskeho združenia a zákonnou povinnost‘ou obcí zabezpečit‘
odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku
pre zvieratá v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. V
nájomnej zmluve sa nájomca zaviaže k povinnosti, že predrnet nájmu bude využívat‘ výlučne
na tieto účely, priČom v prípade nedodržania účelu, mesto Liptovský Mikuláš bude oprávnené
okamžite ukončit‘ nájomnú zmluvri.“ Zároveň sa v odseku „Důvod hodný osobitného zreteľa“
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vypúšt‘a predposledná odrážka a nabrádza sa teXtom „v zmysle Čl. 8, písm. a, bod 4 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš pri nájmoch majetku z dóvodu
hodného osobitného zretel‘a móže byt‘ sadzba cien za prenájom znížená na základe uznesenia
mestského zastupitel‘stva aj na cenu symbolickú“ a v poslednej odrážke sa slová „navrhovaná
kúpna cena 1 euro za predaj“ nahrádzajú slovami „navrhované nájomné vo výške 1 euro“.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Šufliarskej sa prihlásili Ľ. Trizna, Ing. Repaský.

Ľ. Trizna — zaujíma ho dóvod, prečo Mgr. Šufliarská odporúča nájom namiesto predaja, pretože
si nemyslí, že by občianske združenie chcelo pozemok zneužit‘.

Ing. Repaský — zástupcovia združenia uviedli, že im je v zásade jedno, či pójde o predaj alebo
nájom. leh záujmomje zostat‘ v lokalite. Na komisii územného rozvoja sa zhodli na to, že lepší
bude nájom s tým, že je ho možné kedykol‘vek predÍžit‘.

Mgr. Šufliarská—na komisii sa zhodli na tom, že nájomjejednoduchším riešením aj vzhl‘adom
na otázku d‘alšej údržby pozemku a platenia dane v prípade kúpy.

M. Paška — pri návrhu na uznesenie „Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný majetok mesta z
dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/199 1 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a zriadenie predkupného práva v prospech mesta, v k. ú.
Okoličné, ul. Za Mostom, v prospech: OZ OČAMI PSA — Útulok Liptovský Mikuláš, Prvá
217/9, 031 04 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto“ predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Šufliarskej — návrh schválený (12 za, 3 proti, 5 zdržalo sa, 1
nehlasoval);
— uznesenie ako celok aj s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Šufliarskej — návrh schválený (16 za,
4 zdržali sa, 1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 72/2022.

M. Paška — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na zmenu bodu 5. schvat‘ovacej
časti uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš číslo 74/20 13 zo dňa 19.
septembra 2013 v znení uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš číslo 49/2019
zo dňa 11. júla 2019 a uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš číslo 52/2021zo
dňa 16. júna 2021“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
73/2022.

Do rozpravy k „Návrh na zmenu bodu 2. schval‘ovacej časti uznesenia mestského zastupitel‘stva
Liptovský Mikuláš č. 5/2016 zo dňa 4. februára 2016“ sa prihlásila Mgr. Šufliarská.

Mgr. Šufliarská — v časti II. mení navrhuje nové znenie časti textu: „Kupujúci bude oprávnený
z existujúcich parkovacích miest vyhradit‘ 6 miest pre zákazníkov predajne UNIDOM, a to v
dňoch a v čase: Pondebok — Piatok 08.00 hod. — 17.00 hod. a Sobota 08.00 hod. — 12.00 hod.“
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M. Paška — pri návrhu na uznesenie „Návrh na zmenu bodu 2. schval‘ovacej časti uznesenia
mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č. 5/2016 zo dňa 4. februára 2016“ predložil na
hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Šufliarskej — návrh schválený (11 za, 3 proti, 3 zdržalo sa, 4
nehlasovali);
— uznesenie ako celok aj s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Šufliarskej — návrh schválený (16 za,
4 zdržali sa, 1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 74/2022.

Do rozpravy k „Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č.
27/2022 zo dňa 03.03.2022“ sa prihlásil Mgr. Alušic.

Mgr. Alušic — formuláciu textu považuje za neurčitú a t‘ažko vykonatel‘nú.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Alušica sa prihlásila Mgr. Šufliarská.

Mgr. Šufliarská — požiadala o vysvetlenie formulácie „mesto Liptovský Mikuláš neberie na
seba žiadnu zodpovednost‘ za preloženie inžinierskych sjetí“.

JUDr. Javornická — s póvodným teXtom nesúhlasila spoločnost‘ Stredoslovenská distribučná, a.
s.. Aj nová formulácia však zaručuje, že mesto nebude siete prekladat‘ na vlastné náklady.

Ing. Gabriel Lenye1, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ — pozemok
zostáva mestským, ak však niekto bude chciet‘ siete preložit‘, bude to musiet‘ urobit‘ na vlastné
náklady, nie na náklady mesta.

Mgr. Alušic — zaujíma ho, ako sa bude postupovat‘ v prípade, že mesto bude chciet‘ budovat‘
cestnú komunikáciu.

Ing. Lengyel — v danej bokalite nie je technicky možné vybudovat‘ cestnú komunikáciu.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na zmenu uznesenia mestského
zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš Č. 27/2022 zo dňa 03.03.2022“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh neschválilo (7 za, 2 proti, 10 zdržali sa, 1 nehlasoval).
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.

M. Paška — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na zmenu uznesenia mestského
zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č. 5/2022 zo dňa 03.03.2022“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (18 za, 2 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 75/2022.

M. Paška — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na zrušenie uznesenia mestského
zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš zo dňa 17.12.2020 číslo 79/2020“ ako cebok — bez zmeny.
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Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (19 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
76/2022.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na zrušenie uznesenia rnestského
zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš zo dňa 16.12. 2021 číslo 91/2021“ ako cebok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (19 za). Uznesenie bob prijaté pod čístom
77/2022.

M. Paška — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku
mesta obchodnou verejnou sút‘ažou podľa 9 ods. 2 písm. a) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, t. j. spósob prevodu vlastníctva nehnutel‘nosti a podl‘a 9 ods. 2 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky obchodnej verejnej sút‘aže
na prevod nehnutel‘nosti v k. ú. Liptovský Mikuláš, lokalita Vrbica-Nábrežie, a to pozemku
parc. č. KN-C 3326/736 ostatné plochy o výmere 18 m2 podl‘a GP Č. LM — 24/2022“ ako celok
— bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (19 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
78/2022.

13/ SPRÁVA O STAVE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V PÓSOBNOSTI
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2021

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia
a výstavby MsU. Uviedol, že bol zaznamenaný pozitívny trend v množstve vyzbieraného
odpadu s tým, že každoročne klesá množstvo skládkovaného odpadu. Micra separácie je nad
celoslovenským priemerorn a nad úrovňou 50%. Špecifikom predošlého roka bob zavedenie
zberu biologicky rozložitet‘ného odpadu, ktorého sa mesto dobre zhostilo a z eurofondov na
projekt získalo viac ako 1 000 000 €. Za najvýraznejšie negatívum považuje čierne skládky
a skutočnost‘, že stále nie je vyriešený problém so skládkou komunálneho odpadu vo Veternej
Porube.

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Bobák, Mgr. Kultan.

Ing. Bobák — náklady na skládkovanie odpadu sa každým rokom zvyšujú, preto je kl‘účové
znižovat‘ množstvo takéhoto odpadu a zvyšovat‘ mieru separácie. V predošlých dvoch rokoch
došlo k poklesu materiálového zhodnotenia odpadu, čo ako predpokladá je následkom toho, že
došlo k zníženiu zberu papiera na školách. Pri téme biologicky rozbožitel‘ného odpadu
zdóraznil, že je dóležité, aby obyvatelia využívali na to určené vrecká, ktoré si móžu zakúpit‘
na VPS. Na komisii mal požiadavku, aby bob možné tieto vrecká zakúpit‘ aj na mestskom
úrade. Odpad z čistenia ulic by bob vhodné zmysluplne využit‘, napríklad na vysypanie ciest
na cintorínoch a podobne. Podnikatel‘ské subjekty nie sú motivované k tomu, aby separovali
odpad a bob by vhodné, aby sa napríklad znížil poplatok za vývoz odpadu v prípade určitej
miery dosiahnutej separácie.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Bobáka sa prihlásil Ľ. Trizna.
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Ľ. Trizna ak by sa vrecká na odpad predávali na rnestskom úrade, išlo by o podnikatel‘skú
činnost‘, ktorú mesto robit‘ nemóže. VPS túto činnost‘ vykonáva, avšak len s minimálnyrn
ziskom pár centov.

Ing. Bobák — boto by napríklad možné, aby na mestskom úrade mali svoju pokladňu VPS
a vrecká sa predávali v ich mene.

Mgr. Kultan — v absolútnych číslach je možné, že sa množstvo vyprodukovaného odpadu
znižuje, no zároveň sa znižuje aj počet obyvatel‘ov mesta. V roku 2016 bol počet obyvatel‘ov
31 500 a vyprodukovalo sa 0,45 tony odpadu na obyvateľa, v roku 2021 ich bob 30 355
a vyprodukovalo sa 0,61 tony odpadu na obyvatel‘a. V prepočte na obyvatel‘a tak došlo
k nárastu vyprodukovaného odpadu. Upozornil na to, že v súčasnosti mesto na poplatkoch za
komunálny odpad vyzbiera menej financií ako sú vynaložené náklady. Spósobené je to tým, že
vedenie mesta opakovane nechcelo v nedávnych rokoch zvyšovat‘ poplatok, ked‘že v očiach
verejnosti by to nevyzeralo dobre. Je zároveň za to, aby nedošlo k skokovému, ale postupnému
zvýšeniu tohto poplatku. Vedenie mesta minulý rok navrhlo skokové, takmer 100% zvýšenie
poplatku.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásil Ľ. Trizna.

Ľ. Trizna — čast‘ nákladov mohla byt‘ pokrytá, ak by mestské zastupitel‘stvo minulý rok súhlasilo
s návrhom vedenia mesta na zvýšenie poplatku.

Ing. Blcháč, PhD. — pokles obyvatel‘ov v porovnaní s ostatnými mestami Žilinského kraja nie
je dramatický. Len v dvoch mých mestách — v Bytči a v Rajci, ktoré sú vel‘kostne menšími
mestami ako Liptovský Mikuláš došlo k miernejšiemu poklesu počtu obyvatel‘ov. Vo váčších
mestách ako Žilina, Martin, Ružomberok bol naopak pokles obyvatel‘ov dramatický. Zdóraznil,
že Mgr. Kultan nesúhlasil s pokrytím nákladov na zber odpadu, ked‘ mesto navrhovalo zvýšit‘
poplatok na 35 €. Tieto fnancie teraz chýbajú aje potrebné ich dopÍňat‘ z mých príjmov.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie boto prijaté pod číslom
79/2022.

14/ NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK
2019

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ. Pripomenul, že
prijatím záverečného účtu za rok 2019 by bob možné presunút‘ do rezervného fondu mesta
1119 902,34€.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Kultan, Ing. Urbanovič.

33



Mur. Kultan — zdóraznil, že za súčasných podmienok móže primátor mesta nakladat‘
s rozpočtom aj po jeho schválení mestským zastupitel‘stvom ako sám chce s tým, že
kompetenciu robit‘ rozpočtové zmeny do výšky 20 000 € si vysvetľuje tak, že tieto zmeny móže
na jednej položke vykonávat‘ opakovane a nic iba jednorazovo. Poukázal na to, že vd‘aka
väčšine v mestskom zastupitel‘stve sa podarilo zabránit‘ prijatiu úveru na rekonštrukciu
cestných komunikácií, pričom daná stavebná firma má dnes značné dlhy v sociálnej a zrejme
aj v zdravotnej poist‘ovni.

Predložil pozmeňujúci návrh, aby čast‘ III. schval‘uje, bod 1. mala nové znenie „1.
hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 v súlade s * 16 ods. 10 písmeno b. zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
— s výhradou, ktorou je spósob využívania kompetencie primátora mesta pri vykonávaní zmien
rozpočtu mesta, a to v zmysle upozornenia hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš.“
a doplnit‘ nový bod 7. v znení „dodatok Č. 4 k smernici Pravidlá rozpočtového hospodárenia
mesta Liptovský Mikuláš, v následnom znení: A: 5 ods. 5, bod 5.1 sa text vypúšt‘a a
nahrádza sa textom: 5.1 Mestské zastupitel‘stvo: a) všetky zmeny rozpočtu neuvedené v bode
5.2., písm. a) b) všetky zmeny rozpočtu bez ohl‘adu na ich výšku: i) v kapitálovom rozpočte,
ii) v bežnom rozpočte týkajúce sa činnosti hlavného kontrolóra, týkajúcc sa útvaru hlavného
kontrolóra a podprogramu 1.5 — kontrolná činnost‘ hlavného kontrolóra, B: 5 ods. 5 bod 5.2
písm. a) sa text vypúšt‘a a nahrádza sa teXtom: 5.2. Primátor mesta: a) zmeny rozpočtu podl‘a
odseku 3.1., 3.2., písm. a), 3.3., písm. a), 3.4., písm. a), c) do výšky 30.000,- Eur, pričom
celková výška všetkých rozpočtových zmien vykonaných na jednej položke primátorom mesta
nesmie počas jedného rozpočtového roka presiahnut‘ sumu uvedenú v tejto vete. Tieto zmeny
sa týkajú iba položiek, na ktorých je v rozpočte schválená suma vyššia ako O €.- b) nic je
oprávnený rozhodnút‘ o zmenách rozpočtu uvedených v ods. 5.1., písm. b); C: 5 ods. 6 sa
nahrádza teXtom: „O vykonaných rozpočtových opatreniach vedie mesto operatívnu evidenciu.
Vykonané rozpočtové opatrenia primátor priebežne zverejňuje na webovom sídle mesta spolu
so schváleným rozpočtom mesta na príslušný rozpočtový rok, vždy do 10 dňa od schválenia
rozpočtovej zmeny.“ Tento dodatok č. 4 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský
Mikuláš zo dňa 23.06.20 11 v znení dodatku č. 1, Č. 2, Č. 3 nadobúda účinnost‘ dňom podpisu
uznesenia, ktorým bol schválený, primátorom mesta.“

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásil Ľ. Trizna.

Ľ. Trizna — vystúpenie Mgr. Kultana považuje za politickú reč. Poslanecká váčšina od konca
roka 2018 blokuje rekonštrukcie ciest a mnohé d‘alšie projekty. Investičné náklady v porovnaní
s rokom 2019 sú v súčasnosti o 40% vyššie.

Mgr. Kultan — Ľ. Trizna by mal byt‘ rád, že kompctcntných upozornil na to, že chýba uznesenie
mestského zastupitel‘stva na póžičku za 2 000 000 €‚ pretože by to mohlo mat‘ pre nich
trestnoprávnu dohru.

Ing. Urbanovič — Mgr. Kultan sa všetkými možnými spósobmi snaží bránit‘ rozvoju mesta.
Záverečný účet za rok 2019 bol dókazom jedného z najlepších hospodárení za posledných
tridsat‘ rokov. Mesto v bežnom a kapitálovom rozpočte dosiahlo prebytok vo výškc 745 008,9 1
€ a účtovným výsledkom hospodárenia bol zisk vo výške 98 93 5,28 €. Mgr. Kultan v minulosti
za primátora MUDr. Slafkovského, ked‘ bol bežný a kapitálový rozpočet vysoko stratový, voči
tornu nenamietal. Súčasné pravidlá týkajúce sa rozpočtu boli schválené za primátora MUDr.
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Slafkovského a Mgr. Kultanovi začali prekážat‘ až vtedy, ked‘ sa stal primátorom Ing. Blcháč,
PhD. Zadlženost‘ mesta na úrovni 17% je vóbec najnižšia za posledných tridsat‘ rokov.
Zdóraznil, že pokial‘ by sa rekonštrukcie mestských komunikácii uskutočnili v roku 2019,
mohli byt‘ zrealizované za výrazne nižšie finančné náklady ako keby sa robili v súčasnosti alebo
v blízkej budúcnosti. Poslanecká väčšiny mala štyri roky času na to, aby navrhla lepší model
financovania ciest. Žiadny návrh však nepredostrela.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Mgr. Alušic, Mgr. Smieško,
Ing. Bobák, Mgr. Kultan, Ing. Čefo, Ľ. Trizna, Ing. Urbanovič.

Mgr. Alušic — ak by poslanci nezabránili bezbrehému zadlžovaniu mesta, bol by súčasný dlh
mesta vyšší ako 10 000 000 €.

Mgr. Ján Smieško, poslanec mestského zastupitel‘stva — mestské zastupiteľstvo má pri
schvat‘ovaní záverečného účtu tri možnosti: schválit‘, neschválit‘ alebo schválit‘ s výhradou.
Poslanci využili tretiu možnost‘, pričom právny poriadok nepozná neprávoplatné schválenie
záverečného účtu, ako to zvykne označovat‘ primátor mesta.

Ing. Bobák — vystúpenie Ing. Urbanoviča považuje za demagógiu, pričom v roku 2014 boli pri
príjme rozpočtu na úrovni 23 000 000 € kapitálové výdavky približne 5 000 000 €. Súčasné
vedenie mesta má k dispozícii ešte o 10 000 000 € viac, no kapitálové výdavky sú výrazne
nižšie — približne 2 000 000 € až 3 000 000 €. V roku 2010, ked‘ z funkcií odchádzalo súčasné
vedenie mesta, bola zadlženost‘ 52%.

Mgr. Kultan — vedenie mesta v minulosti predpokladalo výrazný nárast príjmom mestského
rozpočtu počas nasledujúcich rokov, čo sa ukázalo ako chybné. Nic je pravdou, že poslanci
nenavrhli mé riešenie. Navrhli, aby sa rekonštrukcie mestských komunikácii zrealizovali na
polovicu z vlastných príjmov a na polovicu zo štandardného bankového úveru.

Ing. Čefo — Ing. Urbanovič si prispósobuje čísla tak, ako sa mu to hodí. Ohradil sa voči tornu,
že by poslanci nenavrhli mé riešenie na rekonštrukčné práce.

Ľ. Trizna — všetky údaje, ktoré uviedol Ing. Urbanovič, prešli cez nezávislý audit.

Ing. Urbanovič — stojí si za tým, čo povedal a zopakoval, že súčasné vedenie mesta dosiahlo
plusové výsledky hospodárenia. Na rozdiel od vedenie mesta za primátora MUDr.
Slafkovského, ktoré predalo Liptov arénu za 600 000 €‚ pričom mala hodnotu 7 000 000 €.
Podobne aj v prípade tepelného hospodárstva s hodnotou 2 500 000 €‚ ktoré bob predané za
1 000 000 €.

Ing. Blcháč, PhD. — ak by bol prijatý plán rekonštrukcie rniestnych komunikácií na obdobie
šiestich rokov, ako v minulosti navrhovalo vedenie mesta, mohli byt‘ už v nasledujúcom roku
uskutočnené všetky potrebné opravy. V každorn kalendárnom roku mohla rekonštrukcie
realizovat‘ má vít‘azná stavebná firma, čím by sa rozložilo riziko, ak by sa niektorá z finem
dostala do problérnov. Pripojil sa k názoru Ing. Urbanoviča s tým, že mestu teraz chýbajú
financie aj z neuskutočneného predaja Župného domu, neprijatej póžičky z ministerstva
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financií, ktorú by zrejme nebolo potrebné vrátit‘, ked‘že obciam, ktoré ju prijali, bude
pravdepodobne odpustená.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana návrh schválený (13 za, 8 proti, 1 nehlasoval);
— uznesenia ako celok aj s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Kultana — návrh schválený (13 za, 9
proti, 1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 80/2022.

15/ NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK
2020

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ. Hospodárenie
mesta v roku 2020 ešte predbehlo výsledky z roku 2019 a do rezervného fondu je možné
previezt‘ 1 205 227,87 €.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Kultan, Ing. Urbanovič, Mgr. Alušic.

Mgr. Kultan predložil pozmeňujúci návrh, aby čast‘ III. schval‘uje, bod 1. malo nové znenie
„1. hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020 v súlade s 16 ods. 10 písmeno b.
zákona č. 5 83/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov — s výhradou, ktorou je spósob využívania kompetencie primátora mesta pri
vykonávaní zmien rozpočtu mesta, a to v zmysle upozornenia hlavného kontrolóra mesta
Liptovský Mikuláš.“ a doplnit‘ nový bod 7. v znení „dodatok Č. 4 k smernici Pravidlá
rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, v nasledovnom znení: A: 5 ods. 5,
bod 5.1 sa text vypúšt‘a a nahrádza sa textom: 5.1 Mestské zastupitel‘stvo: a) všetky zmeny
rozpočtu neuvedené v bode 5.2., písm. a); b) všetky zmeny rozpočtu bez ohl‘adu na ich výšku:
i) v kapitálovom rozpočte, ii) v bežnom rozpočte týkajúce sa činnosti hlavného kontrolóra,
týkajúce sa útvaru hlavného kontrolóra a podprogramu 1.5 — kontrolná činnost‘ hlavného
kontrolóra; B: 5 ods. 5 bod 5.2 písm. a) sa text vypúšt‘a a nahrádza sa teXtom: 5.2. Primátor
mesta: a) zmeny rozpočtu podl‘a odseku 3.1., 3.2., písm. a), 3.3., písm. a), 3.4., písm. a), c) do
výšky 30.000,- Eur, pričom celková výška všetkých rozpočtových zmien vykonaných na jednej
položke primátorom mesta nesmie počas jedného rozpočtového roka presiahnut‘ sumu
schválenú v tejto vete. Tieto zmeny sa týkajú iba pobožiek, na ktorých je v rozpočte schválená
suma vyššia ako O €.- b) nie je oprávnený rozhodnút‘ o zmenách rozpočtu uvedených v ods.
5.1., písm. b); C: 5 ods. 6 sa nahrádza teXtom: „O vykonaných rozpočtových opatreniach vedie
mesto operatívnu evidenciu. Vykonané rozpočtové opatrenia primátor priebežne zverejňuje na
webovom sídle mesta spolu so schváleným rozpočtom mesta na príslušný rozpočtový rok, vždy
do 10. dňa od schválenia rozpočtovej zmeny.“ Tento dodatok č. 4 Pravidiel rozpočtového
hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 23.06.2011 v znení dodatku č. 1, č. 2, č. 3
nadobúda účinnost‘ dňom podpisu uznesenia, ktorým bol schválený, primátorom mesta.“

Prebytok rozpočtového hospodárenia vzniká tak trochu trikom a to tak, že mesto zapojí
do rozpočtu menší percentuálny podiel z podielových daní ako je podiel, ktorý odporučí
ministerstvo fnancií. Ak by mesto zapojilo podiel podl‘a odporúčaní ministerstva, bol by
výsledný prebytok nižší.
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Ing. Urbanovič — zdóraznil, že prebytok bežného a kapitálového rozpočtu dosiahol výšku
1 699 610,18 € aje teda ešte lepší ako bol prebytok za rok 2019. Ak by poslanecká váčšina
schválila záverečné účty, mohlo by mesto využit‘ viac finančných zdrojov a poskytnút‘ občanorn
ešte o niečo lepšie služby.

Mgr. Alušic— v zákone o obecnom zriadení sajasne uvádza, že obecné zastupiteľstvo schval‘uje
rozpočet obce ajeho zmeny s tým, že v rozsahu určenom zastupitel‘stvom móže zmeny rozpočtu
vykonávat‘ starosta. Zákonodarca teda jasne určil, že primárnym orgánom, ktorý rozhoduje
o rozpočte obce a určuje právomoc nakladat‘ s ním, je rnestské zastupitet‘stvo. Mestské
zastupitel‘stvo nemóže svoje právomoci akýmkol‘vek spósobom previezt‘ na starostu obce.
Vedenie mesta tento výklad nerešpektuje a nezaslalo ani prisl‘úbené stanovisko ministerstva
financií, ktoré potvrdzuje, že aj počas rozpočtového provizória je možné doplnit‘ do rozpočtu
nové položky. Následne zacitoval z vyjadrenia oddelenia rozpočtovej regulácia a analýz
financovania územných samospráv z odboru rozpočtovej regulácie územných samospráv
ministerstva financií k tornu, čije daný pozrneňujúci návrh v súlade so zákonom: „právna
úprava zákona č. 583/2004 neustanovuje explicitne formu a spósob takýchto opatrení. Uvedené
sa realizuje na základe rozhodnutia príslušného zastupiteľstva.“ Opatrenie, ktoré sa poslanci
snažia prijat‘, je teda v súlade so zákonom. Podobné stanovisko dostal aj od podpredsedníčky
Asociácie kontrolórov územnej samosprávy, ktorá sa zaoberá podobnými legislatívnymi
otázkami.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Alušica sa prihlásili Ing. Urbanovič, Ing. Cukerová,
Ľ. Trizna.

Ing. Urbanovič — vystúpenie Mgr. Alušica považuje za politický prejav. Mgr. Alušic nerozumie
ekonomickým otázkam a zároveň ani nevykonáva prácu hlavného kontrolóra.

Ing. Cukerová — dozvedela sa, že hoci športové kluby v meste nedostávajú počas rozpočtového
provizória dotácie, tak sú podporované inou formou. Zaujíma ju preto, kto rozhoduje o tom,
ktoré kluby budú takto finančne podporené.

Ľ. Trizna — jednou z hlavných príčin súčasného stavu v meste je aj Mgr. Alušic. Dotácie
nedostávajú dva vel‘ké športové kluby a mesto aj kvóli Mgr. Alušicovi musí hl‘adat‘ rózne mé
spósoby, ako pomóct‘ športu v meste.

Mgr. Alušic — k poznárnke Ing. Cukerovej uviedol, že podt‘a jeho názoru aj po konzultácii
s Najvyšším kontrolným úradorn, je tento spósob nezákonný. Myslí si, že Ing. Blcháč, PhD. sa
spolieha na bezzubost‘ zákona s tým, že počas rozpočtového provizória využíva rózne spósoby,
ako rozdel‘ovat‘ financie podl‘a vlastného uváženia.

Ing. Blcháč, PhD. — Mgr. Alušic nerozurnie problernatike. Ked‘ mestské zastupitel‘stvo
právoplatne neprijme záverečné účty za roky 2019, 2020 a 2021, tak zostane na účtoch mesta
takmer 3 000 000 €‚ ktoré sa nemóžu použit‘. Zopakoval, že za záverečné účty a návrh rozpočtu
je podl‘a zákona zodpovedné rnestské zastupitel‘stvo. Súčasné pravidlá rozpočtového
hospodárenia a kompetencie primátora mesta boli prijaté v roku 2011 za primátora MUDr.
Slafkovského. Ak si Mgr. Alušic myslí, že odporujú zákonu, tak v roku 2011 boli prijaté práve
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súčasnou poslaneckou väčšinou. Súhlasí s tým, že opatrenia v prípade schválenia záverečného
účtu s výhradou nemajú stanovenú konkrétnu podobu. Nikde sa však zároveň neuvádza, že
musia byt‘ prijaté spolu so záverečným účtom. Najskór by sa mal prijat‘ záverečný účet, aby
mohol byt‘ naplnený rezervný fond, a potom by sa mali prijat‘ dané opatrenia.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — návrh schválený (12 za, 8 proti, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— uznesenia ako celok aj s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Kultana — návrh schválený (12 za, 9
proti, 1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 8 1/2022.

16/ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH INVENTARIZÁCIE MAJETKU A ZÁVÁZKOV
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ORGANIZÁCIÍ, KTORÝCH JE
ZRIAĎOVATEĽOM KU DŇU 31. 12. 2021

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ. Uviedol, že
majetok v brutto hodnote bol 183 532 ‘794,60 € a majetok v netto hodnote 129 ‘773 108,65 €.
Rozdiel majetku a závázkov predstavoval 63 113 982,23 €. Inventarizácia bola vykonaná
v súlade so zákonom Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príkaznými
listami primátora a výsledky boli zúčtované v účtovníctve v zákonnej lehote.

M. Paška - predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zasmpitel‘stvo predložený návrh schválilo (20 za, I nehlasoval). Uznesenie bob prijaté
pod číslom 82/2022.

17/ ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2021

Správu predbožil Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesto Liptovský Mikuláš za rok 2021 nie
je možné vypracovat‘ podt‘a požiadaviek všeobecné závázných právnych predpisov, zvyklostí
a jeho predstáv najmä z dóvodu, že informácie, o ktoré žiadal, mu neboli poskytnuté, text
záverečného účtu neobsahuje dostatok informácií a bol mu poskytnutý pát‘ pracovných dní pred
termínom odovzdania stanoviska.

Ďalej uviedol, že stanovisko k záverečnému účtu obce zásadným spósobom ovplyvňuje
skutočnost‘, že mesto po prvýkrát v histórii celý rok hospodárilo v rozpočtovom provizóriu.
Podl‘a poskytnutých informácií nie je možné skontrolovat‘ dodržani e obrnedzenia hospodárenia
v zmysle 11 ods. I zákona o rozpočtových pravidíách územnej samosprávy, podl‘a ktorého
výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového
roka presiahnut‘ 1/12 celkových výdavkov ostatnébo schváleného rozpočtu (okrem dvoch
výnimiek). Tento údaj sa neuvádza ani v správe audítora. Bez týchto údajov nie je možné
vyhodnotit‘ zákonnost‘ rozpočtového hospodárenia a schválit‘ bez výhrad záverečný účet.
Neboli mu poskytnuté informácie o tom, či sú prebytky hospodárenia a nevyčerpané
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prostriedky za roky 2019 a 2020 vedené na osobitnom účte a či bola dodržaná povinnost‘
nepoužívat‘ tieto fnančné prostriedky. Napriek tornu, že začal kontrolu nakladania s týrnito
finančnými prostriedkami, nedostal k nej potrebné podklady. Z toho, čo má k dispozícii, móže
skonštatovat‘, že prebytky hospodárenia a pravdepodobne aj nevyčerpané prostriedky nie sú
vedené na osobitnom účte, ale na bežných účtoch. EXistujú silné indície, že sú používané
napriek tornu, že ide o jednoznačné porušenie zákona.

Počas roka 2021 bolí vykonané zmeny rozpočtu, ktoré ustanovenie 11 ods. 1 zákona
nedovol‘uje. Ide celkom o 77 položiek kapitálových výdavkov a 431 položiek bežných
výdavkov. V prípade bežných výdavkov ide o sumu 1 275 766,3 3 € a v prípade kapitálových
výdavkov o sumu 1 843 806,47 € Niektoré položky spadajú pod výnimku v zmysle 11 ods. I
(pravdepodobne Háj Nicovó, prípadne položky, ktoré do rozpočtu svojim uznesením doplnilo
ako výnimočné mestské zastupitel‘stvo), ale zároveň väčšina položiek bola do rozpočtu
doplnená spósoborn odporujúcim zákonu. Zjavne ide napríklad o odmeny na mestskom úrade
vo výške 105 655,51 €‚ ktoré neboli súčast‘ou rozpočtu v roku 2020. Toto konštatovanie nieje
spochybnením oprávnenosti vyplatených odmien, ale upozornením, že spósob je nezákonný.

Obdobnú konštatáciu je možné podt‘a neho vyslovit‘ pri položkách, ktorých rozpočet
plánovaný v roku 2020 bol prekročený. Pri troch položkách ide o prekročenie okolo I 000%
a pri jednom podprograme bol rozpočet prekročený o viac ako 4 000%. Jedna položkaje drobná
(plán 200 €‚ realita 1974,36 €). Dve položky sa týkajú dotácie Arriva Liorbus, a. s., kde došlo
k prekročeniu o 1 034% z 20 000 € na 206 700 € (čast‘ dotácie označená za predchádzajúce
roky, čo by mohlo naznačovat‘ výnimku podl‘a 11 ods. 1 zákona, ale k tornu nedokáže zaujat‘
stanovisko) a položka prezentácia mesta v podprograme 2.1., kde došlo k prekročeniu o 1 024%
zo 7 000 € na 71 674,44 €. Uviedol, že pri položke prezentácia mesta so zvýšením o 1 024% je
potrebné poznamenat‘, že realizované akcie popísané v teXtovej časti podprogramu 2.1. nie sú
evidované v tabul‘kovej časti, v tejto časti je záverečný účet nepreukazný. Vyslovil podozrenie,
že v tejto položke sú skryté mé nezákonne vyplácané peniaze — fiktívne reklamné zmluvy,
v skutočnosti nezákonné dotácie. Problémorn nie je účel poskytnutia finančných prostriedkov
športovým klubom, ale jeho forma. Príkladom neefektívnosti je podl‘a neho podprogram 2.6.
Príležitostnéjarmoky a Mikulášske leto, v ktorom podl‘a teXtovej časti boli zrušené všetky akcie
okrem Vianočných trhov, pri ktorých boli výdavky 396,34 €. Ale propagácia týchto zrušených
akcií stála 13 850 €‚ ešte o 7% viac oproti plánu.

Je preto možné konštatovat‘, že pri rozpočtovom hospodárení v roku 2021 a pri
zostavovaní záverečného účtu mesta za rok 2021 neboli dodržané ustanovenia 11 ods. 1, 14
ods. 1 16, ods. 3, ods. 5 písm. a), g), ods. 7 a 8 Zákona. 11 ods. 4, písm. b) a 1 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. Konštatuje dodržanie ustanovení 16 ods. 5, písm. b), c), d), e), f) a
ods. 9 a 12. Odporúča vrátit‘ záverečný účet na prepracovanie alebo prijat‘ záverečný účet s
výhradou.

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Urbanovič, Ľ. Trizna, Mgr. Kultan, PhDr. Lavrík.

Ing. Urbanovič — pod‘akoval sa všetkým predkladatel‘om materiálov, ktorí nečítali celé ich
znenie.

Ľ. Trizna — nemyslí si, že stanovisko hlavného kontrolóra bob odborným stanoviskom.
Považuje ho skór za nepodarený novinársky článok.
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Mr. Kultan — pozastavil sa nad konštatovaním v správe hlavného kontrolóra, ktorý uvádza, že
boli zrušené všetky akcie okrem Vianočných trhov, pri ktorých boli výdavky 396,34 €‚ ale
propagácia týchto zrušených akcií stála 13 850 E. Poslanci v minulosti opakovane navrhli, že
schvália záverečné účty bez výhrad, pokial‘ bude prijaté a podpísané uznesenie týkajúce sa
kompetencií primátora mesta. Zaujímalo by ho, či boli dodržané ustanovenia zákona, podt‘a
ktorého výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci
rozpočtového roka presiahnut‘ 1/12 celkových výdavkov ostatného schváleného rozpočtu a či
boli do rozpočtu zarad‘ované nové položky, ktoré neboli v predošlom schválenom rozpočte
a neboli schválené ani mestským zastupitel‘stvom.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásila Ing. Cukerová.

Ing. Cukerová — poukázala na vyjadrenie Ing. Košíka z marcového zasadnutia, ktorý uviedol,
že na základe komunikácie s odbornou verejnost‘ou vrátane pracovníkov z ministerstva financií
je toho názoru, že položky je možné vytvárat‘. Povedal vtedy, že zákon pri rozpočtovom
provizóriu nevylučuje, že by sa nemohli vytvárat‘ zmeny v rozpočte a problémy s vytváraním
nových rozpočtových položiek riešia odborníci formou tzv. administratívnych úkonov, pretože
v prípade neschváleného rozpočtu nie je možné vytvárat‘ zmeny v rozpočte v systéme
RISSAM. V čase rozpočtového provizória obec vykonáva len administratívne úkony
k rozpočtu, ktoré aktuálne má a následne po schválení rozpočtu sa zúčtujú všetky príjmové
a výdavkové položky spolu so schváleným rozpočtom.

PhDr. Lavrík — zdóraznil, že text záverečného účtu bol hlavnému kontrolórovi poskytnutý
devát‘ pracovných dní pred termínom odovzdania stanoviska. Počet zamestnancov mestského
úradu sa nezvyšuje a sú vyt‘ažení do takej miery, že nemóžu vysvetl‘ovat‘ hlavnému
kontrolórovi, ako má čítat‘ materiály k záverečným účtom alebo k návrhu rozpočtu a plnit‘jeho
často nereálne požiadavky. Podl‘a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má
obec povinnost‘ predložit‘ zastupitet‘stvu návrh rozpočtu v členení minimálne na úrovni hlavnej
kategórie ekonomickej klasifikácie, pričom poskytnutie detailnejšieho členenia nevyplýva zo
žiadnej zákonnej povinnosti. Návrh rozpočtu poskytuje mestský úrad v členení až na úroveň
podpoložiek.

S faktickou poznámkou na vystúpenie PhDr. Lavríka sa prihlásila Ing. Cukerová.

Ing. Cukerová — počet zamestnancov mestského úradu a rozpočtových a príspevkových
organizácií od roku 2018 vzrástol.

Mgr. Alušic — poslanci mestského zastupitel‘stvo a ani hlavný kontrolór nedostali požadované
podklady vo viacerých prípadoch, okrem mého v prípade skládky odpadov, externých právnych
služieb či viacerých z navrhovaných kontrol. Zopakoval, že podl‘a poskytnutých informácií nie
je možné skontrolovat‘ dodržanie obmedzenia hospodárenia v zmysle 11 ods. 1 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podl‘a ktorého výdavky uskutočnené počas
rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka presiahnut‘ 1/12
celkových výdavkov ostatného schváleného rozpočtu.

Ing. Blcháč, PhD. — zopakoval, že za záverečné účty a návrh rozpočtu je podl‘a zákona
zodpovedné mestské zastupitet‘stvo, nie primátor mesta. Návrh rozpočtu na rok 2022 bol
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v minulosti z programu rokovania stiahnutý na základe odporúčania finančnej komisie
neprerokovat‘ ho na zasadnutí mestského zastupitel‘stva. Pripomenul, že počas minulého
kalendámeho roka sa uskutočnilo viacero kultúrnych akcií, nie len Vianočné trhy ako tvrdí Mgr.
Alušic. Mesto počas rozpočtového provizória postupovalo zásadne v súlade so zákonom
a všetkými predpismi. Finančné prostriedky boli použité efektívne, zmysluplne a v prospech
obyvatel‘ov mesta.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (11 za, 8 proti, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali).
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.

18/ NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK
2021

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ. Skonštatoval, že
mesto dosiahlo za rok 2021 za oblast‘ bežného a kapitálového rozpočtu prebytok vo výške 982
979,37 E, po zapojení finančných operácií sa tento prebytok zvýšil na 1 757 292,88 E. Zostatok
zdrojov z výsledku rozpočtového hospodárenia predstavuje 598 116,43 € aje pripravený na
prevod do rezervného fondu v súlade s 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú podobne ako
v prípade prebytkov zo záverečných účtov za roky 2019 a 2020 pripravené na bežných účtoch
a v prípade schválenia budú prevedené na účet rezervného fondu. Priblížil, že v roku 2021
predstavovali príjmy mesta cez výber daní z príjmov fyzických osób 13 640 298 € a najváčšími
realizovanými investíciami boli rekonštrukcia a modernizácia NKP Vojnový cintorín Nicovó,
realizácia nových stavieb v rámci výstavby mestskej cyklotrasy a realizácia nových stavieb
v rámci revitalizácie vnútrobloku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu. Trend zadlženosti mesta klesá
a ku koncu roka 2021 predstavuje 17,35 %. Výška komerčných úverovje 5 030 720 E.

Počas rozpočtového provizória určuje zákon tri základné podmienky: 1. výdavky nesmú
v každom mesiaci rozpočtového roka prekročit‘ 1/12 celkových výdavkov schváleného
rozpočtu obce, pričom celkové výdavky sa počítajú ako súčet bežného a kapitálového rozpočtu;
2. mesto nemóže poskytovat‘ dotácie; 3. rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas
provizória sa zúčtujú po schválení rozpočtu, pričom je plne v kompetencii mesta, ako takéto
zúčtovanie vykoná. Zdóraznil, že výdavky a prekročenie 1/12 sa vyhodnocujú na dennej,
týždennej a mesačnej báze, pričom daný limit nebol počas roka 2021 prekročený. V prípade
novembra a decembra 2022 síce došlo k prekročeniu limitu, avšak bez uplatnenia výnimiek
podl‘a zákona. Po ich uplatnení aj v týchto mesiacoch klesli výdavky pod 1/12. Pripomenul, že
daný limit sa sleduje v prípade rozpočtu ako celku a nie podl‘a jednotlivých položiek, ked‘že
v takom prípade by bola de facto činnost‘ samosprávy znefunkčnená. Počas provizória móže
mesto využívat‘ proces tzv. „administratívnych úkonov do rozpočtu“, čo potvrdili aj odborníci
z ministerstva Financií. Zúčtované budú po ukončení provizória. Počas rozpočtového roka 2021
neboli poskytnuté žiadne dotácie. Návrh rozpočtu na rok 2021 bol pripravený na zasadnutie 30.
decembra 2021 a to po zapracovaní „administratívnych úkonov do rozpočtu“. Ak by bol
schválený póvodný návrh rozpočtu zo začiatku roka, nebol by už aktuálny.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Kultan, Ing. Cukerová, Ing. Urbanovič.
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Mgr. Kultan — predložil pozmeňujúci návrh, aby čast‘ III. schval‘uje, bod I. malo nové znenie
„1. hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2021 v súlade s 16 ods. 10 písmeno b.
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov — s výhradou, ktorou je spósob využívania kompetencie primátora mesta pri
vykonávaní zmien rozpočtu mesta, a to v zmysle upozornenia hlavného kontrolóra mesta
Liptovský Mikuláš.“ a doplnit‘ nový bod 7. v znení „dodatok č. 4 k smernici Pravidlá
rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, v nasledovnom znení: Ar * 5 ods. 5,
bod 5.1 sa text vypúšt‘a a nahrádza sa teXtom: 5.1 Mestské zastupitel‘stvo: a) všetky zmeny
rozpočtu neuvedené v bode 5.2., písm. a); b) všetky zmeny rozpočtu bez ohl‘adu na ich výšku:
i) v kapitálovom rozpočte, ii) v bežnom rozpočte týkajúce sa činnosti hlavného kontrolóra,
týkajúce sa útvaru hlavného kontrolóra a podprogramu 1.5 — kontrolná činnost‘ hlavného
kontrolóra; Br 5 ods. 5 bod 5.2 písm. a) sa text vypúšt‘a a nahrádza sa teXtom: 5.2. Primátor
mesta: a) zmeny rozpočtu podl‘a odseku 3.1., 3.2., písm. a), 3.3., písm. a), 3.4., písm. a), c) do
výšky 30.000,- Eur, pričom celková výška všetkých rozpočtových zmien vykonaných na jednej
položke primátorom mesta nesmie počas jedného rozpočtového roka presiahnut‘ sumu uvedenú
v tejto vete. Tieto zmeny sa týkajú iba položiek, na ktorých je v rozpočte schválená suma vyššia
ako 0€.- b) nieje oprávnený rozhodnút‘ o zmenách rozpočtu uvedených v ods. 5.1., písm. b);
Cr 5 ods. 6 sa nahrádza teXtom: „O vykonaných rozpočtových opatreniach vedie mesto
operatívnu evidenciu. Vykonané rozpočtové opatrenia primátor priebežne zverejňuje na
webovom sídle mesta spolu so schváleným rozpočtom mesta na príslušný rozpočtový rok, vždy
do 10. dňa od schválenia rozpočtovej zmeny.“ Dr Tento dodatok č. 4 Pravidiel rozpočtového
hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 23.06.20 1 1 v znení dodatku č. 1, č. 2, č. 3
nadobúda účinnost‘ dňom podpisu uznesenia, ktorým bol schválený, primátorom mesta.“

Ing. Cukerová — požiadala o zaslanie prezentácie Ing. Košíka, nakol‘ko niektoré informácie sa
nenachádzali v materiáloch zaslaných poslancov. Zároveň požiadala o zaslanie zoznamu
„administratívnych úkonov do rozpočtu“.

Ing. Blcháč, PhD. — prezentácia bude poslancom zaslaná a poskytnutý bude aj zoznam, pokial‘
je vypracovaný.

Ing. Urbanovič — vyzdvihol odbornost‘ prezentácie Ing. Košíka, ktorého pracovný tím sa musel
vyrovnat‘ so zložitou situáciou rozpočtového provizória. Pripomenul, že niektorí poslanci
v minulosti tvrdili, že pokial‘ nebude prijatý návrh rozpočtu, tak mesto pójde do nútenej správy,
čo sa ukázalo, že nebola pravda. Mesto si splnilo všetky svoje zákonné povinnosti, napríklad
v oblasti školstva, kultúry či nakladania s odpadmi.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásil Mgr. Alušic.

M2r. Alušic — poukázal na to, že v návrhu na uznesenie a v samotnom záverečnom účte je
zrejme z dóvodu preklepu uvedený rozdielny zostatok zdrojov z výsledku rozpočtového
hospodárenia a požiadal o nápravu.

Ing. Blcháč, PhD. — platnost‘ všetkých uznesení týkajúcich sa záverečných účtov bude musiet‘
pozastavit‘, pričom mestské zastupitel‘stvo bude móct‘ uznesenie opátovne schválit‘ do troch
mesiacov, teda do 2. septembra 2022, ato 15-timi hlasmi.
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M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — návrh schválený (12 za, 9 proti, 1 nehlasoval);
— uznesenia ako celok aj s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Kultana — návrh schválený (12 za, 7
proti, 3 nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 83/2022.

Mgr. Kultan — v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ či. 6 ods. 7 predložil návrh na uznesenie,
ktorým sa preruší rokovanie XLIII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom
Mikuláši. Pokračovanie rokovania bude 9.júna 2022 o 15.00 hod v malej zasadačke (prízemie)
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Ing. Géci - požiadal, aby zasadnutie bob prerušené až po bodoch programu „Návrh na zmenu
časti Uznesenia Mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši číslo 108/2021 zo dňa 16.
decembra 2021 a Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektu „Stavebné úpravy ihriska s
umelou trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. č. Podbreziny“;
„Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok
2021“; „Výsledky hospodárenia Informačného centra Liptovský Mikuláš — príspevkovej
organizácie mesta za rok 2021“, nakol‘ko predkladatelia materiábov čakali na možnost‘ vystúpit‘
celý deň.

Mr. Kuitan — je to predovšetkým následok toho, že zasadnutia sa konajú v terrnínoch
stanovených primátorom mesta a len raz za tri mesiace.

Mestské zastupitel‘stvo návrh Mgr. Kultana o prerušení zasadnutia neschválilo (9 za, 9 proti, 3
nehlasovali).

19/ NÁVRH NA ZMENU ČASTI UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ČÍSLO 108/2021 ZO DŇA 16. DECEMBRA 2021
A ZARADENIE NOVÝCH PRÍJMOVÝCH A VÝDAVKOVÝCH POLOŽIEK
DO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ POČAS ROZPOČTOVÉHO
PROVIZÓRIA K PROJEKTU „STAVEBNÉ ÚPRAVY IHRISKA S UMELOU
TRÁVOU V AREÁLI FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V LIPTOVSKOM
MIKULÁŠI, M. Č. PODBREZINY“

Správu prediožila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a
energetického manažmentu MsÚ. Priblížila, že žiadost‘ o poskytnutie finančného príspevku s
požadovanými prílohami bola Fondu na podporu športu odoslaná 28. januára 2022, následne
13. mája 2022 fond zverejnii zoznam úspešných žiadatel‘ov, medzi ktorými sa nachádzalo aj
mesto Liptovský Mikuláš. Žiadost‘ boba schválená v plnej požadovanej výške príspevku 122
163 €‚ čo predstavuje 60 % z celkových výdavkov na projekt po vcrejnom obstarávaní. Výška
spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta ako žiadatel‘a dotácie je v zmysle výzvy 40% z
celkových výdavkov po verejnom obstarávaní, teda 81 443,16 € v porovnaní s póvodne
predpokladaným spolufinancovaním projektu vo výške 117 988 €. Z póvodného uznesenia
navrhuje vypustit‘ bod 5 v článku II., ktorý znie: „toto uznesenie je vykonatel‘né nasledujúci
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deň po nadobudnutí vykonatel‘nosti uznesenia, ktorým sa schváli návrh záverečného účtu mesta
Liptovský Mikuláš za rok 2019“, aby mohla byt‘ podpísaná zmluva o dielo a dotačná zmluva.

Do rozpravy sa prihlásii Mgr. Kultan.

Mgr. Kultan — predložil pozmeňujúci návrh, aby bol z časti II. mení vypustený bod 2.
Predošlým rozhodnutím mestského zastupitel‘stva je vykonatel‘nosť podmienená podpísaním
záverečného účtu primátorom a stačí teda, aby primátor návrh záverečného účtu podpísal.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kuitana sa prihlásil Ing. Urbanovič.

Ing. Urbanovič — Mgr. Kultan nechce pomáhat‘ športu.

Ing. Blcháč. PhD. — zdóraznil, že mestské zastupiteľstvo doposial‘ právoplatne neschválilo
záverečný účet. Projekt tak nebude móct‘ byt‘ do tej doby realizovaný.

M. Paška — prediožii na hiasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — návrh schválený (12 za, 9 proti, 1 nehlasoval);
— uznesenia ako celok aj s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Kultana — návrh schválený (12 za, 9
proti, 1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 84/2022.

Mgr. Kultan — v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ či. 6 ods. 7 predložil návrh na uznesenie,
ktorým sa preruší rokovanie XLIII. zasadnutia mestského zastupitei‘stva v Liptovskom
Mikuláši. Pokračovanie rokovania bude 9. júna 2022 o 15.00 hod v malej zasadačke (prízemie)
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Mestské zastupitel‘stvo návrh Mgr. Kultana o prerušení zasadnutia schválilo (12 za, 10 proti).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 85/2022.

Na základe toho Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta vyhlásil XLIII. zasadnutie mestského
zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši za prerušené.

L1 /

PhDr. Mich1‘Lavrík Ing. 4n Blcháč, PhD.
prednosta MsÚ p mátor mesta
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Overovatelia zápisnice:

Zapísal: Mgr. Ján Karašinský

‘‘ 1/ ‚ v‘
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V Liptovskom Mikuláši, 4. 7. 2022

!/ĺ2. /
1Marta Jančušová

Mgr. Ľubica Staroňová
‘J
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