
ZÁPISNICA Č. 4/2022
z pokračujúceho XLIII. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa
uskutočnilo dňa 9. júna 2022 o 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši.

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

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

OSPRAVEDLNENÍ:
1/ SoňaČupková
2/ Ing. Ľubomír Raši
3/ Mgr. Ľubica Staroňová

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/ Ing. Martin Kögel, ekonomický námestník Verejnoprospešných služieb



6! Bc. Jana Piatková, riaditel‘ka Informačného centra ‚

7/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsU
8! RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia ŽP a pot‘nohospodárstva MsU

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, uviedol, že zasadnutie sa koná ako pokračujúce
XLIII. zasadnutie z 2. júna 2022, ktoré bob prerušené uznesením na základe návrhu Mgr.
Kultana. Na začiatku zasadnutia je prítomných 22 poslancov a mestské zastupitel‘stvo je
uznášaniaschopné.

Pripomenul, že za zapisovatel‘a bol určený Mgr. Ján Karašinský a za overovatet‘ov
zápisnice Marta Jančušová a Mgr. Ľubica Staroňová.

PROGRAM:
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 zdroj ov 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 zastupitel‘stva ku dňu

20. 05. 2022
26/ Interpelácie poslancov
27/ Informácie
28/ Záver

20/ SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA VEREJNOPROSPEŠNÝCH
SLUŽIEB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2021

Správu predložil Ing. Martin Kögel, ekonomický námestník Verejnoprospešných
služieb. Podotkol, že správu v porovnaní so zaslaným písomným materiálorn predkladá bez
zmien.

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

Ing. Jozef Bobák, poslanec mestského zastupitel‘stva — vyzdvihol obsiahlost‘ predloženej
správy. Poukázal na to, že uvedené množstvo biologicky rozložitel‘ného odpadu 2 578 ton sa
nezhoduje s rnnožstvom uvedeným v správe mesta o odpadovom hospodárstve. Podobné
nezrovnalosti si všimol aj pri kuchynskom reštauračnom odpade, zmesovorn komunálnom
odpade, objemovom odpade a drobnom stavebnom odpade. Myslí si, že touto problematikou
by sa mal zaoberat‘ hlavný kontrolór mesta. Zaujíma ho tiež čerpanie z položky „Ostatné“
v sociálnom fonde.
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Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupitel‘stva — poukázal na to, že v období
posledných dvoch — troch rokov sa síce znižuje množstvo kornunálneho odpadu na obyvatel‘a,
ale v dlhodobejšom horizonte tomu tak nieje.

Ing. Martin Köel, ekonomický námestník Verejnoprospešných služieb — čerpanie z položky
„Ostatné‘ v sociálnorn fonde predstavuje príspevok pre zamestnancov, ktorí do práce cestujú
z vel‘kej vzdialenosti. Nezrovnalosti v množstve odpadu móžu byt‘ spósobené tým, že v správe
sú uvádzané iba množstvá za Verejnoprospešné služby, nie však množstvá za školy či
reštaurácie, ktoré mesto eviduje samostatne. Množstvo komunálneho odpadu sa znižuje,
zvyšuje sa množstvo kuchynského odpadu.

RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva — celkové
rnnožstvo komunálneho odpadu narastá aj kvóli tornu, že mestu podl‘a zákona pribúdajú nové
povimosti. Začal sa napríklad zbierat‘ zelený odpad a výkupne odpadov dostali povinnost‘
zasielat‘ mestu množstvá vykúpených odpadov (kovov), čím sa zákonite zvýšilo aj celkové
množstvo komunálneho odpadu. Dóležitéje preto sledovat‘ množstvo zmesového komunálneho
odpadu, ktorý sa ukladá na skládke.

Ing. Bobák — jeho zárnerom bob poukázat‘ na nesúlad v číselných údaj och.

Ing. Blcháč, PhD. — priblížil, že na predošlom zasadnutí spochybnil údaj prezentovaný Mgr.
Kultanorn o počte obyvateľov a priblížil, že ku koncu kalendámeho roka malo v roku 2015
mesto 31 367 obyvatel‘ov, v roku 2016 malo 31 269 obyvatel‘ov a v roku 2021 to bob 30 399
obyvatel‘ov. Ide o úroveň poklesu -3%. Pokles obyvatel‘ov v porovnaní s ostatnými mestarni
Žilinského kraja nie je dramatický. Len v dvoch mých mestách — v Bytči a v Rajci, ktoré sú
vel‘kostne menšími rnestami ako Liptovský Mikuláš — došlo k rniernejšiemu poklesu počtu
obyvatel‘ov. Vo väčších rnestách ako Žilina, Martin, Ružomberok bol naopak pokles
obyvatel‘ov dramatický.

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

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (21 za, 1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté
pod číslorn 86/2022.

21/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA INFORMAČNÉHO CENTRA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ - PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA ZA ROK 2021

Správu predložila Bc. Jana Piatková, riaditel‘ka Informačného centra. Podotkla, že
správu v porovnaní so zaslaným písomným materiálorn predkladá bez zmien.

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

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod číslorn
87/2022.
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22/ PREVERENIE SPLNENIA PODMIENOK PRE PRIJATIE NÁVRATNÝCH
ZDROJOV FINANCOVANIA MESTOM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - SKLÁDKA
TKO VETERNÁ PORUBA

Správu predložil Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že nedisponuje
inforrnáciami o tom, aké boli výšky splátok, poplatkov a nedostal ani infonnáciu o záváznej
ponuke zo strany banky. Z týchto dóvodov nemohol zodpovedne vypracovat‘ svoje stanovisko.
Niektoré informácie dostal dodatočne, napríklad e-mailom, čo však nemóže považovat‘ za
adekvátnu formu, pri ktorej by mohol fiest‘ zodpovednost‘ za preverenie splnenia podmienok.
Zdóraznil, že bez preverenia splnenia podmienok hlavným kontrolórom nemóže zastupitel‘stvo
daný úver schválit‘.

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

Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta — Mgr. Alušicovi nejde o vyriešenie problému so
skládkou, ale škodí mestu. Napriklad tým, že v minulosti mestskému zastupitel‘stvu
neodporučil prijat‘ bezúročnú póžičku od štátu vo výške viac ako 700 000 €‚ ktorá sa v blízkej
budúcnosti takmer naisto zmení na nenávratnú póžičku.

Mgr. Kultan — otázka znie, či si mesto móže alebo nemóže zobrat‘ úver. Mgr. Alušic jasne
uvádza, že momentálne úver schválit‘ nieje možné. Každým úverom sa obmedzuje nasledujúca
generácia, ktorá ho bude musiet‘ splatit‘. Vedenie mesta akoby nezaujímalo, kto tieto dlhy splatí.
Aj vd‘aka poslaneckej väčšine, ktorá odmietla viaceré úvery,je súčasná zadlženost‘ mesta nízka.
Treba však mysliet‘ aj na zadlženost‘, ktorá nieje oficiálna, a to v podobe úveru na rekonštrukciu
mestských komunikácií či verejného osvetlenia. Nikto z poslancov tiež nevie, aké dlhy má
mestský hokejový klub. Je pritom presvedčený o tom, že bude potrebné vrátit‘ státisíce eur
v prípade kauzy s pozemkami. Otázku skládky odpadu považuje za politickú s tým, že vedenie
mesta sa snaží zodpovednost‘ preniest‘ na predošlého primátora MUDr. Slafkovského.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásiti Ľ. Trizna, Ing. Urbanovič,
MUDr. Bod‘a.

Ľ. Trizna — poukázal na to, že aj Mgr. Kultan v rokoch 2011 a 2012 hlasoval za prijatie
dodatkov v súvislosti s verejným osvetlením, čo považuje za najväčší problém.

Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta— súčasná zadlženost‘ mestaje vóbec najnižšia
od roku 1993. Napríklad zastupitel‘stvo Žilinského samosprávneho kraja minulý rok schválilo
úver vo výške 40 000 000 € a v predošlých rokoch úvery za d‘alších 30 000 000 €. Zadlženost‘
sazvýšilao 15%.

MUDr. Miroslav Bod‘a, poslanec mestského zastupitel‘stva — podotkol, že požičiavanie peňazí
je bežnou kultúrou v západnej spoločnosti, vrátane hypoték a róznych póžičiek obyčajných
domácnosti.

Mgr. Kultan — snažil sa len poukázat‘ na to, kam móže viest‘ výrazné zadlžovanie a že je
potrebné mysliet‘ na to, že v budúcnosti bude potrebné tieto dlhy splácat‘.
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PhDr. Michal Lavrík, prednosta mestského úradu — Mgr. Alušic bol o stanovisko požiadaný 20.
mája 2022. Informáciu o tom, že mu v predložených materiáloch niečo chýba, sa vedenie mesta
dozvedelo až zo samotnej predloženej správy. V rovnaký deň, 26. mája 2022, mestský úrad
obratom poslal Mgr. Alušicovi požadované informácie s tým, aby mal dostatok času na
predloženie stanoviska.

Mgr. Alušic — PhDr. Lavrík mu 20. mája 2022 poslal informáciu o tom, že výška úveru bude
1 650000€. Následne 26. mája 2022 mu bob oznámené, že doba splatnosti je 10 rokov, fixná
úroková sadza 1,9% a začiatok splácania január 2023. Chýba mu samotná ponuka banky,
splátkový kalendár a informácia o d‘alších poplatkoch. Uviedol, že v zmysle zákona preveruje
dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím hlavný
kontrolór obce. Bežnou kontrolou narazil na tri dodatky k trom zmluvám, ktoré odkladajú
splácanie do nasledujúcich rokov, čím sa zat‘ažuje nasledujúce mestské zastupitel‘stvo a zvýši
sa celková výška splátok.

Ing. Blcháč, PhD. — informácie poskytnuté Mgr. Alušicom vníma ako dezinformácie.
Najneskór 26. mája 2022 mal k dispozícii všetky podklady potrebné na to, aby mohol
vypracovat‘ svoje stanovisko. Poslancom bol 2. júna 2022 pred začiatkom zasadnutia doručený
kontrolný prepočet k dodržaniu podmienok na prijatie úveru, v ktorom sa konštatuje, že „na
základe vypracovaných prepočtov je možné konštatovat‘, že mesto Liptovský Mikuláš spÍňa
podmienky v zmysle zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre
prijatie návratných zdrojov financovania v roku 2022“. K 31. marcu 2022 bola úverová
zadlženost‘ mesta 17,02 % a v prípade prijatia úveru by vzrástla na 24,92 %. Podl‘a zákona je
horným limitom zadlženost‘ 60 %. Aj v čase rozpočtového provizória móže mestské
zastupitel‘stvo tento úver schválit‘. Poslanecká váčšina zablokovala jedinečný model likvidácie
investičného dlhu na mestských komunikáciách, ktorý sa začal realizovat‘ v roku 2018
a poslanci ho bbokujú od roku 2019. Toto rozhodnutie považuje za premrhanú príležitosť, ked‘že
v súčasnosti sú takéto náklady vyššie už asi o 50 %. Hokejový klub po zvýšení základného
imania dostane chýbajúce financie od mesta ajeho fungovanie bude v poriadku. V prípade
skládky odpadov zdóraznil, že všetci predstavitelia inšpekcie životného prostredia sú
presvedčení o tom, že skládku je potrebné opätovne uzatvorit‘ a že na skládke chýba 1,5 metra
hrubá vrstva zeminy. Mesto za likvidáciu pretekajúcich kvapalín zo skládky zaplatilo už
približne 400 000 €.

Mgr. Alušic — požiadal o úpravu znenia časti I. konštatuje, písm. b), pričom uvádzaný paragraf
zákona má byt‘ *17, nie *16.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako cebok — bez zrneny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh neschválilo (11 za, 7 proti, 3 zdržali sa, 1 nehlasoval).
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.

23/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK A FINANCUJÚCEJ BANKY K
ÚVERU NA REALIZÁCIU STAVBY „S0-04 ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA
SKLÁDKY VETERNÁ PORUBA - PREPRACOVANIE“
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Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ. Podotkol, že 24.
októbra 2019 mestské zastupitel‘stvo prijalo uznesenie 78/2019 k bodu rokovania „Zakrytie a
rekultivácia skládky Veterná Poruba“, ktoré 25. októbra 2019 nadobudlo platnost‘ na základe
podpisu uznesenia primátorom mesta. Predpokladaná výška investičných nákladovje 1 650 000
€‚ pričom mestské zastupitel‘stvo 23. apríla 2020 uznesením 11/2020 schválilo rozpočet na rok
2020, ktorého súčast‘ou boto aj prijatie úverových zdrojov na krytie výdavkov súvisiacich s
uzatvorením skládky Vetemá Poruba vo výške 1 200 000 €. Súčast‘ou schvat‘ovacej časti je
rozpočtový administratívny úkon vo výške 450 000 E, ktorýrn sa navyšuje položka „Transfer
VPS (kapitálový) — skládka TKO Veterná Poruba — prekrytie skládky“. Boli oslovené štyri
komerčné banky, ktoré zaslali ponuky financovania a najvýhodnejšou ponukou bola
„Indikatívna ponuka financovania pre mesto Liptovský Mikuláš“ od Všeobecnej úverovej
banky, a. s..

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Šufliarská, Ľ. Trizna.

Mgr. Táňa Šufliarská, poslankyňa mestského zastupitel‘stva — až po opakovaných
infožiadostiach sa jej podarilo dostat‘ k niektorým doktadom od inšpekcie životného prostredia
a z ministerstva životného prostredia. Vyj adrila sa k procesu vydávania integrovaného
stavebného povolenia s tým, že uzatvorenie skládky prebehlo v roku 2014, pričom po nástupe
súčasného vedenia mesta prebehla kolaudácia. Pri kolaudácii stavby prevádzkovatel‘
nepredložil výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy pre ílové
tesnenie, preto boto konanie prerušené. Prevádzkovatel‘ chýbajúce náležitosti doplnil 2. mája
2015 a inšpekcii predložil „Výsledky laboratórnych skúšok z mechaniky zemín.“ Následne
bola stavba skolaudovaná. Z dokladov z inšpekcie vyplýva, že mesto samo iniciovalo kontrolu
a tvrdilo, že niečo nieje v poriadku. Na základe podnetu mesta vykonala inšpekcia v roku 2016
environmentálnu kontrolu. Výsledkom kontroly bob, že nebolo možné zistit‘ príčinu
narastajúceho množstva priesakovej kvapaliny. V roku 2017 iniciovali VPS environmentálnu
kontrolu zaslaním správy hlavnej kontrolórky p. Kuchárovej a záver tejto kontroly znel:
„Prevádzkovatel‘ pri kolaudačnom konaní skutočnost‘, že stavba nebola zrealizovaní podl‘a
projektovej dokumentácie inšpekcii neoznámil, čím v konaní uviedol nepravdivé a neúplné
údaje a naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu.“ Mestu boba uložená pokuta vo výške
100 000 €‚ proti ktorej sa mesto neodvolalo.

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadala inšpekciu a
ministerstvo životného prostredia o doklady, ktoré jej VPS neposkytli. Uviedla, že VPS ako
prevádzkovatel‘ skládky v marci 2021 požiadali inšpekciu o zaslanie „Rozhodnutia o
opatreniach na nápravu zo dňa 20. 6. 2017“ a to štyri roky po vydaní tohto rozhodnutia. Ide o
zásadný dokument a prekvapibo ju, že VPS ním nedisponovali. Inšpekcia totiž nariadila VPS
na základe environnientálnej kontroly v roku 2016 vykonat‘ opatrenia na nápravu a to v tomto
rozsahu: 1. Vyhotovit‘ skúšky ílového tesnenia, 2. Zabezpečit‘ posúdenie, či bola odvodňovacia
drenáž vyhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou, tak aby povrchové vody boli
odvádzané mimo telesa skládky, 3. Zabezpečit‘, či eróziou podložia abebo zosuvom svahu
nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov, aby v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu
podzemných vód do telesa skládky, 4. Zabezpečit‘ novú projektovú dokumentáciu. Za kl‘účové
považuje splnenie tretieho bodu, aby vynaloženie 1 650 000 € nebobo zbytočné. Pretože
opátovne prekrývat‘ skládku v situácii, ked‘ sa problém nachádza v podloží a nie na povrchu, je
nezmysel. V liste inšpekcie z 17. marca 2020 je uvedené, že „Inšpekcia dňa 22. mája 2019
prerušila proces vydávania stavebného povolenia a určila lehotu na doplnenie podania do 31.
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decernbra 2019.“ Napriek tornu v auguste 2019 bob vydané stavebné povolenie. Firma HUS
hydrogeoservis (RNDr. Potyš) zahájila rnonitorovanie tvorby priesakových a drenážnych
kvapalín 1. apríla 2019. Po trojrnesačnorn monitorovaní od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019
vznikla správa „Predbežné vyhodnotenie rnonitorovania“. S touto správou sa VPS obrátili na
inšpekciu listom 18. júla 2019 a následne sa 26. júla 2019 inšpekcia obrátila listom na
ministerstvo životného prostredia, ktoré odpovedalo 7. augusta 2019. Následne 9. augusta 2019
prevádzkovatel‘ VPS predložil inšpekcii predbežné vyhodnotenie monitorovania, kde je
uvedené, že „tézy uvedené v bode 3.1 a 3.2 treba brat‘ so značnou rezervou, nakol‘ko výsledky
móže potvrdit‘ alebo vyvrátit‘ len monitoring v nasledujúcorn období... hlavnou neistotou, je
príliš krátke časové obdobie monitorovania... uvedené tvrdenia treba brat‘ so značnou rezervou,
nakol‘ko obdobie rnonitorovania bob príliš krátke, len tri mesiace na to, aby sa zo získaných
údajov dali vyvodit‘ seriózne uzávery.“ Na základe tejto správy bob 16. augusta 2019 vydané
integrované povolenie. Zaujalo ju, že v časovorn úseku 30 dní prebehla komunikácia medzi
tromi subjektmi, pričom štandardné lehoty týchto inštitúcii bývajú 30 — 60 dní.

Podstatné je, že ministerstvo životného prostredia stanovilo 17. decembra 2018
podmienku v znení „pred vydaním stavebného povolenia zabezpečit‘, či eróziou podložia alebo
zosuvom svahu nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov, aby v budúcnosti
nedochádzalo k natekaniu podzemných vód do telesa skládky.“ VPS predložili inšpekcii ako
splnenie tejto podrnienky už spomínanú predbežnú správu. Móže nastat‘ situácia, že mesto
minie 1 650 000 € na prekrytie skládky, ale situáciu s vytekajúcou kvapalinou to nevyrieši. Je
presvedčená o tom, že je potrebné podrobne preskúmat‘ príčiny výtoku kvapalín a až potom
vynaložit‘ finančné prostriedky daňových poplatníkov na odstránenie skutočnej príčiny. V júni
2020 sa poslanci presvedčili o tom, že na povrchu skládky vzniká stojatá voda, čo odporuje
tvrdeniu mesta, že vrstvy sú nedokonalé a priepustné. Počas poslaneckého prieskumu bob pri
obhliadke meračov priesakovej a drenážnej vody zo strany prevádzkovatet‘a skládky
konštatované, že prietoky sú merané 4 ks digitálnych meračov. Merače výdatnosti výtoku na
rúrach 1 a 2 ukazovali výdatnost‘ 0,22 až 0,35 litra za sekundu a merač na výtokovej rúre
ukazoval výdatnost‘ 0,16 až 0,18 litra za sekundu. Na požiadanie poslancov ukázal Ing. Grešo
výtokové rúry, ktoré ústia do zbernej nádrže. Všetkými prítomnými bob konštatované, že
výdatnost‘ výtoku na rúre 2 a 4 nedosahuje ani 10% hodnoty uvedenej na merači. Prítomný na
obhliadke bol aj človek z oblasti hydrogeológie, ktorý konštatoval, že jeho odhad výdatnosti je
0,05 litra za sekundu a menej. Nešlo teda o silný prúd výtoku, ale o kvapkanie. Údaje
zaznamenané meračmi sú pritom podkladom na vypracovanie vodnej bilancie.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Šufliarskej sa prihlásili Ing. Bobák, MUDr. Barok,
Mgr. Kultan, Mgr. Dvorščáková.

Ing. Bobák — počas poslaneckého prieskumu sa dozvedel, že nebola vykonaná kalibrácia
meračov. Ak merače vykazujú nesprávne údaje, tak sa všetky správy a hodnotenia zakladajú na
mylným podkladoch. Preto je kl‘účové vykonat‘ kalibráciu prístrojov.

MUDr. Jaroslav Barok, poslanec mestského zastupitel‘stva — sú dve možnosti úniku vód:
dažd‘ová voda abebo únik cez porušené podložie. Ak sa skládka prekryje a voda bude nad‘alej
vytekat‘, hrozí ovel‘a váčšia ekologická katastrofa ako ked‘ sa skládka neprekryje, ked‘že skládka
sa zat‘aží a odpadová voda sa móže dostat‘ až do podzemných vód. Je preto potrebné všetko
riadne preskúmat‘ a až potom rozhodnút‘.
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Mgr. Kultan — Ing. Grešo počas poslaneckého prieskumu uviedol, že dané merače fungujú
správne s výnimkou popoludnia, ked‘ boli poslanci osobne prítomní na skládke.

Mgr. Dvorščáková — poslanci sa dozvedajú, že nedostávajú kompletné informácie a musia si
ich získavat‘ z mých zdrojov ako od mesta. Daná situácia je navyše zneužívaná ako politická
zbraň na boj proti nepohodlným poslancom a nerobí sa nič preto, aby sa problematika skládky
vyriešila.

Mgr. Šufliarská — doklady musela žiadat‘ namiesto toho, aby boli poslancom automaticky
poskytnuté.

Ľ. Trizna — v roku 2019 boli poslancom poskytnuté všetky predmetné materiály. Poukázal na
to, že v rokoch 2013 a 2014 zakrývalo skládku viac ako tridsat‘ finem, na čo upozornil aj Úrad
pre verejné obstarávanie. Financie boli poskytnuté na základe kompetencie vtedajšieho
primátora MUDr. Slafkovského. VPS splnili všetky podmienky inšpekcie životného prostredia.
Je toho názoru, že poslanci zámerne nechcú nešit‘ problematiku skládky až do roka 2024.
Upozornil na to, že LVS a. s. vyváža presakujúcu vodu zo skládky, výtok vody teda nemóže
byt‘ minimálny a faktúry LVS a. s. vymyslené. Zvlášt‘ napríklad v čase topenia snehu.

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

Ing. Čefo — Ľ. Trizna prezentoval klamstvá, pričom poslanci sa mohli na vlastné oči presvedčit‘,
akáje situácia na skládke. Poslanecká váčšina napriklad navrhla rekonštrukciu prečerpávacieho
zaniadenia, čo však primátor nepodporil. Vedenie mesta a VPS zámerne ani nehl‘adali mé
riešenie ako kompletné znovuuzatvorenie skládky.

Mgr. Šufharská — L. Trizna neargumentoval vecne. Ona argumentovala priamo citáciami
zo správ a stanovísk daných inštitúcií.

Mgr. Kultan — k poznámke Ľ. Triznu o vymyslených faktúrach na LVS, a. s. uviedol, že
v minulosti také niečo skonštatoval súd a pniznali sa k tornu aj vtedajší predstavitelia
spoločnosti, za čo boli aj právoplatne odsúdení.

MUDr. Bod‘a — ochrana životného prostredia a rýchlost‘ konania orgánov a inštitúcií musí byt‘
prioritou. Obáva sa toho, čo sa stane, ak sa skládka neuzavrie, hoci sa neskór opátovne
preukáže, že tak bob potrebné urobit‘.

Mgr. Dvorščáková — mcstské zastupiteľstvo pred tromi rokmi schválilo finančné prostriedky
na modernizáciu čerpadiel a odvodového potrubia. To sa však nezrealizovalo a poslanci nemajú
informáciu, prečo sa tak nestalo.

Inu. Bobák — v jarných mesiacoch pri topení snehu mal možnost‘ vidiet‘, ako v okolí skládky
vyteká z okolitých svahov rúrami voda priamo na cestnú komunikáciu do Veternej Poruby.
Uboženie Zeminy a kompostu na skládke len zvyšuje tlak na spodné vrstvy a Zvyšuje sa

rnnožstvo vytekajúcej kvapaliny.
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Ľ. Trizna — Mgr. Šufliarská by sa mala pozriet‘ aj na písomnosti z konca roka 2020 a z roka
2021. Problém so skládkou by nemali poslanci brat‘ na l‘ahkú váhu.

Mgr. Alušic — ponúkalo sa riešenie v podobe pripojenia potrubia do vodárenského systému, čím
by sa znížili náklady v porovnaní so súčasným odvozom vody cisternami. Poslanci mestského
zastupitel‘stva toto riešenie schválili, primátor mesta ho odmietol zrealizovat‘. Samotné konanie
v prípade znovuuzatvorenia skládky vykazuje všetky znaky účelového konania, ktoré malo
smerovat‘ výlučne k riešeniu v podobe znovuuzatvorenia skládky za 1 650 000 €. Ministerstvo
životného prostredia jasne uviedlo, že pred prijatím akéhokol‘vek riešenia je nutné zistit‘ stav
podložia na skládke. Inšpekcia životného prostredia zo Žiliny vo svojom expresnom konaní
toto nerešpektovala a vydala stavebné povolenie jednoznačne v rozpore so zákonom. Vody
vyvádzané zo skládky sú zakalené, čo naznačuje, že do vody z povrchu sa miešajú vody zo
spodnej časti skládky a podloženie teda musí byt‘ určitým spósobom poškodené. Vedenie mesta
vóbec neuvažuje nad tým, či by nebolo dostačujúce prekryt‘ len čast‘ skládky, čo by bob
hospodársky výhodnejšie. Ďalší osud skládky bude závisiet‘ aj od vývoja legislatívy, do úvahy
móže v budúcnosti príst‘ napríklad likvidácia skládky spal‘ovaním. Zdóraznil, že pred prijatím
definitívneho rozhodnutia je potrebné dósledne preverit‘ skutočný stav na skládke.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Alušica sa prihlásili Ľ. Trizna, Mgr. Šufliarská.

Ľ. Trizna — vyjadrenie Mgr. Alušica považuje za politické s tým, že kryje konanie predošlého
primátora mesta MUDr. Slafkovského. Všetci odborníci zhodne tvrdia, že skládku je potrebné
opátovne uzatvorit‘. Po konzultácii s projektantmi sa dozvedel, že skládku nie je možné
uzatvorit‘ len sčasti.

Mgr. Šufliarská — v záváznom stanovisku ministerstva z ‘7. augusta 2019 sa uvádza, že
prevádzkovatel‘ vo vyhodnotení akceptoval všetky podmienky, avšak splnenie podmienky
týkajúcej sa tesnenia skládky „je zatial‘ zabezpečené iba objednávkou vyhodnotenia údajov
o množstve pritekajúcich vód“. Už dva dni neskór boba doručená predbežná správa
o trojmesačnom monitorovaní. Je presvedčená, že integrované stavebné povolenie nebolo
vydané v súlade s predpismi.

Mgr. Alušic — Ľ. Trizna vóbec nereagoval na vecné argumenty. Ako uviedla Mgr. Šufliarská
daná podmienka boba splnená len objednávkou, stavebné povolenie musí podt‘a zákona
rešpektovat‘ závery zist‘ovacieho konania.

RNDr. Lošonská — na základe upozornenia predošlej hlavnej kontrolórky boba vykonaná
kontrola splnenia podmienok uzatvorenia skládky, vrátane merania hrúbky a priepustnosti
jednotlivých vrstiev. Priblížila, že merače 1 až 3 merajú množstvo priesakovej vody a merač 4
množstvo drenážnej vody, ktoráje podzemnou vodou. Skládka sa budovala na mieste niekdajšej
divokej skládky. V rámci pravidelného monitorovania skládky sa každý rok aj po jej uzatvorení
vykonáva topografické meranie, pričom ani raz nebolo zistené, že by došlo k nejakérnu posunu
skládky či územia. Vykonáva sa aj monitoring priesakových kvapalín a podzemných vód,
pričom sa odoberajú vzorky a vyhodnocujú sa. Zatial‘ sa nepreukázabo, že by látky zo skládky
pretekabi do podzemných véd. V rozhodnutí inšpekcie sa uvádza, že „je možné konštatovat‘, že
žiadost‘je z koncepčného hl‘adiska v súlade so zákonom a rozhodnutím vydaným v zist‘ovacom
konaní z 17. decembra 2018 ajeho podmienkami.“
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S faktickou poznámkou na vystúpenie RNDr. Lošonskej sa prihlásili Mgr. Šufliarská, Ing.
Bobák, Mgr. Alušic, Mgr. Kultan.

Mgr. Šufliarská — konanie JUDr. Kuchárovej nasledovalo až po udaní mesta na inšpekciu
životného prostredia. Počas výstavby došlo k narušeniu podložia a k zosuvu. Zásadnou vecou
je tiež to, že nebol dodržaný kužel‘ový tvar skládky.

Ing. Bobák — od dlhoročného pracovníka skládky sa dozvedel, že skládka je umiestnená
v zosuvnom území, pričom z okolitých kopcov už v osemdesiatych a devät‘desiatych rokoch
stekala voda do skládky, čo je zachytené aj v jednom dokumentárnom filme.

Mgr. Alušic — znečistenie vody preukazuje spojenie spodných vód a vód vytekajúcich zo
skládky. Inšpekcia priamo neodpovedala na otázku, či boli splnené podmienky zo zist‘ovacieho
konania, ale odpovedal vyhýbavo.

Mgr. Kultan — pokuta vo výške 100 000 € bola udelená za to, že mesto a VPS vedome klamali
a podvádzali pri kolaudačnom konaní pri uzatváraní skládky. Len t‘ažko im móžu teraz poslanci
dóverovat‘.

RNDr. Lošonská — tvar skládky pri uzatvorení vznikol na základe toho, aké množstvo odpadu
bob na skládku navezené. Skládka sa uzatvárala na niekol‘ko etáp a ked‘ bob zrejmé, že nebude
uzatvorená tak, ako mala póvodne byt‘, požiadalo sa o vypracovanie nového projektu, podl‘a
ktorého sa skládka uzatvárala. Na otázku, či sa táto projektová dokumentácia dostala na
inšpekciu životného prostredia, odpovedat‘ nevie. Projektová dokumentácia pre vydanie
kolaudačného rozhodnutia obsahovala aktuálny stav.

Ing. Urbanovič — ak si Mgr. Kultan myslí, že VPS nechávajú vystavovat‘ od LVS, a. s. falošné
faktúry, tak je povinný toto podozrenie predložit‘ príslušným orgánom. Jeho vyjadrenia však
považuje za nehorázne. Snahou vedenia mesta boto predložit‘ poslancom argumenty a financie
použité na vývoz vytekajúcich tekutin považuje za zbytočne vynaložené. Prioritou by mala byt‘
ochrana životného prostredia.

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

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh neschválilo (9 za, 1 zdržal sa, 12 nehlasovati).
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.

24/ NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA OBDOBIE OD SCHVÁLENIA PLÁNU
DO KONCA ROKA 2022

Správu predložil Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta. Skonštatoval, že vedenie
mesta mu neposkytlo žiadne podklady, o ktoré žiadal v súvislosti so začatými kontrolami.

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Bobák, Ľ. Trizna, Ing. Cukerová, PhDr. Lavrík.
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Ing. Bobák poukázal na to, že sa nezhodujú množstvá odpadov uvedené v „Správa o stave
odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2021“ a v „Správa o
výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2021“.
Nezrovnalosti si všimol pri biologicky rozložitel‘nom odpade (2 934 ton Vs. 2 578 ton a teda
rozdiel takmer 400 ton) alebo pri zmesovom komunálnom odpade (rozdiel 730 ton). Myslí si,
že touto problematikou by sa mal zaoberat‘ hlavný kontrolór mesta a predložil preto
pozmeňujúci návrh doplnit‘ do plánu kontrolnej činnosti nový bod B. mé činnosti/3. v znení:
„Kontrola rozporu v množstve vykázaných údajov o odpadoch dovezených na prekládkovú
stanicu v roku 2021 vo Výsledkoch hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský
Mikuláš za rok 2021 a v Správe o stave odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta Liptovský
Mikuláš za rok 2021.“

Ľ. Trizna — zdóraznil, že podl‘a zákona starosta nie je zamestnancom obce a vol‘bou do funkcie
sa mu nezakladá pracovno-právny vzt‘ah k obci. To isté platí aj v prípade zástupcov primátora.
V tejto súvislosti poukázal na to, že v časti A. Kontrolná činnost‘! 1. je navrhnutá „Kontrola
dochádzky primátora mesta a jeho zástupcov do práce“. Predložil preto pozmeňujúci návrh na
zmenu formulácie A. Kontrolná činnost‘/l. s tým, že nové znenie by znelo: „Kontrola
dochádzky Mgr. Martina Alušica z dochádzkového systému od júna 2020 do júna 2022“. Mgr.
Alušic by mal mat‘ pracovnú zmluvu s mestom a vzniká mu pracovno-právny vzt‘ah k obci.

PhDr. Lavrík — očakával, že Mgr. Alušic predloží kvalitnejši a rozsiahlejší materiál. Zdóraznil,
že kontrolu dochádzky primátora mesta a jeho zástupcov do práce nie je podl‘a legislatívneho
rámca rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra možné vykonat‘.

Ing Cukerová — myslí si, že mestským zastupitel‘stvom by malo byt‘ jasne vymedzené
kontrolované obdobie a predložila preto pozmeňujúci návrh na zmenu formulácie A. Kontrolná
činnost‘/l. s tým, že nové znenie by znelo: „Kontrola výkonu funkcie primátora mesta a jeho
zástupcov. Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš — mestský úrad. Kontrolované
obdobie: rok 2022.“ Následne navrhla do A. Kontrolná činnost‘ doplnit‘ nový bod 2. v znení:
„Kontrola dodržiavania Zák. Č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. a vykonávacích predpisov k zákonu. Kontrolované obdobie: 1. 6.
2019—31.12.2019; 1.1.2020—31.12.2020; 1. 1.2021—31.5.202.Kontrolovanýsubjekt:
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš; Ul. Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš;
IČO: 3641 3941.“ Následne navrhla do A. Kontrolná činnost‘ doplnit‘ nový bod 3. v znení:
„Kontrola účtovných dokladov, pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií,
pokladničného zostatku. Kontrolované obdobie: 1. 6.2019—31. 12. 2019; 1. 1.2020—31. 12.
2020; 1. 1. 2021 —30. 6. 2021. Kontrolovaný subjekt: Mestský hokejový klub 32 Liptovský
Mikuláš; Ul. Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš; IČO: 3641 3941.“

Mgr. Alušic — kontrolu dochádzky nemal na mysli v zmysle pracovno-právnych postupov, ale
v zmysle toho, či sa zástupcovia mesta v práci nachádzajú a vykonávajú prácu pre mesto. Má
určitý prehl‘ad o prítomnosti primátora mesta na mestskom úrade v predošlom období.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Cukerovej sa prihlásil Ľ. Trizna.
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Ľ. Trizna —je rád, že Ing. Cukerová vlastne súhlasí sjeho názorom, že kontrola uvedená v časti
A. Kontrolná činnost‘/l. v póvodnej formulácie je nevykonatel‘ná.

Ing. Cukerová — hlavný kontrolór má výkon funkcie rovnako ako primátor mesta a jeho
zástupcovia, mornentálne nemá s mestom podpisanú pracovnú zmluvu.

Mgr. Alušic — hlavný kontrolór nemóže kontrolovat‘ sám seba a preto je návrh Ľ. Trizna
v rozpore so zákonom.

Ing. Urbanovič — hlavný kontrolór podlieha zákonu o výkone práce vo verejnom záujrne a je
zamestnancom mesta ako vedúci pracovník. Vzt‘ahujú sa teda na neho všetky práva
a povinnosti vrátane evidencie v dochádzkovom systéme. Mgr. Alušic to však na rozdiel od
predošlých hlavných kontrolórov nerešpektuje. Doposial‘ predložil len tri plány kontrolnej
činnosti, hoci zo zákona mu vyplýva povinnost‘ predkladat‘ plán raz za polrok, teda dokopy mal
predložit‘ už šest‘ plánov. Takisto v zákonnej lehote nepredkladá správy o kontrolnej činnosti.
Navrhovaný plán kontrolnej činnosti považuje za zbytočný, nakol‘ko Mgr. Alušic dané kontroly
aj tak nevykoná.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej zmena formulácie A. Kontrolná činnost‘!l. — návrh
schválený (11 za, 6 proti, 4 nehlasovali);
— pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej — kontrola dodržiavania zákona o archívoch a
registratúrach — návrh schválený (11 za, 3 proti, 2 zdržali sa, 5 nehlasovali);
— pozmeňujúci návrh Ing. Cukerovej — kontrola účtovných dokladov, pokladničných operácii
atd‘. — návrh schválený (11 za, 3 proti, 2 zdržali sa, S nehlasovali);
— pozmeňujúci návrh Ľ. Triznu zmena formulácie A. Kontrolná činnost‘!!. — návrh neschválený
(9 za, 8 proti, 2 zdržali sa, 2 nehlasovati);
— pozmeňujúci návrh Ing. Bobáka — doplnit‘ nový bod B. mé činnosti/3. — návrh schválený (11
za, 3 proti, 1 zdržal sa, 6 nehlasovali);
— uznesenie ako celok aj s pozmeňujúcimi návrhmi — návrh schválený (II za, 3 proti, 2 zdržali
sa, 5 nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 88/2022.

25/ SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z UZNESENÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KU DŇU 20. 05. 2022

Správu predložil PhDr. Michal Lavrík, prcdnosta MsÚ. Priblížil, že v správe je
uvedených 57 uznesení, pričom 36 je z roku 2022: 27 uznesení je splnených a 9 je v plnení.
Ostatných 21 uznesení sa monitoruje dlhodobo od roku 2016 a plnia sa postupne.

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

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (11 za, 5 zdržali sa, 1 nehlasoval).
Uznesenie bob prijaté pod čísbom 89/2022.
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26/ INTERPELÁCIE

MGR. TÁŇA ŠUFLIARSKÁ

Interpelovala primátora mesta:

Vlastníci polyfunkčného domu Dominanta ju požiadali interpelovat‘ vo veci nesplnenia
uznesenia prijatého na schódzi vlastníkov 24. 06. 2020, kde vedúci oddelenia správy
bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Bc. Kandera hlasoval ako
splnomocnený na základe odporučenia externých právnych finem, ktoré mesto platí, za
prijatie tohto uznesenia vo veci prehratého súdneho sporu, v ktorom išlo o vrátenie
súdnych trov a úrokov na účet vlastníkov bytového domu. Súdny spor prehral správca
Stavebné bytové družstvo. Žiada analýzu a vyjadrenie primátora mesta ako štatutára,
prečo nedošlo k plneniu uznesenia č. 11, ktoré bob prijaté aj vlastníkom Mesto Liptovský
Mikuláš na riadne zvolanej schódzi.

MGR. ANNA DVORŠČÁKOVÁ

Interpelovala primátora mesta:

Na sídlisku Podbreziny na cestných komunikáciách a parkoviskách sa nachádzajú
upchaté kanalizácie. Je potrebné vyčistit‘ zberné koše, aby voda neostávala stát‘ na
komunikáciách.

MUDR. JAROSLAV BAROK

Interpeloval primátora mesta:

V Okoličnom pri hlavnej ceste neďaleko základnej školy sa nachádza plot, cez ktorý
vytfčajú konáre cez celý chodník. Nevie, či pozemok pri plote patrí ešte mestu. Požiadal
o nápravu, pokial‘ je vlastníkom mesto, respektíve o upozorrienie majitel‘a.

ING. JOZEF BOBÁK

Interpeloval primátora mesta:

V mestskej časti Palúdzka na uliciach E. Ballu, M. Štalmacha, L. Čemického a E. Penkalu
sa nachádzajú prepadnuté dlažobné kocky, respektíve kanalizačné vpuste sú vyššie ako
vozovka. Je potrebné vykonat‘ nápravu, aby stekajúca voda odtekala do kanalizácie.

MARTA JANČUŠOVÁ

Interpelovala primátora mesta:

Požiadala o vykosenie priestorov medzi hrobmi na cintorínoch, nakol‘ko sa na to st‘ažujú
obyvatelia.

Interpelovala primátora mesta:

Požiadala o opravu výtlkov najmä na vedl‘ajších cestných komunikáciách, ktoré sú po
zime vo vel‘mi zlom stave.
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MUDR. MICHAL LUNÍČEK

Interpeloval primátora mesta:

Požiadal o vyriešenie problému na moste cez rjeku Smrečianka, kde sa cestná
komunikácia križuje s cyklochodníkom. Požiadal, či by nebolo možné vytvorit‘ podjazd,
aby cyklochodník išiel popod most a nekrižoval cestnú komunikáciu.

Ľ. Trizna — vo veci sa pripravuje projektová dokumentácia, pričom by mala byt‘ hotová
do konca októbra tohto roka.

27/ INFORMÁCIE

Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta, informoval, že nasledujúce
zasadnutie mestského zastupitel‘stvaje plánované na 25. augusta 2022.

28/ ZÁVER

Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta, pod‘akoval všetkým prítomným za
účast‘ a zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukončil.

Zapísal:

Overovatelia zápisnice:

Marta Jančušová

Mgr. Ľubica Staroňová

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši, 4. 7. 2022
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