
ZÁPISNIcA Č. 2/2018

z XLI. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo

dňa 15. fcbruúra 20180 10.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu %T Liptovskom
Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

POSLANCI MsZ:

1/ Ing. Jozef Bobák
2/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
3‘ MUDr. Miroslav Boďa
4/ Ing. Ján Bonko
5/ Miroslav Burgel
6/ Peter Cibák
7/ Ing. Lucia Cukerová
8/ Ing. Sylvia Cukerová
9/ Ing. Jaroslav Cefo
10/ MUDr. Oldřich Drahovzal
11/ Mgr. Anna Dvorščáková
12/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
13/ tng. Matej Géci
14/ Jaroslav Grešo
15/ Mgr. Vincent Kultan
16/ Marek Nemec
17/ Mgr. Miroslav Neset
18/ Michal Paška
19/ MUDr. Alžbeta Smiešna
20/ Mgr. Ľubica Staroňová
21/ Karol Székely
22/ Ľuboš Trizna
23/ Ing. Rudolf Urbanovič
24,: MUDr. Marta Vošdnáková

0SPRAVEDLNENÝ:

1/ MUDr. Alexander Slaikovský

PRIZVANÍ:

1/ Ing. Marta Gutraiová, prednostka Mstí
2/ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
4/ Ing. Alena Vlčková. vedúca finančněho odboru MW
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5/ PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
6/ Mgr. Anna IFanovská, vedúca právneho odboru MsU
7/ Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsU
8/ ing. Katarína Suveríkovú, vedúca odboru UR a SP MsU
9/ Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru ZP a dopravy MsU
10, doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MSU
11/ Mgr. Erika Sabaková. vedúca sociálneho odboru MsU ‚

12/ Ing. Jana Kormaniková. vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
13/ Ing. Soňa Višňovská. vedúca oddelenia marketingu a podnikaniaMsU
14/ Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov NIsU
15/ Ing. Dušan Močarnik. vedúci oddelenia informatiky MsU
16/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta MsU ‚

17/ PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsU
18/ Mgr. Zuzana Slauková. riaditeľka ZPS a DSS mesta Liptovský Mikuláš
19/ Magda Malacká. riaditeľka Materskej školy Nábrežie 4. apríla
20/ Radmila Tekelová. vedúca výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole Nábrežie 4.

apríla
21/ Mgr. Jaroslav Hric. riaditeľ Múzea Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
22/ Mgr. Juraj Chrapčiak. riaditeľ ZS s MS Demänovská ulica
23/ Linda Simunová. lnformačné centrum mesta Liptovský Mikuláš
24/ Mgr. René Devečka, riaditeľ Domu kultúry Liptovský Mikuláš
25/ Peter Mlynček, majitcľ firmy PEMMEVA
26/ Alena Hybenová. riaditeľka Evanjelickej materskcj školy Liptovský Mikuláš
27/ Mgr. Juraj Kolesúr, štatutár Občianskeho združenia FELIX
28/ Ing. Dušan Grešo. riaditeľ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
29/ Ing. Miroslav Uličný, ekonomický námestník riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš
30/ Ing .Milaz Mikušiak. prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš
31/ Mgr. Igor Petra. záswpca náčelníka MsP

M É D JÁ:
1/ Mgr. Michal Juľči. SITA
2/ Tomáš Batiz

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupitefstva otvoru a viedol Ing. Jňn Blchúč, PhD., primátor
mesta. Na úvod uviedol, že jeden poslanec sa ospravedlnil z neúčasti na zastupiwľstve a štyria
prídu s oneskorením. Zároveň pripomenul pripad z decembrového zasadnutia. keď MUDr.
Slafkovský pred a ani po zasadnuti neospravedlnil svoju neúčasť.

Následne poďakoval organizátorom fašiangových sprievodov a poukázal na to, že
v tomto období žilo mesto róznyrni aktivitami — či už v jednotlivých mestských častiach, alebo
aj v samotnom centre mesta. Dalej uviedol, že došlo k uzatvoreniu symbolického zmieru
s obcou Terchová a pri tejto príležitosti pripomenul, že v roku 2014 mesto pomohlo tejto obci
príspevkom vo výške 5000 E, ktorý bol určený na zmiernenie následkov povodní.

Taktiež prezentoval diplom pre Naj mesto Slovenska za rok 2017, ktorý ako primátor

mesta prevzal na vel‘trhu ITF Slovakiatour a tiež Cenu Petra Buriana od združcnia Eurorcgión
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Tatry, ktorú Liptovský Mikuláš získal za spoluprácu pri projekte I-Iistoricko-kultúľno-prirodnej

cesty okolo Tatier. Následne uviedol, že sa zúčastnil konFerencie Slovensko na ceste k Smart
Cities, na ktorej okrem mého generálna riaditel‘ka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
Svet]ana Gavorová vyzdvihla mesto Liptovský Miku]áš za príkladné energetické zefektívnenic
komplexu budov mestského úradu. pri ktoroni sa dosiahla úspora elektrickej energie 66%
a celková úspora cca 100 000 E ročne. Podľa vyjadrenia odbomíkovje budova mestského úradu
vóbec energeticky najúspornejšou budovou samosprávy na Slovensku.

V d‘alšej časti svojho úvodného slova primátor upriamil pozornosť na rozhodnutic

o schválení žiadosti o nenávratný flnančný prispevok pre projekt Mikulášskej cyklotrasy vo

výške 502 000 E, vďaka ktorému presiahli celkové tnancie získané z róznych cxterných
zdrojov od roku 2015 až dodnes sumu 7 000 000 E. pričom tieto íinancie sú určené na
zveraďovanie mesta a zvyšovanie kvality života obyvatel‘ov. Dalej poukázal na to, že v roku

2017 v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrůstu odpisy majetku mesta 070000 E ato
preto, že sa majetok mesta zvýšil. Mesto dosiahlo zrejme svoj naj lepší hospodársky výsledok

v histórii: I 007 046 E, čoje o 28% viac ako rok predtým aje to dókaz toho, že mesto je dobre
sprattottané.

Konštatoval, že na začiatku rokovania je pritomných 21 poslancov a mestské

zastupitel‘stvo je uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisic, do

ktorej odporučil zvoliť poslancov Ing. Sylviu Cukerovú, MUDr. Alžbetu Smiešnu a Ing.

Matcja Gúeiho. Návrhová komisia v tomto zloženi bolu schválená (20 poslancov za, I

nehlasoval).
Za zapisovateľa primátor mesta určil Mgr. Jána Karašinského a za overovateFov

zápisnice poslancov MUDr. Martu Voštinákovú a Miroslava Burgela.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

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

zastupiteľstva, v ktorom v porovnaní s programom uvedeným v pozvánke navrhol tri zmcny,

ato v súvislosti s avizovaným neskorším príchodom vincerých poslankýň a poslancov: bod č.

Sako bod Č. 8, bod č. 6 aiw bod č. 19 a bod č. 16 aiw 20.
Otvoru rozpravu k tomuto bodu programu. do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.

Inu. Matej Géci. predseda návrhovei komisie — predložil na hlasovanie program rokovania —so

zmenami navrhnutými Ing. B lcháčom. PhD.

Mestské zastupiteFstvo program rokovaniajednomyseľne (20 hLasmi) schválilo.

PROGRAM:

1/ Oworenie zasadnutia

2/ Vol‘ba návrhovej komisi; určenie zapisovatel‘a a overovatcl‘ov zápisnice



3/ Scbválenie programu rokovania

4/ a) Vol‘ba príscdiacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie r.
2018—2022

b) Návrh na zmenu uznesenia Č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne
otázky: Návrh na zmenu zústupeov mesta v prúvniektch osobách s účast‘ou
mesta 111“

5/ Návrh na zmenu zriad‘ovacej listiny školského zariadenia v zriad‘ovatel‘skej

pbsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

6/ Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. 3. Kerna 76, Liptovský
Mikuláš ako dokovaného praeoviska ZS s MS Demänovská ulica 408/4A,
Liptovský Mikuláš do siete škůl a školských zariadení SR od 1.9.2018

7/ Návrh na vvndenie výdajnej školskej jedálne pri Matcrskej škole, Nábrežie

4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš zo slete škůl a školských zariadení SR od
31.8.2018

8/ Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla
1936, Liptovský Mikuláš do siete škóI fl školských zariadení SR od 1.9.2018

9/ Návrh na zaradenie výdajnej školskcj jedálne pri Evanjelickej materskcj

škole v Liptovskom Mikuláši do siete škŮI a školských zariadení SR od 1. 9.
2018

10/ Návrh na zaradenie Súkromncj školskej jedálne, Smrečianska 664,
Liptovský Mikuláš do siete škůl fl školských zariadení SR oJ I. 9.2018

11/ Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš

fl Skolského klubu deti, ktoiý je jej súčast‘ou, do slete škŮl a školských
zariadení SR od 1. 9.2019

12/ Správa o kontrolnej Činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

za rok 2017

13/ Správa o Činnosti mestskej policie Liptovský Mikuláš za rok 2017

14/ Návrh akČného plánu na roky 2018 — 2020 Programu hospodárskcho

rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015—2022

s výhl‘adom do roku 2030

15/ Návrh na sehválenie spoluflnancovania projektu „Novostavba

komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci OperaČného

programu Ľudské zdroje 2014—2020

16/ Návrh na sehválenie spoluflnancovania projektu „Zvyšovanic bezpečnosti

cestnej preinávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy Číslo I.
Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadosti o poskytnutie
dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovcnskej republiky

17/ VZN Č. .../2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkaeh predaja výrobkov

a poskytovania služieb na trbovom mieste — príležitostné trhy a ambulantný

predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)
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18/ Návrh na predaj prebytočného majetku, preneehanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta

19/ Návrh na vklad nehnutel‘ného majetku do obchodnébo imania spoločnosli
Mestské športové zariadenia s.r.o.

20/ Návrh na zmcny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

21/ Interpelácie poslancov

22/ lnformáeie

23/ Záver

4/ a) VOĽBA PRÍSEDIACICH OKRESNÉHO SÚDU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA OBDOBIE ROKOV 2018-2022

Návrh predložila PhDr. Miroslava Almanová, vedůca odboru vnútomej správy. Na
úvod uviedla, že predsedníčka Okresného súdu Liptovský Mikuláš požiadulu o zabezpečcnie
voľbv štyroch prísediacich súdu. ked‘že súčasným prísediacim sa končí obdobie výkonu
funkcie. Messký úrad oslovil štvoricu prísediacich, ktorým sa končí funkčné obdobie a všetci
prejavili záujem pokračovať vo vykonávaní svojej funkcie a zároveň splňajú všetky požiadavkv
v zrnysle zákona. Súhlasné stanovisko s ich pokračovanim vo Funkciách vjadril aj Okresný
súd.

lne. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:
bod I. — bez zmeny — návrh jednornyseľne schválený (21 za),
bod 11/1 — Tatiana Bačíková — návrh jednomyseľne schválený (22 za),
bod 11/2—Bc. Oľga Cellárová—návrh jednomyseľne schválený (22 za),
bod 11/3 — Mgr. Zlatica Jankovská — návrh jednomyseľne schválený (22 za),
bod 11/4 — Mgr. Ladislav Pardcl — návrh jednomyseFne schválený (22 za).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 4/2018. Obsah uzncseniaje prílohou
lejto zápisnice.

b) NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Č. 2/2015 ZO DŇA 7. .JANUÁIU 2015
„PERSONALNE OTÁZKY: NAVRH NA ZMENU ZÁSTLPCOV MESTA V
PRÁVNICKÝCh OSOBÁCH S ÚČASt0U MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“

Návrh predložil Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta. Dňa 24. januára 2018 bob mestu
doručené oznámenie, že k termínu valného zhromaždenia Spolku Martina Rázusa v marci 201 8
uplynie trojročné volebné obdobie zástupcu mesta, ktorým je primátor mesta. Predstavitelia
spolku preto požiadali, aby rnestské zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že zastúpenie mesta v osobe
primátora bude pokračovať aj v d‘alšom trojročnom období.

1n. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitefstvo predložený návrh schválilo (21 za, I nehlasoval). Uzncsenie
k tomuto bodu bob prijaté pod čislom 5/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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5/ NÁVRH NA ZMENU ZRIAĎOVACEJ LISTINY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÓSOBNOSTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Návrh predložila Mgr. Anna lFanovská. vedúca právneho odboru. V zriad‘ovacei lis(inc

Materskej školy na Nábreží 4. apríla Liptovský Mikuláš bola nepresne uvedená jej adresa
a novým dodatkorn sa dá do súladu názov a sídlo materskej školy so súpisnm číslom hlavnej
budovy školy—Nábrežie 4. apríla 1986/20, 031 01 Liptovský Mikuláš.

lna. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmenv.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (20 za, 1 nehlasoval). Uzncsenie
k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 6/2018. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

6/ NÁVRh NA ZARADENIE ŠKOLSKÉHO KLUBU I)ETÍ, P. .1. KERNA 76,
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ AKO ELOKOVANÉIIO PIUCOVISKA ZŠ s MŠ
DEMÄNOVSKÁ ULICA 408/4A, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1)0 SlETE ŠKÓL A
ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SR OD 1.9.2018

Návrh predložil doc. Mgr. Ján Hučik. PhD.. vedúci odboru školstva. Na úvod uvicdol
na správnu micru forn,álne záležitosti tkajúce sa návrhov uznesení, ked‘ požiadal o vyškrtnutic
troch bodov zo všetkých návrhov na uznesenie. a to bodu I. bene na vedomic. 11. konštatuje
a IV. ukladá, ktozé neobsahovali žiadny text. Nezmencný zostáva bod III. schvaFuje.

Pri splynutí Základncj školy Demänovská cesta 5 a Základnej školy s materskou školou
Dcmänová do jednej pnávnickej osoby Základná škola s niaterskou školou Demänovská cesta
S v roku 2012 a zmene adresy z Demänovská cesta 5 na Demänovská ulica 408/4A, došlo
k administratívnemu pochybeniu, ktorého výsledkom bob nezaradenie Skolského klubu deti,
P. J. Kerna 76 ako dokovaného pracoviska vyššie uvedenej školy do siete škól a školských
zariadení. Tento stav je preto potrebné teraz uviesť na správnu micru.

Ing. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — s Eormúlnvmi zmenami prcdkladatcFa.

Mestské zastupitefstvo prcdložený návrh jednomvseľne schválilo (20 za). Uznescnie
k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 7/2018. Obsah uzncseniaje prílohou tcjto zápisnice.

7/ NÁVRH NA VYRADENIE VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ IEl)ÁLNE P141
MATERSKEJ ŠKOLE, NÁBREŽIE 4. APRÍLA 1936, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Zo SlETE ŠKOL A SKOLSKÝCH ZARIADENÍ SR OD 31.8.2018

Návrh predložil doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva. V roku 2017 došlo
k reforme systému školského stravovania, ktorú odsúblusilo mestské zastupitcl‘stvo. Aby boba
možná transformácia výdajnej školskcj jedálne na školskú jedáleň, musí byť výdajná školská
jedáleň najskór vyradená zo siete škól a školských zariadení SR a v d‘alšom bode programu
rokovania bude do siete zaradená ako školská jedálcň.

Inu. Géci — predbožil na hlasovanie návrh uznesenia — s formálnymi zmenami prcdkladateľa.
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Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne schválilo (21 za). Uznesenie
k tomuto bodu holo prijaté pod číslom 8/2018. Obsah uznesenia je prílohou tcjto zápisnice.

8/ NÁVRIINA ZAlLDENIE ŠKOLSKEJ JEI)ÁLNE PRI MATERSKEJ ŠKOLE,
NABREZIE 4. APRILA 1936, LIPTOVSKÝ MIKULÁS DO SlETE SKOL A
ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SR OD 1.9.2018

Návrh predložil doc. Mgr. Ján Hučík. PhD.. vedúci odboru školstva. Keďže v predošlom
bode programu bola výdajná školská jedáleň zrušená, terazje potrebné ju zaradiť do sicte ako
ško]skújcdáleň. Podotkol. že doteraz bola vjedálni len vydávaná strava, ale teraz sav nej bude
aj varit‘.

lna. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznescnia — s formálnymi zmenami prcdkludatcľa.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne schválilo (21 za). Uznesenie
k tomuto hodu bob praté pod číslom 9/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

9/ NÁVRh NA ZARAI)ENIE VÝDAJNE.J ŠKOLSKEJ .IEI)ÁLNE P111
EVANJELICKE.J MATERSKEJ ŠKOLE V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 1)0
SlETE ŠKÓL A ŠKOLSKÝCh ZARIADENí SR OD 1.9.2018

Návrh predložil doc. Mgr. Ján Hučík. PhD.. vcdúci odboru školstva. Po zaradcní
Evanjelickej materskej školy do siete škól a školských zariadeni začala táto materská škola
minulý rok v septernbri fungovať. Ked‘že však vdajnú školskú jedáleň nemalí zaradenú do
siete.jc potrebné ju do nej teraz zaradiť.

lmz. Géci — predloži] na hlasovanie návrh uznesenia — s formálnymi zmenami prcdkladateFa.

Mcstské zastupiteľstvo prcdložcný návrh jednomyscfne schválilo (21 za). Liznesenie
k tomuto bodu holo prijaté pod čislom 1012018. Obsah uzneseniaje prílohou tcjto zápisnice.

1(1/ NÁVRh NA ZARADENIE SÚKROMNEJ ŠKOLSKE.I JEDÁLNE,
SMRECIANSKA 664, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ DO SlETE ŠKÓL A
ŠKOLSIÝCH ZARIADENÍ SR OD 1.9.2018

Návrh predložil doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedůci odboru školstva. Súkromná materská
škola Stonožka odoberala stravu od firmy PEMMEVA. Rcgionálnv úrad verejného
zdravotnjctva, odbor Hygiena detí a mládeže. Liptovský Mikuláš však tento spúsob odoberania
stravy zrušil. ked‘že výdajné školské jedálne móžu odoberať stravu Zen zo zariadení, ktoré sú
zaradené v sjeti škól a školských zariadení SR. Preto firma PEMM EVA. ktorá bude
prcvádzkovateľom Súkromnej školskej jedálne. žiada o zaradenie do siete škól a školských
zariadeni.

V predošlorn období vyšlo mesto súkrornnej materskej škole v ústrety, ked‘ sa varibo
v jeho zariadeniach. Vedůci odboru školstva víta fakt, že PEMMEVA bude vnrit‘ pre Súkromnů
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materskú školu Stonožka a zároveň v čase školských prázdnin by mohla pripravovať stravu aj
pre mestské materské školy. ktoré budú vtom čase v prevádzke. Vďaka tornu by zamestnancom
školských jedální v zriaďovatcľskej pásobnosti mesta vznikol priestor na čerpanie dovoleniek.

1n. Oéci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — s formálnymi zmenomi predkladateľa.

Mestské zaswpiteľstvo predložený návrh jednomyseľne schválilo (22 za). Uznescnic
k tomuto bodu boto prijaté pod číslom 11/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

11/ NÁVRh NA ZARM)ENIE SÚKROMNEJ ZÁKLADNE.J ŠKOLY FELIX,
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A ŠKOLSKÉhO KLUBU DETÍ, KTORÝ JE JEJ
SÚČAStOU, DO SlETE ŠKÓL A ŠKOLSIÝCH ZARIADENÍ SR 01) 1.9.2019

Správu predložil doc. Mgr. Ján Hučík. PhD., vedúci odboru školstva. Podotkol, že trend
zvyšovania počtu súkromných škbl prudko stúpa. Kým v roku 1994 bola na Slovensku iba
jedna, v roku 2014 ich už bob 57. V okolí Liptovského Mikuláša sú súkromné základné školy
v Dolnom Kubíne, Ružomberku. Martine (dve) a v Poprade. V samotnom Liptovskom
Mikuláši takúto škola zahaF chýba. Doc. Mgr. Hučik. PhD. zároveň uvicdol. že obavy zo
zníženia počtu žiakov v mestských školách nic sú opodstatnenó. keďže súkromná základná
škola bude mať pósobnosť nielen pre žiakov z Liptovského Mikuláša. ale zo širšicho okolia.
V škole sa navyše vybcrajú poplatky a bude teda zameraná na solvcntnejšich rodičov. Keďže
dochádza k rozvoju okrajových častí mesta v rámci btovej výstavby, dá sa v horizonte
nasledujúcich rokov predpokladať ai nárast počtu detí.

Vznik súkromncj základnej školy by zároveň skvalitni! edukačně možnosti x‘ meste
Liptovský Mikuláš, ked‘že vytvorenie konkurenčného prostredia by zosilnilo tlak na kvalitu a
zameranie ostatných základných škál. Z predloženého materiálu vyplýva, že v naplnenosti
nicktorých škál sú rezervy a prcto stojí za uváženie ponúknutie priestorov na prcnújom pro

súkromnú základnú školu, čím by sa znížili prevádzkové náklady danej školy.

miz. Ján Bonko. zástupca primátora mesta — nakoľko v materiáli nic je uvedené, kde bude mat‘
škola svoje pósobisko, navrhuje doplnenie uznesenia, v rámci ktorého by mestské
zastupiteľstvo odporučilo. aby primátor mesta rokoval so zriaďovateFom. aby na svoju činnosť
využil priestory základnej školy na území mesta Liptovský Mikuláš.

lne. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiterstva — chcel hovoriť o tom istorn ako poslanec
Bonko a zároveň vyzýva štatutára občianskeho združenia. aby sa k téme na konci rozpravy
v)jadril.

Karol Székelv. poslanec mestského zastupiteľstva — vyzval štatutára občianskeho združenia.
aby povedal. o akých miestach v súvislosti s pásobiskom školy uvažujú. Možnosť vzniku
súkromnej základnej školy považuje za vynikajúcu vec, keďže má potenciál lepšieho štúdia deU
a sám by svoje deti do takej školy dal. Dalej požiadal o zhrnutic flnančnej záťaže pre mesto
a predpokladaných nákladov pre rodiča.

ělizr Vincent Kulhan. poslanec mestského zastupiteľstva — vystúpil s flikticlwu poznámkou.
v ktorej vyjadril svoju pochybnosť. či sa má mestské zastupiteFstvo až tak zaujimať o
íungovanie súkromnej spoločnosti. ktorou súkromná základná škola je.
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doc. Mur. Hučík. PhD. — reagoval na poslanca Székelyho a uviedol, že aj súkromná základná

škola je financovaná z normatívu zo štátnych prostriedkov, pričom táto skutočnost‘ nezaťažuje

rnestský rozpočet. Samotné mesto má povinnosť financovat‘ školské kluby a stravovanie.

Pľedpokladú sa, že pri jednej triede s dvadsiatimi deťmi toje 5506€ na školský klub detí a 1417
€ na stravovanie. Poplatky pre rodičov sú záležitosfou danej školy a je možné pozrieť si na
internetovej stránke. aké poplatky sú stanovené.

N‘Ir. Juraj Kolesár. štatutár Občianskeho združenia FELIX — vvtvorenie súkromnej základnej

školy je behom na dlhú trať a preto je ako dáwm zaradenia do siete škál až 1. september 2019.

Do konca marca je potrebné podať žiadosf na ministerstvo školstva, ktorč zarad‘uje školy do
siete s priloženým súhlasom mesta so zriadením tejto školy na jeho území. Až v ďalšom kroku
sa rokuje o možnosti, kde máže byť škola umiestnená. Preto sa teraz sústredili hlavne na to, či

má mesto záujem o vznik takejto školy. Každopádne však privíta možnost‘ rokovania so
zástupeami mesta ohľadom fungovania súkromnej základnej školy popri mom zariadení.

Súkromnú zúkladnú školu ehcú budovať postupne od pn‘ej triedy a v ďalších rokoch postupnc
pridávať vždy pojednej novej (rede tak. aby holi o devLiť rokov schopní naplnif celý objem
a tiež nejak školský objekt. V začiatkoch, pri jednej alebo dvoch triedach.je preto možné nešit

priestory popri mom školskom zariadení. Keďže však nechcú vyvolať konfliktně situácie s už
existujúeimi základnými školami. preto oslovovali hlavne stredné školy podl‘a modelu. aký

funguje v Bratislave. lniciatívu mesta však jednoznačne vita, je 10 zjednodušenie celého
procesu. Zároveň podotkol, že nechcú vytvorif školu pre solventných. ale puc všetkých. Plánujú

sa lišit‘ od štátnych škál v prístupe k vzdelávaniu, ked‘že spásob vzdelávania sa v poslcdných

rokoch výrazne mení. Inšpiráciou je finsky vzdelávaeí systém, na ktorý ukazuje celý svet.

Nechcú vyučovať štýlom. aby si žiaci museli všetko pamfltať, ale aby vedeli informúcie správne
používať. Nechcú byť konkurenciou pre štátne školy, ule ukázať im cestu. ako sa to dá robiť.

Mesačný poplatok pre rodičov by bol zhruba od SOdo 100 C. pričom radi by sa pohybovali na
spodnej hranici. Odvijaí sa to však bude od počtu deU. pričorn ideálny počet delf na triedu .ic
dvadsať. Ak však bude deU menej. je potrebné tento poplatok zvýšiť kvóli niektorým fixným

nákladom.

lnu. Blcháč. PhD. — poukázal na rezervy v naplnenosti jednotlivých základných škól (ŽS Čs.
brigády a ZŠ M. Rázusovcj-Martákovej po 3%, ZS sMS Demänovská ulica 19%, ZS Nábrcžie

Dr. Aurela Stodolu 30%. ZŠ s MS Okoličianska 45%. ZŠ J. Kráľa 49%). Zároveň bol urobený
prieskum medzi riaditeľmi základných škál. pričom traja riaditelia so vznikom súkromnej

základnej školy súhlasia a traja nesúhlasia. Osobne takúto iniciativu vita, projektu drží palce

a zároveň pripomenul, že jedna súkromná základná škola na území mesta už funguje —je však

nezaradená do siete. Nachádza sa v Liptovskej Ondrašovej. chodí do nej šesť deti, pričom sú
zaradené dojednej zo základných škál. kam chodia na preskúšanie.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie pozmeňovací návrh od Ing. Bonka — doplniť odporúčaciu

čast‘.

Pozmeňovací návrh bol jednomysel‘ne schválený (22 hlasov).

Inu. Géei — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — s formálnymi zmenami predkladatera

a s pozmeňovacím návrhom od Ing. Bonka.

Mestské zastupitefstvo predložený návrh j ednomysel‘ne schválilo (22 za). Uznesenie

k tomuto bodu bob prijaté pod čísbom 12/2018. Obsah uzneseniaje pri]ohou tejto zápisnice.
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12/ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI IILAVNÉIIO KONTROLÓRA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2017

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontro!ór mesta. Uviedoi, že kontrolnú
činnosť v roku 2017 bola vykonávaná na základe plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok
2017, ktorý bol schválený uznesenhm mestského zastupitefstva. V hodnotcnom období bob
vykonaných deváť tematických kontrol zameraných na vývoj dlhovej služby a plnenie
podmienok pre prijatie návratných zdrojov flnancovania. dodržiavanie účtovných predpisov pri
vedení pokladní v školských zariadeniach. mestského úradu a mestskcj polícic. kontrolu
transferov poskytnutých VPS. plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou

NKU, plnenie uznesení mestského zastupiteľstva a proces vybavovania sťažností a petícií
podaných na mesto. Kontrolou bob zistených dvanásť ncdostatkov.

Hlavným kontmlórom boli vypracované odborné stanoviská k záverečnému účtu mesta
za rok 2017 a návrhu rozpočtu pre rok 2018. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlúch
taktiež sledoval stav a vývoj dlhovej služby mesta. K dispozícii sú prvé výsledky hospodúreniu

mesta za uplynulý rok. z ktorých vyplýva. že celková suma dlhu mestu ku skutočným bcžným
príjmomje k 31. decembru 2017 vo výške29.1%. čo je najnižší dlh mestazaposlednýchosem

rokov. Taktiež podotkol. že na útvare hlavného kontrolóra došlo kjedncj personálnej zmene

z dóvodu ukončenia pracovného pomeru.

Mtr. Kultan — obrátil sa na kontrolóra s otázkou, či bol predmetom kontrol aj plánovaný úver,
respektive póžička vo výške dvoeh miliónov eur, ktorá má smcrovať na opravu ciest. Zároveň
sa spýtal. či videl prípis ministerstva flnancií, podľa ktorého tento úver nespadá do dbhu mesta.

ln. Bonko — vystúpil s Faktickou poznámkou. Pri sehvaľovaní rozpočtu neuvažovnli o prijatí
úveru na opravu ciest. parkovĺsk a chodníkov. ale uvažovali, žc prípadný dodúvateF. ktorý vzídc
z výbcrového konania. tieto veci zabezpečí tým spósobom. že rozloží splátky svojich
pohFadávok vo Faktúre na obdobie desiatich rokov. To je započítané pre rok 2018 vo

výške jednej dcsatiny predpokladanýeh nákladov. Ncjde teda o žiadny úver. ale o otázku
dodávatel‘sko-odberatefských vzťahov a o splatnosti fakturácie rozloženej do desiatich rokov.

Mzr. Kultan — vyjadril poehybnosť, keďže podľa jeho mienky sa takéto niečo považuje za
spotrebiteFský úver. Na tento jeho pohľad sa predtým reagovalo tak, že mesto má prípis
ministerstva Gnancií. na základe ktorého nejde o spotrebiteľský úver a preto sa nemusí rátať do
dlhov mesta. Preto sa chcel na túto záležitosť spýtať hlavného kontrolóra. Splatnosť fakturácie

rozloženej do desiatich rokov označil za trik s tým. že to všetko bude aj tak potrehné raz
zaplatit‘.

PhDr. Fiedor — uviedol. že takéto stanovisko existuje. nachádza sa u prednostk aje z augusta
2017.

Inn. Blcháč. PhD. — ukončil rozpravu, pretože sa diskusia dostáva mimo tčmu a Mgr. Kultan sa
pýta na úver, ktorý ani neexistuje a táto téma bob vysvetlená pri schvaľovaní rozpočtu.

Zároveň pripomenul, že na rok 2018 bola schválená prvá splátka vo výške 200 000 €. Keby sa
zobral úver vo výške 2 000 000 € na tridsať rokov, splácal by sa ročne tento úver približne

sumou 50 000—60 000 E. Vyzval Mgr. Kultana, aby prestal zavádzať verejnosť.

Irnz. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

‚O



Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (20 za, 1 sa zdržul. I nehlasoval).
Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 13/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

13/ SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLICIE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ZA ROK 2017

Správu predložil JUDr. Marián Jančuška. náčelník mestskej policie. LIviedol. že
mestská po]ícia sa snažila. aby jej činnosť bola vykonávaná v prospech ohvvaterov mesta
a vždy v súlade so zákonom. Poďakoval všetkým, ktorí si túto prácu vážia a tiež mestským
policajtom, ktorí sa pričinili o dosiahnuté výsledky.

miz. Jaroslav Čefo. poslanec mestského zastupiteľstva — obrátil sa na náčelníka s dvomi
otázkami: 1. aké kroky sa urobili v rámci rozširovania kamerového systému, kcd‘že podfa
porovnania správ za roky 2016 a 2017 mala pribudnúť len jedna kamera, 2. akým spósobom sa
robia telesné previcrky mestskýeh polieujtov.

Michal Paška. poslance mestského zastupitefstva — poďakoval sa za prácu mestskej polície
Minulý rok poukazoval na personálnu otázku mestskej policie a opátovne vyzval. aby bol stav
príslušníkov zvýšený — asi tretina služieb bola totiž pokrytá len jednou dvojčlennou hliadkou.
Zároveň sa vyjadril k rozširovaniu kamerového systému s tým. že v uplynulom roku pribudlo
šesť nových kamier: ulica Lipová, objekt bývalej lbypernovv. dve na sidlisku Náhrcžie —

bytovky II aIS. základná škola v Okoličnom a v objekte nemocnice. Jde o najmodernejšie
kamery. čo si mohol aj sám skontrolovať.

Inu. ČeFo — ďakuje za odpoveď poslancovi Paškovi ti poukázal na to, že vychádzal z čísicl.

ktoré mal k dispozíeii pri porovnaní správ z rokov 2016 a 2017: 23 a 24 kamier.

Inu. Jozef Bobák — upozornil na svoje zistenia pri porovnávaní počtu priestupkov obyvateľov
s trvalým pobytom v Liptovskom Mikuláši a priestupkov občanov bývajúcich mimo mesta. a to
najmá úseku dopravy. Nárast zaznamenal aj pri podozreniach z trestného činu (nárast zo 17 na

24). čo je podFa neho zaujímavé najmá prcto. že okľesné riaditeFstvo policajného zborti

deklaruje, že došlo k poklesu trestnej činnosti. Taktiež požiadal náčelníka mestskej policie
o vysvetlenie. prečo napriek nižšiemu počtu priestupkov boli vybrané pokuty vo vvššej sume
(rok 2015: 5911 priestupkov. vybrané pokuty vo výško 16497 E. rok 2017: 4867 priestupkov,
vybrané pokuty vo výške 17 545 E). Zaujalo ho tiež, že klesol počet osób mladších ako
osemnásť rokov, u ktorýeh bob zistené požitie alkoholu — či to holo tým. že prebehlo menej
kontrol alebo sa situácia zlepšila.

Mgr. Kultan — povedal, že nic je fanúšikom kamerových systémov a spýtal sa či je k dispozícii
štatistika. koľko priestupkov pornoeou kamerového systému sa podaribo odhaliť — najmU
krádeže, identiflkáeie osóh a podobne. Uviedol, že ho zarážajú požiadavky na zvýšenie počtu
príslušníkov mestskej policie, keďže na mestskom zastupiterstve sú prítomní jeden alebo dvaja

mestskí policajti. hoci až najeden incident, ku ktorému došlo mimo rokovacej miestnosti. sa za

sedem rokov na zastupitefstve nikdy nič nestalo. Vyjadril názor, že by mohli byť títo príslušnici
radšej v teréne. Zaujímalo ho tiež, ako sa riešia právne služby, či prebiehajú konzultácie
s právnym oddelením mestského úradu alebo využivajú externé služby.
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Inn. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — činnost‘ mestskej policie hodnotí pozitívnc.
aj kcď nic je všetko ideálne a veľa vecí by sa dalo zlepšif. Povedal, že mesto získalo dotúciu
od ministerstva vnútra vo výške okolo 50 000 € prúve na vybudovanie kamerového systému
a zabezpečcnie systému sa teda muselo r porovnaní s minulými rokmi zlepšiť. Pripomenul. že
v rokoch 2010 až 2014 nepribudla ani jedna kamera. Zároveň je rád, že aj Waka kamerovému
systému. ktorý slúži ako určitá prevencia. sa zlepšila bezpečnostná situúcia občanov mesta a aj
činnosť mestskej policie v teréne.

Inu. Čefo — nechce sa spoľit‘ a dohadovať. za ktorého vedenia sa začalo s budovaním
kamerového systému. Zaujíma ho však nesúlad medzi prezentovanou inFormáciou. že počas
minulého roka pribudlo šesťkamier a údajmi zo správ z rokov 2016 a 2017:23 a 24 kamier.

Jaroslav Grešo. poslanec mestského zastupiteľstva — podotkol. že sa nemůže rozlišovať. či pri
priestupkoch napríklad na úseku dopravy alebo proti verejnému spolunaživaniu ide o občana
s trvalým pobytom alebo turistu. Zároveň uvicdol, že mestská polícia nemá právo objasňovať
trestné činy, ale pri podozrení sa obracia na štátnu policiu.

Ing. Urbanovič — podotkol, že v sprúve sa mohla stať štatistieká chyba, no rcúlna situúeia je
taká. že počet kamier sa zvýšil. Tiež uviedol, že výzvy ministerstva vnůtra na prevenciu
kriminality. v rámci ktorýchje možné zaobstarať kamery, bežia pätnásť rokov.

K. Székelv — jeho pripravené otázky boli už z vefkej časti položené, okrem jednej — koRo
probléiov vzniklo kv6li vjazdu cvklistov do jednosmerných ulic. Núsledne poukázal na to. že
stále nebol zrušený priechod pro chodcov pri bývalom Dome služieb.

J. Grešo — reagoval na poslanca Székelyho. Uviedol. že meje možné v nariadení ísť nad rámec
zákona. ktorý hovorí, že do jednosmernej cesty cyklista ísť může. Spomínaný priechod je
možné zatneť, ale dá sa to až v dobe, ked‘ bude vozovka suchá a nic v zimných mcsiacoch.

JUDr. Jančuška — najskůr sa vyjadril k počtu kamier. Celkovo je inštalovaných 39 kamicr.
vrátane 14—tich umiestnených na budovo mestského úradu. Nesúlad medzi čís]ami v sprúvaeh
je spósobený trn, že v predošlej sprúve boJi všetkv kamery uvedené spoločne. kÝm v správo
za rok 2017 sú kameny umiestnené na budove mestského úradu uvedené osobitne. Uviedol aj
presné čísla. ako boli vjednotlivých rokoeh inštalované kamery: 2000 (6). 2008 (5). 2009 (3).
2015 (3). Telesné previerky príslušnikov mestskej policie sa konajú každý rok. minulý rok sa
ich zúčastnili všetci prislušnici a všetci ich splnili. Rovnako ako aj strelccké testy. Počet
pniestupkov je sice nižší. ale vybrané sumy vvššie. čo závisí od druhu a povahy priestupku.
pričom za opakovane spáchané priestupky sa ukladajú vyššie sankcie. V otázke právnych
služieb postupujú v zmysle zákona a konzultujú ich s prúvnym oddekním.

Inu. Blcháč. PhD. — ked‘ niekto tvrdí, že kamerový systém je nanič, hoci ho používajú v celom
svete a podarilo saním odhaliť množstvo teroristických a bezpečnostných rizik. takje to prejav
nezáujmu o bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov. Turisti chodia do mesta radi aj proto,

žeje bezpečné. Pripomenul, že vedenie mesta prisľúbilo rozšírenie kamerového systému a tento
program sa úspešne naplňa, na rozdiel od rokov 2010 do 2014. Na jeho rozšírenic pritom použili
predovšetkm externé zdroje. Důležitost‘ kamier podložil aj tým. že sa na mesto obracia šÉátna
policia s prosbami o pomoc pri vyšetrovani. Kamery sa zavádzajú na žiadosť obyvateľov.
napríklad nájomcov mestských nújomných bytov a tiež boli inštalované na zimnom štadióne.
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čo ešte zvyšuje celkový počet kamier. Vyzdvihol skutočnosť, že mestská polícia pomáha aj iri
ochrano objektov súkromných í5riem, vd‘aka čomu ziskava peniaze navyše. čo möže vytvorit‘
priestor p‘ zvýšenie počtu mestských policajtov. informoval, že mesto chce požiadať o
rozšírenie ehránenej dicine o ďalších dvoch ľudí cez projekt úradu práce. na čo budú teda
použité peniaze z externých zdrojov. Mestskej policii vyjadril poďakovanie za to, že v mesto
sa v rninulom roku v zásade nič mimoriadne ncudialo. čo je zásluha toho, že rnes(ská polícia
má všetko. aj v kooperácii s ďalšimi zložkami. pod kontrolou.

Ina. Géci — prediožil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmenv.

Mestské zastupitefstvo predložený návrh schváHlo (20 za. i nehlasoval). LTznesenie

k tomuto bodu bole prijaté pod číslem 14/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejo zápisnice.

14/ NÁVRH AKČNÉHO PLÁNU NA ROKY 2018 - 2020 PROGRAMU
HOSPODÁRSKEIIO ROZVOJA A SOCIÁLNEIIO ROZVOJA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2015—2022 S VÝHĽADOM 1)0 ROKU 2030

Návrh predložila ing. Jana Kormaníková. vedúca oddclenia projektového manažmentu.
Akčný plán (von súbor aktivit naplánovaných na časový úsek troch rokov a navrhnutých tak.

aby ich rcaiizáeiou bob zabezpečené postupné plnenie prijatých strategiekch a špeciflckeh
eieľov. Akčný plán sa vyhodnocuje každoročne. pričom vyhodnotenie za kalendárny rok 2017
bude mestskému zastupiteľstvu predložené na jeho aprílovom zasadnutí. Póvodný akčný plán

bol spracovaný na tri kalendárne roky (2015 —2017). preto je potrebná jeho aktualizácia na

obdobie ďalších troch rokov. Nový akčný plán je spracovaný v súiade so schváleným

programovým rozpočtem mesta.
Nový akčný plán nadvhzuje na dosiahnuté výsledky a del5nuje konkrétne aktivity na

dosiahnutie stanovených cieľov v nasledujúeieh troch rokoch. Zohfadňuje vnútorné špeciflká
a určuje hlavné cide a aktivity rozvoja mesta pri rošpektovaní princípov regionálncj pohtikv
v záujme dosiahnutiu vyváženého udržateľného rozvoja územia. Akčný plán je živým
dokurnentorn, ktorýje možné priebežne aktualizovať. V predloženom návrhu je naplánovaných
246 aktivít aj s flnančnou alokáciou a s rozlíšením. či ide o interné. externé zdroje abbo o ich
kombináciu,

lnu. Blcháč. PhD. — poukázal za položku Modernizácia a rozšírenie kamerového systému
s predpokladanou cenou 26 000 E.

inu. Kormaníková — k tomuto bodu uviedla. že minulý rok sa podarilo z ministerstva vnútni

získať 50 000 Eu teraz sa o peniaze uchádzajú d‘alšou žiadosfou.

Inu. arch. Pavel Bobák. CSc.. poslanec mestského zastupitei‘stva — poďakovai pracovníkom
úradu, ktoní si plnia svoje úlohy. Uviedol, že akčný plán je pomerne ambiciózny a obsahiúe
vcľké množstvo úloh v jednotlivých oblastiach. Aktivity naplánované na rok 2018 sú v súladc

s rozpočtem, pričom ďaišie roky budú závisiet‘ od flnančných prostniedkov a schváleného
rozpočtu. Proto chce podporit‘, aby bol akčný plán schválený.

lnu. Blcháč. PhD. —je potrebné dlhoročné plánovanie, pričom o dobrých výsledkoch svedčia aj
rózne ohodnotenia. ktoré spomínal už v úvode rokovania. Projekty sú teda podFa nebo
rozbehnuté dobre.
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Irnz. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteFstvo prcdložený návrh jednornyseľne schválilo (22 za). Uznesenic
k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 15/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tcjto zápisnice.

15/ NÁVRh NA SCIIVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU
„NOVOSTAVBA KOMUNITNÉIIO CENTRA V MESTE LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ“ V RÁMCi OPER4ČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ Zl)ROJE 2014
—2020

Návrh predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu.
Projekt „Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš“ bol predložený v rámci
výzvy operačného programu Ľudské zdroje ministerstva vnútra, ktoráje zameraná na výstavbu
nových komunitných centicr.

Hlavným cieFom projektu je vytvoriť priaznivé podmienky pre prácu
s marginalizovanou rómskou komunitou v mesto za účelom jej integrúcie do sociúlneho.
ekonomického a kultúrneho života mesta. Nové komunitné centrum je projektované ako
prizemná murovaná budova na severovýchod od existujúceho komuniuého centra. pričom sa
v ňom nachádzajú klubové miestnosti. kaneelárie. zariadenia osobncj hygieny. dielne. kuehyňa.
kotolňa s peletovým kotlom. Celková zastavaná plocha je 295 m2. Súčasťou rozpočtu je aj
vybavenie kuchyne a dielne a taktiež refundácia projektovej dokumentácie a stavebný dozor.
Celková výška oprávnených výdavkov je 319 891,81 U, pričom žiadaná výška nenávratného
flnančného príspevku zo zdrojov EL‘ a štúinoho rozpočtu (95%) je 303 897.22 E a výška
spolulinancovania z vlastných zdrojov (5%) 15 994,59 E. Ziadost‘ o NEP bola iodaná v prvom
kole 16. januára 2018, je však ešte nutné doplniť chýbajůce prílohy. kterou bude aj uznesenie
mestského zaswpitel‘stva. Na záver uviedla, že v súčasnosti prebieha administratívna kontľola
na riadiacom orgáne.

lnu. Jozef Bobák — vo vysvetľovacej časti nic je uvedené. čo je v nákrese vyznačené červenou
farbou a taktiež sa opýtal, prečoje sklad paliva plánovaný tak rozsiablo.

lnu. Kormaníková — červenou farhouje vyznačený priestor pro pelctový kotol.

lnu. Bonko — podotkol, že v predchádzajúcom období (jeseň 2017) bol predkladaný podobný
projekt, ktorý. žiaľ. nebol úspešnÝ. Preto hb‘adali riešenia. ako v tejto voci pomócť a bolu
zvolaná koordinačná porada. Zistili. že v rámci operačného programu Eudské zdroje je možné
v Lrátkom čase (január 2018) predíožit‘ projekt. Všetky termínové úlohy boli splnené a projekt
bob možné prcdložiť. Preto chce všetkým, ktorí sa na ňom podieľali. poďakovať.

Inu. Bleháč. PhD. — pokračuje sa v koncepcii práce s marginalizovanými rómskymi
komunitami. I-lľadajú sa spösoby, ako zlepšiť podmicnky najmU mladej generáeie. ato najmU
v oblasti vzdelávania, pestovania hygienických, zdravotných a pracovných návykov. Projekt
považuje za významný míľnik, prefo požiadal, aby bol poslancami podporený. Taktiež uviedol.
že od 1. januára 2018 začala fungovať Mestská občianska poriadková službu, do ktorej boli
vybraní taki pracovnici. ktorí vedia dobro komunikovat‘ s komunitou a taktiež aj smerom
k mestskej polícii a mestskému úradu.
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Inu. Géci — predložil na hlasovanie návrh o možnosti hlasovať o materiáli ako o celku.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednornvserne schválilo (20 za).

lna. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznescnia ako celok — bez zrnenv.

Mestskě zastuphefstvo predložený návrh jednomvserne schválilo (20 za). Uznesenie
k tomuto bodu bob prijaté pod čfslorn 16/2018. Obsah uzneseniaje príbohou tejto zápisnice.

Ing. Géci následnc poskytol informácie (ýkajůcc sa participatívncho rozpočtu. Uviedot,
že za uplynulé roky sa podarilo zrealizovať niekoFko dcsiatok projektov za desaťtisícc eur.
V zmysle platných pravidiel hola predložená výzva na predkladanie projektov pre rok 2W 8.
pričom termín na ich predkladanie je do 28. februára 2018. Bol by rád, kehy sa poslanci za
jednotlivé mestské časti do tohto projektu zapojili. Celkovo sa bude rozdefovať 50 000 E
a potešilo by ho, keby sa podarilo zrealizovať projekty v každej mestskej časti. Zároveň
uviedo). že v priebehu prvého polroka bude pred]ožený sumúr a vyhodnotenic zrealizovaných

projektov za predošlý rok.

lnu. Bleháč. PhD. — pod‘akoval Ing. Gácimu za to. že k projektu pristupuje zodpovedne a aj
v spolupráci s mestským úradom sa darí naplňať cide participatívneho rozpočtu.

16/ NÁVRH NA SCÍIVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PRO.lllCI‘U
„ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY V MESTE
LIPTOVSKÝ MIKULÁS“ V RÁMCI VÝZVY CÍSLO I. PREZÍI)IA
POLICAJNÉIIO ZBORU 2018 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O
POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTOVEJ KAPITOLY MINISTERSTVA
VNÚTRA SLOV[NSKEJ REPUBLIKY

Návrh predložil ]ng. Gabriel Lengyel. vedúci odboru životného prostredia a dopravy.
Uviedol. že výzva je zameraná najmá na najzraniteVnejších účastníkov premávkv. ktorými sú
chodci a ide o vyznačovanie prieehodov inteligentnými gombíkmi, kĹoré svetelnými signálmi
upozornia na prítomnosC chodca. Spolufinancovanie projektu zo strany mestaje vo výškc 5%.
Podľa predbežnej cenovcj ponukyby holo možné vyznačiť páť priechodov prc chodcov (Ulica
I. mája, Bellova ulica. Ulica Ceskosbovenskej brigády (dva priechody). Skolská ulica)
v celkovej výške 25 366,80 E, pričom mesto by poskytlo vlastně zdroje vo výške I 366.80 E.

J. Grešo — v mesÉskom rozpočte sú vyčlenené finančně pros(riedkv na osvctlenie priechodov.

Ide však o osvetfovanie zhora. kým táto výzva sa týka prvkov umiestnených v tclcse vozovky.

Priblížil. že svetlá blikajú v určitom intervale ajeho intenzita sa zvýši, pokiaf na vozovku vstúpi

chodec, čo okamžite upozorní vodiča a pomöže vyhnůť sa rizikovým situáciám. PokiaF sa
podarí vo výzve uspieť, tak bude takto vyznačených už osem priechodov v mcste,

M. Paška — víta aktivitu aje rád, že sa systematicky pokračuje v osvetl‘ovaní pricchodov.
Pripomenul, že minulý rok holi týmto spósobom osvctlené štyri pricchody (pri žclczničnej

stanici, na ulici 1-Iurbanova, pri OD Prior, pri Gymnáziu M. M. Hodžu). Zároveň si myslí, že

jeden z piatich vybraných priechodov v pripravovanom projekte, na Ulici Ceskoslovenskcj

brigády pri autobusovej zastávke, by mohol byť nahradcný mým. PodFa jeho micnky nic je

vvužiteFnosť tohto pricchodu žiakmi priliš vysoká. keďže na zastávkc soja len jeden abebo dva
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autobusy denne avo vcčcrných hodinách tento priechod ncvyužíva takmcr nikto. Zároveň je už
nasvietený bielymi svetlami, čo je podra neho dostatočné. Proto radšej navrhuje, aby bol
osvetlený ďalší priechod pri železničnej stanici (od parkoviska k bytovko na Flurbanovcj ulici).
keďže je chodcami často využívaný a zároveň sa v jeho blízkosti nenachádza stlp verejného

osvetlenia.

lnu. LenQvel — reagoval na poslanca Pašku. Navrhovanú zmenu je možné urobiť a hecl sa do
žiadosti budú dávat‘ aj konkrétne názvy priechodov. termín najej odovzdaniejc 18. mareo 2018.
čo poskytuje dostawčný čas na zmenu.

Imz. Blcháč. PhD. — vyslovil názor, že nic je potrebné o navrhovancj zmene poslanca Pašku

hlasovat‘ a priamo požiadal o táto úpravu v žiadosti.

1ni. Géci — predložil na hlasovanie návrh o možnosti hlasovať o materiáli ako o celku.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh jednomyseFne schválilo (21 za).

Inu. Géci — predložil na hlasovanic návrh uznesenia ako celok — bez zmcny.

Mestské zastupitei‘stvo predložený návrh jednomyseľne schválilo (21 za). Uznescnie
k tomuto bodu bulo prijaté pod číslom 17/2018. Obsah uzneseniaje prilohou tcjto zápisnice.

17/ VZN Č. .../2018/VZN O TRIIOVOM PORIAI)KU A PODMIENKACJI PREDA.JA
VÝROIV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRIIOVOM MIESTE -

PRÍLEžITOSI‘NÉ TRhY A AMBULANTNÝ PREI)AJ NA ÚZEMÍ MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (TLU iovÝ PORIA 1)0K)

Návrh predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru životného prostrcdia a dopravy.

CieFom predkladaného VZN je jednak potrebná reakcia na legislatívnc zmeny a jednak
regulácia ambulantného a príležitostného prcdaja v historickom a širšom centre mesta. kde
v uplynulom období dochádzalo k nekoordinovanému vzniku róznych predujných stánkov. ato
aj v lokalitách v tesnej blízkosti abbo priame v historickom centre mesta pri kultúmych
pamiatkach a na róznych parkoviskách. Takýto predaj ruší dojem z turisticky
najnavštevovanejšej časti mesta, ale najmá prcdaj potravín v blízkosti komunikácií a na
parkoviskách aleje hygienicky vhodný. Pripomenul, že v meste sa momentálne nachádzujú dvc
trhoviskú — pri OD Central a na parkovisku pri Tatrane na Podbrezinách.

Navrhované VZN presne ustanovuje lokality trhovísk. priestorov pro príbežiwsmč trhy
a ich druh a taktiež priestorov pre ambulantný predaj a definuje výrobky, ktoré je možné na
trhoviskách. príležitostnÝch trhoch a ambulanuým prcdajotu predávať. AmbulantnÝ predaj
potravín bude naďalej možný, ale len v okrajových častiach mesta a z vozidiel, ktoré sú
schválené na tento druh predaja.

M. Paška — poukázal na lhkt, že v minulosti sa uvažovalo o umicstneni trhových stánkov na
Moyzesovej ulici pri autobusovej zastávkc Centrum. Na tomto mieste sú cštc stále stánky
umiestnené, čo nepósobí veľmi dobre. ked‘žc stoja v blízkosti Frekventovancj autobusovej

zastávky. Požiadal o ich prcmiestnenie, ked‘že neplnia svoj účel.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.
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Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne schválilo (22 za). Všeobecne
záväzné nariadenie bob prijaté pod číslom I/2018/VZN.

18/ NÁVRh NA l‘REDAJ PREBYTOČNÉIIO MAJETKU, PRENECIIANIE

MAJETKU DO NÁJMU A NAKLAI)ANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMI

M ESTA

Návľh predložila Mgr. Anna Iíanovská, vedúea právneho odboru. Návrh obsahoval

dvanásť bodov. V prípade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, okrem bodu 12
v schvaľovacej časti. Tento bod je predkladaný v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva

Č. 15/2017, ktorým bol schválený obsah Memorandu o spolupráci pri realizácii projektu
zhotovenia pomníka s menami vojakov Ozbrojených sil SR, ktorí zomrcli pri vykonávaní

služobnej činnosti v zahraničných vojenských opcráciúch. V auguste 2017 mestská
zastupi(efstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo uznescním Č. 55/2017 prcdaj prebvtočného
nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa. v k. ú. Liptovský Mikuláš —

pozemku. na ktorom bude pomník vybudovaný. V októhri 207 boIn podpísaná Zmluva

o spolupráci medzi Ministerstvom obrany SR a mestom Liptovský Mikuláš. predmetom ktorcj
bola spolupráca pri vybudovaní pomníka. V zmluve sa mesto okrem mého zaviazalo vyhotoviť

na vlastně náklady projektovú dokumentáciu na realizáciu výstavby pomnika a zaviazalo saju

predať ministerstvu obrany za s mbolickú cenu I E.
V schvaFovacej časti návrhu uznesenia pod bodmi 4, 5.6, 8.1, 9 a 12 ideo prípady hodná

osobitného zreteľa aje preto potrebný súhlas troch pátin všetkých poslancov. Pod bodom III.
schvaľovacej časti je predkladaný návrh na zmenu bodu 2 sehvafovacej časti uznesenia
mes(ského zastupiteFs(va Liptovský Mikuláš č. 69/2017 ze dňa 21. 09. 2W?. Vted bole
schválené nadobudnutie pozemku spoločnosťou PR-Invest. s.r.o. a pre pripad. že nedůjde

k dohode o nadobudnutí pozemku kápnou zmluvou, bob zároveň schválená aj vyvlastnenie

tohto pozemku od vlastníka. Nakofko po doručení návrhu mestom na kápu tohto pozemku.

vlastník previedol pozemok na nového vlastníka — spoločnosť DAMO. s.r.o.. je predložen
návrh na zmenu tejto časti uznesenia.

Pod bodom IV. je predložený návrh na zrušenie dvoch uzneseni: bod 3 schvaFovaccj

časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 98/2017, ktorým bol schválený
predaj pozemku manželom Chaloupeckým, ktorí odmietli uzavrieť s mestom zmluvu a bod 10
sehval‘ovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 19/2017. a to
uplatnenie predkupného práva na spátné nadobudnutie nehnuteľností v k. Ú. Okoličnú. od
vlastníkov súrodencov Bačovcov. kwrí na návrh mesta nereagovali.

lnu. arch. Pavel Bobák. CSc. — predbožil pozmeňujúci návrh k bodu 4 týkajúceho sa záležitosti

okolo hotela Bocian. ktorý už dvadsať rokov chátra. Bývalým majiteFom sa podarilo nájsť

kupea. který je ochotný ho zrekonštruovat‘. Za týmto účelom požiaduli o vvsporiudanie

existujúccho vstupu do areálu zo zadnej strany. Komisia územného rozvoja im odporučila, aby
kúpili aj malé trávnaté pásy v blízkosti cesty, o ktoré sa musí starat‘ mesto. Pozemok by týmto

spösobom scelili. Vzhfadom na to, že v rámci platných zásad je výkupná cena stanovená

v rozpätí 33 do 66 € za m2 a odborný posudok stanovil cenu 34 E za m2. predložil pozmeňujúci

návrh. aby bol schválený predaj pozemkov. ktoré majů celkovú výmeru 460 m2, za cenu 23 000

E, čo predstavuje 50 E za m2. Investori sú túto cenu ochotní zaplatiť. v prípude vyššej ceny by

už nemali záujem.
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J. Grešo — navrhol vsunút‘ do návrhu uznesenia nový bod týkajúci sa nadobudnutia pozemku
o výmere I 653 m2 v Iokalite Stošice do vlastníctva mesta za kúpnu cenu I 000 E. Podľa
znaleckého posudku má pozemok cenu 50 846 E. Zámerom je vyhudovanie dctského ihnska.
ktoré v tejto lokalite ehýba. Vlastník pozemku, ktorým je Slovenská republika, si vyžaduje
schválenie zámeru mestským zastupiteľstvom. Výstavbu ihriska je podľa vyjudrenia hlavnej
archhektky v súlade s územným plánom.

lna. Géci — chce nadviazať na Ing. arch. Pavla Bobáka. CSc. ohľadom vvkupovania
nehnuteľností. ktoré nemajú pre mesto žiadnu cenu, ale musí sa starat‘ o ich údržbu. Poukázal
na rozdiel v tom, že fyzickým osobám sa takéto pozemky ponúkajú za najnižšiu možnú cenu
podľa zákona, kÝm právnickÝm osobám naopak za nujvyššiu. Podfa jeho názoľu by‘ sa molo
prihliadaf skór na to, akú hodnotu majú heLo pozemky prc mesto. PokiaF ncmajú hodnow a sú
určené pre jedného konkrétneho záujemcu, ktorý má navyše vzfah s vedľajšími parcelami.
navrhuje, aby sa mestské zastupiteľstvo dohodlo na tam, aby sa predávali za čo najnižšiu cenu
bez ohľadu na to, či ide o právniekú alebo Fyzickú osobu. Má to niekoFko výhod: mesto získa
peniaze, nemusí sa o pozemky starať a vlastník bude mestu za pozemky platiť dane.

Mar. Anna Dvorščákovú. poslankvňa mestského zastupiteľstva — reagovala na Ing. Géciho
s poznámkou. že každý pozemok je v mom stave a nachádza sa v mom obvode. Zároveň
vyjadrila súhlas s návrhom Ing. arch. Pavla Bobáka. CSc.

J. Grešo — ehcel by podporiť myšlienku Ing. Géciho. pričom poukázal na problém spra\‘o\ania
niektorých mestskýeh pozemkov. VPS má problém s kosením veľkých plóch, nic to ešte
malých pozemkov. Je dobré takéto pozemky odpredaf záujemcom. keďže sú to plochy. ktoré
stoja I5nančná prostriedky a nic je možné ich z pohl‘adu mesta použit‘ na výstavbu alebo iný
účel, ktorý by priniesol mestu Inancie.

lna. Géci — reagoval na Mgr. Dvorščákovú. Zopakoval, že jeho cieľom je, aby sa ceny zjednotili
a nerobili sa rozdiely medzi Fyzickými a právnickými osobami. Obchod je vtcdy dobrý. kecl‘
s ním súhlasia obidve strany. Je preto podľa neho lepšie stanoviF najnižšiu cenu. zbaviť sa
zodpovednosti za údržbu pozemkov. zarobiť na predaji a pomócf ľud‘om ako trvat‘ na vyššej

cene, pričom pozemky sa nepredajú a mesto musí pozemky udržiavat‘ v lete aj v zime.

Mgr. Kultan — vyjadril sak bodom č. 9 ač. 10. K bodu Č. 10 uviedol. že mesto sa chystá daf do
obchodnej verejnej sút‘aže pozemok za čerpacou stanicou Shell v blízkosti mosta ponad Váh.
Poukázal na to, že sa opätovne znižuje cena. pričom pozemok ..nepta jest‘“ a v budúcnosti je
možné ho vvužif k viaeerým účelom (napríklad tržnicu. parkovanie. využitie po rckonštrukcii
zimného štadióna). Dal do pozornosti, že pozemky pod Čerpacou stanicou Shell holi
najdrahšími. aké kedy mesto predalo. Pozemok, ktorý sa mesto chystá daf do obchoclncj
verejnej sůťaže, mal pövodnú cenu 160 000 € a v sůčasnosti je ponůkaných 78 000 E. Podl‘a
jeho názoru je to pozemok dobre využiteľný do budúcnosti a navrhuje preo stiahnuf bod č. 10

z hlasovania. K bodu č. 9 podotkol, že mesto ide uzatvorif nová nájomnú zmluvu s TV Liptov.
pričom predošlá zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31. 12. 2017. Pýta sa, v akom režime
Fungovala televízia v období medzi 1. 1. 2018 a 15. 2. 2018, keďže až teraz sa ide uzatváraf
nájomná zmluva. Vviedol, že nerozumie tomu, prečo televízia oslovuje zastupiteľstvo až teraz
o neprišla s týmto návrhom niekedy skór. napríklad na októbrovom alcbo novembrovom
zasadnutí. VyzvaL preto zástupcov predstavenst‘a a dozoľnej rady televízie. aby vysvetlili.
v akom režime Fungovala televízia a či bude platit‘ za spomenuté obdobie.
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lnu. Blcháč. CSc. — poukázal na to, že mestská televizia bolu predošlým vedením v roku 2011
zrušená. hoci sľúbilo, že bude robíť priame prenosy z mestského zastupiteFstva. 1(ed‘ bolu
televízia o rok „oživená‘, nerobili sa už ani záznamy zo zastupiteľstva — na rozdiel od
súčasnosti. Pripustil, že sa niekedy stane, že suna niečo pozabudne, ale vždy sa dá nájsť riešenie
a stav napraviť. Priznal, že z právneho pohľadu to je prchlém a Mgr. Kultun sa má čoho
politicky chytlť. Zdůraznil však, že televízia je mestská a sídli v mestských priestoroeh.
K úvahám o cene pozemkov za čerpacou stanicou Shell poukázal na to, že podfa znaleckého
posudku je cena stanovená hlboko pod cenu. aká sa momen(álne navrhuje, ato z důvodu. že sú
tam uložené inžinierske siete a kanalizácia. Pozemok nebol doteraz ‘yu2itcľný a napriklad
Ĺržnica. klotů spomína Mgr. Kultan. už exisĺuje v blízkosti bývalého Domu služieb (OC
Central) a otázka parkovania pri zimnom štadióne bolu zlikvidovaná projektom, ktorý
v minulosti navrhlo predchádzajúce vedenie mesta. Ohl‘adom výzvy k zástupeom
z predstavenstva a dozornej rady TV Liptov povedal. že si informúeie může vvhFadať
v obehodnom registri a potom oslovíť konkrétneho človeka.

Inc. Céci — predložil na hlasovanie pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — stiahnuť z návrhu bod
11/10.

Pozmeňovací návrh nebol schválený (7 za. 9 proti, 5 zdržali sa. nehlasoval).

lnu. Géci — predložil na hlasovanie doplňujúci návrh p. Greša — odkúpenie pozemku v k. ú.
Stošice.

Doplňujúci návrh bol jednomyseľne schválený (22 za).

Inu. Céci — pred)ožil na hlasovanic pozmeňovací návrh Ing. arch. Pavla Bobáka. CSc — zníženie
kúpnej cen v bod 11/4.

Pozmeňovací návrh bol schválený (20 za. 2 zdržali sa).

lnu. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— I.. III., IV. — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (22 za).
— lIR — bez zmeny — návrh jednomvseľne schválený (22 za).
— 11/2 — bez zmeny — návrh jednomyseFne schválený (22 za),
— 11/3 — bez zmenv — návrh jednomyseľne schválený (22 za),
— 11/4 — s prijatou zmenou — návrh jednomyseľne schválený (21 za).
— 11/5 — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (22 za),
— 11/6 — bez zmeny — návrh jednornyseľne schválený (22 za),
— 11/7 — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (22 za),
— 11/8.1 — bez zmeny — návrh schválený (21 za. I nehlasoval),
— 11/8.2 — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (22 za),
— 11/9 — bez zmeny — návrh schválený (19 za, 3 sa zdržali),
- 11/10 — bez zmeny — návrh schválený (15 za, 4 proti. 3 sa zdržali).
— 11/1 J — bez zmeny — návrh jednonwsefne schválený (22 za).
— 11/12 — bez zmenv — návrh jednomvseFne schválený (22 poslancov).
— 11/13 — návrh poslanca J. Greša — bez zmeny — návrh schválený (21 za. I nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čislom 18/2018. Obsah uznesenia je príbohou tejto
zápisnice.
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19/ NÁVRH NA VKLAD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU DO OBCIIOI)NÉIIO
IMANIA SPOLOČNOSTI MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARJADENIA S.R.O.

Návrh predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru. Pripomenula. že
uznesením mesského zasaipitefstva Č. 18/2017 zo dňa 24. 3. 2017 bolu schválené prüatie
ponuky dotúeie zo strany Slovenského futbalovúhn zväzu na spolulinancovanie modernizácie
mestského futbalového štadióna vo výške 750 000 6. prijatie ponuky uinančného príspevku od

MFK Tatran vo výške 125 000 € na spolu%nancovanie modernizácie štadióna formou účasti
v spoločnej obchodnej spoločnosti a memorandum o spolupráci rncdzi mcstom Liptovský
Mikuláš a MFK Tatran o spoločnom financovaní modernizácie štadiúna. Mestské
zastupiteľstvo dím 14. 12. 2017 uznesením Č. 99/2017 schválilo založenie obehodnej
spoločnosti s obchodným menom Mestské športové zariadenia, s.r.o. s 90% účasťou nicsta
Liptovský Mikuláš.

Návrhom je vklad nehnuteFného majetku do obchodného imania spoločnosti Mcstské
šponová zariadenia, s.n.o. vUČšinovým spoločníkom, t. j. mestom Liptovský Mikuláš, pničom
vkladom sú nehnuteľnosti. ato stavba: „Same a sociálne zaniadenie“ v hodnome 512 418,08 E
a pozemky spolu o výmene 37 173 rn2 v hodnote I 389 898,47 € podl‘a znaleckého posudku.
V druhej časti je návrhom Čerpanie úveru v sume 375 000 € obchodnou spoloČnosťou Mestské
športové zaniadenia. s.r.o. na realizáciu rekonštrukcie. výstavby a modernizácie futhalového
štadióna. Za úver bude novozaložená spoločnosť ručiť pozemkami spolu o výmere 23 442 m2
v hodnote 876 496.38 E.

Mcsio Liptovský Mikuláš sa zavflzuje zabezpcčiť flnancovanie zvýšených nákladov
MFK Tatrany naslcdujúcich rozpočtových rokoch. ktoré vvplvnú z nových zmluvnch vzťahov

po zniku spo]očnosti Mcstské športové zariadenia. s.r.o. Predložcný bol tukticž návrh schválit‘
odporúčanie pne primátora mesta zabezpečiť v spolupráci s druhým spoločníkom vykonanic
všetkých právnych úkonov v obchodnej spoločnosti Mestské športové zaniadenia, s.r.o.
súvisiacich s vkladom majetku do spoločnosti Mestské športové zariadenia. s.r.o. a s čerpaním
úveru v sume 375 000 E.

lni.. Čefo — žiada sa mu zosumanizovať situáciu. Mesto vkladá majetok do s.r.o., zbavuje sa
majetku v hodnote 1,9 mihána E v jj prospech. Zároveň ide spoločnosť Čerpat‘ úver v hodnote
375 000 E. za ktorÝ sa bude ruč« už časťou vloženého majetku v hodnotu prihližne 900 000 E
a ďalej sa mesto zaväzuje zabezpečit‘ flnancovanie zvýšených nákladov futhalového klubu
v nasledujúcich rozpočtových rokoch. ktoré vyplynú z nových zmluvných vzťahov po vzniku
spoločnosti. Pýta sa preto. na akú dlhú dobu je uzavretá úverová zmluva a aká suma sa hude
ročne splácať. Zároveň ho zaujíma. aké budú zvýšené náklady mestského futbalového klubu

a čije podmienkou Slovenského futhalového zväzu. aby na čast‘ majetku. ktorý do spoločnosti
vkladá mesto. bolu zniadené bezodplatné veené bremenu v prospech SF7 po dobu 20 rokov.

Mzr. lľanovská — zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech SF7 je podmienkou,
ktorú si stanovil zvüz.

Mur. Kultan — uviedol. že je vždy fajn, keď sa niečo zrekonštruuje. ale zároveň vidí

v predkladanom materiáli niekoľko vážnych zádrhov. Nic sú napríklad známe zvýšené náklady
mestského futbalového klubu. Suma, ktorou sa bude ručit‘ za úver vo výške 375 000 E sa mu
zdá príliš vysoká. Na Ing. ll‘anovskú sa ďalej obrátil s otázkou. prečo sa majc(ok vkladá do
obehodnóho imania spoločnosti a nic do základného imania ako býva štandardom a či je to

podl‘a názoru kontrolóra mesta vóhec možné. Nevie preto. ako sa má pri hlasovaní rozhodnúť.
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ked‘že si nic je istý, či je materiál v poriadku po právnej stránke. Poukázal tiež na snahu

o vytvorenie s.r.o zo začiatku volebného obdobia, do ktorej by sa vložili všetky mestské
športové zariadenia. Teraz sa síce rozpráva O Založení spoločnosti kvůli tejto jednej konkrétncj
akcii, ale názov Mestské športové zuriadenia podľa noho evokuje, že Sa chystajú ešte ďnlšie
voci. Zopakoval, že poslanecký klub považuje za problém. že ako konateF spoločnosti iiguruje

Ing. Géci kvůli jeho podnikateFským aktivitám a diví sa, že túto ponuku prijal. Požiadal o 15
minútovú prestávku pred hlasovaním.

lne. Géci — povedal. že nemá problém s tým, aby ako konater v spoločnosti sedel niektorý iný

poslanec. PodFa pozmeňovacieho návrhu Mgr. Dvorščákovej mal byť konateFom vicepnmátor.

ktorý však ponuku neprijal. Filozofla troch konateFov je založená na tom, že zastúpenia má
mesto. mestské zastupiteFstvo a futbalový klub. Ako už povedal aj na predchádzajúcom
zastupttel‘stve, nemá problém vzdať sa tejto čestncj funkcie, pokiaľ príde so žiadosťou niektorý
iný poslanec, ktorý sa bude eheieť práci skutočne venovuť. Urobí tak v priebehu piatich minút.

Ľuboš Trizna. poslanec mestského zastupitel‘stva — poukázal na to. že poslanecký klub.
v ktorom je Mgr. Kultan. prišiel s návrhom na konateľa spoločnosti bez toho. aby sa daného
poslanca opýtali. či má o táto Funkciu záujem. Myslí si. že Ing. Géci má najväčšie
podnikateľské schopnosti spomedzi mestských poslancov.

Mur. Kultan— Ing. Géci je podl‘a jeho názoru nedóvervhodnou osobou. Bene ho za slovo a dúfu.

že podporí aj kandidáta z opozičných radov. Zároveň uviedol. že návrh. aby nebol Ing. Géci
konateľom, bol predložený mimoriadne kultivovane.

lnu. Blcháč. PhD. — skonštatoval, že nepadol žiadny pozmeňujúci návrh a ani spochybnenie

projektu. čo ho mimoriadne teší.

lnu. Marta Gutraiová. nľednostka mestského úradu — rada by vysvetíila nicktoré súvislosti.

ked‘že je jednm z konateVov spoločnosti. Keď bob schvaľované memorandum a poswp. ako

sa bude riešiť rekonštrukcia futbalového štadióna. sedel nad touto vecou širokÝ tím rudí. aby
bola vec ošetrená Í5nančne. technicky aj právne. Materiál bol spracovaný do podnikateFskčho

zámoru. Mestské zastupiteFstvo schválilo aj tento podnikateľský zámer, v ktorom je všeUo

presne vyšpeciíikované. Uver vo výško 375 000€ sa bone na desať rokov ajek nemu potľebné
pnipočítať úroky, náklady na zriadenie a vedenie spoločnosti. Počíta sa preto s výdavkami

50 000 € ročne. Do spoločnosti sa vkladá celý pozemok, aby nebolo potrebné robiť nové
geometrické plány a „rozhíjať“ rutbalový areál. SFZ zaväzuje spoločnosf na obdobie desiatich
rokov. aby bol areál prevádzkovaný na to, na čoje dotácia poskytnutá. Preto je zriadené vecné

bremeno aje presne vvšpeciflkované. čo sú záujmové oblas(i SFZ. Ručif sa bude pozemkLlmi

v sumu približne 900 000 E. pretože o tom je ochotná rokovať aj banka. Co sa týka poskvtnutia

úveru. momentálne sú vo fáze konzultácií. Majetok sa vkladá do obchodného imania preto. že

mesto má v spoločnosti podiel 90%. kým MFK 10% a nevie. kde by lbtbalový klub zobral taký
podiel. aby sa vyrovnali podielv 90% a 10%. Zdůraznila, že všetko je podrobne vsvctlené
V podnikatel skom zámere. Spoločnosf je už zaregisUovaná na živnostenskom úrade.
v obchodnom rcgistri a ticž prebieha registrácia na daňovom úrado. Budú sa pripravovaf
zmluvy so SFZ, verejné obstarávania a ďalšic súvisiace kroky. Je to dosť zložitý proces a tiež
zdůraznila, že nič nic je v rozpore so zákonom abbo stanovenými pravidlami. Důležité je, že
mesto ziska dotáeiu vo výške 750 000 E.

lne. BIcháč. PhD. — podotkol, že projekt je pnijímaný z niektorých kruhov s nevofou. Aj preto
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sa pnstúpilo k tornu, aby vznikla spoločnosť, v ktorej bude mať participáciu aj mestský
Futbalový klub, keďže póvodne malo ísť leno samotné mesto. Zdóraznil, že mesto sa nezbavuje
majetku. ale presúva ho do dcérskej spoločnosti, v ktoľej má 90%—tný podiel. Zmluvnými
dohodami to bude nastavené tak. aby si minoritný akeionár nerobil nárok na majetok mesta.
Majetok je zároveň dlhodobo využívaný na futbal a aj v hudúcnosti bude týmto spósobom
využívaný. Mesto takýmto spósoborn len našlo formu. aby sa mohol projekt realizovaL Robili
to aj viaceré ině slovenské mestá. ktoré už majú tento proces za sebou a štadióny sú
vybudované. Niektorí ľudia móžu hUadať podozrenia a bočné úmysly. ale nenájdu ich. Vyhlásil
10 minútovú prcstávku.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— 1. a 111. — bez zmeny— návrh schválený (16 za. 6 zdržalo sa),
— 11/1 — s doplnením ICO — návrh schválený (13 za, 8 zdržalo Sa, I nehlasoval).
— 11/2 — s doplnenírn ICO — návrh schválený (13 za. 8 zdržalo sa, 1 nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 19/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

20/ NÁVRH NA ZMENV ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2018

Návrh predložila Ing. Alena Vlčková. vedúca flnančného odboru a obsahoval sedem
návrhov rozpočtových zmien.

Prvá zmena: Zmena rozpočtu súvisi s pratým VZN Č. l1/2017o určeni výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škól a školských zariadení zriadených na území mesta
Liptovský Mikuláš. Na rok 2018 poskytuje mesto Liptovský Mikuláš dotúciu na žiaka pit
eirkevné a súkromné školy najmcnej vo výške 88% zo základu. ktorým sú dotované mestské
školské zariadenia. nepresahujúcej však výšku príspevku výnosu danc z príjmu poukázanj
samospráve. V zákone č. 596/2003 došlo k dvom veľkým zmenám; 1. v minulosti sa v prípade
školského klubu detí počítal len počet žiakov, v súčasnosti sa Fyzicky počítajú žiaci, ktori
navštevujú SKD a podľa toho sa určuje normatív. 2. vzhľadom na to. že veľa miest na
Slovensku doplúcabo na to. že chcelo vyflnancovať svoje zariadenia a muselo z týchto
Iinančných prnstriedkov dotovať vo výške minimálne 88% aj súkromnč zariadenia. štút
pristúpil k tornu, že nechal minimálnv limit, ale zároveň stanovil aj strop a to vo v‘ške
podielových dani, ktoré mesto dostane. Nastal preto výrazný skok najmä v prípade jedálni
cirkevných škól. ktoré sa dostali na hranicu. že dostanú normatívne mencj ako v predošlch

rokoch a to kvóli zmene zákona. Ak mesto vlastné školské zariadcnia dotuje nad rámec
podielových dani. ktoré dostane do rozpočtu, tak v minulosti sa aj z tejto sumy počítal normativ
88%. Momentálne je to ohraničené tak, že mesto si móže doIinancovať vlastné zariadcnia
z vlasti ých zdrojov, ale súkromné zariadenia dostanú len dotáciu do výšky toho, čo dá štát.

Druhá zrnena: Týka sa všetkých projektov, ktoré prešli z roku 2017 do aktuálneho roka.
Rovnako ako v minulých rokoch prešli do rezervného Fondu a pokračuje Sa v ich realizácii.

Tretia zmena: V roku 2017 sa začala opravovat‘ prekládková stanica komunálneho
odpadu v Okoličnom. Podfa schválenej projektovej dokumentáeie sa navýšil objem stavebných
prác pri realizácii západnej strany prekládkovej stanice. Rozpočtová zmenu súvisí práve

s navýšením týchto prostriedkov.
Stvrtá zmena: Pri realizácii projektu rekonštrukcie zimného štadióna sa navýšia náklady

spojené so zabezpečením stavebného dozoru.
22



Pjata zmena: Prcci začatím verejného obstarávania na rekOuštľukciu miestnyeh
komunikácií na základe schváleného rozpočtu pre rok 2018 z extcrných zdrojovje potrehná
aktualizácia projektových dokurnentácií, zabezpečenie vyjadrenia dotknutých oľgamzácií
k projektovej dokumentácii a vydanie stavebných povolení. Rozpočtová zmena súvisí s týmito
vzniknutými nákladmi prcd vypísanim verejného obstarávania.

Siesa zmena: Navšenie flnančných prostriedkov na spracovanie procktovcj
dokumentácic pokračovania projektu cyklochodníka I listoricko-kultúrno-prírodná cesta okolo
Tatier 4. etapa. v ktorcj je zapracované premostenie potoka Smrečianka ccz mcstskú časÍ
Okoličné.

Siedma zmena: Navýšenie linančných prostricdkov na spracovanic projcktovej
dokumentáeie. zabezpečenie vyjadrenia dotknutých organizúcií k vydaniu úzernnúho
rozhodnutia a stavebného povolenia pri komunitnom centre.

Mar. Kultan — vrátil sa k prvej rozpočtovej zmene. Mysli si, že by sa malo ku všetkým školám
pristupovať rovnako. ked‘že všetci platia podielové dane. Mal možnost‘ vidieÍ korešpondcnciu
s ministerstvom školstva a počkal by si radšej na to, nech ministerstvo školstva alebo ZMOS

i«‘L či je VZN týkajúce sa normativu schválené správne, respcktívc či je potrebné ho

príiadnc upraviť. Až potom může prist‘ k diskusii, v ktorcj by sa nešilo, koRo peňuzí by malo
mesto dať súkromnÝni školám. Odporučil preto. nbv mesto získalo stanovisko nadniadcných
orgánov. čije VZN v súlade so zúkonom a aby toto stanovisko bob náskdnc doručené aj
poslancom mestského zastupiteľstva.

lnu. Štefan Ganoczv. PhD.. poslanec mestského zastupiteľstva — poukázal na to. že s Mgr.
Kultanom mal počas zasadnutia školskej komisie nepníjcmnú debatu. pri ktorcj mu vadili jeho
arogantné tvrdcnia. Bob mu vysvetlené. a aj sám to tak vníma. že určujúcc nic je stanovisko
ministerstva školstva, ale ministerstva Iinancií. ktoré riadi režim práce s iinančnými
prostriedkami na rozsiahlejšej úrovni. Taktiež mu vadilo, že Mgr. Kultan si nenechal na komisii
školstva vysvetliť, že cirkevné škoty na rozdiel od škál pod gesciou mesta majú aj d‘alšie zdroje
príj mov.

Mar. Kultan — zdöraznil, že sa nerozpráva o tom, či majú školy dostať viae abebo menej ieňzí.
ale o tom, čije VZN v súlade so zákonom — aby sa nevytvorili deti a občania druhcj kategórie.

lnu. Ganoczv. PhD. — povecbal. že strop je jasne určený ato výškou podielovch daní. ako
zaznelo aj z úst prcdkladateľky. Zároveň poukázal na to, že mesto dotuje cinkcvné školy aj mým
nepniamym spósobom, čo si může skontrolovat‘ v rozpočte mesta.

lnu. Blcháč. PhD. — v záverečnom slove uviedol. že napniek maximálnej snahe o vvsvetlenic
niektorí poslanci nevcnovali výkladu dostawčnú pozovnosť, náskdkom čoho svojimi
vyjadreniami zavádzajú vercjnosť. Pokiaľ si Mgr. Kuttan myslí, že VZN je v rozpore so
zákonom, může podať podnet na genenálnu prokuratúru. Pripomenul, že je zvolané rokovanie
so zriad‘ovatefnu dvoch dotknutých škál, na ktorom prebehne diskusia k tejto témc. Mesto
nemá záujem niekoho poškodzovať a rozdeľovať detí do dvoch kategórií. musí postupovaÍ
podľa zákona.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh o možnosti hlasovať o materiáli ako o celku.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh neschválilo (18 za. 6 zdržali sa).
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Ina. Géci — predložil na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:

— body I. a II. — bez zmeny — návrh schválený (22 za, 1 sa zdržal, I nehlasoval),
— 111/l — bez zmeny — návrh schválený (19 za, 4 zdržali sa, 1 nehlasoval).
— 111/2 — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (24 za),
— 111/3 — bez zmeny — návrh jednomvseľne schválený (24 za),
— 111/4 — bez zmcn — návrh schválený (23 za. I zdržal sa).
— III/S — bez zmeny — návrh jednomyseľne schválený (24 za).
— IH/6 — bez zmeny — návrh schválený (23 za. 1 nehlasoval).
— 111/7 — bez zmeny — návrh jednomvsefne schválený (24 za).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod čislom 20/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

21/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. ‚Jiiroslav Grešo:
Interpeloval primátora mesta:
obrátili sana neho ob vatelia mestskej časti Okoličné bývajúci pri želczničnej zastávke.

kLon sa sťažujú na nadmcrný hluk zo strany bezdomovcov zdržiavujúcich sa v prieswroch
zastávky. V snahe vyriešiC tento problém boli oslovené Zeleznice SR, ale nejme nedošlo
k náprave. Preto poprosil o zásah zo strany mesta.

2. Michal Paška:
a) Interpeloval primátora mesta:

Oprava spomaľovacieho prahu na ulici Smrečianska (medzi novinovým stánkom
a predajňou mňsa) nebola zo strany VPS minulý rok dostatočná (jednotlivé cUcly sú stále
rozhádzané). Neustále sú problémy s prejazdom, preto vyslovil požiadavku na ďalšiu opravu
spomal‘ovača.

b) Interpeloval primátora mesta:
Na basketbalových košoch vo vnútroblokoch ulíc Brezová. Pod Slivkou a Lipová sú

odobrané obruče košov a stojí len samotná konštrukcia. čoje okrem nefunkčnosti aj neestetické.
Požiadal o nájdenie riešenia — koše sa möžu obnoviť alebo úplne zrušiť.

c) Interpeloval primátora mesta:
S potešenim si správu o výborných hospodárskych výsledkoch mesta. k čomu

vedeniu mesta zablahoželal. Zároveň poukázal na to, že je potrebné kúpiť novÚ plošinu prc

pracovníkov elektroúdržby VPS, nakoľko stav súčasného vozidla už nic je dobrý.

d) Poďakoval vedeniu mesta za podporu jeho aktivity, ktorou bob osvetlenie priechodov
pre chodcov výraznejším bielym svetlom namiesto žitého.

e) Z pozície predsedu komisie kultúiy pod‘akoval všetkým za účasť na fušiangoch v centre

mesta a tiež v jednotlivÝch mestských častiach.
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3. MUI)r. Marta Voš(ináková:

a) Vyslovila želanie, aby primátor mesta nad‘alej ostal naklonený spolupráci mesta
s územným spolkom Slovenského červeného kríža. Vďaka nej bob možné rozbehnúť projekt
prepravnej služby pre občanov mesta a zároveň od automobilky dostali nové vozidlo s plošinou,
vd‘aka čomuje možné túto službu prevádzkovať.

b) Vyjadrila poďakovanie zástupcovi primátora mesta Ing. Rudolfovi Urbanovičovi. ktorý
je zároveň štátnvm tajoninikom ministerstva vnútra SR. pri ziskavaní financii pre Vodná
záchrannú službu. ktorá je miestnvm spolkom Slovenského červeného križa. Vd‘aka jeho
pomoci bob možné doplnif materiátne vybavenie a pomáhať tým pri zachraňovaní životov na
Liptovskej Mare a zároveň vychovávať nových plavčikov.

4. Mgr. \lncent Kultan:

a) Interpeloval riaditel‘a VPS:
Poukázal na to, že niekoré chodníky v Starom meste stále nic sú v dobrom stave —je to

flnálny stav alebo sa bude v prácach ešte pokračovať?

Qclpoveckmc! na zasacbzntí MvZ: lnu. Blcháč. PhD. — upozornil na porušcnie rokovacieho
poriadku, podl‘a ktorého nic je možné interpebovať riaditeľa VPS.

b) Interpeloval primátora mesta:
Liptovský Mikuláš získal cenu „Naj mesto Slovenska“ v súfaži. ktorú vyhlasuje

súkromná firma. Na základe pravidiel je možné dať hlas zjedného PC každú hodinu. Snažil sa
kontaktovat‘ spoíočnosť. ale nedokázal zistiť, koľko h!usovatefov za mesĹo Liptovský Mikuláš
v súÍaži hlasovalo. Sptal sa primátora rnesui. či má vedomosť o tom. koRo hlasovateľov
odovzdalo hlas Liptovskému Mikulášu a či mesto platilo za reklamu na tomto portáli. kcďže
má vedomosf. že niektoré samosprávy si za takúto reklamu platili.

Qclpovedcm na zasacínz,íí j‘tisZ: lnu. Blcháč. PhD. — vyjadrenie poslanca označil za
neadekvátne. Zdóraznil. že nikto z mesta nedával reklamy na tento portál a dörazne odmiewl
takýto postup zo strany mesta.

c) Interpeloval zástupcu pntátora mesta Ing. Urbanoviča:
Na Ing. Urbanoviča sa obrátil ako na predsedu predstavenstva LipÉovskej vodárenskej

spoločnosti s tým. že sa k nemu dostali rózne šumy a tiež anonymy, v jcdnum z ktorých sa
uvádza, že v rokoch 2007 a 2008 došlo v LVS k podvodu. ktorým malo byť vystavovanie
flktívnych faktúr voči LVS zo strany istej súkromnej spoločnosti. Vyjadril sa, že sa verejne
hovorí, že vtedajší generálny riaditeF a jeden d‘a]ší predstaviteľ LVS prijali dohodu o vine a
treste, respektíve túto dohodu o vine a treste posudzuje vyššia prokuratúra. Malo ísf o podvod
v hodnote 2 000 000 E. vzápütí túto sumu opravil na 80 000 E, pričom si ju. ako povedal, už
presne nepamütá. Na Ing. Urbanoviča sa obrátil s otázkou. či o tom vie a oko sa k tomu celému
postaví predstavenstvo spobočnosti. keďže súčasný primátor je predsedom dozornej rady
a v čase údajného podvodu hol prcdsedorn bJrcdsta\enst\a LVS.

5. Inn. Štefan Canoczv, PhD.:

a) Interpeloval primátora mesta:
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Vyslovil požiadavku na úpravu cintorínov v mestských častiach Dcmänová a Bodice,
konkrétne ide o ornladzovací rez drevín a úpravu vstupu do cintorína v DemLinovcj.

b) Pod‘akoval za podporu zo strany mesta pri organizovaní Fašiangov v mestskcj časti
Bodice.

22/ INFORMÁCIE

In. Ján Bleháč, PhD.. primátor mesta:

Informovat o zmene organizačnej štruktúry. keď došlo k zmene spósobu upratovania
a mesto prijalo upratovačky do pracovného pomeru.

2. Vyzval poslancov na dodržiavanic pravidiel slušnosti, ktoré sa týkajú napríklad aj
využívania parko‘acíeh kanel. Poukázal na prípad Mgr. Kultana a doložil fotograÍiu, že jeho
parkovacia karta bola použitá na vozidle, ktoré nepatri jemu a ani nikomu z jeho rodiny. Túto
situáciu si chce! s ním vysvettiť, avšak krátko pred tým Mgr. Kultan zo zasadnutiu odišiel,

231 ZÁVER

Ing. Ján Btcháč. PhD.. primátor mesta. poďakoval všetkým prilomnÝm za účast‘
a zasadnutie mestského zastupitcktva ukončil.

Ing. tutraiová Ing. Plil).
prediostka MsU primát r i esta

Overovatelia zápisnice:
Cľ

/7
MUI)r. Marta Voštinákov/{ /

‚ ‚

Miroslav Burgel

Zapisal: Mgr. Jan Karasinskv
V Liptovskom Mikuláši 28. 02. 20í
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