
ZÁPISNICA Č. 1/2023
z V. zasadnutia mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo dňa
16. jauuára 2023 o 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

POSLANCI MsZ:
1/ Ing. Jozef Bobák
2! MUDr. Miroslav Bod‘a
3! Ing. Lucia Cukerová
4/ Ing. Jaroslav Čefo
5! Mgr. Anna Dvorščáková
6/ Ing. Matej Géci
7/ Jaroslav Grešo
8/ Vladimír Kubo
9/ Mgr. Vincent Kultan
10! Ing. arch. Martin Lichardus
11/ JUDr. Tomáš Martaus
12! Ing. Tomáš Medved‘
13! Bc. Marek Nemec
14! Mgr. Miroslav Neset
15! Michal Paška
16! Ing. Ľubomír Raši
17/ Mgr. Ján Smieško
18/ Mgr. Ľubica Staroňová
19/ Mgr. Táňa Šufharská
20/ Ľuboš Trizna
21/ Ing. Rudolf Urbanovič
22/ MUDr. Marta Voštináková
23/ Ing. Mgr. Lucia Záhorská
24/ MUDr. Andrea Žideková

OSPRAVEDLNENÝ:
1/ MUDr. Jaroslav Barok

PRIZVANÍ:
I / PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ
2/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

3/ Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsU
4! Mgr. Jaromír Kudláček, vedúci odboru organizačného MsÚ
5! JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsU
6! Ing. Renáta Todáková, vedúca oddelenia majetkovo-právneho MsU
7! Ing. Katarína Šuveríková, vedúca Spoločného obecného úradu UR a SP



8/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ
9/ Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsU
10/ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu

MsU ‚

11/ Ing. Soňa Višňovská, vedúca odboru rozvoja mesta MsU
12/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta
13/ PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsU
14/ Bc. Tomáš Agnet, vedúci referátu marketingu a podnikania MsU
15/ Ing. Peter Dubjel, kandidát na hlavného kontrolóra mesta
16/ Mgr. Bibiana Forgáčová, kandidátka na hlavného kontrolóra mesta
17/ Ing. Vladimír Senovský, kandidát na hlavného kontrolóra mesta

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupitel‘stva otvoru a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Uviedol, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnil MUDr. Jaroslav Barok. Prítomných je
24 poslancov a mestské zastupitel‘stvo je uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovatel‘a primátor mesta určil Mgr. Jána Karašinského a za overovatel‘ov
zápisnice Vladimíra Kuba a JUDr. Tomáša Martausa.

3/ VOEBA NÁVRHOVEJ KOMISIE A VOĽBA VOLEBNEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na vol‘bu návrhovej komisie, do
ktorej odporučil zvouť Mgr. Annu Dvorščákovú, Mgr. Miroslava Neseta, Michala Pašku.

Návrhová komisia v zložení Mgr. Dvorščáková, Mgr. Neset, M. Paška bola schválená (19 za,
1 zdržal sa, 1 nehlasoval).

Následne Ing. Blcháč, PhD. predložil návrh na vol‘bu volebnej komisie, do ktorej odporučil
zvolit‘ poslancov Ing. Mateja Géciho, Mgr. Ľubicu Staroňovú, MUDr. Martu Voštinákovú.

Michal Paška, predseda návrhovej komisie — predložil návrh na vol‘bu volebnej komisie
v zložení Ing. Matej Géci, Mgr. Ľubica Staroňová a MUDr. Marta Voštináková.

Volebná koinisia v zložení Ing. Géci, Mgr. Staroňová, MUDr. Voštináková bola schválená (22
za, 1 nehlasoval).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupitel‘stva tak, ako bol zverejnený v pozvánke.
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M. Paška — predložil na hlasovanie návrh programu ako bol zverejnený v pozvánke — návrh
schválený (24 za). Kvóli technickým problémorn s hlasovacími zariadeniami prebehlo
schválenie programu aklamačne.

PROGRAM:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice
3/ Vol‘ba návrhovej komisie a volebnej komisie
4/ Schválenie programu rokovania
5/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a

nakladanie s majetkovými právami mesta
1. Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta z důvodu hodného osobitného
zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech Klaster LIPTOV — združenie
cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
2. Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta z důvodu hodného osobitného
zretel‘a spůsobom podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech spoločnosti Mestské športové
zariadenia, s.r.o., Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
3. Návrh na zmenu časti uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš Č.
61/2022 zo dňa 02. 06. 2022

6/ Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účast‘ou mesta
Liptovský Mikuláš

7/ Návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2021
8/ Vol‘ba hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
9/ Návrh na zriadenie mestskej rady a vol‘ba jej Členov
10/ Návrh na vol‘bu predsedov, členov a tajomníkov komisií mestského zastupitel‘stva
11/ Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupitel‘stva ku dňu

04. 01. 2023
12/ Interpelácie poslancov
13/ Informácie
14/ Záver

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

Správu predložila JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ. Uviedla,
že pri všetkých troch návrhoch ide o dóvody hodné osobitného zretel‘a, na prijatie ktorých je
potrebná trojpátinová váčšina všetkých poslancov, teda minimálne 15 hlasov.

Do rozpravy k bodu „Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného
osobitného zretel‘a spósobom podt‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v
platnorn znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech Klaster LIPTOV — združenie cestovného
ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš“ sa prihlásil Ing. Čefo
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Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupitel‘stva — v zásade nie je proti predloženému
návrhu, ale zaujíma ho, ako bola vypočítaná suma uvedená v zmluve. Pokiaľ ide o fixnú sumu,
bob by vhodné ju upravit‘ podľa ceny energií. Následne predložil pozmeňujúci návrh, aby sa
platnost‘ prenájmu zmenila zdoby 5 rokov na platnost‘ do 31. decembra 2026. A to z toho
dóvodu, aby sa nezasahovalo do kompetencií mestského zastupitel‘stva zvoleného
v nasledujúcom volebnom období.

JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ — náklady boli vypočítané podl‘a
predošlej spotreby. Schval‘uje sa výška nájmu, energie budú adekvátne upravené podl‘a
aktuálnych cemiíkov.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy k bodu „Návrh na prenájom nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák.
č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech Klaster
LIPTOV — združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš“:
— pozmeňujúci návrh Ing. Čefa — návrh schválený (21 za, 2 zdržali sa, 1 nehlasoval);
- uznesenie aj s pozmeňujúcim návrhom Ing. Čef‘a — návrh schválený (23 za, 1 nehlasoval).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 1/2023.

Do rozpravy k bodu „Návrh na prenájom nehnutet‘ného majetku mesta z dóvodu hodného
osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech spobočnosti Mestské športové zariadenia,
s.r.o., Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš“ sa prihlásili Mgr. Šufliarská, Ing. Čefo, Ing.
Géci, Mgr. Kultan, JUDr. Martaus, Ing. Bobák.

Mgr. Táňa Šufliarská, poslankyňa mestského zasmpitel‘stva — prekvapibo ju, že ide o prenájom
parkovacích miest, ktoré sa nenachádzajú v blízkosti futbabového štadióna, ale v širšom centre
mesta. Zrejme ide len o formálne splnenie normy a toho, aby mohlo byt‘ vydané stavebné
povolenie, pretože si nevie predstavit‘, ako budú návštevníci reálne využívat‘ tieto parkovacie
miesta, ked‘ je futbalový štadión vzdialený približne tri kilometre. Ak sa nepredpokladá, že
návštevníci budú tieto miesta využívat‘, tak to móže znížit‘ kvalitu života obyvatet‘ov Podbrezín,
ked‘že diváci budú parkovat‘ pri okolitých bytovkách. Návrh nepovažuje za systémové riešenie,
preto ho nepodporí.

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

Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta mestskému zastupitel‘stvu bude predložený
materiál o dostavbe infraštruktúry futbalového štadióna. K stavebnému povoleniu je potrebné
mat‘ stanovený počet parkovacích miest. Ked‘že nie je priestor na vybudovanie váčšieho
parkoviska,je dohoda s majitel‘mi obchodného centra, ktoré sa bude stavat‘ v blízkosti štadióna,
že počas zápasov poskytnú svoje parkovisko. V prípade mestských parkovísk sa uvažuje nad
kyvadlovou dopravou.

Mgr. Šufliarská — pozastavila sa nad tým, ako by sa postupovalo v prípade, že mestské
parkovisko by bob obsadené mými autami a nemohli by ho využit‘ návštevníci futbalového
zápasu. Nájomná zmluva bude platná desat‘ rokov.
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Ing. Čefo — návrh považuje za krkolomný a bude sa len t‘ažko dodržiavat‘. Nakol‘ko dané
parkoviská majú inštalované parkovacie automaty, zaujíma ho, či budú MSŽ, s. r. o. v daných
časoch dostávat‘ tržby z týchto automatov. Nevie si predstavit‘, ako sa budú automobily z mých
miest navigovat‘ do centra mesta a ako sa bude využívat‘ kyvadlová doprava.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Čefa sa prihlásil Ing. Urbanovič.

Ing. Urbanovič — v sobotu a v nedeľu nie je parkovanie na mestských parkoviskách
spoplatnené. ide o rovnakú možnost‘, aká sa využíva aj v prípade mých mestských akcií. Pokial‘
budú automobily parkovat‘ na Podbrezinách v rozpore s vyhláškou, bude im mestská policia
dávať pokuty.

Ing. Čefo — poukázal na to, že pohárové zápasy a zápasy medzinárodných sút‘aží sa konajú cez
týždeň.

Ing. Matej Géci, poslanec mestského zastupitel‘stva — na futbatové zápasy nebude chodiť také
množstvo návštevníkov, že by boli zaplnené všetky vyhradené parkovacie plochy. Zaujíma ho,
ako sa na otázku takéhoto alternatívneho parkovania a krkolomného riešenia pozerá stavebný
úrad a útvar hlavného architekta, a to z pohl‘adu dodržiavania stavebného zákona a územného
plánu. Zmluva sa uzatvorí iba na 10 rokov, avšak futbalový štadión bude stát‘ ovel‘a dlhšie.
Pozastavil sa nad tým, či nic je k dispozícii mé a technicky vyhovujúcejšie riešenie.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Géciho sa prihlásil Mgr. Kultan.

Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupitel‘stva — pozastavil sa nad tým, že Ing. Géci
ako štatutár MŠZ, s. r. o. nemá vo veci jasno.

Ing. Géci — bol schválený ako zástupca mestského zastupitet‘stva a má póda ako toto zasadnutie,
na ktorom by vec mohli prerokovat‘ poslanci, zatial‘ nebola.

Mgr. Kultan — dané veci mali byt‘ prerokované v rámci MŠZ, s. r. o. skór. Mesto potrebuje
naplnit‘ literu zákona a tak našlo takéto riešenie. Považuje ho síce za formálne, no v zásade
s ním nemá problém. Poukázal na to, že takto móže vzniknút‘ do budúcnosti precedens,
napríklad že nejaký investor bytového domu stavajúci v Palúdzke si prenajme parkovacie
plochy vo Vitálišovciach.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásil Ing. Géci.

Ing. Géci — ako jeden z troch konatel‘ov MŠZ, s. r. o. si myslí, že predložené riešenie situácie
nic je správne. Mestské zastupitel‘stvo dospeje v podobe uznesenia k nejakému rozhodnutiu,
ktoré bude záväzné aj pre MŠZ, s. r. o.

Mgr. Kultan — nie vo všetkých prípadoch je výlučným vlastníkom pozemkov mesto. Preto sa
pri hlasovaní zdrží.

JUDr. Tomáš Martaus, poslanec mestského zastupitel‘stva — nemyslí si, že takýto model je
v súlade s právnym poriadkom a preto má problém ho z odbornej stránky podporit‘. Poukázal
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na prípad z mestskej časti Palúdzka, kde v prípade dodatočného stavebného povolenia pri
stavbe apartmánového domu počítal stavebný úrad za parkovacie plochy aj plochy cez ulicu
či pri susedných domoch.

Ing. Jozef Bobák, poslanec mestského zastupitel‘stva — mesto, jeho vedenie a mestské
zastupitet‘stvo majú dbat‘ na dodržiavanie zákonných procesov, no schválením tohto návrhu by
došlo k presnému opaku a vytvoreniu nesprávneho precedensu do budúcnosti. V roku 2010 Ing.
Urbanovič hájil predaj pozemkov pri futbalovom štadióne súkromnej spoločnosti s tým, že
v budúcnosti nebudú potrebné.

S faktickou poznámkou na vystÚpenie Ing. Bobáka sa prihlásil Ing. Urbanovič.

Ing. Urbanovič — agendu vedenie mesta nešilo aj so stavebným úradom, ktorý potvrdil, že
takýto spósob je zákonný. Daný pozemok bol predaný kvóli tornu, že vtedy panovala vel‘ká
hospodárska kríza a mestu neprišiel dostatok podielových daní.

Ing. Bobák — dané finančné prostriedky boli použité na predvolebné účely. Vedenie mesta si
malo dopredu uvedomit‘, že v blízkosti futbalového štadióna budú potrebné parkovacie plochy.

Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia — nevidí vo veci žiadny
rozpor, ked‘že mestské parkoviská neboli vybudované v súvislosti s výstavbou nejakej stavby
a preto sú vol‘né k využívaniu pre navrhovaný účel.

Ing. Blcháč, PhD. — nie je pravdou, že frnančné prostriedky boli použité na predvolebnú
kampaň. Boli použité priamo vo futbalovom klube, ktorý bol do roku 2011 mestským a mesto
nieslo zaň zodpovednosť. Navrhované riešenie je jediné možné, aby sa mohlo mesto posunút‘
v otázke budovania infraštruktúry pre najvyššiu futbalovÚ sút‘až, a to aj s využitím prostriedkov
z Fondu na podporu športu.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia k bodu „Návrh na prenájom nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Liptovský Mikuláš, v prospech
spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o., Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš“
ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh neschválilo (12 za, 11 zdržali sa, 1 nehlasoval).
Uznesenie nebolo prijaté.

M. Paška — predložil na hlasovanie návrh uznesenia k bodu „Návrh na zmenu časti uznesenia
mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č. 6 1/2022 zo dňa 02. 06. 2022“ ako celok — bez
zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (23 za, 1 nehlasoval). Uznesenie bob pnijaté
pod číslom 2/2023.
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6/ NÁVRH NA ZMENU ZÁSTUPCOV MESTA V PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH S
ÚČAStOU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Požiadal o zmenu
predkladatel‘a a to doplnit‘ nové znenie: I. konštatuje, že 4. mestské zastupitel‘stvo v
Liptovskom Mikuláši uznesením Č. 110/20 14 zo dňa 19. 12. 2014 schválilo kandidáta za mesto
Liptovský Mikuláš na funkciu Člena dozornej rady spoločnosti Liptovská vodárenská
spoločnost‘, a.s., so sídlom Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 672 441, ato:
Milan Kögel, Podtureň 542, L. Hrádok; II. schval‘uje 1. odvolanie zástupcov mesta Liptovský
Mikuláš zo štatutámych a kontrolných orgánov právnických osób s účast‘ou mesta nasledovne:
c) z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnost‘, a. s., so sídlom
RevoluČná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 672 441, a to: Milan Kögel, nar.
07.01.1952, Podtureň 542, 033 01 Liptovský Hrádok; 2. v súlade s ustanovením 11 ods. 4
písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupcov
mesta Liptovský Mikuláš do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osób s účast‘ou
mesta nasledovne: c) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Liptovská vodárenská
spoločnost‘, a.s., so sídlom Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 672 44, a to:
Marián Vojtík, nar. 27. 10. 1952, Nová 5 15/10, 033 01 Podtureň.

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Kultan.

Mgr. Kultan — poukázal na to, že v štruktúrach spoločností sa doteraz nachádzali l‘udia, ktorí
nemali podporu predošlého mestského zastupitel‘stva z rokov 2018 — 2022. Podl‘a jeho
vedomosti je Marián Vojtík dlhoročným starostom obce Podtureň a zaujirna ho, prečo mesto
Liptovský Mikuláš nominuje ako svojho zástupcu predstavitel‘a inej obce. Zrejme ide
o politickú nomináciu. Myslí si, že by bob správne, aby v kontrolnom orgáne TV Liptov mala
zastúpenie opozícia mestského zastupitel‘stva a preto predložil pozmeňujúci návrh, aby čast‘
11.12. a) schval‘uje znela: „ do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Televízia Liptov, a. s.,
50 sídlom Štúrova 1989/4 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 862 971, a to: Ing. Ľubomír
Raši, Komenského 1483/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, nar. 30.9. 1981.“

Mgr. Šufliarská — je šokovaná, že na návrh toho, aby bola v TV Liptov zastúpená aj opozícia,
sa niektorí poslanci a predstavitelia vedenia mesta začali smiat‘.

Ing. Blcháč, PhD. — v TV Liptov nevníma žiadne problémy a týmto rozhodnutím sa do jej
predstavenstva dostanú l‘udia, ktorí sa o dianie v meste intenzívne zaujímajú.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — návrh neschválený (9 za, 7 proti, 5 zdržali sa, 3
nehlasovali);
— čast‘ I. konštatuje aj s doplnením predkladatel‘a — návrh schválený (16 za, 1 proti, 4 zdržali sa,
3 nehlasovali);
— čast‘ fL odvoláva Ing. Ganoczy, PhD. — návrh schválený (17 za, 5 zdržali sa, 2 nehlasovali);
— časť II. odvoláva Ing. Cukerová — návrh schválený (20 za, S3zdržali sa, I nehlasoval);
— časť II. odvoláva O. Macko — návrh schválený (17 za, 3 zdržali sa, 4 nehlasovali);
— čast‘ II. odvoláva M. Kögel — návrh schválený (17 za, 2 zdržali sa, 5 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje Ing. Medved‘ — návrh schválený (14 za, 1 proti, I zdržal sa, 8 nehlasovali);
— čast‘ If. schval‘uje MUDr. Žideková — návrh schválený (19 za, 1 zdržal sa, 4 nehlasovali);
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— čast‘ II. schval‘uje Ľ. Trizna — návrh schválený (15 za, 2 proti, 1 zdržal sa, 6 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje M. Vojtík — návrh schválený (13 za, 2 proti, 3 zdržali sa, 6 nehlasovali).

Uznesenie boto prijaté pod číslom 3/2023.

7/ NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK
2021

Správu predložil Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ. Schválením
dokumentu sa uvol‘nia finančné prostriedky vo výške 598 116,43 €‚ ktoré sú na bežných účtoch
pripravené na presun do rezervného fondu a následne budú cez finančné operácie zapoj ené do
rozpočtu mesta. Návrh je predkladaný dodatočne, a to preto, že mesto ešte čakalo na potvrdenie
správnosti postupov pri príprave záverečného účtu z ministerstva financií.

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

Mgr. Kultan — v audítorskej správe od spoločnosti Lex Audit sa uvádzajú pasívne súdne spory
a zaujíma ho, aká je teda aktuálna situácia sporu, o ktorom sa v správe píše nasledovne:
„Predmet sporu: žaloba proti uzneseniu mestského zastupiteľstva LM. Komentár: Podanou
žalobou sa Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš domáha zrušenia uznesenia mestského
zastupitel‘stva mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 15. 2. 2018, č. 19/2018. Dóvodom podania
žaloby je, že predmetným uznesením mesto odsúhlasilo vklad nehnutel‘ného majetku do
obchodného imania obchodnej spoločnosti Mestské športové zariadenia, s. r. o. ... V predmetnej
veci boli zatial‘ realizované len procesné úkony spočívajúce v podaní písomných vyjadrení.
Pojednávanie zatial‘ nariadené nebolo.“ Ďalej v spore, predmetom ktorého je: „žaloba proti
uzneseniu mestského zastupitel‘stva LM. Komentár: Podanou žalobou sa Okresná prokuratúra
Liptovský Mikuláš domáha zrušenia uznesenia mestského zastupitel‘stva mesta Liptovský
Mikuláš zo dňa 15. 2. 2018, č. 19/2018. Dóvodom podania žalobyj e, že predmetným uznesením
mesto odsúhlasilo vklad nehnutel‘ného majetku do obchodného imania obchodnej spoločnosti
Mestské športové zariadenia, s. r. o., IČO: 51 317 290 formou príspevku do kapitálového fondu
spoločnosti... V predmetnej veci boli zatial‘ realizované len procesné úkony spočívajúce v
podaní písomných vyjadrení. Pojednávanie zatial‘ nariadené nebolo.“ Obdobné spory
prebiehajú aj v prípade Mestského hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš a tiež požiadal
o priblíženie aktuálneho vývoja situácie v prípade týchto sporov.

Ing. Bobák — poukázal na to, že dlhy mesta narástli na 14 miliónov eur a mesto ročne platí 7 000
€ za audítorské služby spoločnosti Podholka, v ktorej figuruje bývalá spoločníčka Ing. Blcháča,
PhD. Aj v rozpočtovom provizóriu sa našli financie na propagáciu a reklamu mesta, a to
niekol‘konásobne nad schválený limit. V roku 2021 neboli využité žiadne financie určené na
optimalizáciu verejného osvetlenia, hoci mesto má 75% starých a energeticky nákladných
výbojkových svetiel. Externé financovanie rekonštrukcie ciest nie je zadarmo a výška
komerčných úverov bota ku koncu roka 5 131 665 €. Poukázal na rozdielne uvedené číselné
údaje v záverečnom účte 2021 a v návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý bol predložený 31. 12.
2021, ato v prípade schválenia a plnenia rozpočtu MŠZ, s. r. o. za roky 2020 a 2021.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Bobáka sa prihlásil Mgr. Kultan.
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Mgr. Kultan - ak by si mesto na eXterné financovanie rekonštrukcie ciest zobralo úver, tak úrok
by bol na úrovni 1,5 % - 2%. V prípade súkromných spoločností, ktoré budú tieto práce
vykonávat‘, je úrok 6%. Spoločnost‘, ktorá cesty rekonštruovala v roku 2018, už medzičasom
skrachovala.

Ing. Urbanovič — výsledky hospodárenie za rok 2021 sú napriek pandémii koronavírusu
a rozpočtovému provizóriu výborné. Mesto dosiahlo za bežný a kapitálový rozpočet zisk vo
výške 982 000 €‚ čo je výsledok práce všetkých zainteresovaných pracovnikov. Je rád, že
nezaznel pozmeňujúci návrh týkajúci sa prijatia záverečného účtu s výhradou, respektíve návrh
na obmedzenie kornpetencií primátora mesta.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Mgr. Šufliarská, Ing.
Bobák, Mgr. Kultan.

Mgr. Šufliarská — mesto nie je firma, nepodniká a neprodukuje zisk, ale vytvára hospodársky
výsledok.

Ing. Bobák — výdavky na propagáciu a reklamu v roku 2021 boli v porovnaní s plánovanou
sumou prekročené o 1024%.

Mgr. Kultan — daný výsledok je aj dósledkom toho, že boli dopredu podhodnotené príjmy
z podielových daní a tým pádom mohol byt‘ následne dosiahnutý aj prebytok v rozpočte.

Ing. Urbanovič — pripomenul, že v roku 2014 za primátora MUDr. Slafkovského bola
výsledkom hospodárenia strata na úrovni 2 025 000 €. Aj v samospráve je účtovným
výsledkom zisk alebo strata.

Ing. Košík — správa audítorskej spoločnosti je v kompetencii a zodpovednosti danej
spoločnosti. Záverečný účet je konštatovaním stavu za rok 2021, aktualizácia stavu bude
k dispozícii v záverečnom účte za rok 2022.

Ing. Blcháč, PhD. — záverečný účet mal byt‘ schválený do koncajúna 2022 aje len výsledkom
nekompetencie ministerstva financií, že mesto nedostalo pokutu. V prípade súdnych sporov je
všetko ešte živé a zjeho pohl‘adu v poriadku. Pokial‘ by mestské zastupitel‘stvo nebránilo
rekonštrukcii ciest v rokoch 2019 až 2022, mohli byt‘ ušetrené státisíce eur, keby
boli rekonštrukcie vykonané v týchto rokoch. Mesto účtovne vykazuje prebytok alebo schodok
rozpočtu a tiež v systéme podvojného účtovníctva zisk alebo stratu.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— čast‘ I. bene na vedomie — návrh schválený (14 za, 2 zdržali sa, 3 nehlasovali);
— čast‘ II. konštatuje — návrh schválený (14 za, 2 zdržali sa, 3 nehlasovali);
— čast‘ III. schval‘uje — návrh schválený (14 za, 2 zdržali sa, 3 nehlasovali).

Uznesenie boto prijaté pod čís[om 4/2023.
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8/ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil PhDr. Michal Lavrík, prednosta mestského úradu. Uviedol, že podl‘a
18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
zvolenie hlavného kontrolóraje potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak
ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupitel‘stvo ešte na tej istej schódzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb
najväčší počet platných hlasov. V pripade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb
sa rozhoduje žrebom. Podmienky na funkciu hlavného kontrolóra splnilo pät‘ kandidátov, z toho
dvaja kandidáti svoju prihlášku vzali spät‘. Pred hlasovaním majú kandidáti na funkciu
hlavného kontrolóra možnost‘ prezentovat‘ sa v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky,
a to v časovom rozsahu maximálne pät‘ minút. Kandidát po svojom odprezentovaní sa zodpovie
na otázky poslancov, pričom odpoved‘ kandidáta nemóže presiahnut‘ 90 sekúnd. Vol‘ba
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš sa uskutočňuje v zmysle 1 8a zákona o
obecnom zriadení a čl. 12 rokovacieho poriadku tajným hlasovaním.

Ing. Vladimír Senovský, kandidát na hlavného kontrolóra mesta — vyrastal v Leviciach a po
ukončení vysokoškolského štúdia pracoval ako zamestnanec banky, kde sa venoval úverom,
oceňovaniu majetku podnikov, obchodovaniu s cennými papiermi, hypotekárnym úverom. Má
skúsenosti s prácou tímlídra aj riaditel‘a pobočky banky. Neskór sa presunul do spoločnosti,
ktorá je samostatným ňnančným agentom. Venuje sa vedeniu účtovníctva a daňovému
poradenstvu. Od októbra 2020 je hlavným kontrolórom obce Široké a túto prácu vykonáva na
5% úväzok, teda v rozsahu dve hodiny týždenne. Ak by sa stal hlavným kontrolórom mesta
Liptovský Mikuláš, venoval by sa prioritne jej a niektoré svoje aktivity by utlmil.

Mgr. Kultan — zaujíma ho, ako sa vyrovná s tým, že nebude mat‘ k dispozícii žiadnych
pracovníkov, bude sediet‘ v nevyhovujúcej kancelárii a to, či je schopný odolat‘ tlakom
a zaručit‘ svoju nestrannost‘.

JUDr. Martaus — verí, že hlavný kontrolór bude odborný a nestranný a bude sa vyhýbat‘
politikárčeniu a glosovaniu situácie v meste. Zaujíma ho, aký je jeho odborný názor
v problematike futbalového štadióna a hl‘adania parkovacích plóch v inej mestskej časti a aká
najzávažnejšia etická dilema sa móže vyskytnút‘ v práci hlavného kontrolóra a ako by ju
vyriešil.

Ing. Bobák — poslanci nedostali životopisy kandidátov. Zaujíma ho, či bude v sporných
otázkach rozhodovat‘ nestranne alebo po vóli vedenia mesta a tiež to, či sa plánuje prest‘ahovat‘
do Liptovského Mikuláša.

Ing. Senovský — nic je členom žiadnej politickej strany a je zásadovým človekom. Svoju prácu
vždy vykonával čestne a v súlade so zákonom. V otázke futbalového štadióna sa malo už na
začiatku počítat‘ s výstavbou parkovacích plóch. Navrhované riešenie považuje za nonsens
a len za formálne naplnenie zákona. Hlavný kontrolór je pravou rukou zastupitel‘stva
a kontroluje samosprávu a primátora, s ktorými taktiež musí spolupracovat‘ a poskytovat‘
poradenstvo. Zo začiatku by dochádzal, časom by sa prest‘ahoval do mesta.
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Ing. Peter Dubjel, kandidát na hlavného kontrolóra mesta — pochádza zo Starej Ľubovne,
študoval vysokú vojenskú školu vo Vyškove. Neskór slúžil v Trebišove a pracoval na
Vojenskej akadémii. Absolvoval mierovú misiu na Cypre a zúčastňoval sa medzinárodných
cvičení v zahraničí. Po ukončení voj enskej kariéry pracoval ako mýtny úradník, security
kontrolór a security manažér v Ikea Indrustry, vykonával finančné audity.

Ing. Bobák — zaujíma ho, čomu sa venoval v predošlých dvoch rokoch.

Ing. Ľubomír Raši, poslanec mestského zastupitel‘stvo — v predstavení kandidáta mu chýbala
skúsenost‘ so samosprávou a vykonávaním hÍbkového auditu a s finančnou kontrolou. Zaujíma
ho, či si teda trúfa kontrolovať okresné mesto.

JUDr. Martaus — rovnako ako v prípade predošlého kandidáta ho zaujíma, aký je jeho odborný
názor v problematike futbalového štadióna a parkovacích plóch a tiež to, aké kroky by urobil
po nástupe do funkcie ako prvé.

Ing. Dubjel — pracoval ako operátor vo výrobe v tehelni v meste Gouda v Holandsku, následne
ako skladník v spoločnosti Dedoles a ako maliar. Pracoval ako security manažér a kontrolór
a pri tejto práci každý mesiac plánoval a vykonával audity finančného oddelenia a aj d‘alších
oddelení. Jeho prvými krokmi v pozícii by bob vypracovanie plánu kontrol a jeho následne
plnenie. V prípade futbalového štadióna a parkovacích plóch si myslí, že by bob možné
zvládnut‘ presun fanúšikov kyvadlovou dopravou.

Mgr. Bibiana Foráčová, kandidátka na hlavného kontrolóra mesta — pochádza z Liptovského
Mikuláša a je absolventkou právnickej fakulty na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
kde v súčasnosti prebieha jej rigorózne konanie. Od roku 2021 pracuje ako referentka oddelenia
právnych služieb. Svoju účast‘ na vol‘be dlho zvažovala a finálne rozhodnutie urobila až
v posledný možný deň. Napriek nízkemu veku móžu byt‘ jej skúsenosti nadobudnuté počas
práce na tomto oddelení prínosné.

JUDr. Martaus — zaujíma ho, aký je jej odborný názor v problematike futbalového štadióna
a parkovacích plóch a aký je jej názor na to, či má mesto povinnost‘ uplatnit‘ riadny abebo
mimoriadny opravný prostriedok v právnom konaní, v ktorom mesto ako účastník konania
neuspelo.

Ing. Géci — na rozdiel od ostatných dvoch kandidátov má Mgr. Forgáčová právnické vzdelanie
a zaujíma ho, v čom vidí svoju výhodu v porovnaní s ostatnými kandidátmi a ako bude nešit‘
prípadné spory, ktoré móžu vzniknút‘ v mestskom zastupitet‘stve.

Mgr. Forgáčová — z dostupných informácií o futbabovom štadióne nedokáže zaujat‘ jasné
stanovisko a pri rozhodovaní by záležabo na to, či by išlo o dočasné alebo trvalé riešenie. Mesto
by pri správnom konaní malo využit‘ akékol‘vek opravné prostriedky. Svoje právne vzdelanie
vnima ako určitú výhodu, pričom pri práci na oddelení sa stretávala aj s ekonomickou agendou
a dokázala by ju zvládnut‘. Kompetencie hlavného kontrolóra sú jasne vymedzené a vždy by
mal konat‘ v prospech mesta.

Ing. Matej Géci, predseda volebnej komisie — oboznámil poslancov s pricbehom tajnej vol‘by
podl‘a volebného poriadku. Tajné hlasovanie sa vykoná vhodením hlasovacieho lístka v obálke
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do pripravenej htasovacej schránky, ktorá musí byt‘ spoi‘ahlivo zapečatená. Predseda volebnej
komisie vyzve čtenov, aby prítomným poslancom rozdali hiasovacie lístky (riadne očíslované
1 - 25 a označené okrúhlou pečiatkou mesta), ktoré pre tajnost‘ hiasovania sú vložené do obálky,
taktiež označené okiiihlou pečiatkou mesta. Pred tajným hlasovaním volebná komisia
prekontroluje, či hlasovacia schránka, do ktorej sa budú vhadzovat‘ hlasovacie lístky,je prázdna
a zapečatí ju. Následne prebehne hlasovanie (zakrúžkovanie mena kandidáta, resp. poradového
čísla, ktoré mu boto pridelené a vhodenie hlasovacieho lístka v obálke do zapečatenej
schránky). Po ukončení tajného hlasovania, predseda volebnej komisie otvorí hlasovaciu
schránku a volebná komisia zistí výsledky hlasovania.

Následne prebehla tajná vot‘ba.

Ing. Géci — po jej skončení informoval o výsledku tajnej vol‘by a prečítal „Správu volebnej
komisie o výsledku tajnej vol‘by hlavného kontrolóra, ktorá sa konala na V. zasadnutí
Mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši dňa 16.1.2023“ v znení: „Volebná komisia
po sčítaní hlasov zistiia tieto výsledky: Pre tajnú vol‘bu bob vydaných 24 hlasovacích lístkov,
odovzdaných 24 hlasovacích lístkov, z toho bob 24 platných hlasovacích iístkov, O neplatných
hlasovacích iístkov. Počet platných hiasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: Ing.
Peter Dubjel získal O hlasov a nebol zvolený za hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš;
Mgr. Bibiana Forgáčová získala 13 hiasov a bola zvolená za hiavného kontrolóra mesta
Liptovský Mikuláš; Ing. Vladimír Senovský získal 11 hlasov a nebol zvolený za hlavného
kontroióra mesta Liptovský Mikuláš. Hiavným kontrolórom mesta Liptovský Mikuláš na
volebné obdobie rokov 2023 — 2029 sa stala Mgr. Bibiana Forgáčová. Volebná komisia
konštamje, že tajná voi‘ba prebehia v súiade s rokovacím poriadkom mestského zastupitel‘stva
a výsledky voiieb sú právoplatné.“

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

Mestské zastupiteľstvo predbožený návrh schválilo (18 za, 3 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod čísbom 5/2023.

9/ NÁVRH NA ZRIADENIE MESTSKEJ RADY A VOĽBA JEJ ČLENOV

Správu predbožii Ing. Ján Bicháč, PhD., primátor mesta. Zdóraznii, že mestská rada
móže byt‘ zložená maximáine z ósmich posiancov, pričom dvaja zástupcovia primátora mesta
sú čienmi mestskej rady automaticky. Vzhi‘adom k tomu, že mesto nedostalo informáciu o
zriadení všetkých poslaneckých klubov, kedy by došlo k dohode na personáinom obsadení
mestskej rady, kandidátom na člena mestskej rady sa stal každý poslanec s výnimkou zástupcov
primátora mesta, ktorý vyj adrii písomný súhias s voi‘bou za člena mestskej rady.

Do rozpravy sa prihlásibi Ing. Bobák, Mgr. Kuitan.

Inp. Bobák — ak sa na tomto zasadnuti zvolí mestská rada, nebude mat‘ politickú oporu.
V zákone o obecnom zriadení sa uvádza, že „počet čienov obecnej rady tvorí najviac tretinu
počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán,
politických hnutí a nezávislých posbancov v obecnom zastupitel‘stve“. Primátor mesta obdržab
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pred zasadnutím požiadavku a nomináciu nového poslaneckého klubu, ktorá však nie je
rešpektovaná. Poslanci sa móžu vo veci sporit‘.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Bobáka sa prihlásili Ľ. Trizna, Ing. Géci.

Ľ. Trizna — zvolený spósob vol‘by považuje za transparentný. Nemá informáciu o tom, že by
vznikol nový poslanecký klub.

Ing. Géci — všetci poslanci dostali možnost‘ prejavit‘ záujem o to, aby sa stali členmi mestskej
rady. Pokial‘ vznikol nový poslanecký klub, mali byt‘ o tom informovaní aj ostatní poslanci
a poslanecké kluby.

Mgr. Kultan — on poslal dnes popoludní informáciu o vytvorení poslaneckého klubu
a predpokladal, že Ing. Blcháč, PhD. bude o tom informovat‘ počas zasadnutia. Klub siedmich
poslancov, ktorí boli zvolení za koalíciu „KDH, PS, SaS, OKS“ by mal mat‘ v osemčlemiej
mestskej rade dvoch svojich zástupcov. Poslanecký klub požiadal o podporu pre MUDr. Baroka
a Mgr. Šufliarskú. Skupina troch nezávislých poslancov podporuje kandidatúru Ing. Bobáka,
ktorý má aj podporu zástupcov „KDH, PS, SaS, OKS“.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásili Ing. Géci, Ing. Bobák, Ing.
Urbanovič.

Ing. Géci — bene na vedomie odporúčanie Mgr. Kultana a za klub nezávislých poslancov žiada
o podporu Ing. Géciho.

Ing. Bobák — zákon je nadriadený hlasovaniu akejkol‘vek poslaneckej väčšiny. Myslí si, že
zvolená forma bola vybraná úmyselne, aby v nej neboli zastúpené niektoré poslanecké strany
a kluby.

Ing. Urbanovič — mestské zastupitel‘stvo móže zvolit‘ maximálne šiestich členov mestskej rady,
pričom podl‘a jeho názoru „SMER-SD, HLAS-SD“ s 10-timi poslancami v mestskom
zastupitel‘stve by mal mať troch členov; ósmi nezávislí poslanci dvoch členov a klub „KDH,
PS, SaS, OKS“jedného člena.

Mgr. Kultan — Ing. Urbanovič a Ľ. Trizna sú síce ako viceprimátori automaticky členmi
mestskej rady, sú však zároveň aj dvomi zástupcami poslaneckého klubu „SMER-SD, HLAS
SD“. Podl‘a návrhu Ing. Urbanoviča bude mat‘ „SMER-SD, HLAS-SD“ s 10-timi poslancami
v mestskej rade pät‘ členov a sedemčlenný klub „KDH, PS, SaS, OKS“ len jedného zástupcu
v mestskej rade.

Ing. Blcháč, PhD. — litera zákona bude naplnená a každá politická strana bude mat‘ v mestskej
rade minimálne jedného svojho predstavitel‘a. Od Mgr. Kultana nedostal žiadnu informáciu
o vzniku poslaneckého klubu.

Ing. Matei Géci, predseda volebnej komisie — oboznámil poslancov s priebehom tajnej vol‘by
podl‘a volebného poriadku. Tajné hlasovanie sa vykoná vhodením hlasovacieho lístka v obálke
do pripravenej hlasovacej schránky, ktorá musí byt‘ spol‘ahlivo zapečatená. Predseda volebnej
komisie vyzve členov, aby prítomným poslancom rozdali hlasovacie lístky (riadne očíslované
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1 - 25 a označené okrúhlou pečiatkou mesta), ktoré pre tajnost‘ hlasovania sú vložené do obálky,
taktiež označené okrúhlou pečiatkou mesta. Pred tajným hlasovaním volebná komisia
prekontroluje, či hlasovacia schránka, do ktorej sa budú vhadzovat‘ hlasovacie lístky,je prázdna
a zapečatí ju. Následne prebehne hlasovanie (zakrúžkovanie mena kandidáta, resp. poradového
čísla, ktoré mu bob pridelené a vhodenie hlasovacieho lístka v obálke do zapečatenej
schránky). Po ukončení tajného hlasovania, predseda volebnej komisie otvorí hlasovaciu
schránku a volebná komisia zistí výsledky hlasovania.

Následne prebehla tajná vol‘ba.

Ing. Géci — po jej skončení informoval o výsledku tajnej vol‘by a prečítal „Správu volebnej
komisie o výsledku tajnej vol‘by členov mestskej rady, ktorá sa konala na V. zasadnutí
Mestského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši dňa 16.1.2023“ v znení: „Volebná komisia
po sčítaní hlasov zistila tieto výsledky: Pre tajnú vol‘bu bob vydaných 23 hlasovacích lístkov,
odovzdaných 23 hlasovacích lístkov, z toho bob 23 platných hlasovacích lístkov, O neplatných
hlasovacích lístkov. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: MUDr.
Jaroslav Barok získal 20 hlasov a bol zvolený za člena mestskej rady; Ing. Jozef Bobák získal
7 hlasov a nebol zvolený za člena mestskej rady; MUDr. Miroslav Bod‘a získal 15 hlasov a bol
zvolený za člena mestskej rady; Ing. Lucia Cukerová získala 3 hlasy a nebola zvolená za členku
mestskej rady; Ing. Matej Géci získal 13 hlasov a bol zvolený za člena mestskej rady; Jaroslav
Grešo získal 14 hlasov a bol zvolený za člena mestskej rady; Vladimír Kubo získal O hlasov a
nebol zvolený za člena mestskej rady; Ing. arch. Martin Lichardus získal 14 hlasov a bol
zvolený za člena mestskej rady; JUDr. Tomáš Martaus získal 16 hlasov a bol zvolený za člena
mestskej rady; Ing. Tomáš Medved‘ získal 2 hlasy a nebol zvolený za člena mestskej rady; Mgr.
Táňa Šufliarská získala 8 hlasov a nebola zvolená za členku mestskej rady. Volebná komisia
konštatuje, že tajná vol‘ba prebehla v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupitel‘stva
a výsledky volieb sú právoplatné“.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— čast‘ I. konštatuje — návrh schválený (19 za, 4 nehlasovali);
— časť II. bene na vedomie — návrh schválený (19 za, 4 nehlasovali);
— čast‘ III. zriad‘uje — návrh schválený (18 za, 5 nehlasovali);
— čast‘ IV. volí — návrh schválený (16 za, 7 nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 6/2023.

10/ NÁVRH NA VOEBU PREDSEDOV, ČLENOV A TAJOMNÍKOV KOMISIÍ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Správu predbožil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Aj v tomto prípade muselo
mesto vzhl‘adom k tornu, že dostalo informáciu iba o zriadení dvoch poslaneckých klubov,
postupovat‘ pri personálnom obsadení komisií odlišným spósobom ako v minulosti. Predložil
zmenu predkladatel‘a, aby boba do komisie územného rozvoja a výstavby doplnená ako šiesty
člen Ing. arch. Tatiana Bachtíková a aby boba za tajomníčku komisie fnančnej a rnajetkovo
právnej namiesto Mgr. Bibiany Forgáčovej zvolená JUDr. Soňa Lakotová.

Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Šufliarská, Mgr. Dvorščáková.
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Mgr. Šufharská — v predloženom návrhu sa v komisii finančnej a majetkovo-právnej
nenachádza kandidát, ktorého navrhovala skupina deviatich poslancov.

Mgr. Dvorščáková — v komisiách by mali pracovat‘ najrnä poslanci mestského zastupitel‘stva,
nakol‘ko móžu na nich diskutovat‘ o materiáloch, ktoré budú následne prerokované na
mestskom zastupitel‘stve. V minulosti bob dobrým zvykom, že v každej komisii bol zastúpený
každý z poslaneckých klubov, ked‘že tento zástupca mohol následne tlmočit‘ stanoviská komisie
všetkým členom. Desiati poslanci pripravili svoju spoločnú nomináciu, pričom rozumie tornu,
že nebolo možné vyhoviet‘ všetkých požiadavkám. Predbožila preto nasledovné pozmeňujúce
návrhy: 1. nahradiť Mgr. Smieška v sociálnej komisii Michaelou Ďubekovou, pričom Mgr.
Smieško sa vzdáva svojej nominácie, 2. doplnit‘ Mgr. Smieška do komisie športu, 3. doplnit‘
Mgr. Kultana do komisie fínančnej a rnajetkovo-právnej.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Dvorščákovej sa prihlásili Mgr. Smieško, Ing.
Géci, Ing. Urbanovič.

Mgr. Ján Smieško, roslanec mestského zastupitel‘stva — nie je si vedomý toho, že by sa hlásil
do sociálnej komisie a preto súhlasí s návrhom Mgr. Dvorščákovej. Mal by však záujem
pracovat‘ v komisii športu, ked‘že táto problematika mu je bližšia.

Ing. Géci — nesúhlasí s tým, aby bol v sociálnej kornisii nahradený poslanec za neposlanca,
ked‘že táto kornisia okrem mého pridel‘uje sociálne nájornné byty a nestotožňuje sa s tým, aby
takúto kompetenciu zastával človek, ktorý nie je súčast‘ou poslaneckého zboru. Požiadal
o pát‘minútovú prestávku pred hlasovanim, aby sa členovia poslaneckého klubu mohli poradit‘
o d‘alšich dvoch návrhoch Mgr. Dvorščákovej.

Ing. Urbanovič — Mgr. Kultan nic je zaradený do frnančnej komisie, ked‘že v minulom
volebnorn období v nej nepósobil odborne, ale politicky. Kvóli jeho prítornnosti v kornisii sa
v predošlom volebnom období vzdal svojho členstva v tejto komisii.

Mgr. Dvorščáková — pri výbere M. Ďubekovej bob zohl‘adnené to, že ide o odborníčku z danej
oblasti, ked‘že sa zaoberá sociálnymi vecami a charitou. Mgr. Kubtan vyjadril záujem pracovat‘
vo finančnej komisii.

Ing. Blcháč, PhD. — v prípade sociálnej komisie by odporučil, aby pozmeňujúci návrh Mgr.
Dvorščákovej neprešiel s tým, že Mgr. Smieško by sa vzdal svojho postu a na nasledujúcom
zasadnutí by sa zvolil zostávajúci člen komisie. Ako primátor mesta nedostal oficiálnou cestou
žiadnu informáciu o vzniku nového poslaneckého klubu a e-mail s oslovením „Vážený pán
Blcháč“ považoval za súkromnú správu, nic za oficiálny oznam. V predošbom volebnorn období
sa kvóli nekompetentnosti Mgr. Kultana finančná komisia rozpadla.

M. Paška — predložil na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Dvorščákovej — Mgr. Kultan do finančnej komisie — návrh
neschválený (9 za, 12 proti, 2 nehlasovali);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Dvorščákovej — Mgr. Srnieško do komisie športu — návrh schválený
(21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
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— pozmeňujúci návrh Mgr. Dvorščákovej — výmena v sociálnej komisii — návrh neschválený (8
za, 10 proti, 4 zdržali sa, 1 nehlasoval);
— čast‘ I. konštatuje — návrh schválený (22 za, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. arch. Lichardus — návrh schválený (22 za, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — JUDr. Martaus — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Géci — návrh schválený (20 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. arch. Bobák, CSc. — návrh schválený (21 za, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schvaľuje — Mgr. Šufharská — návrh schválený (20 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schvaľuje — Ing. arch. Bachtíková - návrh schválený (22 za);
— čast‘ II. schval‘uje — Mgr. Popročová návrh schválený (22 za);
— čast‘ II. schval‘uje — J. Grešo — návrh schválený (20 za, 2 zdržali sa);
— čast‘ II. schval‘uje — M. Paška — návrh schválený (21 za, 1 zdržal Sa);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Medved‘ — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa);
— čast‘ II. schvat‘uje — Bc. Bonko — návrh schválený (19 za, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Mgr. Staroňová — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — RNDr. Lošonská — návrh schválený (22 za, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — Mgr. Dvorščáková — návrh schválený (22 za, 1 zdržal sa);
— čast‘ II. schval‘uje — Ľ. Trizna — návrh schválený (19 za, 2 zdržali sa, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Mgr. Masarik — návrh schválený (23 za);
— čast‘ II. schvat‘uje — Mgr. Nahálková — návrh schválený (19 za, 2 zdržali sa, 2 nehlasovali);
— časť II. schval‘uje — Bc. Perašínová — návrh schválený (18 za, 2 zdržali sa, 3 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — PhDr. Magerčiaková — návrh schválený (22 za, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — Ľ. Trizna — návrh schválený (19 za, 1 zdržal sa, 3 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Urbanovič, M. A. — návrh schválený (19 za, 1 zdržal sa, 3 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — J. Garaj — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Blaňar — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Raši — návrh schválený (22 za, 1 zdržal sa);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Ilavská — návrh schválený (21 za, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — MUDr. Voštináková — návrh schválený (20 za, 1 proti, 1 zdržal sa, 1
nehlasoval);
— časť II. schval‘uje — Mgr. Neset — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — Mgr. Smieško — návrh neschválený (2 proti, 9 zdržali sa, 12 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — M. Jančušová — návrh schválený (19 za, 4 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — S. Čupková — návrh schválený (20 za, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Mgr. Majerová — návrh schválený (22 za, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — MUDr. Barok — návrh schválený (21 za, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Bc. Nemec — návrh schválený (20 za, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schvaľuje — MUDr. Žideková — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
- čast‘ II. schval‘uje — J. Haluška — návrh schválený (20 za, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Ľ. Trizna — návrh schválený (18 za, 1 zdržal sa, 4 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — PhDr. Guráňová — návrh schválený (21 za, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — MUDr. Žideková — návrh schválený (20 za, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — V. Kubo — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — P. Poleč — návrh schválený (20 za, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Mgr. Pavkovčeková — návrh schválený (22 za, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Mgr. Záhorská — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schvat‘uje — Mgr. Srnieško — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— časť II. schval‘uje — R. Záruba — návrh schválený (20 za, 3 nehlasovali);
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— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Géci — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Bobák — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— časť II. schval‘uje — P. Poleč — návrh schválený (21 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — I. Brtáň — návrh schválený (21 za, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Bc. Kandera — návrh schválený (20 za, 3 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Garaj — návrh schválený (22 za, 1 nehlasoval);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Urbanovič — návrh schválený (19 za, 1 zdržal sa, 3 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — MUDr. Bod‘a — návrh schválený (20 za, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Géci — návrh schválený (20 za, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Košík — návrh schválený (20 za, 3 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. arch. Lichardus — návrh schválený (21 za, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — JUDr. Lakotová — návrh schválený (21 za, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — M. Paška — návrh schválený (20 za, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Jurčo — návrh schválený (21 za, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Áč, PhD. — návrh schválený (21 za, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Urbanovič, M. A. — návrh schválený (20 za, 3 nehlasovali);
— časť II. schval‘uje — Ing. Medved‘ — návrh schválený (20 za, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali);
— čast‘ II. schval‘uje — Ing. Klobušiak — návrh schválený (20 za, 3 nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 7/2023.

11/ SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z UZNESENÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KU DŇU 04. 01. 2023

Správu predložil PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ. Priblížil, že v správe je
uvedených 31 uznesení, pričom 19 je z roku 2022: 3 uznesenia sú splnené a 16 je v plnení.
Z roku 2021 je? uznesení: všetkých 7je v plnení. Ostatných 5 uznesení sa monitoruje dlhodobo
aj od roku 2016 a plnia sa postupne.

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

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (19 za, 1 zdržal sa, 2 nehlasovali).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 8/2023.

12/ INTERPELÁCIE

MICHAL PAŠKA

Interpeloval primátora mesta:

Vlani požiadal o realizáciu bezbariérových úprav na Priebežnej ulici. Hoci mu bola
prisl‘úbená ich realizácia, nedošlo k nej. Chce teda požiadat‘, aby sa bezbariérové úpravy
na Pricbežnej ulici zrealizovali v tomto roku. Nejde o finančne náročnú požiadavku, dá
sa zrealizovat‘ aj v rámci bežnej údržby.
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Interpeloval primátora mesta:

Pri kontajnerovom stojisku pri bytovom dome na Žiarskej ulici č. 604 (od zastávky
Podbreziny — Juh v smere do mesta hned‘ vpravo) sú dve nádoby na zber plastov. Jedna z
nich je nefunkčná — nedá sa otvorit‘. Z uvedeného dóvodu si dovol‘uje požiadat‘ o jej
výmenu.

Interpeloval primátora mesta:

Už dávnejšie upozornil na zlý stav prídlažby na Hodžovej ulici, ide o parkovacie miesta
pri pošte. Z pochopitel‘ných dóvodov sú tieto parkovacie miesta maximálne využívané,
no spomínaná prídlažba je na mnohých miestach už vel‘mi poškodená, dósledkom čoho
sú pri parkovacích miestach vet‘ké výtlky. Chcel by navrhnúť odstránenie spomínanej
poškodenej prídlažby a nahradit‘ ju asfaltom. Nejde o finančne náročnú požiadavku, dá
sa zrealizovat‘ aj v rámci bežnej údržby.

Interpeloval primátora mesta:

Chce upozornit‘ na opotrebované informačné tabule s mapou mesta či regiónu, ktoré sa
nachádzajú napríklad pri nástupišti autobusovej stanice, pred OC Central či pred
autobusovou zastávkou v Okoličnom. Mapy sú už vel‘mi slabo viditel‘né, čo nie je dobrá
vizitka pred mristami. Požiadal o nový prelep, aby mapy plnili svoj účel.

MGR. VINCENT KULTAN

Interpeloval primátora mesta:

Na predošlom zasadnutí Ing. Blcháč, PhD. vyhlásil, že bude musiet‘ pátrat‘ po tom, odkial‘
má Mgr. Kultan dom a pozemok. Zaujíma ho preto, aké sú výsledky tohto jeho pátrania.

Ing. Blcháč, PhD. — vo veci nepátral a ani pátrat‘ nebude. Už v predošlom volebnom
období Mgr. Kultanovi odporučil, aby zvážil svoje pósobenie vo verejnom živote, ked‘že
opakovane vyvoláva konflikty a vystupuje nezdvorilo. Nechce si vybíjat‘ energiu na
zbytočné súboje s Mgr. Kultanom. Niektorí poslanci by mali zvážiť, či budú d‘alej
podporovat‘ a súhlasit‘ s jeho provokačným správaním. Zdóraznil, že ho nezaujíma dom
ani pozemok Mgr. Kultana a to, ako k nim prišiel.

13/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, informoval, že na pondelok 25. januára 2023
o 17.00 hod zvolá zasadnutie mestského zastupitel‘stva s bodmi programu, ktorými budú
stanovisko hlavnej kontrolórky ku prijatiu návratných zdrojov flnancovania z envirofondu a
samotný návrh na prijatie finančných zdrojov.
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14/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, pod‘akoval všetkým prítomným za účast‘
a zasadnutie mestského zastupitel‘stva ukončil.

V‘7)
PhDr. MichalVLavrík Ing. Ján l1cháč, PhD.

prednosta MsÚ primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Vladimír Kubo

JUDr. Tomáš Martaus

P

Zapísal: Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši, 27. 1. 2023
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