
ZÁPISNICA Č. 6/2018
z XLV. zasadnutia mcstského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktorě sa uskutočnilo
dňa 21. júna 2018 o 10.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

POSLANCI MsZ:

1/ Ing. Jozef Bobák
2/ MUDr. Miroslav Boďa
3/ Ing. Ján Bonko
4/ Miroslav Burgel
5! Peter Cibák
6! Ing. Lucia Cukerová
7! Ing. Sylvia Cukerová
8/ Ing. Jaroslav Cefo
9/ MUDr. Oldřich Drahovzal
0/ Mgr. Anna Dvorščáková

II! Ing. Stefan Ganoczy, PhD.
12/ Ing. Matej Géci
13/ Jaroslav Grešo
14! Mgr. Vincent Kultan
15/ Marek Nemec
16/ Mgr. Miroslav Neset
17/ Michal Paška
18/ MUDr. Alexander Slafkovský
19/ Mgr. Eubica Staroňová
20/ Karol Székely
21/ Ľuboš Trizna
22/ Ing. Rudolf Urbanovič
23/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRAVEBLNENÍ:

1/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
2/ MUDr. Alžbeta Smiešna

PRIZVANÍ:

1/ Ing. Mana Gutraiová, prednostka MsÚ
2/ PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP ‚

4/ Ing. Alena Vlčková. vedúca finančného odboru MsU ‚

5/ PhDr. Miroslava Almanová. vedúca odboru vnútornej správy MsU
6/ Mgr. Anna lľanovská. vedůca právneho odboru MsU
7/ Ing. Miloš Bernik. vedúci odboru výstavby MsU
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8/ Ing. Katarína Šuveríková, vedúca odboru ÚR a SP MsÚ
9/ Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru ZP a dopravy MsU

10/ doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva M5U
11/ Mgr. Erika Sabaková. vedúca sociálneho odboru MsU
12/ Ing. Jana Kormaníková. vedúca oddelenia projektového manažmentu MsU
13/ Ing. Soňa Višňovská. vedúca oddelenia marketingu a podnikania MW
14/ Ing. Anežka Makovická. vedúca oddelenia dani a poplatkov MsU
15/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková. vedúca útvaru hlavného architekta MsÚ
16/ Mgr. Zuzana Slauková. riaditeľka ZPS a DSS mesta Liptovský Mikuláš
17/ Mgr. Renč Devečka. riaditeľ Domu kultúry Liptovský Mikuláš
18/ Mgr. Alena Chebeňová. riaditeFka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
19/ Anna Mydliarová, Informačně centrum Liptovský Mikuláš
20/ Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
21/ Ing. Miroslav Uličný, ekonomický námestník riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš
22/ Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zaswpiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor
mesta. Na úvod uviedol, že v rámci programu „Inovácia Žilinského samosprávneho kraja za
rok 20l7‘ prezvali zástupcovia mesta od predsedníčky \7UC Ing. Eriky Jurinovej ďakovný list
za prínos v oblasti inovačného rozvoja kraja — zavedenie uplatnenia dobrovoľníekej práce pri
znižovaní nedoplatkov za komunálny odpad. Dakovný list od predsedničky VUC získalo aj
združenie Zivě námestie. Pripornenul. že mesto sa po trctikrát zapojilo do kampane „Do práce
na bicyklř‘, ktorej organizátorom na území mesta je odbor životného prostredia a dopravy
mestskěho úradu. Liptovský Mikuláš sa umiestnil s počtom tímov 110, počtom účastníkov 389,
celkovým počtom najazdených kilometrov 49 178 km, priemcrom najedného účastníka 126,42
km a ušetrených 14 130 kg oxidu uhličitého na tret‘om mieste za Martinom a Galantou. Za
mimoriadne aktívny prístup pri organizovaní kampane získal pamätný diplom vedúci odboru
životného prostredia a dopravy rnestského úradu Ing. Gabriel Lengyel. Skonštatovnl, že
Liptovský Mikuláš získal na podujatí v pol‘skom rneste Zywiec dve pn‘é miesta. a to konkrétne
Ing. Rudolf Urbanovič v kategórii politik horských oblasti a priareň kávy Aurelica v kategórii
malých a stredných podnikov.

Dalej informoval, že mesto podalo na základe odporúčania mestského zastupiteľstva
trestné oznámenie zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. ktorěho
sa mal dopustiť neznámy páchatef pri uzatváraní skládky tuhého komuná]neho odpadu vo
Veternej Porube. Pripomenul. že Wad pre verejné obstarávanie skontroloval priebeh verejného
obstarávania na uzatvorenie skládky v roku 2014. skonštatoval deväC vážnych pochybeni
(nebolo napríklad vyhlásené žiadne verejné obstarávanie) a mestu uložil pokuty vo výške
približne 13 000 €. Podanie skončilo cez okresnú prokuratúru na okresnorn riaditeľstve
policajného zboru u majora Mgr. Vladimíra Sveca, čo považuje za podivné, ked‘že v minulosti
primátora už dvakrát protiprávne obvinil. Mesto preto požiadalo, aby boIn vec pridelená mému
vyše[rovatel‘ovi. keďže na základe predošlej komunikácie a rozhodnutí Mgr. Sveca je možné
predpokladať, že aj toto trestné oznúmenie bude chcieť ‚.zamiesť pod koberec“.

Uviedol. že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnili Ing. arch. Pavel Bobák. CSc. a MUDr.
Alžbeta Smiešna. Konštatoval. že na začiatku rokovaniaje pritomnch 22 poslancov a mestské
zastupitefstvo je uznášaniaschopné.
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2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČEN[E ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč. PhD., primátor mesta, predložil návrh na voľbu návrhovej komisie, do
ktorej odporučil zvouť poslancov Ing. Mateja Géciho. Ing. Luciu Cukerovú a pána Miľoslava
Burgela. Návrhová komisía v (anito zložení bolajednomvsel‘ne schválená (22 poslancov za).

Za zapisovateľku primátor mesta určil pani Anežku Drbiakovú a za overovateľov
zápisnice poslancov pána Jaroslava Greša a Mgr. Vincenta Kultana.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupiteFstva tak, ako bol uvedený v pozvánke s tým, že navrhol zmeniť poradie bodov: bod
Č. 18 „Návrh na vklad nehnuteFného majetku do kapitálového Fondu spoločnosti Mestský
hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.“ zaradiť ako bod č. 11 a bod č, 16 „Návrh na predaj
prebytoČného majetku. prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami
mesta“ ako bod Č. 12s tým, že důjde k preČíslovaniu všctkých dotknutých bodov.

Inu. Jaroslav ČeFo. poslanec mestského zastupheFstva — predložil návrh na vloženie bodu do
programu. a to ako bod Č. 24 ..Návrh dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku mestského
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znenľ. Podotkol, že v predloženom návrhu
dodatku navrhuje doplnií rokovací poriadok o inštitút poslaneckého prieskumu. ktorý je
významnou súčast‘ou kontrolnej právomoci poslancov a mestský rokovací poriadok ho zatiaF
ncupravu;e. Poslanec alebo skupina poslancov může vykonať poslanecký prieskuni. aby zistili.
ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony a či hospodárenie s verejnými prostľiedkami je s nimi
v súlade. Vykonanim poslaneckého prieskumu může byť poslanec alebo skupina poslancov
poverená mestským zastupiteľstvom alebo na základe písomného oznámenia aspoň deviatich
poslancov adresovaného primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu. Priblížil, že za
predošlý polrok vedenie mestskej organizácie reagovalo na oznam o plánovanom poslaneckom
prieskume v jednom prípade kladne a v druhom záporne. Myslí si, že mestské organizúcie aj
obchodné spoloČnosti. v ktorých má mesto majetkovú účasť. budú vd‘aka tomuto dopinku
vcdieť. ako majú na inštitút poslaneckého prieskumu správne reagovať. Rčzne prípadv aj
v Liptovskom Mikuláši dokazujú. že inštitút poslaneckého prieskumu je opodstatnen
a poukázal na mé samosprávy, ktoré majú poslanecký prieskum zakotvený v rokovacom
poriadku.

lnu. Rudolf Urbanovič. zástupca primátora mesta — uviedol. že niekto iný zrejme bude mať
pripomienku. že inštitút poslaneckého prieskumu je pravdepodobne protiprávny, ale d‘alšou
vecou je, že Ing. Cefo je poslancom dlhé roky a týmto návrhorn sa mohlo zastupiteľstvo
zaoberať v minulosti. ked‘ sa schvaľovali zásadnejšie pripomienky k rokovaciemu poriadku,
napríklad v roku 2011. Vtedy holi taktiež vyvinuté niektoré aktivity vtedajšej opozície, ktorej
bol členom. ale nebolo umožnené ich zapracovať do rokovacieho poriadku. Zdóraznil, že
pokiaľ bude zaradenie poslaneckého prieskumu do rokovacieho poriadku legislatívne možné.
tak sjeho podporou nemá problém.

lnu. Čefo — nepamätá si. že by v roku 2011 vtedajší opoziční poslanci žiadali o poslanecký
prieskum. ale tiež je možné, že práve vtedv nebol prítomný na rokovaní zaswpiteľstva. Svoj

návrh podložil citáciou zákona a z právnej stránky je teda podľa jeho názoru poslanecký
prieskum na komunálnej úrovni možný. Ak mu však bude dokázaný opak, svoj návrh stiahne.
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Mur. Vincent Kultan. poslanec mcstského zastupiteFstva — navrhol vypustlť z programu
rokovania bod .‚Návrh na vklad nehnutel‘ného majetku do kapitálového Fondu spoločnosti
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, as“ a ároveň sa vyjadril. že inFormácie. ktoré
primátor prezentoval v bode „Otvorenje zasadnutia“ by mal radšej prezentovať v bode
..Informácie“. keďže sa neviažu k otvoreniu programu. Požiadal o trojminútovú prestávku pred
hlasovaním o schválení programu rokovania.

lnE. Ján Blcháč. PhD.. primátoľ mesta — podotkol, že Ing. ČeFo nesprávne uviedol. že
v minulom ľoku mu bol umožnený poslanecký prieskum. Nic je to pravda, ked‘že list dostal od
istého zamestnanca. ale nic od riaditeľa VerejnopľospešnÝch služieb. Mesto si následne nechalo
urobiť právnu analýzu, ktorá hovori. že nic je možné takýto postup v zmyste zákona o obecnom
zriadení uplatuiť. To znamená, že tik by bol návrh Ing. Čefa prijatý, dostalo by sa mestské
zastupiteľstvo do protiprávneho stavu. Preto odporučí poslancom, aby nepodporili návrh na
zaradenie tohto bodu do programu rokovania. Poslanecký prieskum nic je podľa právnej
analýzy mesta možný, je však možné, aby sa poslanci v rámci svojho mandátu zúčastňovali
kontrol, ktoré organizuje mesto. Napriklad v bode programu „Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na 11. polrok 2018“ bude prezentovaná kontrola
popravenosti znovuuzatvorenia skládky tuhého komunálneho odpadu. ktorá je na rozdiel od
kompostárne. ktorú chceli poslanci v rámci poslaneckého prieskumu navštíviť. skuwčným
problámom pľc mesto. Zdůraznit. že poslanci můžu požadovať vvsvctlenie od riaditeľov
organizácii. čo im bob ponúknuté. ale nemůžu robit‘ poslanecký prieskum. K vystúpeniu Mgr.
Kultana uviedol. že si vyprosuje, aby mu hovoru. o čom může a o čom nemůže v bode
‚.Otvorenie programu“ informovať. ato aj preto, že Mgr. Kultan a niektorí d‘alší poslanci
zvyknú po bode „lnterpelúeie pos]ancov‘ z rokovacej sály odísť a na nasiedujúcom bode
‚.lnformácie“ už nic sú prítomní. Následne vyhlásil Érojminútovú prestávku.

lnu. Matei Géci. predseda návrhovej komisie — predložil na hlasovanie návrh programu so

zmenami Ing. Blcháča. PhD. — zmenené poradie bodov.

Návrh bol schválený (15 poslancov za. 7 proti, I sa zdržal hlasovania).

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh Mgr. Ku]tana vvpustiť bod Č. 18.

Návrh nebol schválený (9 poslancov za. 11 proti. 2 sa zdržali hlasovania, I nehlasoval).

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh Ing. Čefa zaradiť bod „Návrh dodatku č. Ď
Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení“.

Návrh nebol schválený (9 poslancov za, 10 proĹi, 3 sa zdržali hlasovania, I nehlasovat).

PRO GRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ Voľba návrhovej komisic, určcnie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice

3/ Scbválenie programu rokovania

4/ Odborné stanovisko lilavnébo kontrolóra mcsta k návrhu závcrečného účtu mesta
Liptovský Mikuláš za rok 2017

5/ Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017
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6/ Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
za rok 2017

7/ Plnenie rozpočtu tnformačného centra mesta Liptovský Mikuláš — príspevkovej
oranizácie za rok 2017

8/ Návrh na zmeny rozpočtu mesta LiptovskÝ Mikuláš na rok 21)18 a rok 2019

9/ Návrh na navýšenie schváleného úveru na rekonštrukciu Zimného štadiúna mesta
Liptovský Mikuláš

10/ Výsledky hospodárenia obchodných spoločnosíí, v ktorýeh má mesto LiptovskÝ
Mikuláš majetkovú účast‘, za rok 2017

11/ Návrh na vklad nehnutel‘ného majetku do kapitálového fondu spoločnosti Mestský
hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

12/ Návrh na predaj prebytočného majetku, preneehanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta

13/ Správa o činnosti združeni, v ktorýeh má mesto Liptovský Mikuláš účast‘, za rok
21)17

13/ Sociálna pomoc v mcste Liptovský Mikuláš a informácia O činnosti detskýeh jasu
inštrukčných, informácia o plneni Komunitného plánu soeiálnych služieb

15/ Návrh Všeobecne záviizného nariadenia ViN Č /2018/VZN o podmienkach
pridel‘ovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom

16/ Všeobecne záväzné nariadenie Č. /2018/ViN ktorým sa meni a doplňa ViN Č.
1/201 8/VZN o trhovorn poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhovom mieste — priležitostnú trhi‘ a ambulantn preduj na území mesta
Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

17/ Správa o stave odpadového hospodárstva v pbsobnosti mesta Liptovský Mikuláš
za rok 2017

18/ Správa o prebiehajúcieh súdnyeh sporoch mesta Liptovský Mikuláš

19/ Správa o realizácii projektov z participatívnebo rozpočtu mesta (PTR),
zabezpečovaných prostrednictvom gestorov rozpočtu v roku 2017

20/ lnformatívna správa o postupoeh Mestsk5ch športovýeb zariadení, s.r.o. pri
príprave rekonštrukeie futbalového štadiúna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši

21/ Správa o výsledku kontroly zvercjňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a

faktúr za tovary a služby podl‘a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informáciám — kontrolovaný subjekt Mestský úrad

22/ Návrh Dodatku č. 1 Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolúra mesta
Liptovský Mikuláš

23/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na

11. polrok 2018

24/ lnterpeláeie poslaneov

25/ Informácie

26/ Záver
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4/ ODBORNÉ STANOVISKO IILAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉIIO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MJKULÁŠ ZA ROK 2017

Spľávu predložil PhDr. Jozef Ficdoľ, hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že stanovisko
prekladú v zmvs]e Zákona č. 369/1990 Zb. o obeenom zriadení. Odborné stanovisko bob
vypracované na základe zverejneného návrhu zúverečného účtu mesta za rok 2017 ana základe
hlavnérnu kontrolórovi mestským úradom postúpeneh flnančných a účtovných výkazov.
účtovnej závierky. ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2017 a poznámok
individuálnej účtovnej závierkv. Pri spracovaní stanoviska vyehádzab z posúdenia predloženého
návrhu záverečného účtu mesta za rok 2017 a to z dvoch hFadísk: zákonnosť predloženého
návrhu záverečného účtu za rok 2017 a meLodická správnosť predloženého návrhu záverečného

účtu mesta za rok 2017.
Skonštatoval. že záverečný účet mesta za rok 2017 hol spracovaný v súlade so Zúkonom

Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidláeh územnej samosprávy a je predbožený na
prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. najneskör do
šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. V súbade s vnútornými predpismi mesta bol
návrh spracovaný podfa pravidieb rozpočtového hospodárenia mesta. Pri bode ..Dodržanie
inFormačnej povinnosti zo strany mesta Liptovský Mikuláš“ skonštatoval, že návrh
záverečného účtu bol spristupnený na verejnú diskusiu na úradnej tabuli mestu, vrátane
elektronickej. ato dňa 4. 6,2018. teda v zákonom stanovenej lehote. PodFa z‘kona o obecnom

zriadeni bola dodržaná zákonná povinnost‘ mesta overiť účtovnú závierku audítoront

Z hľadiska mctodickej správnosti obsahuje návrh záverečného účtu ‘šetky povinné náležitosti

uvedené v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o plnení

rozpočtu. bilanciu aktív a pasív, prehl‘ad o stave a vývoji dlhu. prehľad o poskytnutých
dotáciách v členení podl‘a jednotlivých príjemcov. údaje o hospodárení príspevkových

organizůcií v pösobnosti mesta a hodnotenie plnenia jednotlivých programov mesta.
Vdaje o nákladoch a výnosoch pudnikateľskej činnosti a prehFad o poskytnutých

zárukách podľa jednotlivých príjcmcov návrh neobsahuje. pretože podľa vyjadrenia
spracovateľa návrhu mesto v roku 2017 nevykonávalo podnikateFskú činnost‘ a neposkytlo

žiadne záruk. Okrem povinných náležitostí návrh záverečného účtu za rok 2017 obsahuje
inlormúcie o linančnom usporiadaní hospodárcnia mesta vrátanc flnančn ch vztahov. Udaje

o plnení rozpočtu v tabuFkovej časti sú spracované podFa rozpočtovej klasiflkácie v súlade

s opatrením ministerstva tinancií. Výdavky mesta v tabuFkovej časti sú spracované aj podľa

vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Učtovný výsledok hospodárenia mesta za rok 2017 je po zdanení zisk vo výške

I 007 046.81 E. Súhrnný výsledok rozpočtu po zapojení flnančných operáciíje 1137 848.45 E.
Výsledky hospodárenia sú v súlade so zákonnou povinnost‘ou mesta zveFad‘ovať svoj majetok

a riadiť rozpočet tak. aby bol aspoň vyrovnaný. Preverením swvu a vývoja dlhu ku koncu roku

2017 balo zistené. že mesto splňa zákonom stanovené podmienkv. keď celková suma dlhu
ncprekročiba 60% skutočných bežných prUmov a dosiahla úroveň 29.12%. Percento úverovej

zadlženosu k 31. 2. 2017 v porovnaní s rokom 2016 pokleslo o 5,92 pcreentuálnych bodov.

Mesto splňu aj druhú zúkonnú podmienku. ked‘ suma splátok dlhu neprekročila stanovenú

hranicu 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka a dosiahla výšku 7,85%.
Uviedol. že vývoj dlhu mesta je dlhodobo pozitívny.

Upozornil, že dňom 1. 3. 2017 nadobudla účinnosť novela zákona o konkurze a

reštrukturalizácii, ktorá podstatným spósobom upravuje podmienky vyhlásenia osobného

bankrotu dlžníka spočívajúcieh v tom. že sa zbavuje svojieh dlhov na úkor veriteľa. K 31. 5.
2018 mesto eviduje na oddebenineh daní. bytov a na mestskej polícii 86 osobných bankrotov

dlžníkov. kde je suma nedoplatkov 60 545 E. pričom táto suma a počet bankrotov sa neustále

zvyšuje.
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Návrh závcrečnáho účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami 16 Zákona o rozpočtových pravidlách územncj samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa 16 ods. 5 citovaného zákona. Návrh
záverečného účtu mesta za rok 2017 bol v zmysle 9 ods. 2 Zákona o obecnom zriadení a
16 ods. 9 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnen najmcnej na 15
dni spósobom v obci obvyklým. Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2017 a rozpočtové
hospodárenie mesta boll v súlade s 9 ods. 4 Zákona o ohecnorn zriadení a 16 ods. 3 Zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítororn.

Návrh uznesenia k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu záverečného

účtu mesta za rok 2017 je zapracovaný clo spoločného uznesenia v správe ‚.Zúverečný účet
mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017... a prcto odporúča hlasovať k tomuto uzneseniu v rámci
tejto správy.

Ing. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva — rád by pochválil spracovatei‘a správy,
keďže poskytuje dobrý prehfad o vývoji ĺinancií v meste za ostatné roky. Okrem mého si
porovnal predvolebné roky 20)3 a 2017 a upriami) pozomosf na to. ako poslanci poukazujú,
že pri hospodáreni s majetkom mesta je potrebné myslict‘ aj do budúcna a nezadlžovať ďalšie
generácic. Ako bývalý obchodník dobre vie. že najlepšic Sa zarába na zmenách stavu, teda
napríklad pri vÝstavbe a budovaní. keď sa platí za odvedenú prácu — v meste sa to robí
netransparentne. Zaujala ho tabufka Č. 3 zo správy, kde si porovnal prijmy mesta z podiclových

daní medzi rokmí 2013 (7 504 359 €) a 2017 (10 884 978 €). Nárast na podielových daniacb
tak činil 3 380 619 €‚ čo je podľa nebo vysoká suma, ktorá sa móže použif v prospech občanov
mesta a neminúť len v bcžnom rozpočte. V tabuľke č. 4 správy zas poukázal na príjem z dane
z majetku, kde pri porovnaní rokov 2013 a 2017 došlo k nárastu o 354 546 E. Mesto tak spolu
získalo takmcr 4000000€ navyše. V tabuľke Č. 11 správy ho zaujalo, že kým v roku 2013 sa
predal majctok za 93 987 F. tak v rokoch 2015, 2016 a 2017 išlo o majetok vo výške viac ako
2 000 000€- najmfl prcduj pozemku“ a stavieb. Mysli si. že budúce mestské zaswpi(eľstvo už
nebude mať čo predaC a ani kde stavať byty. čo je podľa nebo zložitá a najmä smutná situácia.
Pri vývoji čerpania bežných výdavkov pri porovnaní rokov 2013 a 2017 si všimol nárast o 20%.
čo predstavuje sumu 4 219 357 €.Je to podFa neho veľká suma. ktorá sa minula na bežné
výdavky mesta a rozpočtových organizácií mesta. Myslí si, že v takcjto situácii by holo dobré.
keby sa íinancie odkladali aj na horšie obdobie.

Ľuhoš Trizna. poslanec mestského zastupiteFstva — vyjadrenie Ing. Jozefa Bobáka nepovažuje

za objektívnc, ked‘že pri jednom zo svojich porovnávaní napríklad neuviedol čísla z roku 2014.
l‘aktiež zrejme zabudol na to, že v roku 2014 hlasoval za predaj Domu služieb. Vtedajšie
vedcnie mesta pravdepodobne vybralo zlá firmu, ktorú nemula flnancie a nedokázala zaplatiť.
Považuje preto za zvláštne. že práve Ing. Jozef Bobák kritizuje prcdaj pozemkov.

MUDr. Miroslav Bod‘a. poslanec mesiského zastupitefstva — keby bol Ing Jozef Bobák členom
ekonomickcj kornisie. tak by vedel. že mestský majetok sa vždy predáva za najvyššiu cenu, nic

za najnižšiu a ani za strednú hodnotu.

Inn. Jozef Bobák — potvrdil, že v roku 2014 hlasoval za predaj Domu služieb. ale v tom čase

tam bula podmicnka vyčleniť pre IC mesta 120 metro‘ plochy na 30 rukov bezplatne. Oproti
tomu súčasný stav je taký, že za pätnásf rukov mesto vráti novému majiteľovi bývalého Domu

služieb spüf kúpnu cenu tým. že mu pluti energie. pozemky a nájom za lnformačné centrum.

Toto považuje za nehospodárne nakladanie s majetkom mesta.

lne. Blcháč. PhD. — upozornil, že v roku 2017 sa predal majetok za 2205 487€ a v roku 2013
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za 2 380 282€, čoje ešte vyššia suma a úplne odlišná od tej, ktorú vo svojom vystúpení uviedol
Ing. Jozef Bobák.

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

Mestská zaswpiterstvo predloženÝ návrh schválilo (21 poslancov za, I sa zdržal hlasovania).
Obsah uznesenia bude zahrnutý do uznesenia k záverečnému účtu mesta za ľOk 2017.

Si ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2017

Správu pľedložila Ing. Alena Vlčková. vedúca flnančného odboru mestského úľadu.
Uviedla. že záverečný účet mesta splňa všetky Iegislatívne požiadavky a náležitosti ajeho
členenieje v súlade s Iegislatívou. Bežné príjmy vo výške 23 357 083,83 E, bežné výdavky vo
výške 21 453 678.83 E. rozdielom hol prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 903 405,00 E.
Kapitálové prUnw bolí vo výške 2 205 486,98 E, kapitálové výdavky vo výške 4 057 200,34 E.
rozdielom bol schodok kapitálového rozpočtu vo výške - 1 851 713,36 E. Režné a kapitálové
príjmy holi vo výške 25 562 570.81 E. bežné a kapitálové výdavky vo výške 25 510 879,17 E.
rozdielom bol prebytok vo výško 51 69),64 E. Po zapojení flnančných operách a rozdielov
prflmov a výdajov vo výške 1 086 186.81 € bol celkový zostatok pred očistenim vo výške
1137 878,45 E. Učtovný výsledok hospodárenia tvorili náklady (vrátane dane z prOmu 137,92
E) vo výško 19420 872.78 E. výnosy vo výške 20427919,59 € a výsledkom hospodárenia po
zdanení hol zisk vo výške I 007 046.8 E. Verejnoprospešné služby vvtvorili zisk vo výške
16 438.74 C a lnFormačnú centrum zisk vo výško 76.48 C. Rozdiel na majetku v porovnaní
s rokom 20)6 bol I 054 390.9] E. čo znamená, že bospodúrsky výsledok bol pozitivnv a výška
majetku vzrástla. Z výsledku hospodárenia sa vytúčili nevyčerpané účelovo určené prostricdky
z predchádzajúceho roka a prevod fondu opráv k bytovkám SFRB v celkovoj výške 201 729.34
E. Po tomto usporiadaní je výsledkom hospodárenia prebytok vo výške 936 149,11 E. Priblížila,
že mesto tvorí štyri mimorozpočtové peňažné fondy: Fond na udržiavanie výsledkov projektu
Sportové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity. Fond na prevádzku, údržbu a opravy
nájomneh bytov. rezervný Fond a fond rozvoja bývania.

Režná príjmy boli vo výško plnenia rozpočtu 23 357 083.83 E. z toho mesto
22 353 351.30 E. Ostatné hežné prOmy rozpočtových orgunizácií tvorili 4% celkových bežných
príjmov. So stúpajúcou tendenciou navýšenia podieloveh dani sťvisí aj rasi. legislativnvch
povinností, kam patria doí‘inancovanie originálnych kompetencii v škotstve. navýšenie platov
vo verejnej správe a d‘alšie. Bežné príjmy. či už daňové alebo nedaňové. sa naplňali dobre.
V nasledujúcom roku bude vičší problém s vvmáhanim nedoplatkov kyčli osobným
hankrotom. Z pohľadu kapitálovÝch príjmov sa nerealizovati rekonštrukcia a modernizácia
zimného štadióna. výstavba bytového domu a projekt zbeľu biologicky rozložitel‘ného odpadu

kompostáreň. které sa budú realizovať v roku 2018. Mesto prijato transfer
z environmentálneho fondu na intcnzifkáciu triedeného zberu odpadu. umnančné prostriedky
ERDF a štátneho rozpočtu na ickonštrukciu budovy mestského úradu a kamerový systém
a transfer zo štátneho rozpočtu ..Projekt historicko—kuttúrno—prírodná cesta okolo Tatier — 11.
etapa“ a projekt „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie kriminality“. Uver na rekonštrukciu
a modernizáciu zimného štadióna bol načerpaný vo výške 48 991,20 €a na spoluíinancovanie
..Projekt historicko-kultúrno-prírodnú cesta okolo Tatier — 11. etapa“ vo výške 220 934,73 E.
Všetkv nevyčerpaně dotácie bolí vrátené na ministerstvá. Súčast‘ou správy sú aj prehFady
lnancovania rozpočtových organizácií.

Skonštatovala. že celkové výdavky boli ve výške 26 $69 507.22 E. Režné výdavky
mesta bez spoločností s ručením obmedzeným 11 753 902.36 E. Tak ako rastie objem rozpočtu,
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tak rastú aj bežné výdavky, takže nic je to iba o pribúdajúcich finaneiách, ale aj o potrebe
pokrytia bežných vecí. Rozpočet bol v priebehu roka upravený rozpočtovými zmenami. a to
znížený 092 269€. Uverová zadlženosf klesá. K 31. 12. 2017 tvorila 29.12 % a odhad na rok
2018 je klesajúci. Objem dlhodohých pohľadávok mesta ku koncu roka klesol oproti
rovnakému obdobiu pľedchúdzajúceho roka o 12650.15 € a dosiahol výšku 117 368,79 E
Klesli aj krátkodobé pohľadávkv. a to na úroveň 2 207 950.97 E. Závázky v lehote splatnosti
tvoria predovšetkým záväzky zo štátneho fondu rozvoja bývania. dodávatel‘ské záväzky.
závüzky voči zamestnancov a prijaté preddavkv. leh štruktúra je súčasťou správy.

Súhrnný výsledok rozpočtu po Zapojení finančných operáeií: celkové príjmy vo výške
28 007 385.67 E. celkové výdavky vo výške 26 869 507.22 E. Výsledok hospodárenia prcd
vvsporiadnnim bol I 137 878.15 E. po vvsporiadani 936 149.11 E. Pri zostavovani rozpočtu sa
učakával lepší výsledok. ale ovplyvnili ho neplánované výdavky ako napríklad zvýšené
výdavky a pokuty v súvislosti so skládkou tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube1
oprava mostu na Podbrezinách, do5nancovanie havarijného stavu zúkladnej školy
v Okoličnom.

Mur. Kultan — rád by sa vyjadril k číslam, o ktorých hovoril aj Ing. Jozef Bobák
v predehúdzajúcom bode. Ministerstvo finaneií poskytlo odhad čiastky. ktorú dostane mesto
Liptovský Mikuláš z podielových daní a zároveň odporučilo, aby nebola clo plánovaného
wĺpočtu zahrnutá celá suma a počítalo sa 5 2% rezervou. Mesto však postupovalo ešte
opatrnejšie a umelo do rozpočtu nezapojilo až prihližne 800 000 E. Mesto dosiahlo kladný
hospodársky výsledok 1.1 mihána E. ale do rozpočtu nebolo úmyselne zapojených
spomínanch 800 000 E. o ktorých mesto vedelo. že z ministerstva ĺnancii pridu. prípadne to
aspoň predpokladalo. Chválenic sa dosiahnutými číslami preto považuje za zvláštne. Veľmi
dobre sa totiž darí štáw. nic mestu. Stút posiela mestu každý rok sumu vyššiu približne
o 800 000Ev porovnaní s tým predchádzajúcim. Uviedol sumy za predchádzajúce roky —2013:
7.5 milióna E. 2014: takmer 8 miliónov E. 2015: 8.9 mihána E, 2016: 10,1 mihána E, 2017: 10,9
milióna E. Upozornil, že tento rast nebude nekonečný a prídu slabšie roky. Mesto napriek
rekordným príjmom ‚.prejedťť‘ peniaze svojim defom. Napríklad aj na tomto zasadnutí sa
schvafuje úver za 250 000 E a peniaze si musí mesto požičať na rekonštrukciu ciest. Vedenie
mesta nevie kryť tieto výdavky z vlastných zdrojov a pracuje systémom, že si požičiava peniaze
z viaeerých zdrojov. Hoei sa chváli, že úverovú zadlženost‘ klesá, tieto výdavky bude potrebné
neskór vyrovnat‘. Naprick rekordným príjmom od štátu nevie mesto ušetrif peniaze. Zmijíma
ho. prečo pri prebytku rozpočtu 1.1 mihána E si mesto berle úver 250 000 E na zimný štadián
a neuvoľní radšej tieto flnaneie z vlastných zdrojov. .le to podFa neho len odsúvanie problému
a snaha o to. aby boli k dispozícii ínančné prostriedky‘ okamžite bez zúujmu o to. čo príde
o niekofko rokov.

Upozornil poslanca Ľ. Triznu na nevhodné reagovanie na Ing. Jozefa Bobáka.
Pripomenul. že v predchádzajúcom obdobĺ sa do vercjnej obchodnej sút‘aže na predaj Domu
služieb mohol prihlásiť každý zúujemca a pokiaF splnil podmienky. nemohol byť zo súfaže
vylúčený, tj. vtedajšie vedenie mesta to nemohlo ovplyvniť. Vyjadril poh‘utovanie, že p. Trizna,
resp. poslanci z jeho blízkeho okruhu postup bývalého vedenia mesta kritizujú a obviňujú ho,
že chcelo predať Dom služieb za nízku cenu. ked‘ práve súčasné vedenie ho predalo za oveľa
nevýhodnejších podmienok.

lnu. Blcháč. PhD. —poznamenal, že poslanec Mgr. Kultan ukončil rozpravu \‘eľmi nekorektným
spúsobom. lebo sa nevyjadroval k roku 2017. ale používal osobné invektívy.

Irnz. Oanoezv. PhD. — bol by rád, keby si poslanci zachovali triezvy pohFad na vec bez ohradu
na pohitickú príslušnosť. Treba sa pozrieť do minulosti. ako sa vykrývali veľké investičné akcie

9



ako rekonštrukcia mestskej pešej zóny, ktorá sa dodnes spláca. Nik z vtedajšej opozície
nepripomienkoval, že sa ‚.prejedajú“ peniaze d‘alších generácií, ale holi radí, že sa s tými
prácami začalo. Poukázal napr. aj na to, že zimný štadión sa neobnovoval 45 rokov,
k rekonštrukcii dochádza až teraz. Nic je ekonóm, ale vie, že úrokové sadzby sú v súčasnosti
nižšie ako v minulosti. čoje tiež veľmi dóležitý parameter.

Luboš Trizna — pokiaľ mu Mgr. Kultan preukáže. že kritizoval predošlé vedenie mesta za predaj
Domu služieb. tak sa Mgr. Kultanovi ospravedlní. Nikdy však nič také neurobil. preto zo strany
Mgr. Kultana išlo o zavádzanie a klamstvo. Ohradil sa voči tornu. že niekto teraz upozorňuje,

že sa predáva majetok. ktorý nezostane d‘alšim generáciám, pritorn on robil v minulosti to isté.
Je rád, že sa Dom služieb predal a nie je záťažou pre mesto. Podotkol. že to nebol on, kto na
predvolebnom letáku v roku 2010 sľuboval, že Dom služieb bude opravený z mestských peňazí
a že sa zrekonštruuje zimný štadión. preto odporučil pozrieť sa retrospektívne do minulosti.

Inu. Jozef Bobák — požičanie si flnuncií z mých zdrojov je transparentným spósobom
íinancovania. ale v meste Liptovský Mikuláš sa berú finančně prostržedk netransparentne.

Budúcnosť d‘alších generácií sa zadlžuje tým, že dem prostriedkv nic sú uvedené v d[hu mesta.
hoci ich bude musieť splácať. Primátor sa poučil z roku 2010. ked‘ ho vďaka vysokej

zadlženosti občania vo voľbách nezvolili. Teraz sa prezentuje inForrnácia. že mesto nie je
zadlžené. ale rozumne zmýšrajúci č]ovek pochopí. že požičať si 2 milióny € na opravu ciest
a ďalších 12 miliónov Ev nasledujúcich šiestich rokochje neuvážené a mesto takúto zadlženosť
6nančne nezvládne.

Mur. Kultan — Ing. Ganoczymu pripomenul, že vo svojom vystúpení reagoval na to, ako sa
mesto chváli dosiahnutými výsledkami. o čorn svedčí veta: „Ide o d‘alšiu dobrú správu, ktorá
vypovedá o tom, ako dohliadame na íinuncie mesta a ako sa snažíme s peniazmi nakladať
efektívne a racionálne“. Vo svojom vvsk pen( odóvodnil, prečo si myslí. že čísla sú prikrášlené

a že napriek tomu. že sa mestu rekordne dan. tak sa nemysli na budúcnosť a mesto sa zadLžuje.

lnu. Urbanovič — záveečný účet mestaje o fhktoch a číslnch. nic o politike. ako to predviedol

Mgr. Kultan. Pamätá si, že pri schvaľovaní rozpočtu sa z opatrnosti uvádzajú percentuálne

nižšie prijmy zo štátneho rozpočtu, pretože podielové dane sa móžu zmeniť v závislosti od
vývoja ekonomiky a móžu byť nakoniec odlišné, ako sa predpokladalo. Ako člena vlády ho
potešilo vyjadrenie Mgr. Kultana. ked‘ pochválil štát, čím nepriamo pochválil aj jeho. Na záver

svojho vystúpenia porovnal záverečné účty mesta z rokov 2014 a 207 — prebytok bežného
rozpočtu rok 2014: 1 265 675 E, prebytok bežného rozpočtu rok 2017: I 903 405 E. schodok
kapitálového rozpočtu rok 2014: -3 291 574 E, schodok kapitálového rozpočtu rok 2017:
-l 851 713 E. vÝsledok bežných a kaphálovch príjmov a výdavkov rok 2014: -2025899 E.
vÝsledok bežných a kapitálových prUmov a výdavkov rok 2017: 51 691 E. účtovný výsledok

hospodárenia rok 2014: -681 249 E, účtovný výsledok hospodárenia rok 2017: I 007 046 E.
Tieto čísla sú jasnÝm dókazom toho. ako hospodárili jednotlivé vedenia mesta. Za predošlého
vedenia sa hospodárilo netransparentne. mesto sa nerozvíjalo. Liptov aréna v hodnote 5.5
milióna € bola predaná za 600 000 E. tepelná technológia v hodnote 2,5 milióna E bola predaná
za 1,5 milióna E. V súčasnosti sa mesto zveľaďuje, čoho dókazom bola aj správa

o inventarizácii majetku na predošlom mestskom zastupiteľstve, na základe ktorej mesto v roku

2017 zvel‘adilo majetok o4 milióny E. V rokoch 2011 až 2014 boli občania navyše zaťažovaní

zvyšovaním rniestnych daní a poplatkov (za komunálny odpad o 35%). pričom skládka tuhého
komunálneho odpadu vo Veternej Porube musí byť opät‘ uzatvorenň a to bude stáť d‘alšie

flnancie. Na záver sa pod‘akoval za dosiuhnuté výsledky všetkým pracovníkorn. ktori sa o to

pričinili.
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Irnz. Jozef Bobák — podotkol, že Ing. Urbanovič vo svojorn vystúpení často útočil na Mgr.
Kultana. Zaujalo ho, že Ing. Urbanovič je štátnym taj omníkom ministerstva vnútra a chválí sa
dosiahnutými výsledkami. pričom práve pod tento rezort spadá nevyšetrená vražda novinára,
ktorá vyvolala protesty po celom Slovensku. Ing. Urbanovič vo svojom vystúpení porovnával
dve neporovnateľné veci a to roky 2014 a 201 7. kým on vo svoj om prispevku zámeme
porovnával predvolebné roky 2013 a 2017.

M2r. Ľubica Staroňová. poslankvňa mestského zastupiteľstva — pripomenula. že pred štyrmi
rokmi bob obdobie šetrenia verejných flnancii — rozpočtové pravidbá boli odlišné a samospráva
nemata k dispozícii až toVko financii na investície a rozvoj, ako je tomu v súčasnosti.

Mzr. Kuítan — spomenul zosnulého poslanca Ing. Dušan Vinčura, ktorý v čase svojho pósobenia
v mestskom zastupiteľstve označoval vyjadrenia Ing. Urbanoviča za bezobsažné.

1nz. Blcháč. PhD. — upozornil Mgr. Kultana, aby si odpustil osobné invektivy.

Inc. Ján Bonko. zástupca primátora mesta — vrátil sa k problému predaja Liptov arény, ktorá
bola postavená v dobe, ked‘ bol primátorem prvý raz Ing. Blcháč, PhD.. kým nasledujúce
vedenie na čele s primátorom MUDr. Slafkovským arénu predalo skrytým spósobom.

lnt. Urbanovič — zvykol si na invektívy Mgr. Kuttana. ktoré sú rovnakě ako aj v predošlých
rokoch, keď si poslanci museli vypečuť rózne nadávky. Je to prejav jeho nesLušnosti

a agresivity. S Ing. Vinčurom mal veľmi dobré vzťahy a on by si určíte neprial, aby sa vjeho
mene vyjadroval Mgr. Kultan. V reakcii na vystúpenie Mgr. Staroňovej uviedol, že najhoršie
obdobie pre samosprávy boli roky 2008 až 2010, keď v dósledku ekonomickej krízy podielové
dane rapídne klesali.

Inu. Blcháč. PhD. — reagoval na Mgr. Kultana. ktorý sa vyjadril, že vedenie mesta ..prejedá“
peniaze d‘alších generácií. Tieto fnancie boli pritom použité na rekonštrukciu kultúrnych
domov. športovch zariadení. mestského úradu či podporu röznvch aktivit občanov. Keby malo
mesto k dispozícii flnancie v objeme 10 rniliónov E, o ktoré predošlé vedenie prišlo pri predaji
Liptov arény, tepelného hospodárstva, Bytového podniku a ďalších objektov, tak by malo
dostatek peňazí na opravu komunikácií a nemuselo by rozmýšľat‘, z akých peňazí ich opraviť.

K vyjadreniu Ing. Jozefa Bobáka, že vďaka zadlženosti mesta primátor Ing. Blcháč
v roku 2010 nebol opätovne zvolený, uviedol, že všetci občania Liptovského Mikuláša dnes už
poznajú vedia, ako to bob v roku 2010. Nešlo o zadlženosť alebo ině kauzy, ale o niečo celkem
mé. Výsledkom po zmene vedenia mesta boli nehorázne sprenevery peňazí. ktoré musí súčasné
vedenie naprávať. Mestu sav súčasnosti dan, získava prostriedk z fondov. jeho majetok rastie,
občania sú spokojní. teda podľa neho je hospodárskv výsledok dobrý a poďakoval všetkým,
ktorí sa oto zaslúžili. Vyjadril presvedčenie, že aj rok 2018 bude podobne úspešný. že toto
vedenie vie s peniazmi narábať zodpovedne avie do mesta dostať aj vel‘a mých prostriedkov.

ako tých. které sú automaticky prideľované ze štátu.

In. Géci — dal návrh, aby sa o uzneseni hlasovalo ako o celku.

Návrh Ing. Géciho bol jednomyseľne schválený (19 poslancov za).

Inc. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celek.

Mestské zastupiteUstve návrh schválilo (15 poslancov za, 4 sa zdržali hlasovania). Uznesenie

bole prijaté pod číslom 10/2018. Obsah uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.
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6/ SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA VEREJNOPROSPEŠNÝCH
SLUŽIEB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2017

Správu predložil Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Vercjnoprospešných služieb. Uviedol, že
Verejnoprospešné služby realizovali úlohy určené rámcovou zmluvou a zrnluvou o spósobe
zberu. prepravy a zneškodňovania odpadov pre rok 2017 a k 31. 12. 2017 dosiahli nasledujúce
výsledky: výnosy 4 608 008,61 E, náklady 4 591 570,14 E a celkový kladný výsledok
hospodárenia 16438,47 E.

Ina. Bonko — s potešcnim möže konštatovať. že VPS dosiahli pozitívny hospodársky výsledok,
ktorý mohol byť ešte výraznejší, keby bola pripravená lepšia legislatíva vo veci organizácie
zodpovednosti výrobcov. Zle nastavený zákon mal dosah na hospodársky výsledok. Upozornil
na graf moditlovaného hospodárskeho výsledku, v ktorom je ukázané, aké výsledky boli
dosiahnuté, keby mesto v súčasnosti prevádzkovalo skládku tuhého komunálneho odpadu,
ktorú malo možnosť využívať predošlé vedenie mesta do roku 2014. V tomto prípade nebola
využitá jedinečná možnosť, ked‘ mohla byť VPS posi]nená personálne aj strojovo. Sůčasné
vedenie mesta dokázalo aj napriek nevýhode zabezpečiť viaceré strojně zariadenia. Veľkú
pozornosť v správe venuje vedenie VPS výške zárobku zamestnancov, pričorn VPS sa stávajú
zaujímavým zamestnávateFom s priememým zárobkorn necelých 800 E. čo predstavuje
medziročný nárast o 7,81%. Podotkol. že sa tak deje v nadvaznosti na nárast produktivity práce

o 8.4%. Nejde teda o žindne žiue na dlh. ale zarobené peniaze sú rozdelené v prospech
zamestnancov. čoje aj motto vedenia mesta: tí. klon vytvárajú hodnoty, si zaslúžia, aby dostali
adekvátnu odmenu. Ďalej zvýraznil najdóležitejšie činnosti VPS ako vývoz komunálneho
odpadu, vývoz separovaného odpadu, vývoz zeleného odpadu, ale predovšetkým opravy
vozoviek a chodnikov (Vrbická ul., Moyzesova uL., Kemi ul., Gaštanová ul., Hrušková ul.,
Starohorského uL., Ul. 1. mája), zabezpečenie údržby a obnovy informačných zariadcni
a mnohé ďalšic. Podotkol, že súčasné vedenie VPS zmenilo štýl práce ana rozdiel od
predchádzajúceho vedenia sa organizácia riadi odborne technicky aj finančne.

Ing. Jozef Bobák — pod‘akoval za dobre spracovanú a podrobnú správu. Zaujali ho dve
skutočnosti. Prvá, že v roku 2017 bol zakúpený dochádzkový systém za 7 702 E. pričom by rád
‘edel. od akej spoločnosti bol zakúpený a aké funkcie poskytuje. Ceny dochádzkových
systémov pne 150 ľudí sa nepohybujú na takejto úrovni a cena zakúpeného systému je podľa
jeho názoru vysoká, pničom aj systémy, ktoré pracujú s odtlačkami prstov, sú lacnejšie. Ako
druhá skutočnosť ho zaujalo, že Liptov aréna je podľa vyjadrení vedenia mesta predaná istej
spoločnosti. avšak v predloženej správe je uvedené, že od roku 2014 je prenajatá spoločnosti
Tatry mountain resons, a. s. Požiadal teda zástupcov vedenia mesta, aby sa pri svojich
vyjadreniach držaLi skutočného stavu a nezavádzali verejnosť.

Mar. Kultan — zdöraznil. že Liptov aréna je prenajatá a pokiaľ bude mať mesto záujem, móže
si ju kedykoľvek z tohto prenájmu zobrat‘.

Ľ. Trizna — podotkol, že v minulosti mal stretnutie s MUDr. Slafkovskýrn ohľadom Liptov

arény, ktorá je sice prenajatá a nic predaná. avšak s tým, že aby si mesto mohlo arénu zobrať
späť, musia súhlasiť obidve strany. Vyzval preto súčasných opozičných poslancov, aby uviedli,
za akú sumu napokon spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. ziska Liptov arénu.

Ing. Bonko — poukázal na rafinovanost‘ nájomnej zmluvy. v zmysle ktorej je nájomná cena
určitou kúpnou cenou s tým, že v rámci nájmu musia VPS vykonávať reviziu elektrických
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zariadení. RaRnovanosť sa skrýva v tom, že príjrny z nájmu sa vracajú nazad a najmá v tom, že
ide o nezvratný proces. Liptov arénu už mesto späť nezíska, preto je už aj z mestského majetku
vyňatá.

Michal Paška. poslanec mestskébo zaslupite]‘stva — pod‘akoval praeovníkom VPS za jdi
dennodennú prácu a podotkol. že s nástuporn nového vedúceho strediska mtcstnych

komunikúcii a verejných priestranstiev p. Daubnera sa efektivita a pružnosť práce v porovnaní
s minulým rokom zvýšila. Požiadal. aby sa pokračovalo v agende zvvšovania platov
zamestnancov. keďže na trhu práce je vefký dopyt po vodičoch z povolania a móže sa stať, že
zamestnancov VPS preplatia súkrotuné [irmy sumou vyššou o 100 — 150 E mesačne. Za
takýchto skúsených zamcstnancov, ktorí rozumejú svojej agende,je vefmi t‘ažké nájsť náhradu,
ak nie nemožné. Na záver svojho vystúpenia pod‘akoval za prehľadnost‘ informácii
o techniekom stave vozidiel. Upozornil však, že mnohé vozidlá sů staršie ako tridsať rokov aje
potrebné techniku obnovovať. Bol by rád, keby sa najstaršie vozidlú (napríklad multikára,
plošina pre elektrikárov) nahradili, aj vzhľadom na dobrý hospodársky výsledok mesta. novými
vozidlami.

lnu. Čefo — komunikujú s ním občania rnestskej časti Podbreziny. ktori ho požiadali. aby na
mestskom zastupitefstve vyjadril leh nespokojnosť s prácou VPS. Možno žiadostiam M. Pašku
VPS vyhovejú okarnžhe a niektoré veei sa urobia dobre. ale chodníky a cesty sú v zlom stave
a starostlivosť o zeleň či detské ihriskáje slabá.

Mzr. Kultan — zaujalo ho vyjadrenie M. Pašku, že elektrikári VPS opravujú verejné osveÉlenie.
Upozornil, že verejné osvetlenie nic je mestské, ale vlastní ho firma HN.M.O.S., u.s.a nemusí
mať teda starosť o opravy osvetlenia. Zároveň vyjadril obavy o to, či mesto ešte niekedy bude
opilť vlastnit‘ verejné osvetlenie.

L. Trizna — podporu návrh M. Pašku ohfadom výmeny vysokozdvižnej plošiny pre
elektrikúrov. Dal návrh vedeniu VPS. aby si urobili prieskum, aké financie sa investovali do
servisu vozidla a či by nebolo výhodnejšie zobrať si lízing na nákup nového vozidla.

1n. Bkháč. PhD. — požiadal poslancov, aby si pred svojím vystúpením vždy overili informácie

a naštudovali si problematiku Liptov arény a verejného osvetlenia. Zmluva so spoločnosťou

FIN.M.O.S.. as. bola dohodnutá v rokoch 2007 a 2008 a podľa nej mali údržbu a opravy
osvetlenia vykonávať zamestnanci lrmy. Nasledujúce vedenie mesta systém zmenilo do takého
štádia, že verejné osvetlenie patrí firme FIN.M.O.S., as., ale údržbu a opravy robia elektrikári

VPS. Mesto sa bude snažiť nájsť flnančné rezervy na zakúpenie plošiny pre elektrikárov. aj
spornínanej multikáry. Súčasné vedenie mesta sa sflažf o postupná modernizdciu vozového

parku.
V súvislosti s Liptov arénou navrhol predkladateľovi správy. aby upravil znenie textu,

ktoré hovorí o tom. že Liptov aréna je v nájme a bol namiesto toho uvedený presný názov

zrnluvy. Vyjadril sa. že ide len o formálny prenújom. Liptov aréna je sice na liste vlastníctva
mesta. ale už nic je v účtovníctve. Liptov aréna mula byť po správnosti predaná za 5 mil. €‚ ale
namiesto toho bolu darovaná súkromnej spoločnosti. Vyzval preto Mgr. Kultana, aby
nezavádzal verejnost‘.

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

Mestské zastupiÉeľstvo návrh schválilo (17 poslancov za, proti 4 sa zdržali hlasovania).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 41/2018. Obsah uzncseniaje prílohou tejto zápisnice.
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7/ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIÁ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2017- INFORMAČNÉ CENTRUM

Správu predložila Bc Jana Piatková. riaditel‘ka Informačného centra. Podotkla, že
Informačné centrum ukončilo rok 2017 v hlavnej činnosti s vyrovnaným hospodárskym
vs]edkom a vo vcdľajšej hospodárskej činnosti so ziskom 76.48 E. Nakoľko Informačné
centrum v roku 2017 získalo mimoriadnu dotáciu na [inancovanie prevádzkových nákladov
a marketingu od Krajskej organizácie cestovného ruchu Zilinského turistického kraja vo výške
10000€, bole mestu vrátených 7442.45 E.

lnformačné centrum v roku 2017 zaviedlo viaccro noviniek. ktoré sú podrobnc uvedené
v predloženej správe. Všetky aktivky sú pripravované tak, aby vytvorili ucelenú. jasne
zumeranú a ľahko rozpoznatel‘nú ponuku. Jedna z týchto linii má názov ..Sakrálne pamiatky
Liptovského Mikulášr. lnFormačnérnu centru sa v spolupráci s miestnymi cirkevnými úradmi
podarilo spristupniť na účel tunstLckých prehliadok Kostel sv. Mikuláša, evanjelický kostel
a tiež inovovať prehliadku synagógy. Boli vytvorené propagačné materiály a predovšeUým
audiosprievodca, čím je umožnené, že turisti móžu absolvovať prehliadky v ktorúkorvck dobu
prevádzky (polovicajúna — polovica septembra) a bez potreby účasti spricvodcu. Zároveň sa
pokračuje v budovaní smart zóny v historickom centre mesta a prevádzkovanf bezplatnej wifl
zóny naNámestí osloboditeľov, v synagóge a evanjelickom kostole, vd‘aka čomu si návštevníci
móžu stiahnuť aplikáciu s audiosprievodcom. Smart zóna umožňuje vyhl‘adať turistické
inlbrmácie a zároveň využívať clektronickú navigáciu kjednotlivým atrakciúm.

Prc jednu z hlavných cierových skupin návštevníkov. kterými sú rodiny s deťmi (50%
všetkých návštevnikov), bol vytvorený balík 15-tich aktivit s podtitulom „Dobrodružstvá
s Mikulášom“. Dalším uceleným balíkem služieb sú tematické prehliadkové trasy po meste So
sprievodcom pod názvorn ..Liptovsk Mikuláš sedemkrát muk“, který je ponúkan celoročne.
V minulom roku belo zabezpečených 60 prehliadok. z kterých bob 35 bezplatných a 25
komerčnÝch.

Informačné centrum ďalcj rozvíja tému jánošíkovskej tradície, produkt „12 naj
historického centra“ a vytvárajú sa tiež inovúcie týkajúce sa Hája-Nicovó. Každoročne sa
usporadúvajú odborné konYerencic cestovného ruchu. v ktorých sa nastavuje stratégia pre
nasledujúce obdobie.

V roku 2017 bole v rámci marketingových aktivit vydaných šesť druhov propagačných
materiálov v troch róznychjazykoch.

imz. Géci — z pozície predsedu komisie cestovného ruchu a podnikania poďakoval za odvedenú
prácu Bc. Piatkovej, ked‘že jej prínos pre rozvoj cestovného ruchu na Liptove je výrazný.

M. Paška — činnost‘ Informačného centra sleduje dosť podrobne a tiež poďakoval všetkým jeho
pracovníkom za odvedenú prácu. Propagačné materiály považuje za veľmi dohrc spracované.

1n. Ganoczy. PhD. — činnost lnformačného centra sleduje už približne dvadsat‘ rokov a vidí
obrovský posun v porovnaní s minulosťou. Netýka sa to len informačných materiálov, ked‘že
činnost‘ Informačného centra je oveFa širšia. Upozornil na skutočnosť. že prevádzku
lnformačného centra v roku 2017 navštívilo pnbližne 54000 klientov a tiež. že náklady na
marketing vo výške 25 000 € sú spolovice financované z dotácie Oblastnej organizácie
cestovného ruchu región Liptov. Reakciou na pripomienky niektorých poslancov. ktorí
kritizujú umiestnenie lnformačného centra a drahé platby za nájom. sít štatistikv, ktoré hovoria
o vysokej návštevnosti s tým, že peniaze sa nickoFkonůsobne vrátia tak, že návštevnici vvužijú
ubytovanie, stravovanie a mé služby.
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Ing. Jozef Bobák — je rád, že poslanci po štyroch rokoch uznali prínos Bc. Piatkovej
a pripomenul, že v tom čase bob vypísané výberové konunie a vyzeralo to tak, že Be. Piatková
bude v pozíeii riaditeľky lnformačného centra nahradená niekým mým. Proti tomuto kroku
protestoval a teraz sa ukazuje. aká důležitá je jej práca. K vyjadreniu Ing. Ganoczyho, PhD.
podotkol, že kritizoval predaj Domu služieb, keď sa kúpna cena Domu služieb o niekoľko rokov
vráti majitefovi v podobe prenájmu budovy a parkoviska. ale nekritizoval umiestnenie
lnformačného centra.

Lnu. Gunoczv. PhD. — upozornil. že Ing . .Jozef Bobák kritizoval cenu prenájmu priestorov
Informačného centra. čo si může skontrolovať na zázname.

lnu. Blcháč. PhD. — uviedol. že Informačná centrum pracuje na vysokej úrovni ajeho činnost‘
si pochvaľujú aj delegácie z partnerských miest. Financie poskytnuté na podporu lnťormačného
centra považuje za dobre investované.

Ing. Géci — predbožil nu hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mcstské zastupitel‘stvo návrh schválilo (21 poslancov za, I nehlasoval). Uznesenie bob
prijaté pod čísbom 42/2018. Obsah uznesenia je pribohou tejto zápisnice.

8/ NÁVRH NA ZMENY ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MJKULÁŠ
NA ROK 2018

Správu predložiba Ing. Alena Vlčková. vedúca flnančného odboru mestskébo úradu.
Uviedla. že predkladá sedem návrhov na zmenv rozpočtu. pričom prvé štyri sa týkajú presunu
rozpočtových prosu icdkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov.

Prvá rozpočtová zmena sa deje z důvodu ukončcnia stavebných prác objektu
prekládkovej stanice komunálneho odpadu II. etapa — západná strana, presunom kapitálového
transferu zo sanácie prekládkovej stanice vchodnej strany. Druhou rozpočtovou zmenou je
navýšenie položky z důvodu priprav projektových dokurnentácií a príprav územných
a stavebných povolení na rekonštrukciu sebváíených miestnych komunikácií, chodníkov
a parkovísk v mestských čustiach. Treťou rozpočtovou zmenou je navýšenie rinančných
prostriedkov, ktoré budú slúžiť na skompletizovanie projektu výmeny okien a dverí na objekte
Materskej školy Agátová. Stvrtá rozpočtová zmenu má slúžiť na označenie osvetlenia
priechodu pre chodcov z důvodu zvýšenia bezpečnosti na priechode v mestskej časti
Podbreziny.

Piata rozpočtová zmena sa viaže k schválcniu žiadosti o Finančný príspevok v rámci
projektu podpory obnovy hokejovej infraštruktúry na „Rekonštrukcia mládežníckych šatní
v objekte Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši“. Projekt bol schválený zo strany
Slovenského zväzu ľudového hokeja, pričom spoluúčasť zo strany mesta predstavuje 10 000 E.

Rozpočtové zmeny číslo 6 a 7 sa týkajú žiadosti o posktnutie nenávratného finančného
príspevku pre projekt .‚Novostavba komunitného centru v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci
..Operačného programu Uudské zdroje 2014 — 2020“. pričom rozpočtové zmenv zahňajú
zabezpečenie povinného spoluGnancovania zo strany mesta vo výške minimálne 5%.

Mar. Kultan — pri rozpočtových zmenách 2, 3. a 4 sa sťahujú flnancie z nákupu vÝpočtovej
techniky. pričom spolu ideo sumu 45 000€, Bob by vhodné uviesť do důvodovej správy. prečo
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k tomuto kroku došlo. Nepochybuje o tom, že predkladateľka poskytne vysvetlenie, ale boto by
vhodné uviesť ho už priamo do správy, lebo v opačnom prípade sa poslanci móžu iba
domnievat‘, prečo k tornu došlo.

lne. Čefo — urniestnenie inteligentnej svetelnej križovatky pri vjazde na sídlisko Podbreziny
považuje za najhoršie možné riešenie a za obyvateľov síd]iska tento návrh jednoznačne
odrnieta.

lnE. Alena Vlčková. vedúca Rnančného odboru rnestského úradu — reagovala na vstúpenie Mgr.
Kultana s tým. že úspory v kapitálovÝch výdavkoch sa mali póvodne investovať do
elektronizácie. ale bob potrebné reagovať na vzniknuté požiadavky. ktoré sú akútne.

miz. Blcháč. PhD. — od roku 2015 sa ohradorn križovatky pri vjazde na sídlisko Podbreziny
spravilo veľa práce. Bola vypracovaná štúdia, prepočty vyťaženosti, dopravné prieskurny,
uskutoěnili sa rokovania So Zilinskýrn samosprávnvm krajorn a Slovenskou správou ciest.
Z odborných analýz vyplýva, že okružnú križovatku nie je ľahké realizovať a zároveň nerieši
dopravnú situáciu. Tú rieši práve inteligentná sveteiná križovatka. Odborníci na dopravu jasne
uviedli, že práve toto riešenie ako jediné pornóže križovatke do doby, kým nebude realizovaná
prekládka železničnej trate. Po jej prekládke dójde k celkovej zmene pomerov a bude
k dispozícii nová cesta zo sídliska Podbreziny po súčasnorn telese železničnej trate.

miz. Géci — dal návrh. aby sa o uznesení hlasovalo ako o celku.

Návrh Ing. Géciho nebol schválený (16 poslancov za, 4 proti. 1 sa zdržal hlasovania. I
nehlasoval).

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

— body 1. alt. — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (22 poslancov za);
— bod III/I — bez zrneny — návrh schválený jednornyserne (22 poslancov za);
— bod 111/2 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (22 poslancov za);
— bod 111/3 — bez zmeny — návrh schválený jednomyseFne (22 poslancov za);
— bod 111/4 — bez zmeny — návrh schválený (15 za, 2 proti, 5 sa zdržali hlasovania);
— bod 111/5 — bez zrnenv — návrh schválený (20 za, 2 sa zdržali hlasovania);
— bod III/ó — bez zmeny — návrh schválený (21 poslancov za. 1 nehlasoval);
— bod III/l — bez zmeny — návrh schválený jednornvseľne (22 poslancov za).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslom 43/2018. Obsah uznesenia je prílohou
tejto zápisnice.

9/ NÁVRH NA NAVÝŠENIE SCFIVÁLENÉHO ÚVERU NA REKONŠTRUKCIU
ZIMNÉHO ŠTADIÓNA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložila Ing. Alena Vlčková, vedúca flnančného odboru mestského úradu. Na
základe výsledkov verejného obstarávania vznikla potreba doflnancovania investičnej akcie
rekonštrukcie a modernizácie zimného štadióna. Na spoluflnancovanie bol schválený úver zo
Všeobecnej úverovej banky. a. s. vo výške 400 000€, ktorý sav roku 2017 načerpal vo výške
48 99 1,20 E. V rozpočte mestaje schválené Rnancovanie z vlastných zdrojov v sume 100 000
E. Schválená dotácia v objeme 1,5 mil. E na rekonštrukciu a modernizáciu zimného štadióna už
bola pripísaná na účet mesta. Navýšené náklady vyčíslené na základe výsledkov verejného
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obstarávania budú slúžiť na realizovanie zabezpečovacieho systému — turnikety (102 000 E),
elektrickej požiarnej inštalácie — sever (24 000 E), elektroinštalácie pre objekt S0301
rekonštrukcia severnej tribúny (30 000 E), objektu snežnej jamy (63 640 E), rekonštmkcie
ľadovej plochy (26 160 E) a požiarneho rozvodu —južná tribúna (4200 E). Bez realizácie týchto
prác by objekt zimného štadióna po prvej etape rekonštrukcie nemohol byť uvedený do
prevádzkv a čiastočne skolaudovaný.

Podľa priloženej indikatívnej ponuk VUB, a. s. na navÝšenie už existujúceho úveru
banka ponúkla kombinované flnancovanie úveru zo zdrojov EIB a z vlastných zdrojov banky
za zvýhodnený úrok 029%. Aj úver vo výške 400 000 E. pri ktorom bol pövodne schválený
vyšší úrok, bude napokon hodnotený zvýhodneným úrokom. Banka vyšla v ústrety mestu ako
dobrému klientovi. Financie sú zarezervované ZO zdrojov EIB, pokiaľ by to neprešlo pri ďalšom
schvaľovaní alebo d‘alšich indikatívnych ponukách, percento úroku by porástlo, ak by bol úver
financovaný zo zdrojov banky.

MEr. Kultan — zaujala ho schvaľovacia čast‘ návrhu na uznesenie, v ktorej sa uvádza, že mestské
zastupiteľstvo schvaľuje „navýšenie už existujúceho bankového úveru (zmluva o
termínovanorn úvere Č. 782/20171UZ ) vo VUB o sumu 250 000 eur, za zvýhodnených
podmienok podľa indikatívnej ponuky VUB a. s.“. Spýtnl sa predkladateVky. či sa sledovali aj
ponuky mých bánk a či daná ponuka je najvýhodnejšia. Predložil pozmeňovací návrh na nové
znenie daného bodu uznesenia. ato v zneni: ‚.navýšenie už ‚existuj úceho bankového úveru
(zmluva o terminovanom úvere Č. 782/2017/liZ ) vo VUB o sumu 250 000 eur, za
zvýhodnených podmienok podfa indikatívnej ponuky VUB a. S. ZO dňa 4. 6. 2018“.

M2r. Staroňovú — chýba jej rekapitulácia celého prípadu. Nerozumie, ako je možné. že chýba
250 000 € na elektroinštalačné práce. keď bol dopredu vypracovaný projekt rekonštrukcie
Požiadala o odpoved‘ predkladateľku, prípadne zástupcu hokejového klubu.

1n. Lucia Cukerová. poslankyňa mestského zastupiteFstva — uviedla, že hokejový klub nemá
s investíciou nič spoločné, ale investorom je mesto. Prvá etapa rekonštrukcie bola hodnotená
ako jeden požiarny celok aje potrebné, aby boli v rámci nej vykonané činnosti, ktoré pövodný
rozpočet vo výške 1 950 000 E nepokrýval (preložka plynu, preložka NN kábla, vybudovanie
snežnej jamy). V prípade, že by tielo veci neboli dofinancované, nemohol by byť zimný štadión
po prvej etape (sevemá trihúna. strecha) skolaudovaný a prevádzkvschopný.

Inu. Čefo — aj po tomto vysvetlení považuje celý postup za maximálny amaterizmus.

lnu. Blcháč. PhD. — pripomenul, že poslanci boli pozvaní na odhalenic pamätnej tabule pri
príležitosti začiatku rekonštrukcie. Trvaio tri roky, kým bob možné niečo so štadiónom urobiť.
Od mája 2015 do mája 2018 sa takmer dennodenne pracovalo na tom, aby mohol byť štadión
po dlhých päťdesiatich rokoch zrekonštruovaný. Podo[kol, že súčasné vedenie na rozdiel od
predchádzajúceho nesrubovalo, že dójde k rekonštľukcii zimného štadióna. Mesto Liptovský
Mikuláš dostalo na rozdiel od mých samospráv, ktoré získali po 1 mil. E. vyššiu sumu, ato 1,5
mil. €. Tri roky trvalo, kým mesto prekonalo všetky úskalia — menila sa legislatíva, do procesu
vstúpil Protimonopolný úrad. Mesto s ním bojovalo tri a pol mesiaca. čo je ešte krátka doba

v porovnaní s tým, že napríklad mestu Michalovce to trvalo až rok. Dalej uviedol, že
v projektovej dokumentácii boji zahrnuté všetky položky. ktoré mala obsahovat‘. Rekonštrukcia

sa deje na viac etáp, od zaČiatku prvej etapy rekonštrukcie uplynul približne rnesiac a má byť

ukončená v polovici októbra. A vtedy prebehne aj kolaudácia prvej etapy. V čase vyhlásenia
súťaže ešte mesto nemalo vedomosť o tom. ktoré etapy rekonštrukcie sa budú realizovat‘

a pövodný úver vo výške 400 000 € bol schválený ešte v roku 2017 a odvtedy nebol dövod sa
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tejto veci venovať. Aby mohla byť podpísaná zrnluva aj na druhů etapu rekonštrukcie, je
potrebné toto navýšenie úveru schváliť. Verí, že po ukončení rekonštrukcie bude na štadióne
kvalitnejšie prostredie a aj hokeju sa bude lepšie dariť.

Ing. Lucia Cukerová — prihlásila sa o slovo mimo rokovacieho poriadku. t.j. po skončení
rozpravy a po skončení záverečného slova primátora mesta.

JEL. Blcháč. PhD. — dal hlasovať o udelcní slova poslankyni Ing. Lucii Cukerovej mimo
rokovacicho poriadku.

Mestské zastupiteľstvo s udelením slova poslankyni Ing. Lucii Cukerovej súhlasilo (20
poslancov za, 2 nehlasovali).

Ing. Lucia Cukerová — stiah]a svoju žiadosť o vvstúpeme.

Ing. Géci — predložil na hlasovanie pozmeňovaci návrh poslanca Mgr. Kultana na úpravu
schvaľovacej časti návrhu uznesenia v znení: ‚.navýšenie už existujúceho bankového úveru
(zmluva o termínovanom úvere Č. 782/2017/UZ) vo VUB o sumu 250 000 eur, za
zvýhodnených podmienok podľa indikatívnej ponuky VUB a. s. zo dňa 4. 6.2018“.

Pozmeňovací návrh bol schválený (14 poslancov za, 8 proti).

lnu. Géci — prcdložil na hlasovanie návrh uznesenia so schválenou zmenou.

Mcstské zastupiteľstvo návrh s vvššie uvedenou úpravou schválilo (6 poslancov za. 2 proti,
3 sa zdržali hlasovania. 1 nehlasoval). Uzncsenie boto pri jaté pod Číslom 44/2018. Obsah
uzneseniaje prilohou tejto zápisnice.

10/ VÝSLEDKY IIOSPODÁRENIA OBCIIODNÝCH SPOLOČNOSTÍ,
V KTORÝCH MÁ MESTO MAJETKOVÚ ŮČASt, ZA ROK 2017

Správu prcdiožil Ing. Ján Bonko, zástupca primátora mesta. Priblížil. že správa hola
pľerokovaná na Iinančnej komisii a že mesto má majctkovú účasť v nasledujúcich obchodných
spoločnostiach: FIN. MOS., a. s., LVS, a .s.. ML-tK 32. a. s., Tranoscius, a. s., LMT. a .s.
a Televízia Liptov, a. s. Uviedol, že jednotlivé hospodárske výsledky sú uvedené
v predloženom materiáli. Taktiež aj podiel mesta na základnom imaní, podiel mesta na
hlasovacích právach a mená členov orgánov spoločností.

Za jediné negatívum považuje horší hospodársky výsledok MHK 32,3. s., a preto je ako
príloha uvedené aj hospodárenie ostatných klubov hokejovcj extraligy (záväzky, vlastné
imanie, výsledok hospodárenia). V prípade. že nebude vedieť odpovedať na niektoré
predložené otázky, nakofko nic je členom riadiacich ani kontrolných orgánov spoločností,
požiada ich zástupcov o vypracovanie písomnej odpovede.

Mur. Anna Dvorščáková. poslankvňa mestského zastupiteľstva — vyjadrila sa k fungovaniu
TetevíZie Liptov. a. 5.. ktorá má horši hospodársky výsledok v porovnaní s predošlým rokom
a zaujima ju. čím bol spösobený. Jej náklady Zároveň vzrástti o takmer 10000 €. Taktiež
požiadala, aby bola do správy doplnená skutočnosť. že do 28. 11. 2017 bol v predstavenstve
MHK32. a. s. aj primátor Ing. Ján Blcháč. PhD. Hospodárskv v-csledok v roku 2016 bol -19 891
E. kým v roku 2017 až -170 360 E. Porovnávala si náklady za oba roky, pričom zistila. že
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náklady v roku 2017 vzrástli o viac ako 200 000 E, čo považuje za výrazný nárast. Na mnohých
predošlých zastupiteľstvách sa často diskutovalo o podpore klubu, aj o výraznej flnančnej
pomoci, avšak hospodárske výsledky sú neuspokojivé. Zaujíma ju preto, aké opatrenia boli
urobené a či sa neuvažuje o nejakom radikálnejšom kroku.

MUDr. Boďa —je členem dozorncj rady Televízie Lipwv a rovnaků otázku, akú položila Mgr.
Dvorščáková. dal on riaditeľke televizie. Dostal uspokojivú odpoveď. ato s vysvetlenim. že na
to. aby mohla byť televízia zaradená do vysielania Magic belo. potrebné poskytnúť približne
4 000 € a približne rovnaká suma bola použitá aj na inováciu techniky.

lnu. Čefo — najväčší problém. ako väčšina poslancov. vidí v mestskom hokejovom klube. Mgr.
Dvorščáková sa podl‘a neho vyjadrila ešW mierne, keď povedala, že výsledky sú neuspokojivé.
Podľa neho sú veľrni zlé. Už na predošlom mestskom zastupiteľstve pritom požadoval rovnaké
informácie ako teraz Mgr. Dvorščáková — či sa plánujů personálne zmeny v klube a aké je
riešenie situáeie. Ako poslanca mcstského zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši ho nezaujíma,
ako vedú hokejové kluby súkromnici v ostatných mestáeh, ked‘ len Liptovský Mikuláš a Zilina
sú mestskými klubmi. Aj v Liptovskom Mikuláši mohli viesť klub súkromníci, ale je to
neschopnosť vedenia mesta, že nedokázalo túto situáciu vyriešiť. Mesto chce hrať najvyššiu
hokejovú súťaž a operuje tým, že z flnancií sa bude dotovať aj mládežnícky a žiacky hokej. aby
deti nepodlichali drogám a pod. Vůbec sa pritom neinvestuje do ciest a parkovisk, teda
s výnimkou volebného roka. Mestský hokejový klub preto považuje za drahú hračku, hoci je
rád, že sa bude rekonštruovať zimný štadión. Ale nic za takých netransparentných okolností.
ako to robí vedenie mesta.

1n. Blcháč. PhD. — vyzval Ing. Če. aby vysvetlil nctransparentné okolnosti rekonšuukcie
zimného štadióna a aby ich zverejnil.

Mim Kultan — každá z uvedených spoločností má svoje špeciFikum. Myslí si, že Televízia
Liptov má málo zamestnancov ajcj hospodárenie nieje také, aké by malo byť. V společnosti
Tranoscius, fl. s. má mesto jednu akciu, ktorú získalo kvůli prezentácii. Postavenie spoločnosti
LVS, a. s. je špeciflcké a nikto od nej nemůže očakávat‘. aby tvorila zisk fl nieje preto až také
podstatné. či je v zisku 10000 E. alcbo v strate 0 000 6. pretože jej prvoradou úlohou je
prinášat‘ kvalitné služby. V správe sa uvúdza. že ..najvüčši prmnosje od společností s najvvšším
obratom LVS. a. s., LMT. a s, a FIN. M.O.S.. a. s.“ a tlež. že ..dividendy od týchto společností
priniesli pre mesto dodatečný kapitál v sume 163 680,11 € (od společnosti UVIT. a. s.)“. Spýtal
sa preto predkladateľa, či to znamená. že všetky dividendy pochádzali od společnosti LMT. a.
s. Myslí si totiž, že v spoločnosti FIN. M.O.S.. u. s. nakupuje mesto ..béčkové‘ akcie. ktoré sú
podFa jeho názoru bezcenné. V taburke s prehl‘adom účtovných hospodárskych výsledkov za
roky 2014—2017 sa pri spoločnosti FIN. M.O.S.. a. s. uvádzajú nasledovné výsledky —2014:
-213 929€, 2015: -44 303 E, 2016:22 134 E, 2017: 10655€. Mesto sachváli. že spoločnosťje
v zisku a ziskava znej dividendy, ale je v nej vložené kompletné verejné osvetlenie a nic je
jasne uvedené, v akej sume boli dividendy od společnosti FIN. M.O.S., a. s.

Následne sa spýtal, či spoločnosť MUK 32, a. s.je prí kladem efektívneho hospodárenia
mesta. V roku 2014 bob vlastné imanie kladné, kým teraz je to strata približne -170 000 E
a záväzky sú na úrovni 400 000€. Rád by vedel, či sú poslanci ochotní každé dva alebo tri roky
odsúhlasiť státisíce eur, aby sa základné imanie klubu zakaždým zdvihlo. Takto sa to pritom
robí už dvadsaí rokov. Je nonsens. aby sa do spoločnosti vkladala orná půda. Zaujíma ho. ako

mohli zástupcovia mesta dopustiť. aby sa klub dostal do takejto situácie a pripomenul tiež. že
v minulosti predložená správa o hospodárcni klubu bela hanbou a viac zakrývala akc
ukazovala. Je katastrofou. ako vvzurajú hospodárske výsledky klubov najvyššej hokejovej
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sťit‘aže. no ako poslancov mestského zastupiteľstva ieh má zaujímať najmä fungovanie

mestského klubu. Myslí si, že spoločnosť takto d‘alej fungovať nemóže a súčasné vedenie mesta

za štyri roky dosiahlo to, že irnanie klubu spadlo zO € na -170 000 € a záväzky narástli na
400 000 E. Poprosil generálneho riaditeľa LVS, a. s., aby poslancov ubezpečil, že spoločnosť
myslí na to, že v roku 2021 alebo 2022 bude potrebné prehodnocovať úvery, pľetože Sa

v súčasnosti splácajú pomalšie. ako by sa mali.
Pripomenul. že zastupiteFstvo je kritizované za to. aký model schválilo v prípade LMT.

a. s.. ked‘ sa prenajalo tepelné hospodárstvo, ktoré bytovému podniku prinášalo značné zisky,
na dvadsať rokov. Z tohto prenájmu hrozili veľké riziká — mesto by napríklad nemalo dostatok
flnancií na to, aby zobralo spoločnosf do vlastných rúk. Preto bol vymyslený model, že mesto
má 20%-ný podiel na zisku spoločnosti. čo ročne do rozpočtu prináša vine ako 160 000 E.
Prenájom bol nešťastný, ale niektorí pľítomní by si muli uvedomiť, že týmto krokom sa podarilo
zachránif aspoň niečo.

Mur. Miroslav Neset, poslance mestského zastupiteFstva — zastupiteľstvo má teraz možnosť
zachrániť hokejový klub, ale Mgr. Kultan má k tornu pripornienky, hoci tvrdí, že sa to takto
robí už dvadsať rokov. Bol by preto rád, aby sa poslanecký klub, ktorého je Mgr. Kultan
predsedom, vyjadril. či chce v Liptovskom Mikuláši hokej zachránit‘ alebo nic. V prípade, ak
sa zruší seniorské mužstvo, padne s ním aj juniorka a dorast a v tom prípade bude nový štadión
nevyužitý.

lnu. Jozef Bobák — reagoval na vystúpenie Mgr. Kulwna. Tepelné hospodárstvo prinášalo na
základe prcnůjmu určeného súčasným vedením mesta. ktoré ho prenajalo na dvadsať rokov.
ročne len 60 0006, kým terazje táto suma 160 000€. Kehy k tomuto prenájmu, proti ktorému
protestoval a s primátorom Ing. Blcháčom, PhD. polemizoval, nedošlo, bol by dosiatok flnaneií
na podporu šporw. Pripomenul. že do roku 2006 prinášalo tepelné hospodárstvo 20 000 000 Sk
a v roku 2007 po navýšení eien za plyn 14000000 Sk.

Mur. Kultan — pripomenul Mgr. Nesetovi, že chce, aby deti hrali hokej, ale súčasné vedenie
klubu na základe predložených hospodárskych výsledkov zrejme nechce. aby sa v meste hral
hokej.

Inu. Urbanovič — mrzí ho. že sa okolo športu robí politika. Pohybuje sa v športe celý život a
špon v rneste vníma citlivo. Každý by si mal vyskúšať stáf na čele klubu a potom by mohol
mať relevantné pripomienkv. nic len politické. On sám bol dva roky pľezidentom futbalového
klubu a vie. čo všetko to prináša. Je to ťažká robota. pričom v rneste Liptovský Mikuláš sa
peniaze nehľadajú Vahko. pretože chýba silný investor alebo podnikatel‘ský subjekt. ktorÝ by
pomáhal šponu. Je radosť mať podniky ako SCP v Ružomberku, kde mesto dáva 150 000€ na
fuLbal a pár tisíc eur na basketbal. Rešpektie názor poslancov. ktori však niektoré veci
ohľadom činnosti športových klubov nepoznajú. Kto pracoval v športe, uvedomí si. že
v predošlej sezóne mali hokejisti veľké množstvo zranených hráčov a bob potrebné ich
nahradif novými, aby mal vöbec kto hrať, pričom aj tí zranení naďalej dostávali nejuká 5nancie.
Sú to obrovské, avšak nepredvídaterné náklady. Hokejový klub ani raz nebol v zisku. Dokonea
ani v roku 2014. ktorý spomínal Mgr. Kultan — výsledok hospodárenia bola strata -70 000 E
a v mínuse bob aj vlastné imanie. Hrala sa pritom druhá najvyššia sůťaž. Kým nevstúpi do

klubu strategický partner, tak klub bude aj d‘alšie roky zakaždým v mínuse. Treba si prefo

položif tllozoRckú otázku, či mesto chce alebo nechce podporovať šport. Ak mesto chce
podporovať šport. tak musí spraviť aj krok, ktorými sa asunujú s[rat. Nerobí sa to pritom
prvýkrát. Pripomenul. že mestské zastupiteľstvo v roku 2016 odsúhlasilo. aby klub hral

v najvvššej súťaži a odkúpil licenciu. Chceli spraviť radosf fanúšikom a tiež deťom. aby mali
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v hokejistoch vzory. Pripomenul. že svojím pričinením získal od Úradu vlády SR 60 000€ pre
Hokejové talenty na nákup výstroje v rámci prevencie kriminality. Vyzval. aby podobným
spósobom postupovali aj ostatní poslanci, ktorí majú určite viacerých známych spomedzi
podnikateľov a můžu tak prispieť na hokej. Podotkol, že hospodárske výsledky klubu nic sú až
také zlé a porovnal ich s výsledkami klubu MsHK Zilina, ktorý je taktiež stopercentne mestský
a dosiahol ešte o 10000 E horšie výsledky. Následne prečítal vvjadrenie z denníka Sport zo 6.
6. 2018. v ktorom český hokejový agent Tomáš Krejčí zastupujúci viacerých hráčov
pósobiacich v žilinskom klube povedal: ..Problémy neboli pod Dubňom len s hradením výplat
načas. Keď bývalé vedenie chcelo byť také pedantné. malo zabezpečiť hrúčom aspoň hokejky.
Nastali aj siwácie, že si hokejisti sami kupovali časti výstroja. alebo si ich požičiavali od
spoluhrúčov. Jeden hráč hru! vyše dvoch mesiacov so zlomenÝmi špičkami na oboeh
korčuliach. navyše používal svoje vlastné nohavice či štulpnei V Liptovskom Mikuláši sa
takéto banálne problémy nevyskytli a mesto chce, aby ho hokejisti reprezentovali a robili mu
dobré meno. Na záver podotkol. že mestské zastupiteľstvo sa může rozhodnúť aj tak, že už
nechce hokej podporovať.

Mgr. Kultan — reagoval na vystúpenie Ing. Urbanoviča. Pripomenul. že ked‘ sa schvaFoval
vstup do extraligy. zaznela informácia. že od mesta sa požaduje zvýšenie príspevku o 100 000
E. pričom zv šok flnancií bude pokrytý zo súkromných zdrojov. Teraz je však klub v mínuse
600 000 E. Nikto nepovedal. že nechce v Liptovskom Mikuláši hokej. aleje potľebné vvchádzať
z toho, na čo mesto má. Nic je správny postup. že sado hokejového klubu vkladá orná půda.

lnu. Čefo — pamatá si na pilu ásťminútové vystúpenie jedného mladého poslanca. ktorý povedal.
že pokiaF ešte raz príde hokejový klub so žiadosťou o navýšenie flnancií. tak už tento krok
nepodporí. Preto ho bude zaujímať. ako lenz tento poslanec zahlasuje. Podotkol, že vzory sa
tvoria nielen vďaka Lomu. či hrá klub nGjvyššiu súťaž. ale je to o celkovoiu správaní sa hrúčov.
Je podstatné. aby napríklad nechodili po večeroch konzumovat‘ alkohol, čo ľudia vidia

a pľekáža im to.

Mur. Dvorščáková — schodok hospodárskeho výsledku -170000€ vznikol na základe toho, že
klub mal v roku 2017 veľké náklady — viac ako 884 000€. Určite v tom teda boli aj mé důvody,
ako len to, že niektorí hráči bolí zranení. A práve tieto důvody chcú poslanci počut‘. Finaneie
na podporu hokeja sa neustále navyšujú a keď sa hokejový klub uchúdzal o extraligu, tak sa
prehlásilo. že si nájdu sponzorov. ktori poknjú ďalšie výdavky. Predpokladá. že je potrebný
prichod sponzora s veľk m objemom Ínancii.

MUDľ. Oldřich Drahovzal. poslanec mestského zasttipiteľstva — flnancovanie šponu je
náročné. pokiaf to robí mesto. Osobne sa o tom presvedčil pri vstupe do orgánov klubu. ked‘
zistil. že ziskaťod sponzorov 50000 či 100 000 €je vcľký problém. Skutočnosť je taká. že nic

je možné dodržiavať rozpočet. pretože všetko sa počas sezóny mení — hráči sa zranili, prišiel
nový tréner, ktorí si dotiahol svojich hráčov, vypadol jeden z důležitých sponzorov. Myslí si
však, že strata nic je až taká obrovská a hokej treba podporiť.

Ing. Urbanovič — Mgr. Kultan kritizoval, že sa zle hospodári. Nevie však, prečo zlý manažment
nekritizoval v rokoch 2013 a 2014, ked‘ sa hrala dokonca nižšia súťaž. Následne uviedol
výsledky za dané roky — 2013: vlastné imanie -89 000 E. 2014: vlastné imanie -79 000 E.
Uviedol. že Mgr. Kultan klame a zavádza verejnosť. Dovolí si tvrdíť, že na Slovensku nebudú
hokejové a Futbalové kluby v najvyššej sút‘aži nikdy ziskové. Bez ohUadu na to. či za nimi bude
stát‘ súkromník alebo mesto. Preto si zastupiteľstvo musí odpovedať na otázku. či chce dať
mladým možnost‘ realizovať sa. Ako športovec však bude vždy hlasovat‘ za podporu športu.
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Inu. Blcháč. PhD. — poprosil o vyjadrenie Ing. Štefana Kurica, prezidenta hokejového klubu.

Ing. Štefan Kurie. predseda predstavenstva MHK 32 Liptovský Mikuláš — prija] kritiku od Mgr.
Kultana $ tým, že ako poslanec má právo požadovat‘ vysvetlenie, prečo sa vytvorila strata.
Dorast ajuniorka stoja klub 83 000 € za sezónu. Odmeny hráčov seniorského tírnu, doprava
a nákup výstroja stoja 567 000€. Spolu to predstavuje približne 650 000€, ktoré sú nevyhnutné
na to, aby sa hrala najvyššia súťaž. Dalšie náklady klubu vznikajú v súvislosti s tým. že klub
má svojich zamestnancov a tiež 5 ostatnými službami. História nepozná taký stav. akÝ sa
minulú sezónu v klube udiah ked‘ až jedenásť hráčov malo zranenia. Týchto hráčov bob
potrebné nahradiť ďalšírni. čím vznikli nové náklady. Do funkcie nastúpil približne pred rokom.
pričom sám obišiel desiatky sponzorov. Podarilo sa získať 260 000 €‚ čo je približne o 20 000
€ viac ako rok predtm. Nic je však možné od drobných sponzorov nahradiť výpadok v podobe
odchodu spobočnosti Eltek (výpadok 80 000 €). Mnohé slovenské aj zahraničné firmy necbcú
flnančne prispieť, napriek tornu, že v regióne podnikajú a vytvárajú zisk. Zlé výkony odradili
fanúšikov. Klub počítal z predaja vstupeniek so sumou 104 000 E, v skutočnosti to bob 51 000
E. Spósobené to bob najmä zlou výkonnosťou. množstvom zranení, ale tiež nevyhovujúcirn
prostredím na štadióne. K poznárnke, aké opatrenia klub prijme, aby sa taká výrazná strata
v ďalšej sezóne neopakovala, uviedol, že bude výrazne znížený rozpočet na odmeny hráčov
a budú v maximálnej rniere využívaní odchovanci klubu. Pokiaľ si to nevyžiadajú okolnosti,
nebudú do družstva angažovat‘ cudzích hráčov. ktorých výkonnosť v predošlej sezóne
nczodpovedala vynaloženým financiám. Zároveň sa znižia odmeny aj v prípade zamestnancov
klubu: on osobne sa vzdal odmeny od mája a po odchode Ivana Droppu do Banskej Bystrice
nebude obsadená funkcia generálneho manažéra. Manažérske práva prevezmú tréneri, čo
považuje za provizórny režim. ktoré si daná situácia vyžaduje. Očakáva mierne navýšenie
v podobe získaných íinancii od sponzorov, no zároveň uviedol, že významné firmy v regióne
ako IKEA a Tatry Mountain Resorts nechcú zástupcov klubu ani prijať na slretnutie a pomócť
športu. Klub očakáva vyššie príjmy aj zo strany riadiaceho orgánu súfaže Pro-I-Iokeja ato
v súvislosti 50 vstupom dvoch maďarských klubov do súfaže. PodotkoL že v minulej sezóne
boli vynaložené väčšie finančné prostriedky na nákup výstroje. ktoráje naďalej vo vlastníctve
klubu uložená v skladových priestoroch. Tým pádom dójde v nasledujúcej sezóno v tomto
smere k úsporo. proto očakáva, že strata v rozpočte na plánovanej úrovni 750 000 € bude
minimálna — možno půjde o 20 000 E. Zdůraznil, že nikto v klube nemíňa pcniaze zbytočne.

lnt. Blcháč. PhD. — spýtal sa poslancov. či chcú dosiahnuť to, aby bota v meste Liptovský
Mikuláš zrušená extraliga na nasledujúcu sezónu. Požiadal poslancov, aby sa odosobnili a pri
svojej kritike vynechali hokej, ktorý má v rneste dlhoročnú tradíciu. Nic je spokojný 50

všetkým, čo sa doje v hokejovom klube, ale poslanci pred dvomi rokmi rozhodli o tom, že
mesto využije príležitosť a odkúpi licenciu od Piešťan. Klub sa síce v predchádzajúcich dvoch
sezónach potácal, ale stále má možnosť sa zlepšovať a vedenie mesta má vízie smerom do
budúcnosti. Vyzval poslancov. že ak vedia o nejakom investorovi, ktorý by mal záujem klub
odkúpiť, tak majú s týmto návrhorn prísť a mesto mu akcie predá. Podotkol. že pozná skupinu
ľudi. ktorá má záujem po rekonštrukcii štadióna vstúpiť do hokeja.

Uviedol. že v roku 2004 bola strata klubu 120000€. v sezóne 200512006 zas 110000
E. Vtedy mesto tiež muselo tieto stratv vyrovnať. Podotkol. že hokej musí mať vždy kto
organizovat‘ (pod‘akoval za manažérsku prácu Ing. Kurica), pozerať (verí. že na
zrekonštruovanom štadióne bude divácky záujem lepší). hrat‘ (klub má 80% vlastnýeh
odchovancov) a platiť (ven, že zastupiteľstvo hokej v moste podrží). Na záver sa opätovne
pod‘akoval za prácu Ing. Kuncovi a odovzdal mu Pamätnú medailu a Pamätný list mesta
Liptovský Mikuláš.
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Na záver požiadai o slovo Ing. Marián Lesanský, generálny riaditeľ LVS, a.s. Primátor
mesta mu so súhlasom mestského zastupiteFstva slovo udelil.

In. Marián Lesanský. enerálny riaditeľ LVS. a.s — doslovná citácia vystúpenia:

„Vážený pán primátor, vážení páni viceprimátori, vážené paní poslankyne. vážení páni
poslanci. vážení hostia. v prvom rade by sum Vám chce! pod‘akovať za rnožnosť vystúpiť na
rokovaní Vášho mestskáho zastupitcľstva. Z programu je zrejmé. že by som mal byť čo
najstručnejši. Moje vystúpenie som si dovolil rozdeliť na dve časti. V prvej budem reagovať na
otvorený list bývalých čienov predstavenstva a dozomej rady LVS, a. s., ktorý sa Vám s veFkou
pravdepodobnosťou dostal do rúk pred zasadnutím Valného zhromaždenia LVS koncom rnája.

Autori listu Vás informovali, že LipÉovskcj vodárenskej spoiočnosti boli spät‘ na účet zaslané
finančně prostnedky, které uhradila na základe neoprávnenej faktúry pred desiatimi rokmi.
Túto inFormáciu móžem potvrdiť. LVS. a. s., s vyšetrovateľmi ako poškodená strana pine
spolupracovala a prostredníctvom svojho právneho zástupcu aj požadovala vrátenie peňazí.
Finančně prostriedky sú zatiaľ na separátnom Účte, pretože prípad dosiaľ nic je právopiatne
uzavretý. Dalšie faktúry spominané v liste sú v súčasnej dohe predmetom vyšetrovania a L\S.
a. s.,je opätovne pine súčinná s príslušnými orgánmi.

Co sa týka zamestnávania na pozíciách. ktoré nikdy neexistovali a už opilť neeXistujú, by
sum rád uviedol nasledovné: vo viacerých vodárenských spoiočnostiach je bežná Funkcia
sekretariátu dozornej rady a predstavenstva ako trvalej organizačne zložky. Z loktu pohfadu
sa zamestnanie jednej osoby na pomerne krátke časové obdobie nezdá ako plytvanie peňazí, už
aj v kontexte predchádzajúceho textu otvoreného listu, kde sa autori pýtajú: „Ako potom
kontrolovala dozorná rada chod společnosti?“ Bez ľudi ve vnútri společnosti to úplne nejde.
Aspoň do času, kým sa čienovia orgánov dostatočne nezorientujú, respektíve nenastavia
kontrolně mechanizmy, takpovediac na svoj obraz.

Co sa týka informácie o obsadení postu poraden generálneho riaditel‘a osobou. ktorá
podpisovala zmluvy s LD Obnova. móžeme uviesť len toFko. že nieje pravdivá. V otvorenom
liste sa rovnako píše — citujem: .‚Akcionárom doporučujeme tiež podrobne sa pozrieť na ceny.
za ktoré sa buduje a opravuje vodovod dnes a aká bula cena v minulosti. Viacerí z nás bolí
upozornení. že cena sa oproti rokem 2011-2014 zdvihla e viac ako 100%. V prípade. že to tak
naozaj je.je nutné preveriť. či úcto náklady sú oprávnené.“

Predpokladáme, že auori majú na mysli predovšetkým akcie realizované externými firmami
a nic viastným STMC. Tu by sme vedeli odpovedať pemerne krátko: nic je to tak a náklady,
které LVS, a. s., platí svojim dodávateľom, sú eprávnené. Tieto slová podupnem viacerými
argumentami:

- Ziadna oprava sa nikdy nevykonáva dvakrát úplne rovnako, preto nic je možné naozaj
hodnuverne porovnať to isté s tým istým — ak chcete, nemóžeme miešať jablká
s hruškami. Rozdiely sú v dlžke trasy, použitých materiálech. spätných úpravách, stave
póvodného potrubia, križevania s mými inžinierskvmi sieťami, počte pripojok,
traťových uzávcrov a podobne.

- Približne 70% opráv za pos]edného 3.5 roka realizovali totožné fimw ako v rokoch 2011

—2014, ked‘ v tom období zrealizovali všetkých 100% bczvýkopových prác. Do súťaží
sme okrem nich vždy pozvali společnosti, které v regióne Liptova pósobia. respektíve

aktívne našu spoločnosf oslovili so záujmom predložiť ponuku.
- Zhotoviteľ sa vždy vyberal minimálne z troch ponúk, pričom vždy išlo o společnosti,

které väčšinu prác boli schopné vykonat‘ vlastrou technológiou a vlastnými

pracovní kmi
- Rozsah. zmysluplnosť aj cenová náročnost‘ predmetnch akcií bela vyhodnocovaná aj

extemÝm stavebným dozorom a autorizovaným inžinierom (firmou. s kterou LVS úzko
spolupracovala aj v rokoch 2011 -2014) na prelomc rokov 2017 — 2018 a zo záverov
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citujeme: „Vzhľadom na veľké výhody bezvýkopovej metódy a zároveň zníženie
linančných nákladov voči klasickým metódam odporúčame aj v budúcnosti pokračovať
pri opravách vodovodov v cestách a spevnených plochách touto metódou.“

- Ani vjednom prípade jednotková cena za meter neprekročila hodnotu benchmark-u
stanoveného autoritami SR (MZP. resp. MPaRV).

Ak by som chcel byť demagogický, alebo aspoň zlomyscľný, vedel by som pomerne
jednoducho dokázať, že ceny, za ktoré si obdobné služby nakupovala LVS v rokoch 2011 —

2014. vzrástli v rámci týchto 4 rokov až o 300% - aj takéto rozdiely sa nachádzajú medzi
jednotlivými cenami. To by som ale miešal jablká s hruškami.

Toľko o opravách. Co sa týka predraženia nových vodovodov o viac ako sto percent, na čo
boli autori listu vraj upozorneni. vieme len skonštatovať. že ani majetkové, ani investičně
oddelenie nemá vedomosť. že by sa za posledného 3.5 roka v rámci LVS. a. s.. zrealizoval
nejak nový vodovodný systém. Ale ak moji kolegovia nicčo opomenuli, poprosím. posktnite
mi o tom informáciu.

Autori otvoreného listu sa dotýkajú aj zmlúv so spoločnosťou Liptovské Družstvo Obnova.
S predmetným subjektom je LVS, a. s., aktuálne v troch súdnych sporoch. V jednoduchosti je
ich možné rozdeliť nasledovne:

- Súdny sporo platnosti. respektíve neplatnosti zmlúv (tzv. určovacia žaloba).
- Súdny sporo priamu škodu G. j. o škodu, ktorá vznikla LD Obnova v čase od podpisu

zmlúv do času jej vypovedania, respektive odmietnutie plnenia zo strany LVS, a. s).
- Súdny spor o uhradenie ušlého zisku.

Ani vjcdnom z týchto súdnych sporov nic je doteraz právoplatne rozhodnuté. Určovacia
žaloba sa nachádza na krajskom súde, zvyšné dva spory sú aktuálne prerušené na okresnom
súde. S autormi listu sa vieme v plnej miere stotožniť v názore, že LVS. a. s., z týchto sporov
hrozia nemalé škody. Aj to je jeden z dóvodov. prečo by malo byť zúujmom LVS. a. s., mať
čo najlepšie právne zastúpenie. pretože prehra v spore. ktorého výška aj s prislušenstvom
presahuje základné imanic spoločnosu. by mala pre spoločnosť Fatálne dósledky.

[VS. a. s., už raz spor ohľadne platnosti zmlúv vyhrala. ked‘ krajský súd rozhodol
o neplatnosti zmlúv a bola aj vyplatená odmena právnemu zástupcovi (v roku 2014). Najvyšší
súd ale rozsudok zrušil. a tak sa pojcdnáva odznovu.

Aktuálny advokát má v porovnaní s advokátom z uplynulého obdobia pre ten istý prípad
uzavreú zrnluvu lak, že v prípade plného úspechu budc jeho odmena cca polovičná v porovnaní
s odmenou už vyplatenou predchúdzajúcemu advokátovi. Za zmienku ticž stojí, že na odmenu
si bude rnusieť počkať. až kým Najvyšší súd nerozhodne o dovolaní, respektive uplynie lehota
na možnosť dovolanie podať. Tak sa vylučuje možnosť, že by sme prípadne za tú istú kauzu
platili napríklad aj tretíkrát. ‚

Autori rovnako píšu o odrnene advokátovi vo výške 400-tisíc eur. Ano, predstavenstvo sa
spoločne s dozornou radou zaoberalo zmluvou, kde sa táto suma vyskytovala. Je však potrebné
na tomto mieste upozorniť. že išlo o konečnú sumu (odmenu) v prípade plného úspechu,
vrátane prípadného zastupovania pred európskymi inštitúeiami. Pokial‘ b‘ súčasné vedenie
spoločnosti zobralo ako vzorová zmluvu tú, kiorů podpísalo bývalé prcdstavenstvo spoločnosti
s bývalým advokátom a len vymenilo predmet sporu. už k dnešnému dňu by mol advokát
vyplatené vyše pol milióna eura v prípade plného úspechu by bola jeho odmena v miliónoch.

Keď už sa zaoberáme témou súčasného advokáta. autori listu vyzývajú akcionárov. aby
prcvenli, či má advokát zastupujúci LVS, a. s.. v sporoch s LD Obnova uzatvorenú vefmi
lukrativnu zmluvu na paušálnu odmenu a o koľko sa zdvihli náklady za právne služby
v posledných rokoch. Odpoveď je prostá. Ziadna paušálna zmluva neexistuje a náklady na
externé právne služby klesli. O dóvode som hovoril pred chvíľou. Odmeny súčasného advokáta
sú výrazne nižšie ako predchádzajúceho.

Spor s LD Obnova patrí aj k hodnoteniu aktuálncj situácie v spoločnosti a bude s veľkou
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pravdcpodobnosFou zasahovať ešte ncjaký čas aj do budúcnosti. Preto je asi dobrým odrazovým
mostíkom od listu bývalých štatutárov a členov dozornej rady LVS, a. s., do súčasnosti.

Budem sa snažit‘ oboznámiť Vás prioritne s informáciami, ktoré nemáte možnost‘ nájsť vo
výročných správach zverejnených našej web stránke, respektíve tými, ktoré považujeme za
prioritné alebo aspoň hodné Vašej pozornosti.

LVS. a. s., je trvalo v zisku a ekonomické výsledky sú dobré. Zisk dokonca mierne rastie
a posledné dva roky sme dosiahli už aj zisk účtovný po započítaní odloženej dane. Priebežne
rastú aj mzdy. čoje podmienené jednak zmenou legislatívneho prostredia, napríklad v súvislosti
s rastom minimálnej mzdy, zvýšením príplatkov za eez víkendy a sviatkv, nárastom
odmien za pohotovosť. ale aj snahou manažmentu o spravodlivé ohodnotcnie zames(nancov
a hlavnc zastabilizovanie perspektivnych pracovnikov.

To všetko pri stabilnej cene vodného a stočného. ktorá sa O kontinuálnom náraste v rokoch
2010 až 2013 od roku 2014 zastabilizovala. ak nebcrieme do úvahy krátku ..epizódu“
s dvojzložkovou cenou vody. keď nám URSO najprv cenu iniciatívne upravil a následne vrátil
do póvodnej podoby.

Tieto výsledky bob možné dosiahnuť hlavne vd‘aka optimalizúcií nákladov. Podarilo sa nám
dosiahnuť pomerne výhodné ceny elektrickej energie. ked‘ sme tendrovali prakticky len rnaržu
dodávatera. Výsledkom bola úspora takmer 5%. Uspešní sme boli aj pri výberc dodávateFa
flokulantov. kde sme dokázali udržať cenovú úroveň spred 5-tich rokov napriek významne
stúpajúcim cenám ropy ako vstupnej komodity.

Z pohl‘adu cash-flow smc si výrazne pomohli zriadením konsígnačnáho skladu, máme
aktuálne tovar rádovo v desaťtisícoch eur. ktorý máme v prípade potreby k dispozícii, ale
platíme zaň až po jeho využití.

Nemalou pomocou v ekonomickej oblasti bola aj reštrukturalizácia úverov v hodnote viac
ako 5 miliónov eur, kde následne úroková micra klesla z priemerných 2,348 % na 0,85 %, čo

predstavuje desaťtisíce ročne — v prvých rokoch viac ako 80 000 — takže mesačná úspora je
vyššia. ako napríklad všetka mzda vyplatená asistentke predsedu dozornej rady počas jej celého
zamestnaneckého pomeru. Výška úroku kontokorentného úveru klesla z 2,8 na 1 % pri nulovom
poplatku za nečerpame. Vzhl‘adom na výrazné zlepšenie cash—How sme tento produkt nemuseli
dosiaľ vyskúšať.

Samostatnou kapitolou, na ktorú si dovolíme byť priam hrdí, je významný nárost tržieb
nášho strediska stavebno-montážnych činností. Za posledné dva roky prišlo k nárastu tržieb
Fakturovaných mimo LVS, a. s., z 186 000 na 850 500 a pre rok 2018 už máme dnes
zazmluvnené. respektíve dojednané práce vo výške za viac ako 800 000 eur.

Ďalšími opatreniami k zvyšovaniu efektivity práce bob zjednodušenie a súčasne
zefektívnenie obehu niektorých dokurnentov. prom sa dnes už v značnej miere využiva
elektronická forma. Vznamne pokročil monitoring vozidicl. Zmodernizoval sa aj
dochádzkovÝ systém. aj keď toto opatrenie bulo do určitej micry vyvolaná aj umožnenim

vybraným zamestnancom využivat pružnÝ pracovný čas.
Kde nemöžeme byť spokojní, je čerpanie. respektive získavanie prostriedkov z fondov

Európskej únie. Tu si však dovolím povedať, že to nie je tak úplne našou vinou. Z pohřadu
fondov patriacich pod gesciu MZP SR. tu máme. ako by povedali naši východní susedia -

..šicko zrobeno“. Jednoducho sme vypadli z okruhu oprávnených žiadatefov. pretože v správe
LVS. a. 5.. Sa nenachádza aglomerácia nad 2 000 ekvivalentných obyvatefov. ktorá by nebola
odkanalizovaná. Aktuálne máme podanú už asi rok žiadosť z programu IROP pod
Ministerstvom pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR. respektive VUC na rekonštrukciu
vodovodu a čerpacej stanice v obci Bobrovník. Ziadosť je v štádiu hodnotenia, výber
zhotoviteFa sa chýlí ku konciz, takže si musíme držaf palce.

Mali sme snahu aj spoločne s DHI a SAV zabojovat‘ o granty v oblasti vedy a výskumu. Tu
sme však narazili na pomer nášho majetku k tržbám. preto sme v porovnaní s mými typmi
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spoločností bůh vyhodnotení aRo podnik V problémoch. Tento ekonomický ukazovateľ, žiaľ.
nedokážeme ovplyvniť a diskvaliíkuje nás aj pri mých výzvach.

To však neznamená, že by sme rezignovali na túto oblasť. Dovolíme si tvrdiť, že aktuálne
patríme k pionierom v oblasti využívania loT technológií. Nejde Jen o samotný diaľkový
odpočet, ale aj služby spojené s vyšší ni komfortům našich zákazníkov. Pevne veríme, že nieje
ďaleko doba. ked‘ Vám budeme mód‘ predstaviť mobilnú aplikúciu, ktorá Vám bude vediet‘
povedať. koRo sW minuli vody, či Vaša spotreba prudko nerastie. respektive Vás pnamo
upozorní, že v nočných hodinách ste mali ..podozrivú spotrebu vody. Na vývoji zariadení.
rcspektíve 5W sa priamů podieľame. Samozrejme, vzhľadom na našu ekonomická situáciu
primárne poskytovaním know—how. Služby zákazníkům sú len jednm so segmentov
vvuživania loT technológií. ale určite bude významnym prínosom hlavne v oblasti boja proti
stratám vody a umožní prenos dát aj z oblastí, kde to doteraz bolů komplikované alebo často
dokonca nemožné. Pri tejto príležitosti by som ehcel upriamiť Vašu pozornosť na to, že celý
Liptovský Mikuláš je už po1 roka pine pokrytý loT signálům, takže je možné ho využívať aj
v mých oblastiach.

Na záver by som rád upriamil Vašu pozornost‘ na asi najviditeľnejšie úspechy našej
spoločnosti. V priebehu posledných dvoch mesineov sme do prevádzky uviedli dve
vodohospodáľsky významné diela. Upravňu vody jasná — Zadná voda ti COV Liptovská
Sielni ea

Obe dieta prispejú aj k zlepšeniu podmienok pw cestovný ruch. Pokial‘ úpravňa vody má
vyššiu prevádzkovú stabilitu a v budúcnosti aj vššiu kapacitu. a tak dokáže ..napojiť“
podstatne viac turistův, COV výrazne zvýši kvalitu kúpania rninimálne v Sielnickej zátoke.
Pokiaľ pri rekonštrukcii úpravne vód mbžeme očakávať návratnost‘ investicie, hlavne ked‘
zoberieme do úvahy vÝ-znamne vyššiu spotrebu vody hotelových hostí v porovnaní s bežným
spotrehiteľom. COV nás zachráni od pokút. ktoré sme priebežne dostávali a d‘alšie nám reálne
hrozili a. samozrejme, aj významného reputačného rizika. Aktuálne už LVS, a. s.. nemá
vo vlastníetve COV. ktorá by nesplňala európske aj národné predpisy.

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,
spomínané úspechy však neznamenajú, že LVS, a. s,‘ nestojí aj pred problémami. alebo ak
chcete - výzvami. Tou najzásadnejšou je priam hrozivý nedostatok zdrojov na obnovu
jestvujúcich sietí. Takmer 20% nášho majetku je po dobe životnosti a leh odpisová hodnota je
aktuálne nula eur. V prípade vodovodovje toto číslo až 38%.

Asi najkrikľavejšim príkladom je viac ako 13 kilometrov vodovodného potrubía. ktoré spája
Liptovský Mikuláš s Liptovským I lrádkom. Toto potrubie je z pohľadu bezpečnosti
zásobovania vodou úplne kľúčovou infraštruktúrou, pretože spája dva najvýznamnejšie vodné
zdroje v majetku LVS. a. s. — Vrty v Liptovskej Porúbke ajaskvňu Vvvieranie v Demänovskej
Doline. ktorýeh kapacita je sumárne vitic aRo 400 l‘s.

Nebyť tohto potrubia, pri povodniach spred roka by bol Liptovský Mikuláš viac ako Iýždeň
bez vody. Len na opravu tohto potrubia sú potrebné milióny a takýchto potrubí či už
kanahizačných alebo vodovodných máme desiatky kilometrov. Sú to malé či vUčšie časované
bomby, ktoré tikajú každý rok hlasnejšie.

Buďme k sebe úprimní, posledných 15 rokov sme sa venovahi prioritne čistiarňam a novým
stokovým sieťam a vodovody a kanahizácie vybudované prevažne v 70-tych a 80-tych rokoeh
minulého storočia. sme nechali tíško zostarnút‘.

Je potrehné si uvedomiť. že v porovnaní s okolitými krajinami okrem Ukrajiny, máme
výrazne nižšie ceny za vodu, či už pitnú alebo odkunahizovanú. pričom vstupy máme rovnaké,
ak nme vyššie. Prakticky všetky energie na Slovensku patria k najdrahším v EU, stroje
a materiály nakupujeme opätovne prevažne z krajin EU. takže čo vieme mat‘ lacnejšie, je
pracovná sila. A to sa už v synergii s klesajúcou nezamestnanosťou prejavuje pri doslova
zháňaní pracovníkův na neobsadené pozície.
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Nehovorím to rád, ale nárast cien vodného a stočného je v krátkodobom horizonte
neodvratný. A toto neplatí len pre LVS, ale prakticky pre všetky vodárenské spoločnosti.
Hovorím Vám to aj preto. lebo Vás chcem poprosit‘. aby ste vážili slová pri kritike LVS, a. s.,
na verejnosti — hlavne tej neoprávnenej.

Ak sa vytvorí obraz skorumpovanej. nehospodárnej a čoja viem ešte akej spoločnosti, nech
už hude na jej čele ktokoFvek. bude sa niti veľmi ťažko komunikovať potreba nepopulárnycb
opatrení. Preto by som si \ás dovolil závcrom vyzvat‘. pokiuF budete mať pochybnosti. alebo
nejasnosti o tom. čo sav LVS deje. čo sav nej chystá. radi \‘ám to spolu s kotegarni vysvetlíme.
Treba len prisť. Sme otvoreni počúvaf Vaše názory či podnety a odpovedať na Vaše otázky.

Dakujem Vám za pozornosť a prajem všetko dobré.“

lnu. Blcháč. PhD. — požiadal. aby informácie prezentované Ing. Lesanským boli v písomnej
podohe zaslané všctkým poslancom a starostom obcí, aby si mohli urobit‘ vlastný názor
v nudvLiznosti na otvorený list. ktorý sa pred časom objavil na verejnosti. Uviedol. že na rozdiel
od Mgr. Kultana ho zaujíma. aký hospodársky výsledok dosahuje spoločnosť LVS, a. s. a keby
prcdošlé vedenie mesa nezrušilo projekt ‚.Obnova“, mohla mať spoločnosť stotisícové zisky
a mesto ako 45%-tný spoločnik dividendy. Tentz sa prcjavujú následky Éohto rozhodnutia.

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

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 poslancov za. 1 sa zdržal hlasovania).
Uznesenie holo prijaté pod číslom 45/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

11/ NÁVRH NA VKLÁl) NEIINU‘ľEĽNÉIIO MAJETKU 1)0 KAPITÁLOVÉHO
FONDU SPOLOČNOSTI MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 32 LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ, A. s.

Správu predložila Mgr. Anna Iľanovská. vcdúca právneho odboru mestského úradu.
Materiál je predložený z důvodu nepriaznivej hospodárskej situácie spoločnosti MHK 32. a. s.,
ktorej jediným akcionárom je mesto Liptovský Mikuláš. Ide o návrh na vklad nchnuteľného
majetku do kapitálového fondu z důvodu zvýšenia vlastného imania. V zmysle obchodného
zákonníka je možné použiť kapitálové fondy na zv šcnie základného imania. alebo na
prcrozdelenie medzi spoločníkov. Pozemky sa nachádzajú v katastri Okoličné, ich celková
výmeraje 23 590 m2 a hodnota v zmysle znaleckého posudkuje 596 591 E. Zostatková hodnota
nehnutel‘ností predstavuje 57 700 E.

Mur. Kultan — vklad pozemkov považuje za důležitý bod programu. ktorý sa nemá riešiť
v rýchlosti pred obednou prestávkou. Požiadal o vysvetlenie, prečo sa vkladá pole, ktoré sa
nachádza v rozvojovej časti mesta, kde je plánovaná priemysclná výstavba. Daný pozemok už
mesto podľa neho nikdy neuvidí. Do hokejového klubu sa vloží pozemok, ktorý je strategický,
pričom nikde ncbolo uvedené. čo s ním d‘alej klub plánuje urobiť. Pozcmok může M1-IK 32
nupríklad predať. Pozerai si ceny pozemkov v lokalite LI pohvbujú sa na úrovni 19 — 20 E/m2.
Možný je tiež podFa neho aj iný scenár. ako to. že niekto klubu požičia íinancie. za ktoré sa
hude ručiť práve týmto pozernkom. Hokejový klub túto póžičku nesplatí a niekto sa tak dostane
k pozemku. Preto považuje zbavenie sa takéhoto pozemku zo strany mesta za nešťastný krok.
Keby sa vkladal do klubu napríklad byt, vedel by to pochopiť, pretože sa to dá zdóvodniť tým.
že v ňum budú hráči bývať a znižia sa tým náklady klubu. Presun ornej půdy na hokejovÝ klub
považuje za veFmi neštandardné riešenie. Do klubu sa nevkladá 50 000 € - 60 000 E. ale
pozemok v hodnotc približne 600 000 E, ktorý by mal zrejme slúžiť na vvkrytie záporného
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vtastrého imania a na uhradenie zúvazkov. Spýtal sa, Čo sa bude diať ďalej, pretože
predpokladá, že o rok sa zopakuje rovnaký scenár. Sportovú stránku fungovania nekritizuje,
nesúhlasí však s tým, že sa do klubu vkladá taký obrovský pozemek, pretože nad ním mesto
stráca kontrolu a nic je predložená žiudnu správa o tom. čo sa núsledne udeje s pozemkom.
Poukázal na to. že v minulosti bob predložcná od klubu správa o ekonomickej situáei. ktorá
bola veľmi slabo spracovaná. Poslanci nemóžu mať istotu. že v pripade teko pozemku nedójde
ešte k róznym ďalším prevodom. Lepšie riešenie by podľa neho bole. keby mesto predalo
pozemek a potom získané peniaze vložilo do hokejového klubu. Očakúva. ako sa zachovajú
najmä niektorí nezávislí poslanci. ktorí síce navonok prezentujú svoju nezávislosť. ale
zakaždým hlasujú tak. akc im prikáže vcdcnie mesta.

Mur. Dvcrščáková — vlastně imanie hokejového klubu je výrazne v mínusových číslach, jeho
závflzky sú na úrovni 400 000 E. Následne sa chce vkladuť majetek mesta do kapitálového

fondu — pozemok o výmere 23 590 m2 a poslanci sa móžu lun domnievať za akým účelom.
Znalecký posudek bol urobený v roku 2013 a hodnota pozemku bola posúdená na približne
600 000 E. pritom nieje isté, či bude v moci mesta ovplvvnif nakladanie s týmto pozemkom do
budúcnosti. Zaujírna ju. prečo nebol urobený aktuálny znalecký posudok.

lnu. (‘ufo —k vvjadreniam Mgr. Kultana. že “klad pozemku je nešťastný a neštandardný spósob.
dodal. žeje to nemožné a podozrivé riešenie,

lnt. Jozef Bobák — niekedy v roku 2009 aleho 2010 došlo k obdobnému presunu do základného
imania hokejového klubu a išlo o budovu bývalého CVC na námesti, která bola obratem
v priebehu roka predaná ďalej. Mesto navyše eštc muselo v roku 2011 zaplatiť daň z predaja,
která predstavovala približne 30 000 E. Zdóraznil, že takéto prevody treba robiť transparentne,
čestne, nic na úkor občanov tohto mesta.

lnu. Blcháč. PhD. — podotkol. že hokejový klub nikdy nevlastnil budovu CVČ.

lnu. Urhunovič — uviedol. že Mur. Kultun opätovne predviedol svoje politické divadlo. Mgr.
Kultan povcdal. že chce. aby hekej v meste pokračoval, ale nepriniesol žiadnv návrh. ako
situúciu vyriešiť. Takéto správanie považuje za grebianstvo aje z toho nešťastný, že musí
počúvať podobné invektívy. Podotkol, že Mgr. Kultan neponúka žiadne návrhy, ale vie len
osočovat‘ a ohovárať.

ln. Ganoczv. PhD. — požiadal o udržanie vecnej a pragmatickcj roviny v diskusii. Keď sa
kritizuje navrhovaná riešenie. tak je potrebné predestrief ině riešenie. Mgr. Kultan prišiel
s nešením. aby daný pozemok mesto predalo a potom pcniazc vložilo do hokejového klubu.
Bol by rád. keby Mgr. Kultan vysvctlil. či podľa nebo jde o menšiu stratu kontroly nad
pozemkom. akc ked‘ sa priame vloží do klubu.

Jaroslav Grušo. poslanec mestského zastupiteľstva — tejto situácii sa podľu neho dalo predísť
pred dvomi rokmi. keby niekeľko poslancov hlasovalo inak. Vtedy niektori poslanci hlasovali,

aby hokejový klub vstúpil do extraligy. pričom museli počítať s tým. že to bude stáť množstvo
flnancií a podobná problémy bude petrehné riešiť. .Je potrebné sa vysporiadať s dlhmi. pretože

inak budú hráči žalovať mesto a to bude musieť nakoniee tieto podlžnosti zaplatiť.

Mtr. Kultan — požiadal e dvadsafminútovú prestúvku preLl hlasevanim. Uviedol, že vlastně

imanie klubu v roku 2014 bole 2 336 E. kým v roku 201 7jc -187 003 E. čím aj odpovedá na

poznámku Ing. Urbanoviča. že klame. K vvstúpeniu Ing. Ganoczyho. PhD. uviedol. že riešenia
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majú navrhovat zodpovední ľudia. teda vedenie hokejového klubu a vedenie mesta a nic

poslanci. Vklad pozemku do kapitálového fondu považuje za niečo. čo je na hrane so zákonom
aje presvedčený. že k tornu ministerstvo flnancií zaujme stanovisko.

ln. Blcháč. PhD. — žasne nad tým. čoho všetkého sú poslanci schopní. Predpokladá, že je to
kvůli [omu. že sú slabo informovaní ažebo pracujú so skreslenýmk informúciami .Je na
rozhodnutí poslancov. či sa odsúhlasí vklad nehnuteFného majetku do hokejového klubu. čo je
jediné navrhované riešenie. Taktiež podotkol. že mesto dané pozemky v roku 2009 alebo 2010
kúpilo za cenu 10 E/m2 a teda stáli približne 240 000 E. V rokoch 2015 až 2018 bola trikrát
vvhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov za cenu 16 E/rn2. pričom ani raz
neboli predanč. Mesto má možnosť vlož« pozemky. ktoré teda na trhu nemajú hodnotu ani
300 000 E. do hokejového klubu vďaka znaleckému posudku V úč[ovnej hodnote takmer
600 000 E. PokiaF sa tento vklad neodsúhlasí. důsledky můžu byť dramatické — klub by
nepokračoval v extralige. Situáciu nevidí až tak zle, pretože vstupom dvoch mad‘arských
klubov získa klub ďalších približne 100 000 € a výhľadovo sa objavuje aj d‘alší sponzor.
Pripomenul. že v roku 2014 pátnásti poslanci okolo primátora MUDr. Slalkovského vyriešili
podobný problém tak, že základné irnanie hokejového klubu bob zvýšené cez vklad Bytového
podniku. Teraz práve títo poslanci kritizujú navrhované riešenie, pretože ho považujú za
podozrivé a motivované blížiaeimi sa voľbami.

lnu. Blcháč. PhD. — vyhlásil päťrninúovú prestávku.

lnu. Lucia Cukerová. členka návrhove komisie — predložila na hlasovanie návrh uznesenia —

bez zmeny.

Mestské zas WpiteFstvo predložcný návrh schválilo (12 poslancov za. 5 proLi, 3 sa zdržali
hlasovania). Uznesenie holo prijaté Pod číslom 46/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

12/ NÁVRH NA PREDAJ PREBYTOČNÉIIO MAJETKU, PRENECIIANIE
MA.JETKU 1)0 NÁJMU A NAKLADANIE S MAJETKOVÝMI
PRÁVANJ J MESTA

Správu predložila Mgr. Anna lľanovská. vedůca právneho odboru mestského úradu.
Predložen návrh bol prerokovanÝ v komisii l5nančnej a majetkovo—právnej ana rnestskej rade.
nakoľko však holi dodatočne zistené niektoré chyby. požiadala o ich opravu. Na strane 9v bode
6 požiadala o opravu znenia .‚do doby 30 rokov“ na nové munic na dobu 30 rokov“ a na strane
16 v bode 11 o opravu znenia ..ukončenie súťaže do 27. 7. 2018 a vyhodnotenie návrhov do 31.
7. 2018“ na nové znenie .‚ukončenie súťaže do 31. 8. 2018 a vyhodnotcnie návrhov do 7. 9.
2018“. Podotkla, že v bodoch 1.3.4.5.6.8, 10 a 14 ideo návrhy hodné osobitného zreteFa. na
ktoréje potrebný sáhlas troch pütín všetkých poslancov.

Mur. Kultan — predbožil pozmeňovací návrh. aby sa z návrhu vypustil bod 11, v ktorom sa
schvaľujú podmicnky ohehoclnej verejnej sút‘aže na predaj dvoeh pozemkov o výmerách 7 943
m2 a 2 526 m v Starom mestu. Tento bod navrhuje vypustif preto. že pozemky tvoria jeden
celok a mesto už nemá toFko iozemkov. na ktorých by mohlo pnpravLť nejak projekt, ktorý

by bol v budúcnosti zaujirnavý. Mesto by si malo takéto veľké pozemky ponechať s t‘m, že
nejaký vhodný účel sa časom určite nájde. Dalším dóvodom je, že v danej oblasti nic je dobre
vvriešená doprava. Myslí si, že sa do nej viac hodia rodinné domy, kým predstava architektov
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mesta je postavíť sídlisko. Pokial‘ důjde k výstavhe či už bytov, alebo rodinných domov
a nedbjde k prekládke železničnej trate. tak vznikne vefký problém s dopravnou situáciou.
Zadná časť pozemkov je síce kvůli ochrannému pásmu vysokého napátia znehodnotená, ale
prcdná časť pn ceste je značne lukratívna a ceny pozemkov v lokalite stúpajú.

Takticž podotkol. že zajedno euro sa idú predávať pozemky evanjelickej cirkvi. V tejto
súvislosii si neodpustí poznámku. že v minulosti muli nzektorí pos)anci námietkv proti
podobnému prcdaju v prospech inej škol‘. čo bol nechutný a zákern ťali. Zdůraznil, že on však
teraz takémuto predaju brániť nebude.

lnu. Géci k témc pozemkov v Iokalite Pod Stráňami v Starorn meste uviedol. že vedľajšie
pozemky patria osobám. ktoré ich vlasti ia už dlhé roky a majú s nimi podnikotefsk zámer.
Chcel by sa opýtať Mgr. Kultana. že v pripade. ak si mesto ponechá ticto pozemky. čo sas nimi
může urobiť. Je podľa nebo veFký predpoklad, že o pozemky prejavia záujem práve ľudia, ktorí
vlastnia okolité pozemky. aby na nich mohli realizovať svoj projekt.

Mur. Kultan — uviedoi. že pozernok je dosť veľký, aby si ho mesto do hudúcnosti podržalo.
Upozornil, že ako poslanec si pamütá už tri aleho štyri petície v mestskýeh častiach Liptovská
Ondrašová a Staré mesto v súvislosti s tým, že investor na bývalom mestskom pozemku
postavil veľkú bytovku. ktorá spůsobuje napätie medzi ostatnými obyvatefmi, 1(ed‘ sa mesto
takéhoto pozemku zbaví, nebude můcť týimo problémom zabrániť. Návrhov. ako je možné
pozemky v lokalite Pod Stráňami využiť, můžu byť po pretoženi želczničnej (rate desiatky.

lnu. Géci — problém s dopravnou situáciou sa po preloženi železničncj trate vyrieši. Je na
z\‘ažení poslancov. či nic je vÝhodnejšie v užit‘ peize získané z predaja pozemkov na niečo
eIktivnejšie. PokiaF si mesto pozemky ponechá ti po čase už budú v danej lokalite postavené
ne jaké stavby na susedných pozemkoch. bude vei‘rni náročné dať s nimi clo súčinnosti víastný
projekt. Neobhajuje predaj a ani ponechanie si pozemkov, nadväzuje však na vystúpenie Mgr.
Kultana. Dalcj sa vyj adrii k bodu týkajúcemu sa budovy bývalého Bankového inštitútu. Bob
by podFa neho na zváženie, či si mesto neuplatní predkupné právo, pretože za 500 000 €
technického zhodnotenia by to malo zmysel.

Mur. Kultan — pozcmok Pod Stráňami na hodnote v budúenosti strúeať nebude ti je to dost‘
velký poenok na to. aby sa molrnl ncskůr dodatočne napojil‘ na inžinierske sicte. Problémom
sťt skůr cesis. Poukázal na to. že mesto robí veFký výpreduj pozemkov a keď získa peniazc z ich
predaja. razom ku minie.

lnu. Géci — ako aj naznačil Mgr. Kultan. problémom teda nemusia byť len inžinierske siete. ale
aj cestné komunikácie. Pokiaľ si teda mesto pozemky ponechá. bude možno potrebné
vybudovat‘ napojenie na cestné komunikácíe. aby mohlo pozemky využit‘.

lnu. Blcháč. PhD. — poslanci by sa mali vyjadrovať k tornu, čomu rozumejú, čov prípade Mgr.

Kultana absentuje. Zo strany Mgr. Kultana je tu zľejme eš(e nejaká oddej, že k prekládke
železničnej trate nedů jde. pretože je súčasťou skupiny, ktorá proti prekládke bojuje. Uviedoi,
že na základe iniciatívy mesta sa začala robiť štúdia ElA na úseku Liptovský Mikuláš —

Liptovský llrádok. pričom projekty na stavebné objekty sú pripravené od rokov 2012 a 20D
a stavebné povolenia sa budú vydávať veľmi rýchlo. Uskutočnenie modernizácie železničnej
trate je důležité pre všetkýeh obyvateb‘ov mesta a o prek(údke trate může byt‘ původná trat‘
využitá ako cestná komunikúeia. Taktiež podotkoi. že mestu nad‘aicj zostávajú pozemky iuedzi

cestou a železničnou traťou. na ktorých bude v budúenosti možné postaviť v prípade záujmu
bytovky‘. Zdůraznil tiež. že ĺinančná a majetkovo—prúvna komisia stanovila na predaj pozemkov
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najvyššiu možnú cenu a bude rád, pokiaľ sa nájdc záujemca. ktorý v obchodnej verejnej súťaži

o pozemky prejaví záujem.
K vyjadreniu Mgr. Kultana ohFadom prcdaja pozemkov za € v prospech evanjelickej

cirkvi uviedol. že mesto takýmto spósobom pOstupwe vždy LI bez ohľadu na cirkev. Je však
rozdiel predávať takýmto spösobom pozemky LI budovy. K bodu o budove bývalého
Bankového inštitútu uviedol. že záujem prejavil Východný dištrikt evanjelickej cirkvi
augshurgského vyznania. ale nemá dostatok flnancií. Mesto budovu nepotrebuje ana jej kúpu
ani nemá dostatok flnancii. Budova bude v dobe rekonštrukcie Strednej zdravotnickej školy
využitá na to. aby mohla byť škola presťahovaná do tohto objektu. Na zúver uviedol, že v čase
prevodu Bankovóho inštitúw mesto počas rokovaní dosiahlo. aby vtedajší majitelia poskytli do
hokcja sponzoring vo výške I 300 000 E.

lnu. Gáci — predložil na hlasovanie pozmeňovaeí návrh a náslcdne jednotlivé body návrhu
uznesenia:

— bod II/l —

— bod 11/2—
- bod 11/3 —

— hod 11/4—
— bod 11/5—

bod ll/6a)
— bod II/6b)
— bod 11/7—
— bod 11/8—
— bod ll‘9—
— bod 11/9.1
— bod 11/9.2
— bod JI/IQ—bez
— bod 11,11 — bez
— bod 11/12—bez
— bod 11/13—bez
— bod 11/14—bez
— časť 111. bene na

Uznesenie k tomuto hodu holo iirUaté pod číslorn 47/2018. Obsah uznesenia je prílohou
tejto zápisnice.

13/ SPRÁVA O ČINNOSTI ZI)RUŽENí, V KTORÝCII MÁ MESTO
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ÚČASt ZA ROK 2017

Správu predložil Ing. Ján Bonko. záswpca primátora mesta. Uviedol. že mesto
Liptovský \4ikulúš má účast‘ v nasledovaných združeniaeh: Spolok priateľov MUDr. P.
Straussa. Liptovská regionúlna rozvojová agentúra. Unia miest Slovenska, Slovenská
parkovacia asociácia. Euroregión Tatry. Spolok Martina Rázusa. Združenie miest a obcí
Liptova, Združenie miest a obci Slovenska. 00CR Región Liptov. Klaster Liptov, Park umenia.
Občianske združenie Zivé námestie. ObčiLmske združenie Liptovské Droby a Mikulášsky
okrášľovaeí spolok.

pozmeňovací návrh Mgr. Kultana — vypustiť z návrhu bod č. II/l I — návrh neschválený
(7 poslancov za. 9 proti. 2 sa zdržali hlasovania, 2 nehlasovali);
časť 1. konštatačná — bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (20 poslancov za);

bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (20 poslaneov za);
bez zmcny — návrh schválený jednomysefne (20 poslaneov za);
bez zmenv — návrh schválený (19 poslaneov za. J nehlasoval);
bez zmcny — návrh schválený (18 poslancov za. 2 nehlasovali):
bez zmeny — návrh schválený jednomysel‘ne (20 poslancov za);
— bez zmeny — návrh schválený (19 poslancov za, I nehlasoval);
— bez zmeny — návrh schválený (18 posiancov za. 2 nehlasovali);
bez zmeny — návrh schválený jednomvscFne (20 poslancov za);
bez zmcny — návrh schválený (19 poslancov za. I nehlasoval):
bez zmen — návrh schválen jednomvsel‘ne (20 poslancov za):
— bez zmeny — návrh schválený jednomyseľne (20 poslancov za);
— bez zmenv — návrh schválený jcdnomvsefne (20 poslancov za);

zmcnv — návrh schválený jednomvserne (20 poslaneov za);
zmeny — návrh schválený (13 za. 4 proti. 2 sa zdržali. I nehlasoval):
zmeny — návrh schválený (12 za. I proti, I sa zdržal hlasovania);
zmeny — návrh schválený (15 za, 3 sa zdržali hlasovania. 2 nehlasovali);
zmeny — návrh schválený (18 poslancov za, 2 nehlasovali);
vedomie — bez zmeny — návrh schválený jednomysefne (20 poslancov za).
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Ina. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (17 poslancov za, 2 nehlasovali).
Uznesenie bob prijaté pod čís]om 48i2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

11/ SOCIÁLNA POMOC V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A INFORMÁCIA
O ČINNOSTI DETSKÝCU JASLÍ INŠTRUKČNÝCH, INFORMÁCIA
O PLNENÍ KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Správu predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociálneho odboru mestského úradu.
Uviedla, že na základe odporučenia mestskej rady bol do návrhu na uzneseuie doplnený bod I.
a póvodný bod I. bol prečíslovaný na bod II. Doplnený bod približuje najdóležitejšie aktivity
zrealizované v roku 2017 — zaradenie Detských jasu mesta Liptovský Mikuláš pod sociálne
služby a žeh registrúcia na VUC pod novým názvom ako Zariadenie starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa. Do majetku mesta bola získaná budova bÝvalej psychiatrie, kde sa plánuje
zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb. pokračovalo sav realizácii inštitútu osobitného
príjemcu. na základe čoho sa pre mesto podarilo z dlžných súm od občanov získať o 16 000 €
viac ako v predchádzajúcom roku. Vyzdvihla spoluprácu s neverejnými poskytovatefmi

sociálnvch služieb, Slovenským červeným krížom a mými úradmi.

MUDr. Marta Voštináková. poslankyňa mestského zastupiteľstva — uviedla. že správa bola
prerokovaná v sociálne] a bytovej komisii. Mestu sa darí využívat‘ všetky možnosti a služby
v sociálnej oblasti, ktoré möžu byť poskytované obyvaterorn. Pracovnici sociálneho odboru
mestského úradu sa stali vzorom pre ostatně mestá. Bude veľmi rada, pokiaF sa podarí bývalý

psychiatrický pavilón zriadit‘ tak. aby mohol slúžiC pre poskvtovanie služieb. ktoré v meste
stále chýhajú.

Mar. Neset — njadril Mgr. Sabakovej poďakovanie za prccízne odvedenú prácu.

Ina. Jozef Bobák — uviedol, že správa je komplexne dobre spracovaná. Zaujíma ho počet
zamestnancov na sociálnom odbore. keďže si všímal, že došlo k nárastu v porovnaní

s obdobím, keď na odbore pracovala jeho manželka.

Mur. Erika Sabaková. vedúca sociálneho odboru mestského úradu — uviedla, že od januára
pracuje na odboľe nová zamestnankyňa, ktorá do tej doby pracovala na útvare prednostky.

J. Grešo — spýtal sa Ing. Jozefa Bobáka. Či sa zaujíma o pracovné miesto pre manželku. alebo
ho zaujíma predložená správa.

lna. Blcháč. PhD. — vyzdvihol zodpovednú prácu sociálneho odboru mestského úradu. Ako
príklad uvicdol, že Detské jasle Mikulášik v zriaďovatel‘skej pósobnosti mesta boli aRo prvé
akreditované na VUC podľa nového zákona o sociálnom zabezpečení.

lna. Géci - predložil na hlasovanie návrh uznesenia bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (16 poslancov za, I sa zdržal hlasovania,

2 nehlasovali). Uznesenie balo prijaté pod číslom 49/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.



15/ NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉHO NARIADENIA VlN Č. .../2018/VZN
O PODMIENKACH PRIDEĽOVANIA BYTOV VO VLASTNÍCTVE MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ URČENÝCH NA NÁJOM

Správu preďožila Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociá]neho odboru mestskébo úradu.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia je predložen z dóvodu zmenv legislativy a potreby
akwalizúcie a prispósobenia podmicnkam praXe. Nakorko mnohé zmeny priniesla aj aplikačná
prax a došlo aj k zmene v terminológii, boto z administratívno—technického hľadiska
praktickejšie vypracovať nové \‘ZN a póvodné zrušiť. Podotkla, že na základe odporučenia
mestskej rady je priložené aj úplné znenie pĎvodného všeobecne zúvüzného nariadenia
5 vyznačením všetkých zmien.

Ing. Géci — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomysel‘ne schválilo (19 poslancov za).
Všeobecne závĹizné nariadenic bob prijaté pod číslom 3/2018/VZN.

16/ VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE Č. ‚../2018/VZN, KTORÝM SA MENÍ
A DOPLŇA VlN č.1/2018/VZN O TRFIOVOM PORIADKU A PODMIENKACH
PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRIIOVOM
MIESTE — PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY A AMBULANTNÝ PREDAJ NA ÚZEMÍ
MESTA LIPTOVSKÝ Nil KULÁŠ (TRI IOVÝ IORIADOK)

Správu predbožil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru životného prostredia a dopravy
mestského úradu. Predmetom predkladaného všeobecne závázného nariadenia je doplnenie
dvoch nových trhových miest na príležitostný predaj v rámci mesta Liptovský Mikuláš. ide
o trhové miesto pred obchodným domom Kaufland, kde sa realizujú vianočné trhy a trhové
mieslo v areáli Strednej odbornej školy polytechnickej, kde sa príležitostne konajú trhy
súvisiace s predajom vlastných výrobkov.

Mur. Dvorščákovú — požiadala o formálnu úpravu v dóvodovej správe, ato v názve .Stredná
odborná škola poltechnická.

lnu. Jozef Bobák—pripomenul. že pri prcdkladaní póvodného všeobecne záväzného nariadenia
na jednom z predošlých rokovaní mestského zastupitel‘stva mu nebolo umožnené vystúpif. Po
konzultúcii s riaditeľom obchodného domu Kaufland podporuje doplnenie o nové trhové
miesto, aby mohol byť umožnený predaj kaprov a vianočných stromčekov.

lnu. Gabriel Lenuyel. vedúci odboru životného prostredia a dopravy mestského úradu —

uviedol. že v danej dobe nemal obchodný dom všetky potrebné povolenia a preto mohol byť
doptnený do zoznamu trhových miest až po ich získaní ako nové trhové miesto.

Inu. Géci — predložil na hlasovanie návrh VZN — bez zmeny.

Mestské zastupiteístvo predložený návrh jednornyseľne schválilo (19 poslancov za).
Všeobecne záväzné nariadenie boto prijaté pod čís!om 4/2018/VlN.
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17/ SPRÁVA O STAVE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V PÓSOBNOSTI
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2017

Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru životného prostredia a dopravy
mestského úradu. Uviedol, že správa komplexne vyhodnocuje odpadové hospodárstvo v meste
po stránke technickej. prevádzkovej i finančnej. Co sa týka separovaného zberu. mesto
Liptovský Mikuláš sa dostalo na veľmi dobrú úroveň separácie — až 45 z celkového množstva
odpadov. ktoré sa vyzbierajú na území mesta. sa podarilo vyseparovať. ato aj vďaka doplneniu
nových technických zariadeni. V tomto smere mesto podporuje aj známe podujatia Separáčik
a takisto sa snaží obyvatel‘ov mesta pravidelne informovať prostredníctvom mesačníka
Mikuláš, mestskej televízie a mestského rozhlasu. Počas roku 2017 sa však objavili aj niektoré
problémy, ako „čieme“ skládky na viacerých miestach (budú sa prijímať konkrétne opatrenia)
a takisto sa mesto dostalo do problému v prípade OZV RECYKLOGROUP, s ktorou bola
vypovedaná zmluva a tri mesiace sa prakticky fungovalo bez zmluvy, t. j. bol určitý výpadok
príjmov, čo bob spósobené najmä nedostatočnou legislativou v tomto smere. Tiež bol problém
na skládke TKO vo Veternej Porube, za ktorú mesto dostalo niekol‘ko pokút a zároveň
povinností od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIZP). čo tiež stálo určité flnančné
prostriedky. Najváčšími výzvami do budúcnosti sú znovuuzatvorenie skládky TKO Veterná
Poruba. dokončenie realizácie druhej etapy prekládkovej stanice, ukončenie veľmi úspešného
projektu biologicky rozložitefných odpadov (BRO). na ktorý mesto získalo z eurofondov vyše
755 tis. € - išlo o nádoby. ktoré bolí rozdané do rodinných domov a príslušná technika je vo
VPS. Na záver poukázal na medializované informácie o legislativnych zmenách týkajúcich sa
výšky poplatkov za uloženie odpadov na skládkach — ak k takejto zmene dójde, bude to mať
dopad na cenu skládkovania v mestách, ale vzhľadom k tornu, že mesto Liptovský Mikuláš
separuje až 45 % odpadu, verí, že sa ho táto legislatívna zmena zásadne nedotkne.

MUDr. Alexander SZaflovský. Doslanec mestského zastupiteľstva — o tejto téma sa podrobne
diskutovalo na kornisii životného prostredia a zdravia a stále nieje presvedčený o tom, že čísla
uvedené v správe ohľadorn rnnožstva separovaného zberu sú reálne. Clenorn komisie nikto
nevedel vysvetliť. ako je možné, že v priebehu jedného roka došlo k dvojnásobnému zvýšeniu
separovaného zberu oproti minulému roku (narniesto 24 % sa separuje takrner 45 %); nakoniec
v diskusii prišli k záveru, že pravdepodobne na základe zmeny legislativy sa do objemu
vyseparovaného odpadu počíta aj kovový odpad vyzbieraný Zbernými surovinami. Tým sa
výrazne zvýšila hrnotnosť vyseparovaného odpadu, ale celkovo sa nevyseparovalo viac — objem
zmesového komunálneho odpadu je stále okolo 11 tisíc ton ročne, s ktorým sa bude musieť aj
do budúcna nakladať. Z toho vyplýva, že objem 44,87 % je údaj, ktorý sa dá štatisticky
dosiahnuť, ale členovia komisie sú presvedčeni o tom, že je to spósobené započítaním
kovového odpadu do celkového množstva vyseparovaného odpadu. Co sa týka predloženého
návrhu na uznesenie. odporučil z časti III. vypustit‘ bod 1, kde sa odporúča primátorovi mesta
Liptovský Mikuláš zabezpečiť realizáciu stavebného objektu Znovuuzatvorenie skládky
odpadov Veterná Poruba. Považuje to za úplne nezmyselnú požiadavku, pretože dodnes nic je
určené. odkiaľ sa väčšie množstvo vody vytekajúcej zo skládky do nej dostáva. Podotkol, že
zrážokje menej, resp. rovnaké množstvo ako doteraz, pritom kým skládka nebola uzatvorená,
vytekalo znej ojednu tretinu vody rnenej ako v súčasnosti. Nespochybňuje, že skládka móže
byť uzatvorená zle — toto je predmetom policajného vyšetrovania a pokiaľ niekto zapríčinil
nejakú chybu, ponesie za to zodpovednosť, ale v žiadnom prípade sa nemóže jednat‘ o chyby
v tom rozsahu ako sú uvedené v materiáli. Podľa jeho názoru mohlo byť na skládku navozené
len o 4,5 — 5 % inertnej zeminy menej oproti požadovanému množstvu a čo sa týka ílu,
predpokladá ešte nižší rozdiel (navozené bob takmcr 100 % ílu), druhá vec však je. či bol
správne rozvrstvený. Problém je, že dodnes nikto nedokázal odlíšiť (sondy stále nie sú
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vyhodnotené) množstvo vody priesakovej, t. j. dažďovej od množstva vody drenážnej, t. j.
spodnej vody, ktorá sa dostáva do skládky. Ked‘že celá skládka sa nachádza v zosuvnom území

a ak mesto nechce vyhadzovať peniaze do vzduchu, odporúča neponáhl‘ať sa s realizáciou
znovuuzatvárania skládky do doby, kým nic je stanovené, odkiaľ sa prebytočná voda v skládke
bene. Preto navrhuje. aby z časti lil, bol bod I vypustcný a ostatné dva body prečíslované.

MQr. Neset — potvrdil, že komisia rokovala o separácH odpadu a dospela k záveru. že
k zvýšeniu množstva vyseparovaného odpadu došlo z dóvodu zmeny legislativy. ked‘že Zberné
suroviny majú povinnosť hlásiť, koľko odpadu sa odovzdá. Ide o prvý rok, kedy je percento
takéto vysoké. ale takÝto stav bude aj do budúcnosti, preto nevidí dóvod. aby bola táto vec
kritizovaná.

MUDr. Slafkovský — poznamenal. že nekritizoval, len konštatoval, že uvedené perccnto je
vypočítané pravdepodobne na základe toho, že sa zmenila legislatíva. Nevypovedá to však

o tom, že sa z roka na rok začalo lepšie separovať, pretože celkový objem komunálneho
odpadu, ktorý musí mesto riešiť odvozom do Martina, zostáva približne rovnaký, aj keď
Liptovský Mikuláš je dlhodobo (cca 15 rokov) jedným z miest na Slovensku, ktoré najlepšie
separujú odpad. Pre občana sa tým však nič nezmení. möže sa len konštatovať, že sa zvýšil
objem vyseparovaného odpadu na základe legislatívnej zmeny. nejde však o reálny nárast.

lnu. Blcháč. PhD. — číslo 44,87 % je jasné, vychádza z legislativy a nemyslí si, že by malo byť
spochybňované. Spösob výpočtu platí pre všetky samosprávy a toto číslo súvisi s budúcimi
možnými zvýšenými poplatkami za skládkovanie komunálneho odpadu, t. zn. čim bude vyššie
percento vyseparovaného odpadu. tým bude nižší núrast poplatkov. Co sa týka návrhu poslanca
MUDr. S]a%ovského. chápe jeho obavy súvisiace s agendou okolo skládky, pretože merania.
ktoré bolí vykonané na základe havanijných stavov zaznamenaných pred 2 — 3 rokmi. jasne
dokazujú. že skládka bola nesprávne uzatvorená — chýba iI, zemina, geotextília, skládka
presakuje, čoje potvrdené aj pokutou zo SIZP. Poznamenal, že táto vec zatiaľ nic je predmetom
policajného vyšetrovania, nevylučuje však, že čoskoro bude. Polícia v súčasnosti rieši
porušovanie povinností pri verejnom obstarávaní, kde Urad pre verejné obstarávanie zistil 9
vážnych pochybení ana základe toho vyrubil mestu pokuty vyše 13 tisíc €‚ čo vyšetrovatef
zatiaľ spochybňuje. Dúfa však, že vo veci trestného oznámenia sa začne konať a že celá vecsu
objektívne vyšetrí. Nevidí dóvod. aby sa nepokračovalo v d‘alších krokoch. pretože SIZP
uložila mestu povinnosť znovu uzatvoriť skládku. Mesto tento problém stojí veľa energie
a bude to stát‘ aj vera peňazí. kým v minulom období boli peniaze na uzatvorenie skládky
zbytočne vyhodené, čo je škoda a niekto by za to mal niesť zodpovednosť — v tom s MUDr.
Slafkovským súhlasí.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie pozmeňovací návrh poslanca MUDr. S(afkovského na
vypustenie bodu I z časti 111. návrhu uznesenia.

Pozmeňovací návrh nebol schválený (4 poslanci za, 9 proti, 2 sa zdržali hlasovania. 4
nehlasovali).

Inu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Messké zastupiteľstvo predložen návrh schválilo (15 poslancov za. I proti, 2 sa zdržali
hlasovania. 1 nehLasoval). Uznesenie bob prijaté pod čislom 50/20t8. Obsah uznesenia je
prílohou tejto zápisnice.
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18/ SPRÁVA O PREBIEHAJÚCICII SÚDNYCH SPOROCH MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložila Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru mestského úradu.
Informovala, že ide o 8 súdnycb sporov, v ktorchje mesto na strane žalovaného; v posledných
troch prípadoch uvedených pod bodorn 6 boto konanie zastavené z dóvodu, že žalobca zobral
návrh späť. V jednotlivých bodoch je podrobne rozpísaný stav konania. V podstate všetky
spory, okrem posledného bodu, stále nic sú právoplatre ukončené. s výnimkou bodu 1.2. kde
ešte prebieha dovolacie konanie. Ideo spor vedený spoločnosťou ZIPCITY Liptovský Mikuláš.
spol. s r.o. proti mestu a Vieľa Oberučová a spol.

MUDr. Slaíkovský — približil podstatu sporu, v ktorom je žalobcorn spoločnosť ZIPCITY
Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. proti mestu Liptovský Mikuláš. Tento spor vznikol tým, že ešte
v roku 2010 vtedajší primátor Ing. Ján Blcháč, PhD. podpísal kúpno-predajnú zmluvu so
spoločnosťou ZIPCITY. v ktorej boli uvedené mé čísla parciel ako boli schválené mestským
zastupitel‘stvom v roku 2010, čím sa dopustil podvodu. Súd potvrdil. že zm]uva je od začiatku
neplatná. napriek tornu sa však žalobca cíti byť poškodený. Zaluje mesto, že ho poškodilo. ato
prouprávnvrn konanírn primátora. čo je potvrdcné konečným rozhodnutím súdu. V súčasnosti
si žalobca uplatňuje cca I 291 tis. € a bude na meste. či dokáže vybojovat‘ tento spor tak, že
nárok žalobcu bude zamietnutý. V prípade. že jeho nárok bude potvrdený. t. Zn.. že mesto mu
bude rnusieť určitú čiastku zaplatiť. malo by si túto čiastku vyrnáhať, ked‘že škoda bota
spósobená konkrétnym človekom, 1. j. vtedajším primútororn mesta. Pokiaľ nic je záujmom
mesta škodu od primátora vymáhať, malo by vyvinúť rnaximálne úsilie, aby tento spor vybralo.

Další spor je vo ved p. Viera Oberučová a spol. (požiadal o úpravu v správe, nakol‘ko jeho
manželka už vyše roka nezastupuje p. Oberučovú), kde zo strany rodiny Oberučovcov ide
v podstate o nápravu krivdy. ktorej sa na nich dopustila firma Stavoinvesta ešte v roku 988,
kedy získala podpis od leh matky. k(orá hola už ‘tedy vo velmi zlom zdravotnom stave

a lekárskymi posudkami bob potvrdené. že nebola právnc zodpovedná za svoje skutky. Mesto
v prvých konaniach tento spor prehrúvabo. teraz sa však odvoláva a spor pokračuje ďalej.
Medzičasom do konania vstúpila spobočnosť Tatra Dcvelopment a podnikatelia Stricovci.

bývalí spoločníci súčasného primátora mesta a myslí si. že nech tento spor dopadne akokoľvek.

nebude z neho hroziť veľká škoda pre mesto. Každopádne by však malo dójsť aspoň k určitej
morálnej náprave a rodina Oberučovcov ba mala dostať z veľkej časti za pravdu.

V ďalšej žalobe proti mestu vystupuje spoločnosť ZÁK, s. r. o. ako nástupca Eriem, ktoré

pre mesto v roku 2010 opravovali Základná školu v Palúdzke a vtedy uzavreli s mestom
zmluvu (primátor ju podpisal a pövodný partner ELTOS s tým súhlasil), v ktorej sa dohodli, že
dodávateľ prúc zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. Spoločnosť

ELTOS svoje práce nedokončila — dokončovali sa až koncom roka 2011. t. j. vznikol veľký

sklz a mesto si z toho titulu uplatnilo zmluvnú pokutu voči tejto spotočnosti. Zmluvná pokuta

bola uplatnená započítaním vykonaných prác, ktoré spoločnosť mestu vyfakturovala, ale mesto

jej ich nezaplatilo. Napriek tornu si myslí, že podlžnosť spoločnosti voči mestu bola ešte oveľa
vyššia. Spor ďalej prebichal a dostal sa až do štádia. v ktororn súd uznal, že započitanie pokuty

mestom vo výške cca 286 tie. € bob oprávnené. Zostalo však cca 32 tis. € na úrokoch. ktoré by
mesto malo zaplatiť spobočnosti, ktorá ich vymáha, nakoFko prevzala závázky a pohľadávky

spoločnosti ELTOS. Ak by aj mesto malo zaplatif tieto úroky, myslí si, že stále to bude o cca

250 tis. € menej ako by mesto malo zaplatit‘ všetko. Na celej veci však považuje za veľmi
podivný princip uznania právoplatnosti zmluvnej pokuty. Ak súd uznal mestu zmluvnú pokutu

vo výške 286 tis. €. je zarážajúce, prečo ju neuznal vo výške 780 tis. € ako bola póvodne

vypočítaná škoda z orneškania. Pokiaľ sa nenáide mé riešenie, odporučil tento spor uzavriet‘

zaplatením pohFadávk. ktoráje voči mestu, čo aj tak znamená pre mesto úsporu cca 250 tis.€.
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Ďalšiaje záležitosť Heliportu. ktorého majiteľ dodnes nemá stavebné povolenie, ale má len
súhlas na lietanie z tzv. pracovnej plochy, čo aj využíva. Žiaľ, s majiteľom Ing. Fogašom
primátor mesta Ing. Blcháč, PhD. podpísal už vjanuári 2011 zmluvu, v ktorej sa zaviazal, že
mu do troch mesiacov zabezpečí stavebné povolenie na heliport a v prípade, že to nedokáže,
mesto mu uhradí škodu 2,7 mil. E. Dnes mesto tvrdí, že táto zmluva nie je platná, kým
protistrana, t. j. Ing. Fogaš si nwslí. že zrnluvaje platná a z toMo titulu si uplatňuje škodu vo
výške 2.7 mil. E. ktorá opäť vznikla len z titulu toho, že niekto buď z neznalosti zákona, alebo
vedome podpísal takú zrnluvu. o ktorej bob už od začiatku jasné, že ju nie je možné splniť.
Podľa neho ten. kto sľúbil. že za tri mesiace dokáže vybaviť stavebné povolenie na heliport,
evidenrne vedel. že nehovorí pravdu, resp. že to nie je možné dokázať, alebo je taký neznalý
veci. že takúto zmluvu podpísal v dobrej viere. že vydanie stavebného povolenia dokáže
zabezpečíť. V takom čase to nie je reálne dokázať. preto stále tento spor s Ing. Fogašom trvá,
kde mestu hrozí, že mu bude musieť zaplatiť 2,7 mil. E, ak mu to súd uzná. Nemožno tiež
vylúčiť možnosť, že Ing. Fogaš postúpi tento spor určitej vymáhajúcej spoločnosti (ako to
v predchádzajúcom spore urobila spoločnosť ELTOS), ktorá to ttóže dotiahnut‘ do takého
štádia, že sumu 2,7 mil. € alebo veľkú časť z nej bude mesto musieť zaplatiť. Škoda pre mesto
opäť vznikla len tým, že niekto (vtedajší a súčasný primátor) svojvoľne niečo podpísal.
neporadil sa a zaviazal mesto k niečomu, o čom vedel, že nemóže byť nikdy splnené. Na
základe takéhoto konania dochádza k ohrozeniu ekonomickej situácie mesta do budúcna.

lnu. Ganoczv. PhD. — k vystúpeniu MUDr. Slaíkovského pripomenul, že by bob korektné
povedať aj to. ako všctky tieto spory vznikli. V prípade Ing. Fogaša by na úvod bob dobré
pripomenút‘, od koho Ing. Fogaš dostal predbežné súhlasné stanovisko na vybudovanie
heliportu. pretože tým celý spor začal. Co sa týka sporu vo veci p. Viery OberuČovej, osobne
dodnes nepochopil, ako móže lekár vydať potvrdenie o nesvojprávnosti osoby niekoYko rokov
po jej úmrtí — v tom je celá podstata sporu.

MUDr. Slaíkovský — k pripomienke Ing. Ganoczyho poznamenal, že na to, čo uzná alebo
neuzná lekár, má súd svojich súdnych znalcov, mysli si však, že z róznych údajov je možné
o osobe povedať, či v danom čase bola alebo nebo]a pri zmysloch. Co sa týka Heliportu,
jednoznačne a opakovane bob potvrdené nielen mestom, ale aj ministerstvom a prokuratúrou.
že mesto postupovalo v súlade so zákonom. Mesto dalo súhlasné vyj adrenie k možnosti
výstavby heliportu vo februári 2011, ktoré po predbožení hlukových štúdií stiahbo. čo mu zákon
pIne umožňoval. pretože to bob len v štádiu vybavovania stavebného povolenia, t. j. nešlo
o rozhodnutie, ktoré by bob deíinitivne a nemeniteFné. Stanovisko mesta bob teda zmenené
v súlade so zákonom. pretože hlukové štúdie dostalo...

Inu. Blcháč. PhD. — ukončil rozpravu a v záverečnom slove uviedol. že vedenie mesta dalo túto
správu pripraviť hlavne preto. aby deklarovalo, čím sa mesto musí zaoberat‘ z hľadiska súdnych
sporov. Pripomenul, že všetky tieto súdne spory, ktorým mesto čelí, sú na základe činnosti
bývalého vedenia mesta v rokocbi 2011 —2014. Chceli deklarovať to, že z postupov súčasného
vedenia mesta ani jeden súdny spor neexistuje. Súdny spor spoločnosti ELAN spol. s r. o.
vznikol z toho dóvodu. že v roku 2011 niekto urobil veľký problém pre mesto, z čoho možno
nakoniec bude 200 — 300 tis. E. Zdóraznil, že poslanec MUDr. Slaflovský šín nepravdy,
klamstvá a používa neodborné výrazy, hoci by túto problematiku mohol ovládať. Pripomenul,
že sa nejedná o žiadnu hrozbu pre mesto vo výške 2,7 mil. E, pretože nikto mesto k tomuto
nezaviazal. Mesto kedysi zaviazaí primátor MUDr. Slafkovský prísľubom, že vydá územně
rozhodnutie. potom ho nevydal, vznikli určité náklady a keďže odvtedy prešbo 8 rokov, ak sa
tieto náklady vynásobia 9,5 %. pójde o obrovskú sumu. bude však potrebné vypracovať
znalecký posudok, ktorý zatiaľ nie je vypracovaný. V tomto prípade nejde o škodu. ktorá by
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bolajasne pomenovaná, ato ani v trestnom oznámení. Pripomenul, že už na predchádzajúcorn
zasadnutí informoval o tom, že 32 mesiacov trvalo to, čo spósobili ösmi poslanci tým, že podali
trestné oznámenie a navrhoval poslancom Slaíkovskému, Kultanovi a ďalšírn šiestim, ktorí sa
pod uvedené trestné oznámenie podpísali, aby sa pľimátorovi minimálne ospravedlnili, čo
zrejme od nich nemöže očakávať.

Takisw spor so spoločnosťou ZIPCITY vzniko] v roku 2011. keď bol tento projekt rnestorn
zamietnutý (podobne ako projekt Obnova). Projekt ZIPCITY súvisí práve s druhým sporom.
ktorý mesto vedie s p. Vierou Oberučovou a spol. Hoci p. Krajčiová. ktorá bola v tom čase už
14 rokov zosnu]á, bola až do svojho skonu pri plnom vedomí (riadne si preberala dóchodok),
bola na základe určitých zvláštnych znaleckých posudkov (jej príbuzní s tým súhlasili. čo ho
tiež prekvapilo) vyhlásená za nepríčetnú len preto, lebo by jej mesto malo vrátit‘ sporné
pozemky. Pozoruhodné je, že tie pozemky sa prekrývajú práve s pozemkami. kde bol projekt
ZIPCITY. Z toho vyplýva otázka, prečo bol projekt ZIPCITY vlastne zrušený.

Další spor sa týka toho, že primátor mesta (MUDr. Slalkovský) neoprávnene podpísal
zápočet pri rekonštrukcii Základnej školy Demänovská cesta. On (Ing. Blcháč, PhD.) na
základe uznesenia MsZ podal trestné oznámenie, ktoré však skončilo „pod kobercom“ predtým
ako sa rozhodlo súdne. Tým, že mesto jejasne poškodené, minimálne vo výške 19tis. €‚ bude
zrejme potrebné toto trestné oznárnenie obnoviť — mesto v záujme spľavodlivosti tak aj urobí.

Upozornil, že od roku 2009 do roku 2017, t. Zn. 8 rokov proti mestu zastupovala tých, ktorí
od mesta požadujťi určitý majetok. JUDr. Dagmar Slafkovská. Na záver pripomenul, že vo
všetkých uvádzaných sporoch zastupuje mesto právnická kancelária Hadbábna. ktorá je vo
všetkých sporoch úspešná a dúfa, že bude úspešná aj v týeh. ktoré sú ešte nerozhodnuté.
Z predchádzajúcej diskusie je zrejmé. že predloženie tejto správy malo zmysel, pretože
obhajoba niečoho. čo nic je reálne. bola na tomto zasadnuti jasne povedaná.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (14 poslancov za. I proti, 3 sa zdržali
hlasovania, 1 nehlasoval). Uznesenie bob prijaté pod číslom 51/2018. Obsah uznesenia je
prílohou tejto zápisnice.

19/ SPRÁVA O REALIZÁCII PROJEKTOV Z PARTICIPATÍVNEIIO
ROZPOČTU MESTA (PTR) ZABEZPEČOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM
GESTOROV ROZPOČTU V ROKU 2017

Správu predložil Ing. Matej Géci. hlavný koordinátor participatívneho rozpočtu mesta.
Pripomenul. že v roku 2016 sa uskutočnil pilotný projekt. ktorÝ bol úspešný. v roku 2017 sa

suma PTR zvýšila na 50 tis. E. ktorá sa rozdel‘ovala medzi jednotlivé projekty. Dolo

flnancovaných 21 projektov z celkového počtu 70 prihláscných projektov, kde 61 projektov
splňalo kritériá, jeden zo žiadateľov svoj návrh stiahol a 8 nesplnilo kritčriá ani na základe
dodatočnej výzvy. Schválených bob teda 21 projektov v celkovej hodnote 50 188 € - rozdiel

188 € bol vykrytý z vlastných zdrojov mesta Liptovský Mikuláš. Zdóraznil, že za uplynulé tri

roky sa podarilo zrealizovať vel‘ké množstvo projektov. K dnešnému dňu sú všetky projekty aj
zaplatené a občania sa móžu z týchto projektov tešiť.

lnu. Ganoczv. PhD. — vyjadril potešenie. že participaUvny rozpočet funguje už tretí rok

a verejne pod‘akoval Ing. Gécimu za to, ako sa ujal funkcie hlavného koordinátora PTR. Pre

neho osobne bol prvý a hlavne druhý ročník PTR veřkou traumou, kcď dlho rokovali a nevedeli

sa zjednotiť na tom. ako sa projekty, ktoré mali celkovú hodnotu cca 100 tis. E. vmestia do
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sumy, ktorá bola podstatne nižšia ako je súčasná. Pod‘akoval Ing. Gécimu tiež za to, že našiel
určité pravidlá, vďaka ktorým boto tohtoročné rozdel‘ovanie podstatne jednoduchšie a pre
každú mestskú časť sa podarilo vyčleniť určité finančné prostriedky. V mestskej časti Bodice,
Demänová, ktorú zastupuje. sa podarilo významne vylepšiť prostredie materskej školy; bota to
jedna z akcií. ktorá ľudí nerozdeľuje, ale spúja. Ešte raz poďakoval a vyjadril presvedčenie, že
aj v tomto roku prebehne realizácia akcií participatívncho rozpočtu tak ako viani.

Ing. Btcháč. PhD. — vyjadril potešenie, že každý ročník PTR sa zvláda čoraz lepšie vďaka tornu.
že tieto procesy sa postupne inovujú. Pod‘akoval hlavnému koordinátorovi PTR, že tieto veci
koordinuje smerom k úradu, aj srnerom k verejnosti veľmi zodpovedne. Napriek tornu. že sú aj
určité počiatočné problémy. si myslí. že mesto Liptovský Mikuláš je vzorom aj v tejto oblasti.

lna. Géci — predložil na h]asovanie návrh uznesenia — bez zmenv.

Mestské zastupiteVstvo predložený návrh schválilo (17 posluncov za, I sa zdržal hlasovania,
I nehlasoval). Uznesenie bob prijaté pod číslem 52/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto
zápisnice.

20/ INFORMATÍVNA SPRÁVA O POSTUPOCH MESTSKÝCH ŠPORTOVÝCH
ZARIADENÍ, S.RO. PRI PRÍPRAVE REKONŠTRUKCIE FUTBALOVÉHO
ŠTAI)IÓNA MFK TATRAN V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Správu predložila Ing. Marta Gutraiovú. prednostka mestského úradu. Uviedla, že
správaje pripravenú na základe uznesenia MsZ aje v ne3 podrobne popísaný postup, čo sa týka
založenia obchodnej spoločnosti, vkladu majetku. čerpania úveru. zabezpečenia zvýšeného
flnancovania nákladov pre MFK Tatran a vykonania všetkých právnych úkonov v obchodnej
spoločnosti. Všetky stanovené úlohy boli splnené napriek tomu. že vybavovanie úveru bob
zložitejšie, pretože spoločnosť nemá históriu, ale vzhľadom k tornu, že sa jedná o mestskú
spoločnosf. podarilo sa vyjednať predlženie indikatívnej ponuk. V správe je vjednotlivých
bodoch popísané. aké dokumentvje potrebné predložit‘, aby mohol byť tento úver prerokovaný
v úverovej rade. Podmienkou je prerokovanie tohto bodu v mestskom zastupiteľstve, pretože
banka požaduje ako jeden z dokladov predložiť aj ucelené uznesenie MsZ v rámci toho, čo už
bob schválené. V materiáli sa uvádza aj analýza možných prijmov novovzniknutej spoločnosti.
aké kroky budú realizované v prvý rok, v druhý rok a následne, ked‘ sa spoločnosť rozbehne.
aké má možnosti. Niektoré yeci už boli pripravené vopred, ostatné sa budú riešiť priebežne na
základe odporučenia MsZ. Co sa týka usporiadania majetkovoprávnych vzťahov, sú pripravené
všetky dohody a zmluvy — väčšina z nich je priložená k tejto správe. Keďže v čase prípravy
správy ešte neboli uzatvorené niektoré veci, doplnila informáciu, že už prebehlo aj verejné
obstarávanie —je známy viťazný obstarávateľ, v súčasnosti však plynie ešte 6-dňová lehota na
pripomienkovanie. Pokiaľ nebudú pripomienky, víťazný uchúdzač bude zverejnený koncom
mesiaca a 2. 7. 2018 sa möže podpísať zmluva. Podobne sa vybavuje aj stavebné povolenie, je
zazmluvnený stavebný dozor a zatial‘ sa nevyskytol váčší problém. ktorý by bol prekážkou
v ďalšom pokračovaní v tomto procese. Co sa týka personálneho fungovania spoločnosti, má

zmluvne zabezpečeného účtovníka; okrem toho spoločnosť nemá zamestnancov —jednotlivé
úkony zabezpečujú v rámci svojho voľného času konatelia spoločnosti.

Mar. Kuhan—poukázal na bod III. písm. d)—zaujímaho. ako mesto došlo práve k sume 53 000

E, ktorá sa má splúcať ročne po dobu 10 rokov. t. zn.. či je to presne vypočítaná suma. ktorá má
pokryť úver, prípadne jev nej niečo navyše. V súvislosti stým, že na MsZ bob kritizované, že
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bývalá vedenie mesta vložilo Bytový podnik do MHK 32, chce informovať, že v čase. keď sa
BP vkIadal kvůli likvidácii, bula to hodnota len niekoFko tisíc € z BP.

In. Blcháč. PhD. — upozornil poslanca Mgr. Kultana. že diskutuje od veci a požiadal ho, aby
sa správa! s!ušne a diskutoval k danej láme.

Inu. Urbanovič — ako d!horočný hráč a priaznivec futbalu může porovnávať aj kvalitu štadiónov
vo viacerých mestách. Kým mnohé štadióny bo!i už v minulosti na pomerne dobrej úrovni.
futba!ový štadión v Liptovskom Mikuláši na Podbrezinách ešte ani v súčasnosti nesp!ňa ani
základné kritériá pre druhú. resp. nižšiu ligu. Návrh. ktorý sa predkladá. je pre neho určitým
zadosťučinením a může konštatovať. že spolu s primálorom mesta a prezidentom MFK Tatran
urobili všetko pre to, aby sa Liptovský Mikuláš prezentoval krásnym, moderným fLltbalovým
štadiónom. Mysli si, že po jeho rekonštrukcii budú spokojní nielen futbalisti a Fanúšikovia
futbalu, ale aj mládež, ktorá bude vyrastať vo veľmi důstojných podmienkach, čito už bude
umelý trávnik. alebo d‘alšie ihriská a najmä hlavné ihrisko, ktoré, verí. že sa v tomto roku
vybuduje a bude důstojným stánkom. ktorým sa bude mócť mesto pýšiť a ven, že fanúšikovia
tam budú chodiť za dobrým futbalom. V súčasnosti sú prípravy už vo Hnálnej administratívnej
l‘tze, čo ho teší. lebo všetky ved. ktoré sa museli realizovať už od minulého roka, boli veľmi
náročné. Poznamenal. že nikto s takýmto projektom nikdy predtým neprišiel. nikto sa trn
nezaoberaí. Vyžadovalo si to vefa úsilia zamestnancov a ďalších fudi zainteresovaných v tomto
projekte, ktorý by mal byť do konca roka zrealizovaný. Na záver srdcčne pod‘akoval za

všetkých futbalistov a za celú futbalovú verejnosť Liptovského Mikuláša a širokého okolia za
námahu hlavne prednostke rnestského úradu a všetkým zamestnancom. ktorí sa na tom
podiefali. lebo to nebola jednoduchá úloha. Za všetkých vyslovil želanie, aby sa toto dlelo
podarilo zrealizovať a potom bude možné konštatovať, že sa urobilo kus výbornej práce možno
tla 40—50 rokov a že mládež mesta Liptovský Mikuláš bude hrávat‘ v důstojných podmienkach.

lnu. Gutraiová — k otázke Mgr. Kultana uviedla, že výpočty sa vykonávali už na začiatku a sú

súčasťou podnikatefského plánu, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom. Výpočty
vykonal zmluvný partner — ekonóm, ktorý pre spoločnosť vedie účtovníctvo, a to na základe
všetkých potrebných vstupných údajov. Banka, ktorá poskytuje úver, si vyžiadala takéto
uznesenie. aby mala určitú garanciu, že splácanie bude zabezpečené.

lnu. BIcháč. PhD. — tiež poďakoval všetkým zúčastneným na tomto projekte. Pre inI‘ormáciu
uviedol. že prvé rokovania s prezidentom SEZ, ked‘ vznikla táto myšlienka. sa uskutočnili vo
fehruári 2017. Ide tcda o dlhý proces. ktorý je potrebné prekonať. t. zn. všetky veci

schvaľovacieho. obstarávacieho i komunikačného charakteru, ale dobré dielo sa podarí. čo ho
osobitne teší. lebo Liptovský Mikuláš jejedno zmála posledných miest. ktoré potrebuje svoju

infraštruktúru prispůsobiť podmienkam druhej futbaovej ligy, ktoľá. dúfa. bude lákať čoraz
viac divákov a bude aj príkladom pre mladých.

Inu. Gutraiová — z forrnálneho hľadiska požiadala o úpravu návrhu na uznesenie — v celom texte
odporučila skratku MSZ vypísať plným názvom, t.j. „Mestské športové zariadenia, s. r.

lnu. Géci — predložil návrh, aby sa o všetkých bodoch uznesenia hlasovalo spoločne.

Návrh Ing. Géciho nebo? schválený, ked‘že nezískal jednomvseFnú podporu (18 poslancův
hlasovalo za. I nehlasoval).

Inu. Blcháč. PhD. — vzhľadom na technickú chybu dal o predchádzajúcom návrhu hlasovať
opakovane.
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Opakovaným hlasovaním bol návrh jednomyseľne schválený (19 poslancov za).

Inc. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia ako celok s opravami navrhnutými
predkladateľkou materiálu.

Mestská zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (15 poslancov za. 4 sa zdržali
hlasovania). Uznesenie holo prijaté pod číslom 53/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

21/ SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV,
OBJEDNÁVOK TOVARU, SLUZIEB A FAKTÚR ZA TOVARY A SLUŽBY
PODĽA ZÁKONA Č. 211/2001) Z. Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE
K INFORMÁCIÁM - KONTROLOVANÝ SUBJEKT MESTSKÝ ÚRAD

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta. informoval, že predmetná
kontrola bob vykonaná v zmyslc schváleného plánu kontrolnej činnosti. V kontrolovanom
období bolí na kontrolovanej vzorke zistené nedostatky nasledovného charakteru: nebola
aktualizovaná Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr, Smernica
o evidencii zrnlúv. všeobecne záväzných nariadení. interných noriem a základných
dokumentov MsU podfa novelizovaného zákona o slobodnom prístupe k informáciám
účinného od I. 7. 2016. Zmluvy neboli zverejnené v zákonom určenej Iehote. na zmluvných
dodatkoch nebol preukázateFný dáturn odovzdania a prevzatia dodatkov poverenÝmi
zamestnancami. na objednávkach chýbala dodacia lehota ohjednanch tovarov a služieb. nebol
uvedený núzov ohjednávajúceho odboru. faktúra bob zverejnená skór ako uhradená.

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

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (17 poslancov za, I sa zdržal hlasovania).
Uznesenie bob prijaté pod číslom 54/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

22/ NÁVRh I)Ol)ATKU Č. i PRAVII)IEL KONTROLNEJ ČINNOSTI
IILAVNÉIIO KONTROLÓRA META LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor. hlavný kontrolór mesta. Pripomenul, že novelou
zákona o obeenom zriadení účinnou od 1. 4. 2018 sav * 18 písm. ĺ) upravili úlohy hlavného
kontrolóra obsiahnuté v ods. I písm. g), ato vo vybavovaní sťažnosti a v písm. h), ked‘ je
hlavný kontrolór povinný vykonať kontrolu. ak ho o to požiada obecné zastupitefstvo alebo
starosta. ak vec neznesie odklad. Vzhľadom k tomu. že v meste Liptovský Mikuláš
vybavovanic sťažností upravujů Zásady vybavovania sfažností a petícií schválené uznesením
MsZ č. 54/20 17 zo dňa 22. 6.2017, nieje potrebné upravovať súčasne platnú legislatívu mesta.
V zmysle novely zákona sa iha doplňajú Pravidlá kontrolnej činnosti schválené uznesenírn MsZ
Č. 20/2016 zo dňa 17. 3. 2016v tom. že „hlavný kontrolórje povinný vykonať kontrolu mimo
schváleného plánu kontrolnej činnosti, ak ho o to požiada nielen mestské zastupiteľstvo, ale aj
primátor mesta. ak vee neznesie odklad“.

lnu. Géci — predložil na hlasovanie návrh uznesenia — bez zlnenv.

Mestské zastupitefstvo predložený návrh schválilo (15 poslancov za, 3 nehlasovali).
Uznesenie bob prijaté pod čís!om 55/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.
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23/ NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA II. POLROK 2018

Správu predložil PhDr. Jozef Fiedor. h)avný kontrolér mesta. Informoval, že návrh bol
zverejnený na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovencj lehote. Obsahovo je zameraný na
kontrolu procesov. ktoré vykonáva hlavný kontrolér každoročne. vyplývajúcich z rokovacieho
poriadku MsZ, ato kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. kontrola vybavovania
sťažnosti a peticií. kontrola dodržiavania rozpočtových pravidie] územnej samosprávy,
kontrola stavu a vývoja dlhu a v neposlednom radeje to kontrola stavu vybavovania stavebného
povolenia na „Zakrytie a rekultiváciu skládky TKO Veterná Poruba“.

lnu. Blcháč. PhD. — upriamil pozornosť poslanca Ing. Čefa a d‘alších poslancov, pokiaľ budú
mať záujem v rámci svojej poslaneckej kompetencie zúčastniť sa napr. kontroly stavu a vývoja
dlhu, móžu sa jej zúčastniť, pretože v tejto oblasti majú mnoho nejasností. Učasťou na tejto
kontrole by si mohli viacerí poslanci, vrátane poslanca Mgr. Kultana, ujasniť, že žiudne riziko
(nútená správa a pod.) mestu nehrozí, naopak, mesto sa dokonca dostane na historicky najnižšiu
zadlženosť za 25 rokov. Da]ej upriamil pozornosť na kontrolu stavu vybavovania stavebného
povolenia na .‚Zakrvtie a rekultiváciu skládky TKO Veterná Poruba“. ktoráje veEmi významná
z pohfadu zaťaženia mestskej pokladnice a zbabranej akcie uzatvárania skládky v roku 2014—
tejto kontroly sa tiež móžu zúčastriť; v opačnom prípade móžu požadovať vysvetlenia od
riaditeľov príslušn‘ch organizácií.

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

Mestské zastupiteFstvo predložený návrh schválilo (17 poslancov za, 2 nehlasovali).
Uznesenie boto prijaté pod číslom 56/2018. Obsah uzneseniaje prítohou tejto zápisnice.

24/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

Mur. Eubica Staroňová

ti) Interpelovala primátora mesta:
Požiadala o opravu vonkajšieho basketbalového ihriska na sídlisku Podbreziny (medzi
objektmi Veronika a Fitness B) — oprava zlomeného koša a uvoľnenej obruče (riziko
úrazu) + obnovenie čiar na basketbalovom ihrisku.

b) Interpelovala primátora mesta:
Ihrisko na Háji Nicovö — požiadala o možnosť umiestnenia informačných tabúľ —

návštevníci majú problém nájsť toto ihrisko.

Odpoveclc,né na zasadnutí MsZ: 1n. Blcháč. PhD. — v súčasnosti sú už umiestnené dve
smerové inFormačné tabule — jedna pri prístrešku pre cyklistov. druhá na spodnom
parkovisku — následne bude ešte skontrolované ich upevnenie.
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MEr. Anna Dvorščáková

a) Interpelovala primátora mesta:
V súvislosti s opravou chodníka od sila k autobusovej zastávke poukázala na výkopy,
ktoré znemožňujú obyvatefom dostať sa k autobusu — odporučila po dobu opravy
chodníka bud‘ premiestniť autobusovú zastávku. alebo zabezpečiť vyhovujúci pristup
k autobusu.

b) Interpelovala primátora mesta:
Detské ihrisko na Podbrezinách (pri moste cez Smrečianku z ulice Lounská) — upozornila
na uvoľnené a chÝbajúce skrutky na preliezkach, čím hrozí riziko úrazu — požiadala. aby
bola táto situácia preverená a chyby odstránené.

c) Interpelovala primátora mesta:
Poukázala na priestor pri cukrárni Včela na Podbrezinách, kde sa zhromažďujú skupinky
občanov pod vplyvom alkoholu, ktorí sú hluční a svojím správaním vyvolávajú
pohoršenie. Napriek tornu, že zariadenie Včela je v súkromnom vlastníctve. požiadala
o možnosť zakročenia zo strany mesta.

d) Vyslovila pod‘akovanie Mestskej policii v Liptovskom Mikuláši v súvislosti s konaním
podujada ‚.Zupná Kalokagatia“ — ide O súťaž. ktorej sa zúčastňujú strcdné školy Liptova
(Lipt. l-lrádok. Lipt. Mikuláš. Ružomberok). Minulý týždeň prebiehalo regionálne kolo
tejto sút‘aže organizovanej Obchodnou akadémiou v Lipt. Mikuláši, ktorej je riaditeFkou.
pričorn oslovila Mestskú políciu. konkrétne zústupcu náčelníka Mgr. Petru s tým. aby
svojou účasťou na tomto podujati vytvorili vhodné podmienky. pretože účastníci boli
v minulých rokoch niekedy atakovaní hlavne v oblasti Hlbokého, atd‘, Foďakovala MsP
za urýchlené a promptně zarcagovanie a pomoc pri organizovaní tejto súťaže.

c) Požiadala o vysvetlenie riaditeľa VPS:
Zaujímala sa, ako často. kedy a akým spósobom sa vykonáva pravidelná údržba detských
ihrísk a akým spósobom a kedy sa čistili pieskoviská na týchto ihriskách.

Inu. Štefin Ganoczv, PhD.

a) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosti s prebiehajúcou opravou miestrej komunikácie v rnestskej časti Bodice
upozornil na jedného stavebníka rodinného domu. ktorý si priviedol inžinierske siete na
svoj stavebný pozemok. ale za cca 3 — 4 mesiace neuviedol rozkopávku do póvodného
stavu. Ked‘že na jeho upozornenia ako poslanca stavebník nereaguje, požiadal
o preverenie tohto stavu zo strany mesta.

b) Interpeloval primátora mesta:
Poukázal na výskyt 10— 15 ročných náletových drevín na území mestskej časti Bodice —

odporučil. aby príslušné oddelenie mesta dórazne upozornilo majiteľov, že náletové
drevinyje povinný odstraňovať vlastník pozemku.

c) \‘3jadril poďakovanie za reakciu Ing. Miloša Berníka, vcdúceho odboru výstavby MsU
na jeho interpeláciu ohfadom rekonštrukcie chodníka v mestskej časti Demänová.
Pod‘akoval zato, že situácia sa promptne vyriešila a celý chodník je hotový a pod‘akoval
aj všetkým ostatným. ktorí sa o rekonštrukciu chodnika zaslúžili.
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Mur. Vincent Kultan

a) Interpeloval primátora mesta:
Staré mesto — križovatka Kuzmányho ulice s I-lviezdoslavovou ulicou — popri Pálkovej
vile vedie veFmi starý chodník, kde sú dva stromy — tieto stromy je potrebné odstrúniť
a vybudovať nový chodník. Na tej istcj križovatke je potrebné osadiť upozornenie na
priechod pre chodcov, pretože tam jazdí veľké množstvo áut ajazdia pomerne rýchlo —

odporučil na jednej strane vybudovat‘ aspoň časť chodníka. znudit‘ priechod a niadne ho
vvznačiť. prctožc dopravná situácia na tomto úseku je veľmi zlá.

Odpovedw7é mi zcgsadmuí MsZ: Ini. Blcháč. PhD. — pnpomcnul, že mestskámu
zastupiteľstvu bolu pred časom predložená pasportizúcia miestnych kornunikácií a takisto
bol predložený plán rekonštrukcii a opráv miestnych komunikácií — Mgr. Kultan mal
možnosť si tieto dokumenty naštudovať a navrhnúť prípadné ďalšie opravy, zrejme sa
však tornu nevenoval. Ním navrhované opravy budú určite zaradené do nejakého projektu
na najbližšie obdobie — požiada o to vedúceho odboru ZP a dopravy, avšak realizácia
nebude možná hneď.

b) Interpeloval primátora mesta:
Stará mesto — ulice Kuzmányho, Hviezdoslavova. Hriadky. atd‘. — medzi cestou
a súkromnýrni pozernkaiui jednotlivých obyvateVov je pomerne široký pás zelene. na
ktorom si obyvatelia často vvsúdzajú okrasné rastliny (kriky. atď.). Táto výsadba hlavne
na Hviezdoslavovej ulici (oproti Dorninante) zasahuje až do cesty. čo je jednak
nebezpečná ajednak je to na mestskom pozemku. ktorý by v budúcnosu bob
problematická vvužiť napr. na vvbudovanie chodníka — na táto skutočnosť je potrebné
obyvateFov upozorňo vaL

Oclpovc‘dcmé licí zavacbn,tí MvZ: lne. Blcháč. PhD. — čo sa týka kríkov, ide v podstate
o vec prevádzkovú. Vyjadril presvedčenie, že Mgr. Kultan príde na burzu nápadov a tak
ako prebieha v mých rnestských častiach veľmi korektne. dúFa, že aj pre túto mestskú
časť budú podaná takéto návrhy do budúcnosti. pretože v tomto roku rozpočet zrejme
neumožní tieto veci realizovať.

c) Interpeloval primátora mesta:
Poukázal na nedávno konaná Stoličná dni mesta Liptovský Mikuláš — vyjadril
nespokojnosť stÝm, že mestská Základná umelecká škola dostala priestor na
vvstupovanie až v sobotu v neskorých večerných hodinách napriek tomu. že mala
pripraven hodnotný program. Podľa nebo stálo za úvahu. aby boli domáci účinkujúci
s takýrnto programom zaradení do programu vo vyhovujúcejšom čase,

Qc/povcc/cmé ;zcí zascubziiíí MvZ: lnLz. Blcháč. PhD. — čo sa týka jednotlivých vystúpení,
ideo vec vkusu. preto nemožno vyhovieť v plnej miere všetkým. Napriek tomu však chce
pod‘akovať všetkým, ktorí pripravovali tohtowčná Stoličné dni, že sa orientovali na
domácu produkciu. Po 15 mesiacoch v mcste vystupovala napr. skupina Ploštín Punk,
kde bob plná námestie, vystupoval spevák Martin Harich, na vystúpení ktorého bob tiež
plné námestie. vystúpili tiež d‘alšie skupiny a má informáciu, že aj Základná umelecká
škola bola úspešná — osobne si nepamätá. kedy za posledných 10 rokov ZUS na
Stoličných dňoch vystupovala. Vyjadňl potešenie. že mali priestor práve domáci urnelci
a vystupovati pre domáce publikum. Nemyslí si. že zaradenie ZUS do programu bob
nevhodne načasované, práve naopak. má pozitívne informácie od tých. ktorí nechcú za
všetkým vidieľ nejaký problém.



d) Interpeloval primátora mesta:
Pripomenul. že primátor mesta cca pred 1,5 rokom sFůbil, že clo MsZ predloží správu
o stave zmluvných vzt‘ahov 50 spoločnosťou FIN. M.O.S.. as. a Prvá úsporová, as. —

dodnes sa tak nestalo. Požiadul. aby táto správa bolu predložená — nechápe dóvod. pre
ktorý sa toho mesto obáva.

Odpoveckmé na ZCLC‘JnUIÍAIVZ: lnQ. Blcháč. PhD. — nevidí dóvod stále niečo vvsvetľovať
práve tým. klon celý projekt v roku 2011 narušili a teraz sa domáhajú určitých inFormácií.
ktoré neslúžia na nič ind. len na politikárčenie. Zopakoval, že projekt FIN. M.O.S. bol pre
mesto Liptovský Mikuláš významný, s veľejným osvct(ením Ilie sú žiadne problémy.
pribudli nové ulice, prihudli nové prvky a kcby v roku 2011 nebol tento projekt narušený,
Fungoval by aj rozhlas po mestských častiach. Ziaľ, mesto musí pluliť, lcbo také sú
zmluvy, ale bývalé vedenie mesta nájomnú zmluvu vypovedalo, preto by si malo za to
zodpovedať, ato najmU bývalý primátor MUDr. Slalkovský, kiorý už v roku 2006
avizoval v mesačníku Mikuláš, že je potrebné s verejným osvetlením niečo urobiť
a krátko po tom dokonca spadla jedna lampa vo volebnom obvode Staré mesto (pri
gymnáziu). Odporučil poslancovi Mgr. Kultrinovi. aby sa prestal zaoberať spoločnosťou
FIN. M.O.S. — láje v úplnom poriadku a dokonca sa sláva čoraz viac ziskovou.

u) Interpeloval primátora mesta:
V súvislosu s vvhláscním Liptovského Mikuláša za Naj mesto požiadal o predloženie
informácie. koľko bob hlasujúcich za tento titul (tj. nic počet hlasov).

Qdpovcdwzé na zasad;nuí MvZ: In,. Blcháč. PhD. — odporučil poslancovi Mgr.
Kultanovi, aby sa prestal zaoberať aj hlasovaním v ankete za Na] mesto. Pokial‘ by chcel
mať toto mesto rád, prestal by šíriť tieto pochybnosti a mýliť občanov, pretože Liptovský
Mikuláš je skutočne Naj mestom podľa hlasovania, ale aj podľa posudzovania ľuďmi,
ktorí sem chodia a móžu porovnávať 5 mými mcstami. Osobne je na toto ocenenie hrdý,
pretožc to nic je jeho zásluha, ani zásluha niekoho mého individuálne, aleje to zásluha
všctkých ľudí. ktori mujú dobrú vóľu. Na druhej strane tým. klon to nechápu, alebo
ktorým dokonca vadí, že Liptovský Mikuláš sa möžc týmto titulom hrdiť, klon majú
problém z toho, že v tomto meste nie sú konflikty a Fudia sa snažia nažívať v pokoji. to
znejme celkom nevyhovuje. Preto by sa Mgr. Kultan tým mal prestať trápiť a mal by
prestať atakovať primátora otázkami. kto kedy ako hlasoval. On ako primátor napr. vóbec
nevedel o tom. že sa hlasuje. mesto len dostalo oznámenie o výsledku. čo ho polešilo.
lebo ked‘ niekoho niečo poteší nečakane. je radosť omnoho vUčšia. ako keď čaká na
nejaké potcšenic.

O Interpeloval zástupcu primátora mesta Ing. Jána Bonka:
Požiadal o písomnú informáciu o tom, v akých výškach prišli od jednotlivých spoločností
s účasťou mesta dividendy (Ing. Bonko mu v osobnom rozhovore pnisľúbil zaslanie tejto
informácie e—mailovou poštou) — možnosť získať prehl‘ad o tom, ako mesto z ktorej
spoločnosti profituje.

g) Požiadal o vvsvetlenie riaditeľa VPS:
Požiadal o inFormáciu. či sa na skládke TKO vo Veternej Porube robili aj ďalšie
kontrolně mcrania abebo prieskumy okrem tých. o ktorých bolu predložená informácia
mestskému zastupiteFstvu. Ak sa takéto d‘alšie merania vykonávali, zaujímal sa, či
poslancom budú ich výsledky dané na vedomie. resp. či sa k nim budú mócť dostat‘.
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h) Požiadal o vysvetlenie riaditeľa VPS:
Poukázal na bytový dom, ktorý sa momentálne dokončuje za Daňovým úradom —

spoločnosť, ktorá tento bytový dom stavala, poškodila pomcrne veľkú časť vozovky.
Ked‘že túto vozovku dávali do poriadku Verejnoprospešné služby, zaujímal sa, či si budú
aj účtovat‘ tžeto práce u spoločnosti. ktorá vykonávala výstavbu, pretože táto spoločnosf
by mala uviest‘ vozovku do póvodného stavu a nie mesto na svoje náklady.

251 INFORNIÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil niekoľko aktuálnych inFormácií:

1. V súvislosti s nedávnym orezávaním stromov napr. na bývalom židovskom
cintoríne poukázal na rözne negativne diskusie na sociálnych sieťach, doplňané fotograflarni
apod. Považuje za nepochopiteľné, že do takýchto diskusií sa zapájajú aj niektorí poslanci,
ktorí by mali vedieť, že orezávanie drevín sa vykonáva od I. apríla do 30. septembra, prípadne
by sa mali spýtať na VPS, čije takéto orezávanie v poriadku. Pripomenul. že orezanie stromov
bob odsúhlasené mestskou dendrologičkou a vykonávajú ho profesionáli. t. zn., že sa nedeje
nič protiprávne. naopak, mesto zlepšuje prostredie, ale niektorí poslanci práve povzbudzujú
v protestoch Fudi. ktorých by mali inFormovať, alcbo požiadať o trpezlivosť s tým. že budú mať
lcpšie životné prostredie. Odporučil im preto zdržať sa takýchto prejavov.

2. Informoval, že na základe podania poslanca Mgr. Kultana na Okresnú
prokuratúru dal okresný prokurátor Mgr. Peter Volkovič protest prokurátora proti VZN mesta
Liptovský Mikuláš o miesU ych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Ak by mesto malo tento protest rcšpektovať, podľa toho by sa malo vrátíť
k spösobu vymúhania nedoplatkov cez exekútorov, t. zn., že napr. za nedoplatok vo výške 10 E
by mesto malo postúpiť dlžníka na exekúciu, čo týchto 10 € predraží na cca 250 € (poplatky
exekútorovi, advokátovi, súdu. Mesto požiadalo prokurátora o predlženie lehoty na
posudzovanie protestu o.i. z toho dövodu, že v súčasnosti sa vymáhanic nerealizuje, nakoľko
dochádza k osobným bankrotom. t. Zn., že väčšina týchto nedoplatkov sa vyrieši tak, že budú
postupne odpisované v rámci osobných bankrotov. Protestu móže MsZ vyhovieť alebo
nevvhovieť, podstatná bude odpoved‘ prokurátora na požiadavku mesta. nepredpokladá však.
že by sa tým MsZ muselo nutne zaoberat‘.

3. Za mimoriadne potešujúcu považuje správu v súvislosti s prekládkou
železničnej trate — po tom ako sa zástupcovia mesta. odborníci — architekti i odborníci z oblasti
dopravy v minulom roku zúčastnili troch porád a žiadali o zmenu stanoviska odborných
zástupcov 20 spoločnosti JASPERS, čoje poradenská spobočnosť Európske komisie. ktorí trvali
na tom, aby sa posudzovali vplyvy na životné prostredie v súvisbosti s modernizáciou
železničnej trate od Liptovského Mikuláša až do Lučivnej, čo by znamenalo 3—4 ročný odklad
celého procesu, nakoniec mesto získalo informáciu z Ministerstva dopravy SR a zo ZSR, že sa
začína proces posudzovania ElA na úseku Lipt. Mikuláš — Lipt. Hrádok. To znamená, že
čoskoro by sa mohol tento proces ukončiť a móžu sa vydávať stavebné povolenia a núsledne
začať realizácia. Je to v životnom záujme mesta Liptovský Mikuláš a mesto bude d‘alej na toni
pracovať. Toto je priorita mesta do budúcnosti. pretože mesto má už za sebou prípravu
rekonštrukcie zimného štadióna. futbalového štadióna. ukončila sa rekonštrukcia
administratívnej budovy mestského úradu i domu služieb. rozbehla sa rckonštrukcia ciest. atd‘.
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26/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, poďakoval všetkým prítomným za účast‘
a zasadnutic mestského zastupitel‘stva ukončil. Ked‘že nepredpokladá, že by sa počas letného
obdobia vyskytlo niečo mimoriadne, aby sa MsZ muselo stretnút‘ do plánovaného zasadnutia
13. 9. 2018. zaželal všetkým prijemné prežitie dovolenkového obdobia, načerpanie novej
energie a veľa zdravia.

Ing. 1larta Cutraiová
prednostka MsU

‘4‘
In“. Ján Bícháč, Plil).S

primátor mesta

Jaroslav Greš

Zapísali: Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši 18. 07. 2018

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Vincent Kultan
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