
ZÁPISNICÁ Č. 5/2018

z XLIV. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo
dňa 25. rnája 20180 15.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

PRÍTOMNÍ:

Ing. Ján Blchúč. PhD.. primátor mesta

POSLANCI MsZ:

1/ Ing. Jozef Bobák
2/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
3/ MUDr. Miroslav Boďa
4/ Ing. Ján Bonko
5/ Miroslav Burgel
6/ Peter Cibák
7/ Ing. Lucia Cukerová
8/ Ing. SyIvia Cukerová
9/ Ing. Jaroslav Cefo
10/ MUDr. Oldřich Drahovzal
11/ Mgr. Anna Dvorščáková
2/ Ing. Stefan Ganoczy, PhD.

13/ Jaroslav Grešo
14/ Mgr. Vincent Kultan
15/ Marek Nemec
16/ Mgr. Miroslav Neset
17/ Michal Paška
18/ MUDr. Alžbeta Smiešna
19/ MUDr. Alexander Slaikovský
20/ Mgr. Ľubica Staroňová
21/ Luboš Trizna
22/ Ing. Rudolf Urbanovič
23/ MUDr. Marta Voštináková

OSPRAVEDLNENÝ:
1/ Ing. Matej Géci

NEOSPRAVEDLNENÝ:

1/ Karol Székely

PRIZVANÍ:

I / PhDr. Jozef Fiedor. blavný kontrolór mesta
2/ JUDr. Marián Jančuška. náčelník MsP ‚

3/ Mgr. Anna lľanovská. vedúca právneho odboru Msti
4/ Ing. Gabriel Lengvel, vedúci odboru ZP a dopravy Msti
5/ doc. Mgr. Ján Hučfk. PhD.. vedúci odboru školstva MsU

J.



1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie rnestského zastupiteľstva otvoru fl viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Na úvod uviedol, že ho teši. ako sa mestu duh a potvrdzuje tým pozíciu Naj mesta
Slovenska za rok 2017. Spomenul posledné úspechv pri získavaní financii z eXternýeh zdrojov:
dvakrát po 30 000 E pre požiarne zbrojnice. novostavba Komunitného centra v Hlbokom za
300 000 E. nadstavba Materskej školy na Komenského ulici za 323 000 E. systém zberu
a odvozu odpadu pre Hlboké za 46 000 E. ZS Janka Kráľa 137 000 E a ZS s NIS Okoličianska
59 000 E z operačného programu Ľudské zdroje. V tejto súvislosti vyzdvihol prácu oddelenia
projektového manažmentu mestského úradu.

Následne uviedol, že z účasti na zasadnuti sa ospravedlnil Ing. Matej Géci. Konštatoval,
že na začiatku rokovania je prítomných 21 poslancov a mestské zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE ZAPISOVATEĽA
A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. predložil návrh na voľbu návrhovej komisie. do
ktorej odporučil zvoliť poslancov Ing. Luciu Cukerovú, MUDr. Alžbctu Smiešnu a pána
Michala Pašku. Návrhová komisia v tomto zloženi bota schválená (20 poslancov za, I sa
zdržal).

Za zapisovatefku primátor mesta určil pani t\nežku Drbiakovú a za overovaleľov
zápisnice poslancov Mgr. Annu Dvorščákovú a Mgr. Miruslani Neseta.

3/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupiteľstva tak, ako bol uvedený v pozvánke a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.

Mur. Vincent Kultan. poslanec mestského zastupiteľstva — vystúpil v menc poslaneckého klubu
s požiadavkou, aby bot z rokovania stiahnutý materiál Zásady odmeůovania postancov
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. ked‘že podfa jeho mienky nic je materiál
pripravený v dostatočnej miere. pretože okrem mého nie je uvedený dosah na rozpočet
a materiál nebo] dostatočne prerokovaný s členmi ZPOZ-u (Zbor pre občianske záležitosti).

lnE. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta — priblížil, že predkladaný materiál sa týka len tých
členov ZPOZ-u, ktorí sú poslancami a ostatných členov sa netýka. Dokument len reaguje na
novelizáciu zákona o obecnom zriadeni, ktorú je mesto povinné implcmentovať do právneho
poriadku. Zdóraznil tiež, že niektoré ved je možné v dokumente upraviť aj dodatočne.

1n. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — vypustiť
bod č. 8 z programu rokovania.

Návrh nebol schváLený (9 za, 12 proti. 2 zdržati sa).

Iwz. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitefstvo program rokovania schválilo (15 za. 6 zdržali sa, I nehlasoval).

2



PROGRAM:

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ VoPba návrhovcj koniisie, urěenie zapisovatel‘a a overovatcl‘ov zápisnice

3/ Schválenie programu rokovania
4/ Personálnc otázky: Návrh na zmenu uzncsenia Č. 144/2015 zo dňa 10. 12. 2015

„Pcrsonálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách

s účast‘ou mesta Liptovský Mikuláš“
5/ Personálne otázky: Vymenovanie zástupcu zriad‘ovateľa do Rady školy pri

Materskej škole, Palúčanská 22, Liptovský Mikuláš
6/ I)odatok Č. 13 k Zrnluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečcnie mestskej

autobusovcj dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkově. I — 12

7/ Návrh na prcdaj prcbytoěného majetku, prencchanic majetku do nájmu

a nakladanie s majetkovými právami mesta
8/ Zásady odmcňovania poslancov Mestského zastupitcl‘sha v Liptovskom Mikuláši

9/ Intcrpelácie poslancov
10/ Informácie
11/ Záver

4/ PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRh NA ZMENU UZNESENIA Č. 144/2015 ZO

1)ŇA 10. 12. 2015 „PERSONÁLNE OTÁZKY: NÁVRH NA ZMENU

ZÁSTUPCOV MESTA V PRÁVNICKÝCH OSOBÁCh S ÚČAStOU MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“

Správu predložil Ing. Ján Blcháč. PhD.. primátor mesta. Oznámil mestskérnu
zastupitefstvu. že mesto bob informované o úmrtí člena dozornej rady Televízie Liptov, a. s.,
RNDr. Františka Jaroša. Preto je potrebné vyrnenovaf nového člena dozornej rady a na tálo
pozíciu navrhuje Stefana Packu, nakoľko je aktívny v kultúrnom a spoločenskom živote v

Liptovskom Mikuláši. Je napríklad členom Rázusovie klubu spisovateľov a predsedom

občianskeho združenia Liptovské droby.

lne. JarosIa‘ Čefo. poslanec mestského zastupilel‘stva — pozrel si. ako sú zložené orgány
Televízie Liptov, a. 5.. pričon-t zistil. že sú v nich viaceri členovia. ktorí nic sú občanmi mesta

Liptovský Mikuláš. Proti pánu Packovi ako osobe nemá nič, aj sa s ním pozná. ale predkladá

pozmeňujúci návrh a to. aby bol v časti III. návrhu na uznesenie zmenenÝ text ..Stefana Packu.

bytom Demiinovská Dolina 258 na text .1ng. Libora Spimra, bytom Lutonského 718/15“. ARo

dóvod uviedol. že Ing. Spimr pozná mediálne prostvedie Liptovského Mikuláša lcpšie ako pán

Packa. V minulosti pracoval aj pre Televíziu Liptov, a. s., osobne s ním hovoru a je ochotný

pomócť televízii aj z tejto pozície. Následne poukázal na mnohé slovenské a medzinárodné

ocenenia, ktoré Ing. Spimr, venujúci sa dokumentárnej fllmovej a fotografkkej tvorbe od roku

2000 a poloproíesionálne užod 70.-tych rukov. získal.

Mar. Kultan — podporuje návrh Ing. Čefa a zdóraznil. že Ing. Špimr získal za posledně roky

dobrý kredit za svoju tvorbu.

Ina. Blcháč. PhD. — nestotožňuje sa s pozmeňovacím návrhom a to aj z toho dóvodu, že aj ked‘

pán Packa nemá trvalý pobyt v meste Liptovský Mikuláš, tak v meste reálne žije. Na rozdiel od

Ing. Špimra, ktorý má trvalý pobyt v meste Liptovský Mikuláš. ale veľa času podľa jeho

inFormáeií trávi mimo mesta. Vznikol by tak problém, či by bol Ing. Spimr schopný zúčastňoval

sa dozornÝch rád. Zároveň nerozumie argumentu, že 1.televízii je potrebné pornáhať v tom, aby
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napredovala:‘ keďže televizia už ohromne napreduje —je možnéju naprfklad sledovať z celého
sveta. Osobne si myslí. že takýto zásah do dozornej rady by televízii uškodil.

lne. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie pozmeňujúci návrh Ing. Čefa schváliť do

dozornej rady Televizie Liptov, a s. Ing. Liboru Špimra.

Návr nebol schválený (9 za, 12 proti, 2 zdržali sa).

]p. Lucia Cukerovú — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (15 za, 8 zdržali sa). Uznesenie k tomuto

bodu bob prijaté pod čísbom 35/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

5/ PERSONÁLNE OTÁZKY: VYMENOVANIE ZÁSTUPCU ZRIAĎOVATEĽA

1)0 RÁDY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE, 1ALÚČANSKÁ 22, 031 01

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Správu predložil Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta. Podotkol, že tento bod

programu bol prerokovaný na mestskej rade, kde bola prijalá drobná úprava návrhu na

uzneserne. Nový návrh uznesenia bude v časti II. znieť nasledovne: odporúča primátorovi

mesta sprostredkovať pisomné oznámenie predsedovi Rudy školy pri Materskej škole,

Palúčansků 22. Liptovský Mikuláš meno delegovaného zástupcu rady školy“. Ked‘že Ing. Peter

Jurčo požiadal o ukončenie členstva v rade školy, odbor školstva v zmysle štutútu rady školy

navrhuje schváliť za čLena rady školy Peadflr. Martu Geľbocovú.

lnu. Lucia Cukerová — predložila na hlusovanie návrh uznesenia — So zmenou predkladateľa —

úprava ukladacej časti na odporúčaciu.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (21 za. 1 zdržal sa. 1 nehlasoval). Uznesenie

k tomuto bodu bob prijaté pod číslorn 36/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto zápisnice.

6/ I)0I)ATOK Č. 13 K ZMLUVE O SLUŽBÁCH V0 VEREJNOM ZÁUJME PRE

ZABEZIEČENIE MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ÚZEMÍ

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V ZNENÍ DODATKOV Č. 1 — 12

‚ Správu predložil Ing. Gabriel Lengyel. vedúci odboru životného prostredia a dopravy

MsU. Priblížil. že dodatok sa zaoberá dvomi skutočnosťami. Prvou je predlženie platnosti

súčasnej zrnluvy, keďže ešte stále nic je ukončený proces vercjného obstarávania na nového

dopravcu a nový dodatok predlžuje účinnosť súčasnej zmluvy do začiatku účinnosti novej

zmluvy. avšak najneskór do konca roka 2018. Druhou časťou dodatku je zmcna časti prílohy Č.

3 zmluvy, ktorá sa zaoberá kritériami pre stanovenie ekonomicky oprávnených núkladov a

výnosov a ktorá bolu schválená uznesením mes(ským zas tupitel‘stvom 31. 1. 2013 ako dodatok

Č. 6 zmluvy. Ustanovuje sa v nej paušálny výpočet nákladov dopravcu v kalkulačnom vzorci,

pričom ide o zmenu pri nákladoch na opravu a údržbu vozidiel a o zmenu pri nákladoch na

pneumatiky. Približil, že mesto každoročne schvaľovalo kalkuláciu dopravctz u táto skutočnosC

je potrebné uviesť do zniluvy. K zmene dochádza najmä z toho dóvodu, že v roku 2013 boli

ceny pneumatik nižšie ako v súčasnosti a tiež kvóli tomu, že vozový park je zastaraný aje

potrebné navýšenie tejto paušálnej náhrady. Dosah na mestský rozpočet by to nenialo mať

žiadny. ked‘že v prvom štvrťroku bol vygenerovaný zisk 12000€. čím je možné tieto zvýšené



náklady vykryť. Na záver uviedol, že návrh dodatku bol prerokovaný na komisii dopravy
a verejného poriadku 23. 5.2018 a nakomisii flnančnej a majetkovo-právnej 25. 5.2018.

Mzr. Kultan — opýtal sa predkladateľa, v akorn štádiu sa nachádza vercjné obstarávanie. pretože
ide už o druhé predlženie zmluvv. Takticž podotkol. že podmienky verejného obstarávania nic
sú podľa neho nastavené správne. čoje však otázka na inú diskusiu.

MUDr. Alexander Slafl(ovský. poslanec mestského zastupiteľstva — chcel sa optať to isté ako
Mgr. Kultan.

Jaroslav Gľešo. poslanec mestského zastupiteľstva zmluva sa musí predlžif. nakofko
pripravované verejné obstarávanie bob zo strany jednébo právneho subjektu napadnuté, hoci
tento subjekt ani nebol do toho obstarávania prihlásený. Mesto muselo predlžiť zmluvu, v ktorej
dodatku Č. 13 v odseku 2.3 upravuje výšku nákladov, ktoré si dopravca vyžaduje, ato náklady
na pneumatiky z 0,01 E/km na 0,015 E/kin preto, že cena pneumatík bolu v minulosti nižšia ako
v súčasnosti a náklady na opravu a údržbu dopravných prostriedkov z 0.10 E/km na 0.17 E/km.
Pri najazdeni 500 000 km ročne sa prcdtým za opravu platilo 50 000 E za rok, teraz sa táto suma
zvýšila na 85 000 E ročne. a to kvóli tornu, že autobusy sú zastarané. Dopravca si preto
oprávnene uplatňuje navýšenie Finančných prostriedkov. Približil. že do kritérii pripravovaného

vcrejného obstarávania bob zahrnuté aj to. aby autobusy vekovo splňali podmienkv tak, aby sa
nedoplácabo za náhradné diely a za opotrcbovanie vozidla a preto navrhovali. aby bol vek
autobusov stanovený maximálne na desať rokov. Nic je to pritom len otázka financii, ale aj
toho, aby sa občania vozili na bezpečných autobusoch, nízkopodlažných. s klimatizáciou

a s d‘alšími kritériarni potrebnými pre mestskú, nic prímestskú dopravu.

Mgr. Kultan — poďakoval za vysvetlenie n spýtal sa, čije známy časový horizont, kedy by
mohlo byt‘ ukončené verejné obstarávanie. Niklo nespochvbňuje navýšenie sám. Otázkou však

je. či by mali byť všetkv autobusy nové alebo nic. keďže odpisy za nové autobusy budú stáť
viac ako opravy.

MUDr. Slalkovský — myslí si. že vek autobusu nehovorí nič o jeho kvalite a nic je to podfa
neho rozhodujúce kritérium. Zároveň chápe, že nieje ľahké nastaviť výbcrové konanie tak, aby
prebehlo hladko a tiež umožňuje róznym subjektom do neho vstupovať. Predpokladá. že ak to
budú rnimoriadne dobré autobusy, tak budú aj mimoriadne drahé. Rád sa však nechá pozitívne
prekvapiť, aj keď to neočakáva.

lž. Jozef Bobák. poslanec mestského zastupiteľstva—uviedol. že mesto dobehla minulost‘. Nic

je to totiž tak dávno. čo bolu v mestskom zastupiterstve predložená správa o službách rnedzi
mestom a ARRIVA Liorbus. a. s., kde boli kritizované dost‘ vysoké náklady na kontrolu stavu
vozidiel. Teraz sa to mestu vracia v dosť veľkej poiožke, keďže ide o 70 %-tný nárast.
Podotkol. žeje potrebné mať vo veeiach jasno a až potom vstupovať do sporov.

i Grešo — na dopbnenie uviedol, že mesto chce, aby zostal zachovaný balík financií, ktorý dáva
do dopravy. Ukázalo sa, že niektoré spoje po zavedení GPS a prepojeni na pokbadňu sú
neeFektívne — jazdí na nich veľký autobus, ktorý nic je vyťažený. Preto pristúpili k tornu, že
niektoré spoje budú zabezpečené menšími dopravnými prostriedkami, aby sa zachoval celkový
objem flnancií. Je podľa neho lepšie dnť prostriedky. ktoré sa vynakladajú na opravu autobusov

do kúpy nových autobusov. pretože lic nebudú vyžadovaf také množstvo opráv. Vekovo starší
autobus je pri takom výraznom počte kilometrov značne opotrebovaný. pričom autobusy je
potrebné rnaxirnálne vyťažiť.
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Inu. Gabriel Lenyel. vedúci odboľu životného prostredia a dopravy MsÚ — uviedol, že
v procese vercjného obstarávaniaje ukončené dokladovanie a čaká sa na rozhodnutie. pričom

termín 1w mal uplynúť najneskór v polovici júna.

lna. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia — bez zmcny.

Mestské zastupiteFstvo predložen návrh jednomyseľne schválilo (23 za). Uznesenie k tomuto
bodu bob prijaté pod číslom 37/2018. Obsah uzneseniaje prílohou tejto zápisnice.

7/ NÁVRH NA PREI)A.J PREBYTOČNÉHO MAJETKU, PRENECIÍANIE
MAJETKU 1)0 NÁIJMU A NAKLAI)ANIE S MAJETKOVÝMI PRÁVAMJ

M ES1‘A

Správu predložila Mgr. Anna lľanovská. vedúca právneho odboru MsU. Uviedla. že
predkladan návrh uznesenia prerokovala komisia flnančná a rnajetkovo-právna 26. 3. 2018
(bod 1) a dňa 25. 5. 2018 (bod 3). pričom komisia ho odporučila schvúliť a v časti IV bodu I
komisia aj mestská rada odporučila minirnálnu kúpnu cenu v rámci vercjnej obchodnej súťaže
13 851 E a výšku Gnančnej zábezpeky 20% z minimúlnej kúpnei ceny. teda 2 770 E. Mestská
rada prerokovala návrh uzncsenia 5. 4. 2018 (bod 1) a 25. 5. 2018 (body 2 a 3) a odporučila ho
schváliť vrútane časti II. a III., pnčom v časti W bodLi I mestská rada odporučila kúpnu cenu

33 E/m2. V prípade predaja ide o prebytočný majetok mesta v súlade so Zásadami hospodárenia

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš.
Následne priblížila. že mestské zastupiteľstvo 12. 4. 2018 uznescním č. 32/2018 pod

bodom 10 schválilo predaj prebytočného nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného

zreteľa v k. ú. Demünová — pozemku o vÝmere 155 ni manželom Martinovi a Pauline
Jendrušákovcom. ale nakoľko uvedený prevod nebol zverejnený na úradnej tabuli mesta a
internetovcj stránke najmenej 15 dní prcd schvaFovaním prcvodu mesským zaswpitefstvom.

je potrehné uvedený prcvod zrušiť. K časti 111. uviedla. že mestské zastupitefstvo 15. 2. 201$
uznesením č. 18/2018 pod bodom 13 schválilo zúmer nadobudnutia nehnutefnosti do
vlastníctva mesta v k. ú. Okoličné — odkúpenie pozemku o výmere I 653 m2 od výlučného
vlastníka Slovenská republika v správe Okresný úrad Zilina za kúpnu cenu I 000 E. Učelom
prevodu je vybudovanie detského ihriska, ktoré chýba v mestskej časti Stošice k pribúdajúcej
výstavbe nových rodinných domov. V zmysle tohto bodu navrhuje zmenu uznesenia bod 3 a to
z toho důvodu, že mesto nechalo vypracovať nový znalecký posudok. ked‘že póvodný posudok
bol vypracovaný ešte v roku 2016 a nic je jasné, či do septembra, keď uplynie lehota platnosti
znaleckého posudku. s(ihne tento zámer schváliť okrcsný úrad. Preto bol vypracovaný nový

znalecký posudok.
V schvaFovacej časti uznesenia pod bodom I navrhla schváliť predaj majetku manžebom

Martinovi a Pauline Jendrušákovcom ako důvod hodný osobitného zreteľa. na schválcnie

ktorého je potrebný súhlas troch pätín všetkých poslancov. Pod bodom 2 predložila návrh na
predaj prebytočného nehnutel‘ného majetku — pozemku o výmere 438 m2 nachádzajůceho sana
ulici Podtatranského. Zámcr odpredať predmetný pozemok schválilo mestské zastupiteľstvo

Liptovský Mikuláš. Uvedený zámer podliehal zverejneuiu ajedinú ponuku dala spoločnosť St.
Nicolaus. as, za kúpnu cenu 19710€. čo predstavujc 45 E/m2. Pod bodom 3 predložila návrh
na schválenie spůsobu prevodu a podmicnok obchodnej verejnej súťaže k nehnuteľnosti v k. ú.
Liptovská Ondrašová — časť líniovej stavby železničná vlečka v dlžkc 787.70 m. Odporučená

bola cena vo výške 13 851 E. pričom tieto nehnuternosti a pozemky mesto nadobudbo od
ministerstva obrany za 1 E.
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MUDr. Slafkovský — vyjadril sa k bodu týkajúcemu sa predaja majetku manželem Martinovi
a Paulíne Jendrušákovcom. ked‘že podľa výkresu, který má k dispozícii. sú v rovnakej situácii
d‘alšie dva alebo tri domy. Preto ho zaujíma. či aj ich majitelia majú o odkúpenie pozemkov
záujem. aby nevznikla situácia. že jeden dum bude mať pozemek vysporiodaný a ďalšie nic.
K bodu tkajúeemu sa ohchodnej verejnej súťaže na železničnú vlečku ho zaujímalo, za akým
účelom chcú Verejnoprospešné služby využívať malý kúsok pozemku. který nieje predmetom
obchodnej verejnej súťaže. Pri bode týkajúcom sa odkúpenia pozemku za účelem výstavby

detského ihriska v mestskej časti Stošice ho zaujímalo. prečo sa menila cena pri znaleckých
pOsLldkOCh z rokov 2016 a 2018.

In.z. Anna Iľanovská. vedúea právneho odboru MsÚ — cena pri znaleckých posudkoch sa menila
prde, že sa medzi rokmi 2016 a 2018 zvýšila cena pozemkov v lokalite.

1nj.. Štefan Ganoezy. PhD.. poslanec mestského zastu,iteľstva — k bodu týkajúcemu sa predaja

majetku manželem Martinovi a Pauline Jendrušúkoveom uviedol. že z celkovo piatich domov
sú dva už vvsporiadané a dem manželov Jendrušákovcov je v poradí [rdím. Od zvyšných dvoch
ntijitefov domov zatiuF nemá odpoveď. ale situáciu bude sledovať a apelovat‘ na to. ab‘ sa
zúležitosf uzavrela.

tnu. Blcháč. PhD. — informoval mcstské zastupitcFstvo. že mesto na základe vlastnej iniciativy
získalo od štátu za I € majetek ve výške 264 732,88 Cato pozemky pod železničnou vlečkou
v rozlohe 10 880 m-. K otazke MUDr. Slafkovskeho k tomu, za akym ucelom eheu
Verejnoprospcšné služby využívať malý kúsok pozemku, který nic je prcdmetom obehodnej
verejnej sút‘aže. vysvetlil. že Verejnoprospešné služby si z 80-tich metrov žclezničnej vlečky

na vlnstné náklady a za vlastné výnosy pri predaji koľajníe zoberú podvaly. ktoré potrebujú.
Ostamá časť železničnej vlečky bude predmetom obehodncj verejnci sútaže. tak aby záujemea

na vlastné náklady vyčistil zvršok od koľujnic a podvalov. K pozemku. ktorý mesto odkúpilo
za účelem výstavby detského ihriska v mestskej časti Stošice od štátu za 1 E uviedol, že
pozemek mal hodnotu stanovenú na 53 507 E.

lnu. Lucia Cukerová — predložila na hlasovanie jednotlivé body návrhu uznesenia:
časť I — s doplnením podľa návrhu predkladateFky — návrh jednomyscrne schválený (23
za),
časf II — bez zmeny — návrh jcdnomysel‘ne schválený (23 za),
čusť III — bez zmeny — návrh jednomyseFne schválený (23 za),
čusľ IV/l — bez zmeny — návrh jednomyseľnc schválený (23 za).
časÍ IV/2 — bez zmen‘ — návrh schválenÝ (22 za. I nehlasoval).
časť IV/3 — s doplnením minimálnej požadovanej ceny — návrh schválený (22 za. I
nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu bob prijaté pod číslem 38/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto
zápisnice.

8/ ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉIIO ZASTUPITEĽSTVA
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Správu predložila Mgr. Anna lľanovská. vedúca právncho odboru MsÚ. Zásady
odmeňovania poslancov je potrebné zmeniÍ z dóvodu nadobudnutia účinnosti novely zákona
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o obccnom zriadení, ktorá ustanovila maximálnu výšku odmeny poslanca obecného
zastupiteľstva. Táto odmcna sa odvíja od základného mesačného platu primátora mesta, pričom

odmena poslanca v kalcndárnom roku je najviac jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia
poclFa príslušnej platovej skupiny.

Zároveň predložila návrh na zmenu a doplnenie zásad organizovania občianskych
ohradov a rodinných slávnosti. Doposiař holi zvlášť odmeňovaní poslanci za výkon funkcií pri
ohěianskvch ohradoch. nakoľko sa však podľa novelizácie zákonu odmenou poslanca mysli
odmena za všetkv aktivity. ktoré vykonáva. ustanovcnie tkajúce sa poslancov sa zo zásad
organizovania občianskych obradov a rodinných slávnosti v mestc LiptovskÝ Mikuláš vyníma.

Zároveň sa menia náhrady pre účinkujúcich neposlancov, ktorí budú viesť niektoré ohrady.
Dalcj uvicdla. že výška odmien hola stanovená v súlade so schválených rozpočtom na ľOk 2018
a cclkovo sú odmeny rozčlenené v približne takej výške, aby zoclpovedali tomu, akě odmeny
poslanci poberali doteraz.

Náslcdne upozornila poslancov, že v článku III. odsek 2 nedopatrcním vypadlo z vety
slovo .iástupca“ a p‘‘n zncnie v tcjto časti má teda byť „poslancovi. ktorý vykonáva
funkem zástupcu primátora mesta“.

Liviedla. že poslancom, ktorí vykonávajú občianske ohrady je navrhované poskytnutie

paušálnej náhrady zvýšených nákladov na ošatenie a úpravu zovňajšku v surne 100 € za
kalendárny rok. Nakoľko novela zákona nemá prcchodné ustanovenia. do výšky odmien sa
započitava aj odmcna vyplatená do účinnosti zákona. čiže k 30. 6. 2018 budú upravené odmcny
tak, aby výška odmien poslatwov v ka!endárnom roku neprekročila hornů hranicLL v zmyslc

zákona.
Pnblížila, že poslanco‘i, ktorý vykonáva funkeic člena mestskej rady a predseclu stálcj

komisic alebo vykonáva činnosť pt občianskych obradoch a rodinných slávnostiach v meste

patrí mcsačná odmena vo výške I /12 mesnčného platti primátora bez zvýšema podFa príslušnej

platovej skupiny (v súčasnosti je to suma 229,75 €). Poslancovi. ktorý vvkonáva funkciu člena
mestskej rady alebo prcdsedu stálej komisie a]eho je člcnom najmcnej dvocli stálvch komisií

paní mesačná odmena vo výške 1/IS mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej

platovej skupiny (183.80 €) a poslancovi. ktorý nesplňa predošlé podmienky patrí mesačná
odmena vo výške 1/16 jnesačného platu primátora bez zvýšcnia podFa prislušncj platovej

skupiny (172.30 €).

Mir. Anna Dvorščáková. oslankvňa mcstského ‚as(upitel‘stva — poclotlla, že materiál

rcagujúci na zmenu zákona sa dotkne všetkých poslancov: niektorých v pozitívnom

a niektorých naopak v negatívnom zmysle. A to najmä tých, ktorí vykonávajú občianske

obrady. Prihlížila, že v súčasnosti je situácia taká, že sa pri ich vykonávaní strieda päť
poslancov. pričom každému z nich vychádza služba raz za päť týždňov, čo do roka predstavuje

približne 80 obradov. Doteraz bolí Uto poslanci plaení osobitne podľa zásad o odmeňovaní

členov ZPOZ-u. teraz sa to však ruší a všetci poslanci budú odmeňovani podFa rovnakých

pravidich Nastáva tak situácia. že rovnaké ohodnotenie dostáva poslanec. ktorý vykonáva

funkciu člena mestskej rady a zároveň prcdsedu komisic. pričom má dvanásť alebo dvadsať
hodinových stretnutí do roka a poslanec. ktorÝ vvkonáva občiunske ohrady a má do roka 80
obradov. Opýtala sa predkladatefky. či sa do výkonu funkcie poslanca počíta aj vykonávanie

práce rcčnika na pohrebe, uvítaní do života alebo na oslavách jubilea. pretože v zákone to nic

je uvedené. Spomenuté je len to, že poslanec musí byť prítomný na svadbe a ostatně ohrady

móže vykonávať aj iný člen ZPOZ-u, ktorý by bol ohodnotený osohitne. Navrhuje preto, aby
sa s poslancami, ktorí vvkonávajú ohrady, urobili zmluvy ako s ostatnými členmi ZPOZ—u
a aby holi ohodnotcní podl‘a tejto osobitnej zmluvy. kcd‘ hudú vykonávať prácu rečnikov na
pohrchoch. uvítaniach do života a oslavách jubileí. TakUež nastáva situácia. že dve poslankvne,

ktoré chodia na obrad hrávat‘ (pričom vtedv určitc ncvvkonávajú funkciu poslankýň) holi
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doteraz odmeňované v rámci jedného balíka spolu s ďalšími odmenami, pričom teraz nic je

jasné. aIw to bude Fungovuť po zmene zákona — či budú mať uzavreté osobitné zmiuvy alebo
nic.

Mur. Kuhan — podotkol. že b‘ nevznikla taká veľká diskusia. keby bol materiál urobený tak.
ako mat byť urobený. Nerozumie. prcčo nemůžu byt‘ priamo v materiáli uvedené konkrétne
sumy. pričom ho zaujíma najmá celkový dosah na rozpočet. Nevie sa preto rozhodnúť. či má
materiál podporiť. Nespochybňuje. že sa postupuje v zrn sic zákona, ale nerozumie. prečo
nebola celá situácia vopred prerokovaná s členmi ZPOZ-u.

MUDr. Miroslav l3oďa. poslanec mestského zastupitcFstva — reagoval na Mgr. Kultana s tým,
že odmcna poslancov je pohyblivá, pretože Sa odvíja od platu pľimátora a ten saodvíja od výšky
pemerne,j mzdy. Preto nemůžu byť sumy uvedené v absolútnej hodnote atak predkIadaterka

uviedla aspoň sumy pre tento rok. Súhlasí s tým, že poslanci, ktorí vykonávajú svadby
a pohrcby by mali byť odmenení inou Formou a predpokladá, že primátor predloží návrh, ktorí
ich uspokojí.

Inu. Lucia Cukerová, poslankvňa mestského zaswpiteľstva — reagovala na Mgr. Kultana. ktorý
chcel poznať vplyv na rozpočet. Obrátila sa na neho preto s otázkou, či vie dopredu povedať.
aký počet pohrebov, půrodov či sohášov prebehne v meste do konca kalendárneho ľOka.

Mur. Kultan — reagoval na Ing. Luciu Cukerovú s tým, že v důvodovej správe může byť
uvedený aspoň odhad.

lnt. Lucia Cukerová— uviedla. že odhad bol uvedený v návrhu rozpočtu na rok 2018.

MUDr. Slaikovský —je zarážajúce. kcď počúva. že sa výška odmien nedá vvpočítať. keďže tá

sa deLnuje podFa priemernej mzdy za predošl kalendárny rok a jej výška je teda známa.
Prcdkladateľ zákona poclFa neho zákon celkom nedomyslel a zabudol na poslancov. ktori
vkonávajú činnosti v ZPOZ-e. Je preto na meste. aby sa 50 situáciou vysporiadalo. pretože sa
může stať, že poslanci. ktorí vvkonávajů ohrady povedia. že to nic je ich povinnosF a tak ich
potom budú musieť vykonávat‘ všetci poslanci rad radom — každý si odslúži svoju službu.
Uviedol. že pred predloženim materiálu do mestského zastupiteľstva mali byť zanalyzované

všetky vplyvy, čo je úlohou vedenia mesta. Slušnosťou predkladateľa materiálov, v ktorých sú
uvedené podpisy primátora mesta, je, aby v důvodovej správe boli uvedené všetky potrebné
údaj e.

Inu. Btcháč. PhD. — spÝtal sa MUDr. Slalkovského. kde ‘‘ materiáli sú uvedené podpis‘
primátora.

MUDr. SlaIkovský — primátor mesta je podpísaný pod návrhom na uznescnie ako aj pod
zásadami odmeňovania poslancov, respektíve tam bude podpísaný, ak majú tieto dokumenty
vstúpiť do platnosti. Ak primátor tieto dokumenty nepodpíše. logicky nevstúpia do platnosti.

lnu. Blcháč. PhD. — zdůraznil, že nikde v materiáli sa nenachádza jeho podpis, pritom MUDr.
Slalkovský tvrdí, že primátor je tam podpísaný.

MUDr. Slalkovský — obvinil primátora z toho, že imi skáče do reči, že sa snaží urobit‘
z nieLtorch poslaneov neschopných chápať veei a snaží su ich uviest‘ do omylu. Priwm dobre
vie. že každý materiál. ak má vstúpiť do platnosti, musí byť v záverečnom štádiu podpísaný.
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Ak primátor vyhlási. že tento dokument nepodpíše, v tom prípade je táto diskusia zbytočná
a může sa zvolať d‘alšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, pred ktorým materiál prejde
celým procesom, t. j. prerokovaním v komisiách, atd‘. V tejto súvislosti poukázal na
neeFektívnosť takýchio neplánovaných zasadnutí — pokiaľ by sa mestské zastupitel‘stvo

sehúdzalo raz za mesiac. všetky predkladané materiály by prehehli riadnym procesom vrátane
pripomienkového konania a predišlo by sa takýmto diskusiám na mestskom zastupiteľstve.

Podľa jeho názoru primátor nezvláda svoju administratívnu prácu. ktorú má za úlohu a venuje

sui růmnvm mým veciam. len nic tornu. čo je jeho základnou povinnosťou. Preto požiadal
primátora. aby konkretizoval. akú SLImU huclů podFa nových zásad poslanci mesačne dostávat‘.

Z jeho pohfadu však nejde o slimy. ale o princip. pretože pre výkon funkcie poslanca nic je
rozhodujúcc. či dostane o 24—28 € mesačne viac alebo menej; on osobne kvůli tornu funkciu
poslanca určíte nevykonáva. Pripomenul však, že podFa zákona můžu mať poslanci odmenu
maximálne vo výške 1/12 z mesačného platu primátora ato znamená, že v zásade ani nernusia
mať žiadnu odmenu. V tomto smere mali teda poslanci Mgr. Kultan a Mgr. Dvorščáková

pravdu v tom, že poslanci chcú poznať sumy a že Mgr. Kultan navrhoval stiahnuť materiál
z rokovania. pretože nic je dobre pnpravený. Osobne za takýto materiál nemůže zahlasovať,
v najlepšom pripade sa může zclržať hlusovania. pretože súčasťou materiálu sú Éri texty.
z ktorých ani v jednom nicje nič konkrétne. Preto chce požiadať. aby bol tento materiál vrútený
na prerokovanie do komisií a aby sa spoločne dohodli na ďalšom postupe. Pre mesto je důležité.

aby fudia. ktori účinkujú na pohreboch. uvítaní do života a na svadbáeh, vyswpovali důstojne
a slušne a aby boli za tú(o činnosť aj patrične odrnencní. V prípadc. že by to vykonávali
profesionálne firmy. poslanci by mohli byť posudzovaní ako niekto, kto si nevie zastať svoju
základnů ľudskú a spoločenskú Funkciu. Podstatné je, že ak to robia dobre, pochvala sa dostane
nielen irn, ale aj mestu a naopak. ak by to robili zle, potupa sa dostane nielen im, ale celému
mestu. Preto by za túto činnosť mali dostať primeranú odmenu. aj kecl‘ je zrejmé, že sa tým
nenahľadí čas stratený prÍpra\‘ocI a účinkovanírn na týchto podujatiach. pretože to nic je možné
hodnoti ť základnou hodinovou minimálnoti mzdou. Je to v preva1nej miere na dohrej vůli

a ochote tÝchto fudi takúto prácu vvkonávať a za to ich twba aj primerane odrneniť a tešiť sa,
že úroveň práce. ktorú vykonáva ZPOZ, je v tomto meste na vefmi dobrej úrovni. Osobne by
bol nerád. keby sa toto hodnotenie prepadlo z toho titulu. že si poslanci nevedia zvážiť. aké
dopady má ich rozhodnutie. Ak teda primátor nechce uvedený dokument podpisať. mal by sa
vyjadriť hned‘ a bude možné vrátiť sa k tornu napríklad o 7 — 10 dní. kcď prebehnú zasadnutia

komisií a predloží sa spoločný návrh. ktorý bude prijateFný pre všetkých.

MUDr. l3oďa — zopakoval, že nic je možné uviesť absolútne sumy a musia byť uvedené ako
podiely z platu primátora, ked‘že uznesenie má byť platné na určitý čas. Priznáva, že by mohli
byť schválené konkrétne sumy. ale len do konca kalendárneho roka. čo by však bob
komplikované. ked‘že by sa tento postup musel opakovať každý rok.

lnu. Ganoczv. PhD. —je jedn m z piaÉich poslancov, ktori vykonávajú obrady a nepochybuje

o tom. že leh všetci vkonávajú najlepšie ako vedia. Robia sa pritom vüčšinou na vyžiadanie
a nic striktne podFa poradia. On sám túto činnosť vykonáva s radosťou. avšak najviac ho
zut ažuje vvkonávanie pohrcbných obradov — mal tú čest‘ pochovať aspoň 60 svojich rovesníkov
a bývalých kolegox‘, pričom je to veľká zaťaž na psychiku. K vystúpcniu MUDr. Slalkovského

pripomenul, že nemůže požadovať od primátora mesta, aby sa poct preclllaclaný dokument

vopred podpísal. Primátor prejaví svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným znením aj na
základe priebehu diskusie. Chce, aby sa hľadalo optimúlne riešenie u venovala sa pozornosť

meritu veci. nic osobným útokom a sporom.

MUDr. SlafkovskÝ — reagoval na MUDr. Bod‘u s tm. že zrejme nepochopil. o čom hovoru.
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Jedna vee je totiž predkladať materiál a v dóvodovej správe uviesť. čeho sa konkrétne týka
a druhá vee sú samotné zásady odmeňovania, ktoré ak majú platiť dlhodobo, tak musia byť
postavené na relatívnyeh sumách, vzt‘ahoch, atd‘, Išlo mu o to, aby jasne zaznelo, aký to bude
mať dosah na rozpočet. Teraz vie povedať len to, že všetci poslanci dostanú o 25% vyššie
odmeny. Co sa týka vystúpenia Ing. Ganoczyho. Ph!).. osobne si váži jeho prácu, ktorú
vvkonúva v rámci ZPOZ—u. ale ako d]horočný joslanec b mal vedicť. že ak niekto má
prcdkladať do mestského zastupLtefstva určitý návrh a nic je s ním stotožnený. má právo ho

nepredložit‘. Ak je teda prcdložen materiál. pod ktormje uvedené meno primátora mesta.je
predpoklad. že primátor ho chce podpísať. pretože v opačnom prípade by ho nepredložil.

lnu. Blcháč. PhD. — zdůraznil, že je možné vvpočitať. koľko bude stáf celá činnosť od
nadobudnutia účinnosti uznesenia do konca kalendárncho roka, nic je však možné vypočítaf.
kol‘ko by stála činnosť, keby sa platilo podľa doteraz platných zásad. Podotkol. že do konca
kalendárncho ioka je možné sa k zásadám kedvkoFvek vrátiť a informoval poslancov o
prcbiehajúcej debate, v rámci ktorej sa uvažuje o úprave platových pomerov starostov
a primátorov tak, aby sa zvýšila základná zložka platu na úkor pohyblivcj zložky. Od toho sa
odvíja aj odmeňovanie poslancov a ked‘že bude vyššia základná zložka. tak aj podiely určené
pre poslancov budú vyššie. Navrhol, aby sa podľa článku IV zásad, v ktorom sa hovorí
o paušúlnej náhrade na ošatenic a úpravu zovňajšku poslaneov, ktorí vykonávajú občianske
ohrady. zvýšila suma zo 100 E na 350 E. aby ich práca boL rinančne lepšie ohodnotená.

Mur. Kultan — všetkv pnpomienky smerovali k tornu, že v predloženom materiáli mali byť
uvedené pr sum‘. predpolladuný dosah na rozpočet a návrh mal byť prcrokovaný s členmi
ZPOZ-u. Podľa neho su nepostupovalo v zmysle zdravého rozumu a tcraz sa striel‘ajú od pásu
róznc sumy.

lnu. Blchúč. PhD. — podotkol, že Mgr. Kultan nereagoval najeho vystúpenie. ale vychrlil kopec
‚jolitickej špíny“ na neho a pracovníkov mestského úradu. Zdöraznil, že materiál je možné
kedykoEvek zmeniť, pokiaľ niekto pride s racionálnym návrhom.

lnu. Lucia Cukcrová — k poznámke. že návrh na uznesenie nebol prerokovaný
ktorí sú členmi ZPOZ—u, uviedla. že aj tak by si vyššiu čiastku nevydobili, keďže hornů hranicu
určuje zákon. Rizikoje podľa nej v tom. že v návrhu v článku II. odsek I je uvedené zncnie. že
..poslancovi. ktorý vykonáva ťunkcíe“. čiže to znamená, že stačí, ak vykoná za štvrťrok jeden

pohreb a už má nárok na odmenu vo výške

lnu. Jozef Bobák — primátor v predvolebnej kampani sfuboval lepšie spravované mesto, ale
viaceré materiály sú pripravené zle. v niektorých prípadoeh až flagrante. najmá keď sa
prcrukovávajú v komisiách v deň konania mestského zaswpiteísiva. Myslí si. že tieto materiály
mali byť prcrokovuné 5 poslaneami a to oveľa skůr. Taktiež by ráci upozornil na nejednoznačný
výklad jednoUivýeh bodov. Napriklud v návrhu uznesenia sa uvádza. že ‚.maximálna výška
odmeny, ktorú je možné poskytnúť členovi komisie mestského zastupiteľstva a členovi výboru
mestskej časti, ktorý nic je poslancom“. pričom v d‘alších častiach materiálu sa už nehovorí nič
o „členovi výboru mestskej časti. ktorý nic je poslaneom“. Tito ľudia nedostávajú žiadnu
odmenu, hoei sa stretávajú možno ešte častejšie ako mestská rada a v mestskej časti je vidieť
prínos ich práce. Myslí si preto. že by bob vhodnejšie vrátiť sa k materiálu na nasledujúcom
zas tup I (e ľs ive.

MUDr. SlaikovskÝ — chce podčiaľknuť úlohu výborov mestských častí. Niekde sice nefungujů
tak, ako by mohli — v mestsk ch častiach. ktoré sa cítia byť stredom mesta. avšak výbory‘

11



v okrajových mcstskeh čnstiach majú svoju ftmkeiu a robla zodpovednú prúeu. prcto by sana

nich ncinalo zabádat‘. Pripomcnul, že iktu mestské výbory boll vytvorené za tým účelom. aby

sa mesto nerozpadlo. Predošlý zákon totiž umožňoval, že jednotlivé mestské časti mohli

vypísať referendum a odtrhnúť sa od mesta. Preto podporuje návrh, aby sa k materiálu vrátilo

mestské zastupiteľstvo neskór pO dökladnom prerokovaní.

lnu. Čcfo — pripojil sa k názoru Ing. Jozefa Bobáka, že nicktoré body sú napísané

ncjednoznačne. Poukázal na článok 11. odsek 6, v ktorom sa uvúdza. že „za neospravedlnenú

neúčnsť poslanca na zasadnutiach orgánov mesta sa kráti jeho mesačná odmena o 50% za každú

neúčast. pričom účasťou sa rozumie účast‘ na eelom zisadnutí“. Oviedo] príklad: poslanec je
v dvoch komisiách a inestskcj radc. pričom sa zasadnutia nahrumadia v jednom mesiaci.

nepríde na jednu komisiu a mestskú radu. Podľa toho. ako si daný odsek návrhu uznesenia

vykladá, tak tento poslanec nedostane v daný mesiac žiadnu odmenu. Chcel by tiež vediet‘, čo

sa považuje za ospravedlnenie neúčasti (Či möže byť zaslaná aj dodatočne) a čo sa považuje za

účasť na celom zasadnutí (ak bude pilť minút mimo miestnosti. bude už postiho\‘alý?).

Poukázal, že v takom prípade je to potom otázka svojvöle niekoho. kw bude posudzovať účasť

a neúčasť poslancov.

lnu. l3lcháč. PhD. — vvjadrí sa Jen krátko, pretože nechce riešiť otázku podpisovania

a ncpudpisovania sa do prezenčných listin, nakoFko sú tu politické hry zo strany MUDr.

Slatkovského. Systém ospravedtňovania poslancov rieši rokovací ponadok. v ktoromje všeko

podrobne vysvetlené. Je zaujímavé počúvať. akú starosť má MUDr. Slal1ovský o výšku

odmien členov ZPOZ—u, ked‘že bol 16 rokov primátorom a odmeny im nezvýšil. Zvýšilo ich až

súčasné vedenie mesta. DaJei sa pod‘akoval praeovníkom úradu za iromtnú reakeiu a
predložen materiál. ked‘že zákon o obecnom zriadeni bol novelizovaný len v predošlom

mesiaci.

lnu. Lucia Cukei‘ovú
—

prcclloži la na htasovanic pozmcňujúei návrh Ing. Blchúča, PhD. —

v Článku IV, odsek I zmena sumy zo 00 C na 350 C.

Návrh bol schválený (22 za, I nehlasoval).

Inu. Lucia Cukcľová — predložila na htasovanie návrh uznesenia — so schválenou zmenou.

Mestské zastupiteístvo predlužený návrh schválilo (16 za. proti, 5 zdržali sa, I nehlasoval).

Uznesenie k tomuto bodu holo rijaié pod čislom 39/2018. Obsah uznesenia je prílohou tejto

zápisnice.

9/ INTERPELÁCIE POSLANCOV

1. I nit. .Jozef Bobák:

a) Interpeloval primátora mesta:
Poukázal na skutočnosť. že na minulom zasadnutí mestského zaswpiteľstva 12. 4. 2018

predniesol dcvüť interpclúeií. z ktorých ani jedna ncbola vybavená, Primátor mesta mu poslat

písomné vyjadrenie v tom zmysle, že v ústnej odpovcdi k jeho intcrpeláciám mu povedal. že

interpclácia Č. I bude vybavená úradným postupom a ostatné holi zodpovedané priamo na

mieste. Ohradil sa voči takejto odpovedi. pretože na mieste nebola zodpovedaná žiadna

intcrpelácia a nebolo urobené nič z požindaviek. ktoré predniesol Jeho osem interpelácií holo
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ignorovaných, pričom išlo o bczpečnosť detí pľi matcrskej škole, o bezpcčnosť chodcov
a o bezpečnosť ľudi čakajúcich na autobusových zastávkach, ktovým nad hlavami visia suché
konárc stromov. Upozorňoval, že mesto má dendrológa. ale naprick tomu. že Lido interpelácie
obdržal aj riaditeľ Verejnoprospešných služieb Ing. Grešo, v tejto veei sa neurobilo absolútne
nič. Nebola zrealizovaná ani úprava okolia evanjelického kostola. kde namicsto vysiatych
trávnikov rastie ohnica do vškv ko]ien. Pritom do rekonštrukcie okoun evanjelickébo kosto]a
sa investovalo 110 000 F aj z peňazí samotných obvvatcl‘ov. Dielo bob s vefkou pompou
otvorené. avšak výsledok tornu nezodpovedá. Dňa 4. 2. 2018 dostal odpoveď od vedúcej
oddelcnia životného prostredia a poľnohospodárstva RNDr. Lošonskej. že k 30. 3. 208 budů
odstránené zbytky stavieb a bude odstránený neporiadok v mestskej časti Palúdzka pri
evanjelickom kostole. respektive budúcej okružnej križovatke. kde je plánovaná zástavba, ale
do dnešného dňa nehobo nič urobené. Takisto nenastali zmeny ani na ulici Okružnej. kde
upozorňoval na chýbajúci kanalizačný poklop a chýbajúce dlaždice, naopak, situúcia sa
zhoršila, pretožc priehlbina na ccste sa ešte zväčšila. Co sa týka dnešného vystúpenia primátora
mesta voči poslancovi Mgr. Kultanovi v tom zmysle, že Mgr. Kultan použil voči primátorovi
politické invektívy, pripomenul. že osobne si minulý mesiac vypočul množstvo politických
invektiv kvóli tomu, že požadoval, uhy mesto v rámci exekučného konania odkúpilo jeden dom
v mestskej časti Palúdzka. o ktorý sa už aj prihlásil jeden záujemca, ktorý by tento dom od
mesta odkúpil a následne by zrekultivoval celý pozemok. Súčasný stav je taký. že v dome je
nahromadený odpad do výšky okien a množia sa tam hlodavce. Navyše hrozí riziko prepadnutia
sa strech ‚ čo móže ohroziť náhodných okoloidúcich a nezanedbateľné je aj estetické hľadisko.
Vedenie mesta Sa chváli tým. že Liptovský Mikuláš je Naj mestom. čo možno kvitovat‘

z hFadiska reklamy. nic však z hľadiska služieb pvc občanov mesta. Nevenuje sa pozornost‘
ohčanom mestskcj časti Palúdzka. čo si podFa neho žiaden z nich ne7Jslúži. Mesto prijíma od
nich dane. ale vÝsledok je. žiuľ, tuhý. že su nedbá na ich hezpečnosC. nupriklud pokiaľ ide
o spomínaná visiacc konáre nad zastávkou. atd‘. Uviedol. že primátorovi mesta poslal šestnásť
Fotograuií s popisom nedostatkov a konkretizovaním micst potreby realizácie, ale za viac ako
mesiac sa nevykonalo absolútne nič,

Qc/povedcmé nuzasculnutíMsZ: lne. Blcháč. PhD.: konštatoval, že podfa rokovacieho poriadku,
ktorý by si poslanec Ing. Jozef Bobák mal dodatočne doštudovať, má intcrpclácia trvať jedena
pol minúty. Vystúpenie Ing. Jozefa Bobáka trvalo štyri a pol minúty, pričom neboli jasno
popísané jednotlivé intcrpcláeie . Jednalo sa O zmcs viaccrých požiadavick. ktoré holi na
predchádzajúcom zasadnuti ešte pomcrne zrozumiteľné. lebo boli očíslované. aj keď k nim

neboli predložcné žiadne dokumentácic. Ing. Jozef‘ Bobák ich doručil až dodatočne. boli

postúpené na Verejnoprospešné služby a v súčasnosti čakajú na rcalizáciu. Preto toto
vvstúpenie Ing. Jozefa Bobáka považuje za zmätočné a za stratu času.

2. ‚Ji, rosbav G rešo:

a) Interpeloval primátora mesta:
Upozornil na neúnosnú dopravnú situáciu medzi dopravnými spojnicami Liptovský

Mikuláš — Liptovský I lrádok stým, že v priemyselncj zóno pribudli d‘alšic prevúdzky aje veFký
problém vychádzania kamiónov smerom do mesta, tj. odbočka zo Závažncj Poruby na cestu č.
1/18 smerom do centra mesta. Požiadal o prehodnotenie situácie tým spósobom, aby uvedená
odbočka hola pvc kamióny, ktoré budú tranzitovať cez mesto a budú vychádzať z priemyselného
parku. doplnená príkazovou značkou. klorá im bude umožňovat‘ len odbočenic doprava.
Núsbcdne ich diaFničnÝ privádzač v Uhorskej Vsi navedie na požadovanů trasu a tým bude
doprava v tomto koridore, ktorý je vel‘mi zaťažcný. odVahčená. Požiadal o riešenie tohto stavu

s vlastníkom cest‘.
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3. Inu. Štefan Ganoczv, Fhl).:

a) Pod‘akoval za zavedený systém zberu zeleného odpadu (hnedé plastové nádoby) —

reakcie obyvateFov mestskýeh častí Bodice a DemĹinová sú vefmi pozitivne. systém funguje

pcriektne Li SÚ S ním spokoni.

b) Interpeloval primátora mesta: ‚

V súvislosti s výstavbou chodníka v Demánovcj pozdlž hlavnej cesty napravo okolo
penziónov poukázal na problematický úsek v dlžke cca 25 metrov — ide o úsek, kde v súčasnosti
prebieha stavba rodinného domu a preto je výstavba chodnika prerušená. Požiadal o doriešenie
situúcie tak, aby bolu umožnené vybudovanie súvislého chodníku od hlavnej križovatky až po
súbeh hlavncj ccst‘ s vedľajšou cestou.

10/ INFORMÁCIE

I n. ‚Ján BIcháč. primátor mesta:

1. Informoval, že mestoje vel‘mi úspešné v získavaiň externÝch zdrojov. Na nasledujúeom
mestskom zastupitefstve o iom bude prezentovaná informácia, taktiež aj o prebiehajúcich
súdnvch spoľoch.

2. Informoval, že po troch rokuch, ako sa začala riešiť agenda, sa začalo s rekonštrukciou
zimného štadiána. ktorej záverečnú fáza by sa mala skončit‘ niekedy v októbri. Rekonštrukcia
sa deje \‘ďaka externÝm zdrojom a zimný štadión bude zrekonštruovaný do tej micry, ako budú
p05tlč0\‘Ltt‘ hnančné zdroje.

3. Informoval, že na odporučenie mestského zastupiteľstva bob podané trestné oznárnenie
vo veci podozrenia z trestného činu machinácie pri vercjnom obstarávaní na skládku tuhého
komunálneho odpadu. Trestné oznámenie bob podané vo februári a začina sa riešif o tri a pol
mesiaea neskór. pričom to rieši vyšetrovateľ okresného riaditeľstva pobicujnébo zboru. ktorým
je major Svec. Pripomenul, že ten pritom primátora už trikrát protizákonne a protiprávne obvinil
(raz v prípade trestného oznámenia od bývalého primátora MUDr. Slalkovského a dvakrát
v prípade heliportu) ‚Je teda podb‘a neho veFmi zaujímavé. že pripad rieši opíiť ten istÝ človek.
čo je situáeia hodná reklamáeie zaujatosti.

4. Informoval o konaní detskcj ekobogickej konferencie Separáčik. ktorá sa uskutoční 6. 6.
2018.

5. Informoval. že niekedy v máji 205 podalo občianske združenie na čele s pánom
Jozefom Krutákom spoločne s ósmimi posbaneami mestského zastupiteľstva trestné oznámenie
na primátora. Tento proces trval 32 mesiaeov, počas ktorých bol tnkrát obvinený (dvakrát
protizákonne kapitánom Svecom a raz krajskou vvšctrovňou). Vo februúri 2018 bob trestná
stíhunie duzorujúcim prokurátorom zastavené a ponúkol prcto ósmim poslancom.
predovšetkm MUDr. Slaĺkovskému a Mgr. Kultanovi. možnost‘, aby sa mu ospravedlnili.
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11/ ZÁVER

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátoF mesta, poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie

mestského zastupitektva ukončil.

Ing. M arta C ul raiová
prednostka Msti

Oveľovatelia záDiswce:

W
Ing. Ján BILh4Č, Phl).

primátor n/esta

H
Mgr. Miroslav Neset

V Liptovskom Mikuláši 8.6.2018

Mgr. Anna l)vorščáková

\j‘J

Zapísali Anežka Drbiaková

Mgr. Ján Karašinský

15


