
ZÁPISNICA Č. 5/2022
z XLIV. zasadnutia inestskélio zastupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnilo
dňa 25. augusta 2022 o 10.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši.

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

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

PRIZVANÍ:
1! PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ
2/ Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
3/ JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
4/ Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsU
5! Mgr. Jaromír Kudláček, vedúci odboru organizačného MsU
6! JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsU ‚

7/ Ing. Renáta Todáková, vedúca oddelenia majetkovo-právneho MsU
8/ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ



9/ Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
10/ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu

MsU ‚

11/ Ing. Katarína Suveríková, vedúca Spoločného obecného úradu UR a SP
12/ Ing. Soňa Višňovská, vedúca odboru rozvoja mesta MsU
13/ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta
14/ Ing. Dušan Grešo, riaditel‘ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
15/ Ing. Martin Kögel, ekonomický námestník Verejnoprospešných služieb Liptovský

Mikuláš
16/ René Kertész, osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci vo veci

„Petícia vyjadrujúca nesúhlas s výstavbou bytového domu na ulici 1. mája (Textilná
ulica) v k. ú. Liptovský Mikuláš a k nemu prislúchajúce parkovacie miesta“

1/ OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie mestského zastupitel‘stva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
mesta. Uviedol, že z účasti na zasadnutí sa neospravedlnil žiadny poslanec, neskorší príchod
ohlásil Bc. Marek Nemec. Prítomných je 24 poslancov a mestské zastupitel‘stvo je
uznášaniaschopné.

2/ URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Za zapisovatel‘a primátor mesta určil Mgr. Jána Karašinského a za overovateľov
zápisnice Soňu Čupkovú a Mgr. Annu Dvorščákovú.

3/ VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh na vot‘bu návrhovej komisie, do
ktorej odporučil zvolit‘ Ing. Luciu Cukerovú, Mgr. Vincenta Kultana a Mgr. Miroslava Neseta.

Návrhová komisia v zložení Ing. Cukerová, Mgr. Kultan a Mgr. Neset bola schválená (21 za, I
nehlasoval).

4/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, predložil návrh programu rokovania mestského
zastupitel‘stva tak, ako bol zverejnený v pozvánke.

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

Ing. Jozef Bobák, poslanec mestského zastupitel‘stva — zaujíma ho, prečo doposial‘ do programu
mestského zastupitet‘stva nebola zaradená správa o činnosti mestskej polície za rok 2021, ked‘
v komisii dopravy, verejného poriadku a životného prostredia bola správa prerokovaná ešte 10.
februára 2022 a odporučená na prerokovanie na zasadnutí mestského zastupitel‘stva. Poukázal
na to, že náčelník mestskej polície sa z účasti na zasadnutí komisie dvakrát ospravedlnil, pričom
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za seba neposlal žiadneho svojho zástupca. Komisia nemóže riadne fungovat‘, pričom by mala
mat‘ prehl‘ad o skutočnej práci mestskej polície.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Bobáka sa prihlásili Mgr. Kultan, Ing. Čefo.

Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupitel‘stva — podporu názor Ing. Bobáka, pričom
dané rozhodnutie považuje sa snahu zatajit‘ informácie pred poslancami.

Ing. Jaroslav Čefo, poslanec mestského zastupitel‘stva — súhlasí s Ing. Bobákom a poukázal na
to, že takmer všetky mestské komisie sú nefunkčné, prípadne nemóže plnit‘ svoje úlohy.

Mgr. Kultan — informoval, že 16. augusta 2022 odoslal primátorovi mesta žiadost‘, aby zaradil
do programu informatívny bod o stave v mestskom hokejovom klube. Nedostal však žiadnu
odpoved‘. Poslanci majú právo vedieť, čo sa v klube deje a priblížil, že do dozornej rady mali
byt‘ primátorom menovaní d‘alší štyria noví členovia. Toto konariie považuje za prekročenie
hraníc zákona. Predložil pozmeňujúci návrh, aby bol do programu za bod „Schválenie
programu rokovania“ zaradený nový bod „Informácia o aktuálnom stave v spoločnosti Mestský
hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a. s.“ Návrh na uznesenie obsahuje iba čast‘ bene na
vedomie v zneni: „a, informácie o aktuálnom stave v spoločnosti Mestský hokejový klub 32
Liptovský Mikuláš a. s.; b, informáciu predsedu dozornej rady MHK32 a. s. odoslanú
poslancom dňa 4. 8. 2022“. Požaduje, aby informáciu podal primátor mesta ako zástupca
jediného akcionára a aby sa poslanci mohli zapojit‘ do diskusie k tejto térne.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Kultana sa prihlásili Ing. Urbanovič, Ing. Čefo, Ľ.
Tnizna, Mgr. Alušic.

Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta — poukázal na to, že Mgr. Kultan poslal danú
správu až v čase po začiatku zasadnutia zastupitel‘stva, čiže poslanci nemali dostatok času na
to, aby si ju mohli preštudovat‘.

Ing. Čefo — podporil návrh Mgr. Kultana a pripomenul, že v minulosti sa viackrát stalo, že ani
vedenie mesta nepredložilo správy v dostatočnom časovom predstihu. Ing. Blcháč, PhD. chcel
o situácii v hokejovom klube informovat‘ v bode „Informácie“, takže na jeho vystúpenie by
poslanci nemohli reagovat‘.

Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta — vystúpenie Mgr. Kultana považuje za politickú reč
a zavádzanie s tým, že pokial‘ by sa v hokejovom klube dialo niečo protizákonné, tak by Mgr.
Alušic už určite podal trestné oznámenie.

Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta — skonštatoval, že Mgr. Kultan požiadal primátora
mesta o vypracovanie správy už 16. augusta 2022. Primátor svojvol‘ne menoval nových členov
dozomej rady, čím konal v rozpore s 11, ods. 4, písm. 1) zákona o obccnom zriadení. Daný
úkon je preto neplatný.

Mgr. Kultan — poukázal na to, že vedenie mesta v minulosti predkladalo body do programu aj
v pniebehu zasadnutia, pričom podstatou jeho predloženej správy je len požiadavka o to, aby
primátor mesta ozrejmil, akáje situácia v hokejovom klube.
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PhDr. Michal Lavrík, prednosta mestského úradu — zacitoval z rokovacieho poriadku, v ktorom
sa uvádza, že návrhy musia byt‘ doručené písomne na mestský úrad najneskór do 10 dní pred
plánovaným zasadnutím spolu s písomným materiálom. Ak sú predkladané neskór, tak musia
byt‘ doručené v písomnej forrne s odóvodnením a návrhom na uznesenie.

S faktickou poznámkou na vystúpenie PhDr. Lavríka sa prihlásili Mgr. Kultan, Mgr. Alušic,
Ing. Čefo.

Mgr. Kultan — bod do programu je možné podl‘a rokovacieho poriadku zaradit‘ dokonca aj
v priebehu zasadnutia. Danú správu o stave v hokejovom klube mal pritom predložit‘ primátor.

Mgr. Alušic — pripojil sa k názoru Mgr. Kultana s tým, že nový bod do programu je možné
zaradit‘ aj krátko pred zasadnutím.

Ing. Čefo — PhDr. Lavr{k bráni vedenie mesta.

Ing. Blcháč, PhD. — ak bude daný bod zaradený do programu rokovania, nebude to v súlade
s rokovacím poriadkom a zákonom. Poslanci neobdržali predmetný materiál v písomnej forme.
Na žiadosť Mgr. Kultana odpovedal, že danú informáciu dostane v bode programu
„Informácie“. Spósob, akým sa tvorí dozorná rada hokejového klubu, je uvedený v stanovách.
Zdóraznil, že všetky procesy prebehli v súlade so zákonom aje splnená podmienka, že
minimálne dvaja členovia dozornej rady sú menovaní mestským zastupitel‘stvom. Hokejový
klub jev super dobrej kondícii, ato napriek tornu, že dva roky nedostal od mesta žiadnu dotáciu.

Ing. Lucia Cukerová, predsedníčka návrhovej komisie — predložila na hlasovanie jednotlivé
návrhy:
— návrh programu ako bol zverejnený v pozvánke — návrh schválený (24 za);
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana zaradit‘ bod „Informácia o aktuálnom stave v spoločnosti
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a. s.“ — návrh schválený (14 za, 9 proti, 1
nehlasoval).

Ing. Blcháč, PhD. — zopakoval, že mestské zastupitel‘stvo nedostalo materiál „Inforrnácia o
aktuálnom stave v spoločnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a. s.“ v písomnej
forme, čo je v rozpore s rokovacím poriadkorn.

PROGRAM:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice
3/ Vol‘ba návrhovej komisie
4/ Schválenie programu rokovania
5/ Informácia o aktuálnom stave v spoločnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský

Mikuláš a. s.
6/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zníženie energetickej

náročnosti objektu Administratívna budova VPS — Liptovský Mikuláš“ v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 — 2020 a Zaradenie
nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
počas rozpočtového provizória k tomuto projektu
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7/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a
nakladanie s majetkovými právami mesta
Návrh na zámenu nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/199 1 Zb. o majetku obci v platnom
znení, v k. ú. Liptovská Ondrašová, ul. Pod Červencom a Tehliarska, medzi mestom
Liptovský Mikuláš a spoločnost‘ou CYRO, s.r.o., so sídlom Priemyselná zóna 527, 03 1
04 Liptovský Mikuláš
Návrh na prenájom nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a
podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/199 1 Zb. o majetku obci v platnom znení, v k. ú.
Okoličné, ul. Za Mostom, v prospech: OZ OČAMI PSA — Útulok Liptovský Mikuláš,
Prvá 217/9, 031 04 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete — elektrického NN káblového rozvodu,
v k. ú. Liptovský Mikuláš, lokalita Stará tržnica, v prospech Stredoslovenská
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta spósobom podľa 9a ods. 8 písm. b)
zák. č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Okoličné, ul. Sihotská, v
prospech: Štefan Šmihel‘ s manž., Sihotská 282/1, 031 04 Liptovský Mikuláš — Okoličné
Návrh na odpredaj nehnutel‘ného majetku mesta spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. b)
zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Okoličné, ul. Sihotská, v
prospech: Erika Murgošová, Sihotská 282, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Návrh zámeru odpredat‘ nehnuteľný majetok mesta z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Okoličné, ul. Sihotská v prospech: Jarolím Ratulovský s manž.,
Sihotská 213/2, 031 04 Liptovský Mikuláš OkoliČné
Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný majetok mesta z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Ploštín, ul. Hlavná, v prospech: Radoslav DzÚrik, Hlavná 10 1/35,
031 01 Liptovský Mikuláš — Ploštín a manž. Zuzana Dzůriková, Budovatel‘ská 1557/7,
031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka
Návrh zámeru odpredat‘ nehnutet‘ný majetok mesta z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Okoličné, ul. Okoličianska, v prospech Ing. Martin Majer s
manželkou, Okoličianska 158/4, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný majetok mesta z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Il‘anovo, ul. Il‘anovská, v prospech: Urbár a komposesorát
pozemkové spoloČenstvo Il‘anovo, so sídlom Il‘anovská 54/5 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš - Iľanovo
Návrh na udelenie súhlasu s prevodom nehnutel‘ného majetku, v k. ú. Okoličné, ul.
Smrečianska, v prospcch: DMS - INVEST s. r. o., Malodunajská 8358/1, 821 07
Bratislava — Vrakuňa a Ing. Martin Varga, Alexyho 1765/l 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Vrbica-Nábrežie
Návrh na zmenu časti uznesenia mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č.
5 8/2022 zo dňa 02. 06. 2022
Informácia o výsledku obchodnej verejnej sút‘aže, ktorej podmienky boli schválené
uznesením mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č. 78/2022 zo dňa 02. 06. 2022
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8/ Petícia vyjadrujúca nesúhlas s výstavbou bytového domu na ulici 1. mája (TeXtilná
ulica) v k. ú. Liptovský Mikuláš a k nemu prislúchajúce parkovacie miesta

9/ Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória — poskytovanie finančného
príspevku neverejnému poskytovatel‘ovi na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby z rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

10/ Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupitel‘stva ku dňu
12. 8. 2022

11/ Interpelácie poslancov
12/ Informácie
13/ Záver

5/ INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE V SPOLOČNOSTI MESTSKÝ
HOKEJOVÝ KLUB 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A. S.

Správu predložil Mgr. Vincent Kultan, poslanec mestského zastupitel‘stva. Podotkol, že
odpoved‘ od Ing. Blcháča, PhD. dostali všetci poslanci okrem neho. Požaduje podanie
informácie od primátora mesta, ktorý je zástupcom jediného akcionára klubu a sám ako osoba
tvorí valné zhromaždenie. Poslanci boli 4. augusta 2022 informovaní predsedom dozornej rady
R. Kasanickým o tom, že požiadali MUDr. Drahovzala ako jediného člena predstavenstva
o niektoré potrebné informácie, avšak neboli irn poskytnuté. Zdóraznil, že v obchodnom registri
sú v dozornej rade zapi saní traja členovia: Ľ. Švanda, R. Huna, R. Kasanický. Od domenovania
nových členov primátorom mesta ubehli už takmer tri mesiace, no nie sú zapísaní v obchodnorn
registri a myslí si teda, že ani nie sú členmi dozornej rady. Chcel by tiež vediet‘, prečo má
hokejový klub pre nasledujúcu extraligovú sezónu udelenú licenciu len podmienečne, prečo
nemajú poslanci k dispozícii stanovy klubu a aké je aktuálne personálne zloženie vo vedení
klubu.

Do rozpravy sa prihlásili Ing. Cukerová, Mgr. Alušic, Mgr. Kultan, Ing. Urbanovič.

Ing. Cukerová — pozastavila sa nad poznámkou Mgr. Kultana týkajúcou sa údajov v obchodnom
registri, ked‘žc podl‘a zákona o obchodnom registri je zapísaný subjekt povinný podat‘ návrh na
zápis zmeny najneskór do tridsiatich dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo
orgánov spoločnosti. Zaujímaju teda, či tento proces prebehol v súlade so zákonom.

Mgr. Alušic — Ing. Blcháč, PhD. sa rozhodol vystúpit‘ až počas záverečného slova, ked‘že na
jeho vystúpenie nebudú móct‘ poslanci reagovat‘. Zároveň bráni hlavnému kontrolórovi
vykonaniu kontrol a zámerne mu neposkytuje žiadne podklady. Rovnaké je to aj v prípade
hokejového klubu, pri ktorom je snaha zakryt‘ prenájom pozemku vo vlastníctve hokejového
klubu súkromnej osobe, ktorá v podstate neplatila žiadny nájom. Uviedol, že podal trestné
oznámenie na primátora mesta, ked‘že podl‘a neho sfalšoval uznesenie k zvýšeniu imania
MHk32. K porušovaniu zákona podl‘a nebo dochádza aj v prípade využívania finančných
prostriedkov z účtov, na ktorých majú byt‘ uložené prebytky z výsledkov hospodárenia
z predošlých rokov. Zdóraznil, že podl‘a zákona o obecnom zriadení je výlučne mestskému
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zastupitel‘stvu vyhradená právomoc volit‘ členov orgánov spoločností. Dosadením d‘alšícb
členov do dozornej rady tak podl‘a nebo bola primátorom mesta prekročená právomoc
verejného činitel‘a a vo veci by malo byt‘ podané trestné oznámenie.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Mgr. Alušica sa prihlásil Ľ. Trizna.

Ľ. Trizna — Mgr. Alušic má byt‘ nezávislým hlavným kontrolórorn, je však politicky
motivovaný a správa sa ako opozičný politik.

Mgr. Alušic — Ľ. Trizna nehlasuje nezávisle.

Mgr. Kultan — Ing. Blcháč, PhD. svojvot‘ne zmenu uznesenie rnestského zastupitel‘stva
a ohradil sa voči tornu, že by on podal trestné oznámenie. V roku 2018 upozorňoval na
nezákonný prevod pozemkov a požiadal prokurátora, aby sa k veci vyjadril. Ten podal žalobu
a Krajský súd Žilina označil uznesenie, ktorým sa vkladali pozemky do hokejového klubu, za
neplatné.

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

Ing. Čefo — ak by bol Ing. Blcháč, PhD. ochotný diskutovat‘, tak by vystúpil v rozprave a nie
v záverečnom slove. K navýšeniu počtu členov dozomej rady prišlo kvóli tornu, aby mal
primátor väčšinu v dozornej rade v porovnaní s počtom členov menovaných mestským
zastupitel‘stvom.

Ing. Urbanovič — poslanci by narniesto politických prejavov mali d‘akovat‘ vedeniu hokejového
klubu za to, ako zvládlo t‘ažkú situáciu v čase rozpočtového provizória. leh práca je zárukou
toho, že klub bude napredovat‘. Rozhodnutie Ing. Blcháča, PhD. zvýšit‘ počet členov dozornej
rady považuje za normálne a za snahu doplnit‘ dozornú radu o odborníkov. Kompetentní by sa
mali snažit‘ o hl‘adanie riešení, napríklad aj v spojení s podrnienečným udelením licencie. Mgr.
Alušic by nemal poučovat‘ o dodržiavaní zákonov, ked‘že sám porušuje viaceré právne normy.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Urbanoviča sa prihlásili Mgr. Šufliarská, Mgr.
Kultan, Ing. Čefo, Mgr. Alušic, Ing. Cukerová, Ľ. Trizna.

Mgr. Táňa Šufliarská, poslankyňa mestského zastuiitel‘stva
—

p. Michalík nie je zapísaný
v obchodnom registri ako člen dozornej rady. Zámerom poslancov bob vyvolat‘ vo veci
diskusiu, vedenie mestaju však znemožnilo.

Mgr. Kultan — poslanci vnímajú hokejový klub ako rnestskú firmu, ktorá má po ekonomickej
stránke fungovat‘. Jeho ciel‘om boto získat‘ iriformácie o aktuálnorn stave v klube. Je
presvedčený, že dochádza ku krytiu nekalej činnosti.

Ing. Čefo — vystúpenie Ing. Urbanoviča považuje za politické bez predloženia faktov
či argumentov.

Mgr. Alušic — Ing. Blcháč, PhD. neposkytol dozornej rade podklady, o ktoré jej členovia
požiadali.
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Ing. Cukerová — nemá k dispozícii aktuálne stanovy hokejového klubu, ale v minulosti členovia
dozornej rady schval‘ovali a odvolávali členov predstavenstva a jej členmi boli aj zástupcovia
sponzorov klubu, ktorí neboli volení mestským zastupiteľstvorn.

Ľ. Trizna — súhlasí s názorom Ing. Urbanoviča.

Ing. Urbanovič — finančná kondícia hokejového klubu je dobrá a p. Michalík v dozornej rade
pre neho predstavuje záruku férového konania.

Mgr. Kultan — upozornil na to, že kvóli rozhodnutiam vedenia mesta bude potrebné poskytnút‘
hokejovému klubu financie vo výške približne 500 000 €.

Ing. Blcháč, PhD. — odpoved‘ na žiadost‘ Mgr. Kultana o zaradenie bodu do programu dostali
všetci poslanci a v odpovedi z 18. augusta 2022, ktorá bola súčasťou informácie o zvolaní
XLIV. zasadnutia sa uvádza, že „V súvislosti so žiadost‘ou poslaneckého klubu „Nový
Mikuláš“ zaradit‘ do programu najbližšieho MsZ „informatívny bod o dianí v spoločnosti
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a. s.“ si Vás dovolíme informovat‘, že vzhl‘adom
na krátkost‘ času na prípravu materiálu a jeho neprerokovanie v komisii športu podá primátor
mesta kompetentnú informáciu v požadovanej veci v bode programu „Informácie“.“. Mgr.
Kultan podal v súvislosti s prevodom pozemkov trestné oznámenie a požiadal o vstup do
konania ako intervenient na strane žalobcu, ktorým je okresná prokuratúra. Súd rozhodol, že
vstup Mgr. Kultana do konania nie je prípustný. Nevie si vysvetlit‘, odkial‘ má teda Mgr. Kultan
dané informácie o konaní či rozhodnutí Krajského správneho súdu v Žiline. Predsedom
dozornej rady je J. Michalík, nie R. Kasanický. Rozhodnutím jediného akcionára boli v súlade
so stanovami klubu menovaní d‘alší členovia dozornej rady a po zaplatení správneho poplatku
budú do obchodného registra zapísaní noví členovia dozornej rady. MHk 32 si splnil všetky
zákonné povinnosti, vrátane uhradenia všetkých záväzkov. SZĽH má dlhodobo v hl‘adáčiku
mikulášsky klub, ked‘že mým klubom, ktoré nesplnili všetky náležitosti, udelil licenciu bez
výhrad, prípadne dostali výnimky. Zmluva s mládežníckym klubom, ktorá mala nad‘alej platit‘,
bola v nedávnej minulosti druhou stranou vypovedaná a na stole je tak návrh novej zmluvy,
ktorá má platit‘ dlhodobo. Na základe toho, že ešte nebola mládežníckym klubom podpísaná,
výkonný výbor SZĽH rozhodol, že licencia bola udelená len podmienečne. Možnost‘ou je aj to,
že klubu bude napokon udelená výnimka. Poslanci si mohli stanovy hokejového klubu vypýtat‘
na ktoromkol‘vek zasadnutí prostredníctvom interpelácie. Hokej je pre poslancov okolo Mgr.
Kultana nástrojom, ako robit‘ v meste politiku.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (14 za, 4 proti, 4 zdržali sa, 3 nehlasovali).
Uznesenie bob prijaté pod čísbom 90/2022.

6/ NÁVRH NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU „ZNÍŽENIE
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
VPS - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ“ V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2014 - 2020 A ZARÁDENIE NOVÝCH
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PRÍJMOVÝCH A VÝDAVKOVÝCH POLOŽIEK DO ROZPOČTU MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ POČAS ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA K
TOMUTO PROJEKTU

Správu predložila Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a
energetického manažmentu MsU. Uviedla, že vo februári 2022 mesto ako oprávnený žiadateľ
predložilo žiadost‘ o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s
názvorn „Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova VPS — Liptovský
Mikuláš“. Následne v máji mesto obdržalo rozhodnutie o schválení žiadosti s tým, že celkové
oprávnené výdavky boli znížené o 51 895 E. Voči rozhodnutiu sa mesto v zákonnej lehote
odvolalo, sprostredkovateľský orgán však trval na svojom rozhodnuti. Z toho dóvodu je pred
podpisom zmluvy potrebné schválit‘ spolufinancovanie neoprávnených výdavkov vo výške
51 895 E. Vykonanými opatreniami by mala byt‘ dosiahnutá úspora energie na vykurovanie vo
výške 71 %. Za neoprávnené výdavky považoval hodnotitel‘ výdavky na zelenú strechu, zelenú
vegetačnú stenu, slnolamy a vyregulovanie vykurovania, nakoľko podl‘a jeho názoru nemajú
priamy súvis so znížením energetickej náročnosti budovy. V odvolaní mesto okrem mého
uviedlo, že zelené prvky dokážu ochladzovat‘ interiér počas leta, v minulosti bob z rovnakého
programu zrealizované zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ a položka vyregulovanie
vykurovania bola oprávneným nákladom a aj prefinancovaná. Voči rozhodnutiu o odvolaní už
nemá mesto možnost‘ sa d‘alej odvolat‘.

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

Ing. Bobák — v dóvodovej správe sa uvádza, že „dňa 20.5.2022 bob mestu doručené priložené
Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP s celkovou výškou NFP 327 7 10,43 €“ a tiež, že „dňa
20.7.2022 bob mestu doručené pribožené Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu o schválení
ŽoNFP. Riadiaci orgán po opätovnom preskúmaní dóvodov odvolania dospel k záveru, že
výdavky súvisiace so zelenou strechou, zelenou vegetačnou stenou, slnolamy a vyregulovanie
vykurovania považuje za neopravené, pretože priamo nesúvisia so znížením energetickej
náročnosti a preto nad‘alej trvá na správnosti Rozhodnutia o schválení ŽoNFP zo dňa 20.5.2022,
t. j. výdavky vo výške 51 894,89 € pokladá za neoprávnené.“ V rozhodnutí Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry sa uvádza, že „dňa 3. júna 2020 bob SIEA doručené
odvolanie žiadatel‘a proti Rozhodnutiu o schválení ŽoNFP Č. 2022/EŠIF/1 1100 zo dňa 20. 5.
2022. Ziadatet‘ zároveň e-mailom zo dňa 1. 6. 2022 doručil doplnenie odvolania, ktoré však
nesplňabo zákonom stanovené náležitosti pre odvolanie (nebobo podané a podpísané
oprávnenou osobou).“ Dóvodom je teda neprítomnost‘ primátora mesta na mestskom úrade,
pričom iba on ako štatutárje jediný oprávnený podpisovat‘ takéto dokumenty.

Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu MsÚ —

vysvetlila, že odvolanie bob podpísané primátorom mesta a zaslané včas, pričom následne
pracovníčka MsU e-mailom upozornil SIEA, že meratel‘né ukazovatele boli zo strany
agentúry vypočítané nesprávne. Následne bob mesto vyzvané, aby toto upozornenie bob
zaslané oficiálnou formou ako doplnenie odvolania, Čím došlo k uplynutiu lehoty.

Ing. Bobák — realizáciu projektu považuje za potrebnú. Opakovane poukázal na to, že doplnenie
v listinnej podobe bob doručené po uplynutí lehoty.

Mgr. Alušic — spomínaný zásadný argument mal byt‘ automaticky vnímaný ako súčast‘
doplnenia odvolania, ktoré musí podpisovat‘ primátor mesta.
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Mgr. Kultan — pozastavil sa nad tým, že uznesením sa vykoná zrnena v rozpočte, ktorý
v podstate neexistuje.

Ing. Blcháč, PhD. — ide o zmenu posledného prijatého rozpočtu, teda rozpočtu z roku 2020.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (20 za, 4 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 91/2022.

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

Správu predbožila JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ. Uviedla,
že všetky predložené návrhy boli prerokované v komisii územného rozvoja a výstavby.

Do rozpravy k bodu „Návrh na zámenu nehnutel‘ného majetku mesta z dóvodu hodného
osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v
platnom znení, v k. ú. Liptovská Ondrašová, ul. Pod Červencom a Tehliarska, medzi mestom
Liptovský Mikuláš a spoločnost‘ou CYRO, s.r.o., 50 sídlom Priemyselná zóna 527, 031 04
Liptovský Mikuláš “ sa prihlásil Mgr. Kultan.

Mur. Kultan — návrh je schval‘ovaný PO druhýkrát, pričom po prvýkrát nemohlo byt‘ schválené
uznesenie kvóli tomu, že nebolo zverejnené v zákonnej lehote. Chápe, že výnimočne došlo
k pochybeniu a myslí si, že pracovníčky odboru právneho si dobre odvádzajú svoju prácu,
avšak chyba podl‘a neho vyplynula aj z vysokej zát‘aže pracovníčok odboru, ktoré musia pre
vedenie mesta pripravovat‘ nezmyselné trestné oznámenia. Ďalším dóvodom je aj to, že
zasadnutia mestského zastupitel‘stva sa konajú len raz za tri mesiace.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na zámenu nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni, v k. ú. Liptovská Ondrašová, ul. Pod
Červencom a Tehliarska, medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnost‘ou CYRO, s.r.o., so
sídlom Priemyselná zóna 527, 031 04 Liptovský Mikuláš“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitcl‘stvo predložený návrh schválilo (20 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
92/2022.

In5. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na prenájom nehnutel‘ného
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zák. Č. 138/199 1
Zb. o majetku obci v platnom znení, v k. ú. Okoličné, ul. Za Mostom, v prospech: OZ OČAMI
PSA — Útulok Liptovský Mikuláš, Prvá 217/9, 031 04 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto“ ako
celok — bez zmeny.

Mestské zastupitcl‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
93/2022.
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Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete —

elektrického NN káblového rozvodu, v k. ú. Liptovský Mikuláš, lokalita Stará tržnica, v
prospech Stredoslovenská distribučná, as., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina“ ako celok —

bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
94/2022.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Okoličné, ul. Sihotská, v prospech: Štefan Šmihel‘ s manž., Sihotská
282/1, 031 04 Liptovský Mikuláš — Okoličné“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
95/2022.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na odpredaj nehnutel‘ného
majetku mesta spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, v k. ú. Okoličné, ul. Sihotská, v prospech: Erika Murgošová, Sihotská 282, 031
04 Liptovský Mikuláš - Okoličné“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predbožený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
96/2022.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný
majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. OkoliČné, ul. Sihotská v prospech:
Jarolím Ratulovský s manž., Sihotská 213/2, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné “ako celok
— bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
97/2022.

Ing. Cukerová — predbožila na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh zámeru odpredat‘ nehnutet‘ný
majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom pod[‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Ploštín, ul. Hlavná, v prospech:
Radoslav Dziirik, Hlavná 101/35, 031 01 Liptovský Mikuláš — Ploštín a manž. Zuzana
Dzúriková, Budovatel‘ská 1557/7, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka“ ako cebok — bez
zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (22 za). Uznesenie bob prijaté pod Čísbom
98/2022.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný
majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podt‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.



Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Okoličné, ul. Okoličianska, v prospech
Ing. Martin Majer s manželkou, OkoliČianska 158/4, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné“
ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo (21 za, I nehlasoval). Uznesenie bob prijaté
pod číslom 99/2022.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh zámeru odpredat‘ nehnutel‘ný
majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretel‘a spósobom podl‘a 9a ods. 8 písm. e) zák.
Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v k. ú. Il‘anovo, ul. Il‘anovská, v prospech:
Urbár a komposesorát pozemkové spoločenstvo Il‘anovo, so sídlom Il‘anovská 54/53, 031 01
Liptovský Mikuláš - l‘anovo“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (21 za). Uznesenie bob prijaté pod Číslom
100/2022.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na udelenie súhlasu s
prevodom nehnuteľného majetku, v k. ú. Okoličné, ul. Smrečianska, v prospech: DMS -

INVEST s. r. o., Malodunajská 8358/1, 821 07 Bratislava — Vrakuňa a Ing. Martin Varga,
Alexyho 1765/11, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (20 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
101/2022.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia „Návrh na zmenu časti uznesenia
mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č. 58/2022 zo dňa 02. 06. 2022“ ako celok — bez
zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (19 za). Uznesenie bob prijaté pod číslom
102/2022.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia „Informácia o výsledku obchodnej
verejnej sút‘aže, ktorej podmienky boli schválené uznesením mestského zastupitel‘stva
Liptovský Mikuláš č. 78/2022 zo dňa 02. 06. 2022“ ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (19 za). Uznesenie bob prijaté pod čísbom
103/2022.

8/ PETÍCIA VYJADRUJÚCA NESÚHLAS S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU
NA ULICI 1. MÁJA (TEXTILNÁ ULICA) V K. Ú. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A K
NEMU PRISLÚCHAJÚCE PARKOVACIE MIESTA

Správu predbožila JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ. Uviedla,
že 25. mája 2022 bob mestu Liptovský Mikuláš doručené podanie označené ako „Odovzdanie
petície určenej primátorovi mesta Liptovský Mikuláš mestskému zastupitel‘stvu v Liptovskom
Mikuláši“, ktorého predmetom je vyj adrenie nesúhlasu s výstavbou bytového domu na ulici 1.
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mája (Textilná ulica) a nesúhlasu s predajom alebo prenájmom časti pozemku za účelom
vybudovania parkovacích miest a časti pozemku za účelom vjazdu k bytovému domu. V
zmysle zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu okrem mého vyhradené
schval‘ovat‘ najdóležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovat‘ hospodárenie s ním.
Mestskému zastupitet‘stvu je navrhnuté vyhoviet‘ petícii sčasti, a to v časti využitia pozemkov
vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš z dóvodu, že pri preverovaní všetkých skutočností je
preukázaný rozpor s verejriým a mým spoločným záujmom. Je tiež potrebné uviest‘, že konania
podl‘a stavebného zákona sú vo výlučnej kompetencii stavebného úradu.

Do rozpravy sa prihlásili R. Kertész, Mgr. Šufliarská, Ing. Géci, Mgr. Kultan, Ing. Repaský.

René Kertész, osoba určená na zastupovanie v styku s oránom verejnei moci — obyvatelia si
uvedomujú, že pre d‘alší rozvoj a prosperitu mesta je dóležitá výstavba nových bytových
jednotiek. Ale povolit‘ výstavbu bytového domu na sídlisku, kde je fatálny problém s
kanalizáciou, problémy s dopravou spósobené nedostatočnou šírkou ciest prechádzajúcich cez
sídlisko či absenciou chodníkov a nedostatkom už aj súčasných parkovacích miestje nelogické
a voči súčasným obyvatel‘om sídliska riezodpovedné. Navyše umiestnit‘ štvorposchodovú
obytnú budovu nižšej kategórie na ploche 14x14 metrov do zjavne nevyhovujúceho prostredia
a tvrdiť, že bude na prospech jej obyvatel‘ov považuje za neseriózne. Z dóvodov, prečo
obyvatelia nesúhlasia s výstavbou bytového domu, spomenul, že ako prístupová komunikácia
na parkovacie plochy sa má využívat‘ Ulica Južná. Táje na takéhoto riešenie pruliš úzka. Cesta
má vol‘nú šírku cca 4,2 metra, pričom podl‘a normy sú minimálne požiadavky na šírku
komunikácie pri parkovaní so 750 uhlom je 4,3 metra. V období odhřňania snehu sa vozovka
ešte viac zužuje, vol‘ná šírka Ulice Južná sa ešte viac zúži a cesta nebude v zimnom období
spfňať podmienky pre bezpečnú premávku, pohyb chodcov, cyklistov a bezpečné zaparkovanie
a vyparkovanie z navrhovaných parkovacích miest. Prejazd na parkovisko by viedol cez
pozemky mesta a ak by ich mesto nepredalo, respektíve neprenajalo developerovi, zabránilo by
sa výstavbe bytovky. Problém je aj s umiestnenim prístrešku pre separovaný a komunálny
odpad. Ide o stavbu, ktorá má byt‘ vysoká 2,5 metra s opláštením. Navrhovatel‘ ju umiestnil do
križovatky, čo zabráni bezpečnému výhl‘adu pri prechádzaní križovatkou vodičov vozidiel, ale
aj peších. Umiestnenieje v rozpore so zákonom 135/1961 Zb., v ktorom sa uvádza, že skládky
materiálov alebo reklamné stavby, ako aj mé zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných
komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovat‘
v rozhl‘adových poliach, v križovatkách, v blízkosti železničných priecestí a pri pozemných
komunikáciách tak, aby zasahovali do zorného pol‘a vodičov vozidiel. Umiestnenie
navrhovanej stavby je v rozpore s viacerými zákonmi a vyhláškami, napríklad s vyhláškou č.
5 32/2002, 8, ods. 1. Rozptylové plochy sú absolútne nedostačuj úce. Pred vstupom do stavby
sa taktiež nenachádza vodorovná plocha s rozmermi najmenej 1 500 mm x 1 500 mm a
navrhovatel‘ sa nevysporiadal s ochranou jestvujúceho vodovodného a kanalizačného potrubia
a ani s ich samotnou eXistenciou, ktoré vedie od hlavného kanalizačného zberača a
vodovodného potrubia k už eXistujúcim siedmym bytovým domom. Výstavba parkoviska,
osadenie vpustu a navrhované trasovanie vnútroareálových rozvodov vodovodu a kanalizácie
je v priamej kolízii s už jestvujúcimi kanalizačnými rozvodmi. Navrhovatel‘ plánuje viest‘
vlastné rozvody kanalizácie, vody, elektrického vedenia cez súkromný pozemok a nedoložil
súhlas všetkých vlastnikov pozemku s uložením a zriadením týchto rozvodov. Ulica Južná už
v súčasnosti nevyhovuje norme STN 73 6100, nesplňa požiadavky pre miestnu cestu, respektíve
komunikáciu s obojsmernou premávkou, boci v praxi sa tak využíva. Parkovisko je navrhnuté
pre automobily kategórie 01, pričom vozidlá SUV, autá typu combi, dodávky patria do
kategórie 02 a budú zasahovat‘ do tejto cesty, ešte viac ju zúžia a pri parkovaní a vyparkovaní
ju budú blokovat‘. V lokalite sa nenachádza chodník a v budúcnosti ho ani nie je možné
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vybudovat‘. Zdóraznil, že problém výstavby tohoto bytového domu nie je problémorn
súčasných obyvatel‘ov a nie je ani problémom mesta. Je to problém developera, ktorý ho chce
umiestnit‘ na rievyhovujúcom mieste za každú cenu a zjavne mu je jedno, že tým zhorší situáciu
súčasným obyvatel‘om sídliska tak aj budúcim obyvatel‘orn plánovaného bytového domu. Ale
pokial‘ sa mu to dovolí, tak to už nebude len jeho problém, ale problém všetkých obyvatel‘ov aj
samotného mesta.

Mgr. Šufliarská — v návrhu na uznesenie sa uvádza, že petícii sa vyhovuje „sčasti, a to v časti
využitia pozemkov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš z dóvodu, že pri preverovaní
všetkých skutočností je preukázariý rozpor s verejným a mým spoločným záujmom.“ Zaujíma
ju, či sa nevyhovuje v otázke prevodu mestských pozernkov určených na vybudovanie
parkovacích plóch a či sa mestské zastupitel‘stvo týmto rozhodnutím zavázuje k tomu, že si
pozernok ponechá vo svojom vlastníctve.

JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ — vyhovuje sa v časti, ktorá je
v kompetencii rnestského zastupiteľstva, teda rozhodovať o hospodárení s majetkom mesta.
Neschval‘uje sa prevod pozemkov v rámci tohto investičnébo zámeru. Investor nedávno
predložil zmenenú projektovú dokumentáciu bez parkovacích miest, pričom k tomuto zámeru
sa má teraz vyjadrit‘ odbor dopravy mestského úradu.

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

Ing. Géci — mestské zastupitel‘stvo sa vyjadruje k predloženej petícii. Ak v budúcnosti niekto
požiada o odpredaj majetku, musia sa touto žiadost‘ou zaoberat‘ jednotlivé komisie a potom aj
mestské zastupitel‘stvo. Za kameň úrazu považuje, že súčasný územný plán nie je dokonalý
a tak detailne prepracovaný, kvóli čomu sa takéto situácie objavujú opakovane.

Ing. Géci — nie je vhodné, ked‘ sa už zastavané územia zahust‘ujú a nesúhlas súčasných
obyvatel‘ov je pochopitel‘ný. Preto treba k takýrnto investičným zámerom pristupovat‘ citlivo
a súhlasí s názorom, že by nebolo správne vyhoviet‘ požiadavke investora. Zdóraznil, že to, že
sa teraz nevyhovie petícii, neznamená, že bytový dom sa nepostaví, ak investor nájde mé
riešenie parkovacích miest, ktoré je v súlade so zákonom. Pripomienkami obyvatel‘ov by mal
pri svojom rozhodovaní zaoberať aj stavebný úrad. Treba byt‘ pripravení na to, že podobných
situácii sa móže v budúcnosti obj avit‘ ovet‘a viac, a preto je potrebné venovat‘ vet‘kú pozornost‘
územnému plánu a zapracovaniu zmien do tohto územného plánu.

S faktickou poznámkou na vystúpenie Ing. Géciho sa prihlásili Mgr. Alušic, Mgr. Šufliarská.

Mgr. Alušic — je otázne, či bez reevidovania tohto rozhodnutia rnestského zastupitel‘stva
v podobe vyhovenia petície bude možné v budúcnosti daný pozemok odpredat‘, prípadne
prenajat‘. Súhlasí s tým, že by malo príst‘ k prehodnoteniu územného plánu.

Mgr. Šufliarská — petícia bola určená mestskému zastupitel‘stvu, preto sa ňou zaoberá.

Ing. Géci — ak petícia spÍňa všetky náležitosti, tak sa ňou mestské zastupitel‘stvo musí zaoberat‘.
Mestské zastupitel‘stvo však nie je kompetentriým orgánom na to, aby rozhodovalo, či projekt
splňa alebo nesplňa náležitosti stavebného zákona.

Mgr. Kultan — predložil pozmeňujúci návrh, aby sa text v časti UI. schval‘uje vybavenie petície
zmenil nasledovane: „petícii, vyj adrujúcej nesúhlas s výstavbou bytového domu na ulici 1. mája
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(Textilná ulica) v k. ú. Liptovský Mikuláš a k nemu prislúchajúce parkovacie miesta vyhovuje
sčasti patriacej do kompetencie mestského zastupitel‘stva, a to v časti využitia pozemkov vo
vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš z dóvodu, že pri preverovaní všetkých skutočností je
preukázaný rozpor s verejným a mým spoločným záujmom.“ Je zrejmé, že v budúcnosti sa pred
mestské zastupitel‘stvo dostanú d‘alšie podobné petície. Poukázal nato, že v apríli 2019 navrhol
MUDr. Luníček, aby sa Útvar hlavného architekta zaoberal Územným plánom v tých lokalitách,
v ktorých je možné očakávat‘ takéto problémy. Uzemný plán je potrebné urobit‘ reštriktívnejším
a zaoberat‘ sa prípadnými problémami v predstihu a nie až vtedy, ked‘ niekto požiada o stavebné
povolenie.

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

Ing. Géci — územné plány SÚ problémom celého Slovenska aje potrebné k nim pristupovat‘
proaktívne.

Ing. Bobák — pri výstavbe dochádza k róznym precedensom. Napríklad, ked‘ sa v blízkosti dvoj
či trojposcbodových domov postaví bungalov s komínovým vyÚstením vo výške prvého
poschodia, čím sa rodinné domy stávajú v podstatc neobytnými. Poukázal na to, že v blízkosti
LAS v mestskej časti PalÚdzka mal byt‘ vybudovaný cyklochodník, chodník a aj parkovisko,
ale nič z toho nebolo zrealizované.

Mgr. Kultan — mestské zastupite[‘stvo odporučilo útvarom mestského Úradu, ktoré SÚ na to
určené, aby sa touto problematikou zaoberali, avšak doposiaľ sa tak nestalo.

Ing. Jozef Repaský, poslanec mestského zasmpitel‘stva — sÚhlasí s tým, aby sa mesto postavilo
na stranu obyvatel‘ov a tiež je proti zahust‘ovaniu existuj úcej výstavby. Jednou z prvých Úloh,
ktorými by sa nové mestské zastupitel‘stvo malo zaoberat‘, je preto práve územný plán.

S faktickou poznámkou na vystÚpenie Ing. Repaského sa prihlásila Ing. Cukerová.

Ing. Cukerová — poslanci by mali pri schvat‘ovaní územného plánu ajeho zmien posudzovat‘
zastavanost‘ a povolenÚ výšku podlaží vjednotlivých lokalitách, je to však t‘ažko
realizovatel‘né.

Ing. Repaský — schvaľovanie územného plánu v roku 2010 sa udialo krátko pred vol‘bami
a vzhl‘adom na súčasnú výstavbu je potrebné sa ním opätovne zaoberat‘.

Ing. Blcháč, PhD. — zástupcovia mesta sa stretli s obyvatel‘mi a snažili sa nájst‘ riešenie. Je
potrebné vyriešit‘ situáciu miestnych komunikácií a zelených plóch na pozemkoch, ktoré patria
mestu. Pokial‘ sa situácia na mestských pozemkoch nevyrieši, nemóže dat‘ mesto žiadne
stanovisko stavebnému Úradu a až po zrealizovaní štÚdie bude možné určit‘, aká výstavba je
vlastne na danom mieste možná a reálna. Územný plán mesta čaká vel‘ké revízia vzhl‘adom na
to, že bol schválený zákon o výstavbe a taktiež zákon o Územnom plánovaní, na základe
ktorého bude v kraji len jediný stavebný Úrad v Žiline, čoje z hl‘adiska praxe vel‘mi zlé riešenie.
Mesto tak bude móct‘ výstavbu na svojom území regulovat‘ len prostredníctvom územného
plánu ajeho prípadnými zmenami. Zároveň je v príprave Územný plán Zilinského
samosprávneho kraja, a to bez to, aby sa prihliadalo na Územný plán samotného mesta.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
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— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana zrnena textu v časti III. schval‘uje — návrh schválený (18 za,
1 zdržal sa, 4 nehlasovali);

— uznesenie ako celok aj s pozmeňujúcirn návrhom Mgr. Kultana — návrh schválený (23 za).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 104/2022.

9/ ZARADENIE NOVÝCH PRÍJMOVÝCH A VÝDAVKOVÝCH POLOŽIEK DO
ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ POČAS ROZPOČTOVÉHO
PROVIZÓRIA - POSKYTOVANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
NEVEREJNÉMU POSKYTOVATEĽOVI NA PREVÁDZKU POSKYTOVANEJ
SOCIÁLNEJ SLUŽBY Z ROZPOČTU MESTA V ZMYSLE ZÁKONA Č.
448/2008 Z.Z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH A O ZMENE A DOPLNENÍ
ZÁKONA Č. 455/1991 ZR. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ
(ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Správu predbožiba Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ. Uviedla, že
na základe novelizácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov s účimwst‘ou od 1. januára 2022 je obec v zmysle 75 ods. 1) povinná poskytnúť
finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na základe písomnej žiadosti
poskytovatel‘a. V súčasnosti je podaných 53 žiadostí od neverejných poskytovatel‘ov. V
prípade, že určený finančný príspevok na prevádzkuje vyšší ako 1200 € na fyzickú osobu na
rozpočtový rok 2022 je možné v kalendárnom roku 2022 ešte uplatnit‘ prechodné ustanovenia
uvedené v zákone, ktoré určujú výšku finančného príspevku na rozpočtový rok 2022 na túto
fyzickú osobu.

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

Ing. Bobák — v dóvodovej správe sa uvádza, že „k 30. 06. 2022 evidujeme žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku od dvoch neverejných poskytovatel‘ov s právnou formou občianske
združenie a nezisková organizácia, ktorí poskytujú sociálnu službu „Zariadenie pre seniorov“
aj obyvatet‘om mesta Liptovský Mikuláš (aktuálne je ich počet 52 fyzických osób).“ Myslí si,
že mestské zastupitel‘stvo má právo vediet‘, kto sú títo poskytovatelia a akoje daná suma 40 000
€ rozdelená.

Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ — doposial‘ mesto spolupracovalo so
Spišskou katolíckou charitou a Slovenským červeným krížom (2 osoby), ktorým poskytuje
príspevky nielen na prevádzku zariadenia, ale aj na odkázanost‘. O príspevok požiadali
poskytovatelia Golden Age (49 osób) ako občianske združenie, Royal Care (2 žiadosti) a d‘alší.
V rozpočte je potrebné vytvorit‘ nové položky, nakol‘ko týchto poskytovatel‘ov je potrebné
evidovat‘ oddelene od cirkevných organizácií. Od nasledujúceho roka bude podl‘a zákona mesto
povinné poskytnút‘ mesačný príspevok neverejným poskytovatel‘om aj vo výške viac ako 100

Mgr. Kultan — upozornil na to, že ide o vytvorenie nových príjmových a výdavkových položiek
v rozpočte, hoci mesto nemá platný rozpočet. Poslanci vraj móžu vo výnimočných prípadoch,
ak to neznesie odklad, takéto položky vytvorit‘ a preto ho zaujíma, či ide o takýto prípad.
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Mgr. Sabaková — neznesie to odklad, je to povinnost‘ vyplývajúca zo zákona, ktorý platí od 1.
januára 2022.

Ing. Blcháč, PhD. — parlament prijal predmetný zákon napriek odporu Združenia miest a obcí
Slovenska a d‘alších organizácií, ked‘že to výrazným spósobom zasahuje do rozpočtov
samospráv. Ide o doplnenie položiek do posledného schváleného rozpočtu, teda do rozpočtu
z roku 2020.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie návrh uznesenia ako celok — bez zmeny.

Mestské zastupitel‘stvo predložený návrh schválilo (20 za, 2 nehlasovali). Uznesenie bob
prijaté pod číslom 105/2022.

10/ SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z UZNESENÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KU DŇU 12.8.2022

Správu predtožil PhDr. Michal Lavrík, prednosta MsÚ. Priblížil, že v správe je
uvedených 54 uznesení, pričom 37 je z roku 2022: 25 uznesení je splnených a 12 je v plnení.
Z roku 2021 je 10 uznesení: 2 sú splnené, 8 je nesplnených. Ostatné uznesenia sa monitorujú
dlhodobo aj od roku 2016 a plnia sa postupne.

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Kultan.

Mgr. Kultan — k plneniu uznesenia Č. 82/20 16 z 08. 08. 2016 sa uvádza: „V závažných právnych
problematikách využívat‘ garantované eXterné zmluvné služby.“ Zaujíma ho, či teda ide
o eXterné právne kancelárie a aké boli výdavky mesta za tieto služby v roku 2022. K plneniu
uznesenie Č. 48/2022 z 02. 06. 2022 týkajúcom sa zabezpečenia vykonania všetkých právnych
úkonov v spoločnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s. sa uvádza, že „zmena
členov dozornej rady vykonaná v OR SR ku dňu 22. 06. 2022, zvýšenie základného imania
vykonané v OR SR ku dňu 30. 07. 2022.“ Zaujíma ho, kedy boli reálne prevedené finančné
prostriedky na hokejový klub, ked‘že vyrovnanie záväzkov klubu malo byt‘ vykonané najneskór
do 30. 6. 2022, aby mohol klub získat‘ extra[igovú licenciu. Predložil pozmeňujúci návrh
zmenit‘ plnenie úlohy k uzneseniu Č. 48/2022 na nesplnené, nakol‘ko neboli splnené všetky
podmienky stanovené mestským zastupitet‘stvom.

Ing. Blcháč, PhD. — nie je pravdou, že neboli splnené podmienky stanovené mestským
zastupiteľstvom. Otázky Mgr. Kultana budú zodpovedané písomne.

Ing. Cukerová — predložila na hlasovanie jednotlivé návrhy:
— pozmeňujúci návrh Mgr. Kultana — návrh neschválený (11 za, 8 proti, 3 nehlasovali);
— uznesenie ako celok — návrh schválený (12 za, 3 proti, 2 zdržali sa, 4 nehlasovali).

Uznesenie bob prijaté pod číslom 106/2022.

11/ INTERPELÁCIE

MUDR. JAROSLAV BAROK
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Interpeloval primátora mesta:

Občianka Podbrezín sa obrátila na poslancov mestskej časti so žiadost‘ou o odstránenie,
prípadne opravenie dvoch kamenných stolov, ktoré sa v minulosti využívali na hranie
stolného tenisu. V súčasnosti je ich stav však zlý a hrozí úraz.

Ing. Blcháč, PhD. — bude zaslaná písomná odpoved‘.

Interpeloval primátora mesta:

Občania sa na neho obrátili so žiadost‘ou o vytvorenie denného stacionára pre mladých
l‘udí, ktorí sú mentálne alebo fyzicky hendikepovaní. Do osemnástich rokov rnajú
zabezpečené školy, potom však nemajú cez deň kam íst‘ a vytvorenie stacionára by
ul‘ahčilo starostlivost‘ rodičov, ked‘ si potrebujú vybavit‘ inú agendu.

Ing. Blcháč, PhD. — vytvorenie stacionára je zahrnuté v Programe sociálneho
a hospodárskeho rozvoja pre najbližšie obdobie.

ING. ĽUBOMÍR RAŠ!

Interpeloval primátora mesta:

V roku 2019 bob schválené VZN Č. 6/2019 s tým, že na mestských akciách budú
využívané nenávratné jednorazové obaly. Po návštevách viacerých akcií (napr. Stoličné
dni) má pocit, že sa dané VZN nedodržiava. Zaujíma ho, ako sa vykonávajú kontroly a či
boli predávajúci informovaní, že nápoje móžu vydávat‘ len v nenávratných jednorazových
obaloch a nic v plastových obaloch.

Interpeloval primátora mesta:

Od občana dostal požiadavku, aby upozornil na skutočnost‘, že v mestskej časti
Podbrezinyje zákaz parkovania vel‘kých vozidiel, vlečiek a prívesov po 18.00 hod. Daný
zákaz sa však nedodržiava a zaujíma ho, akoje nastavený systém kontroly.

Ing. Blcháč, PhD. — obe interpelácie budú zodpovedané písomne.

MUDR. ALŽBETA SMIEŠNA

Interpelovala primátora mesta:

Obrátili sa na ňu obyvatelia bytového domu na Vrbickej 1894 (N), v blízkosti ktorého
boba schválená rekonštrukcia chodníka a parkoviska. Za rekonštrukciu chodníka
obyvatelia d‘akujú, ale parkovisko je v dezolátnom stave a prosia aspoň o zaplátanie
najváčších dier.

Ing. Blcháč, PhD. — problém mohol byt‘ vyriešený, ak by bol schválený plán rekonštrukcie
mestských komunikácií tak, ako ho navrhovalo vedenie mesta.

ING. JOZEF BOBÁK

Interpeloval primátora mesta:
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Poukázal na to, že zábradlie pri Základnej škole na Demánovskej ulici zostalo nenatreté.

Interpeloval primátora fiesta:

Pri kanálovej vpusti na Palúčanskej ulici sa v chodníku nachádza obrovská diera
a požiadal o nápravu tohto stavu.

Interpeloval primátora mesta:

Na hranici ulíc Palúčanská a Glejárska sa nachádza obrovská diera v cestnej kornunikácii.

Interpeloval primátora mesta:

Podt‘a katastrálnej mapy sa v majetku mesta nachádza parkovisko pri starom vchode do
nemocnice. Na tomto parkovisku je viacero vet‘kých dier, ktoré je potrebné zaplátat‘.

Interpeloval primátora mesta:

Na parkovacích plochách určených pre parkovanie návštevníkov pred mestským úradom
sa nachádza viacero vel‘kých výmol‘ov v odtokovom kanáli. Požiadal o nápravu stavu.

Ing. Blcháč, PhD. — o bežnú údržbu areálu školy sa stará samotná škola, mesto má na
starosti veľké opravy. Verí tornu, že nové zastupitel‘stvo vel‘rni rýchlo právoplatne schváli
záverečné účty, čím sa uvol‘nia 3 000 000 € a bude možné ich využit‘ aj na opravu
miestnych komunikácii.

MUDR. MICHAL LUNÍČEK

Interpeloval primátora mesta:

Prechod cyklochodníka cez cestu 1118 za hotelom Jánošík považuje za nebezpečný, najmá
v časti z mesta. Zaujíma ho, či by nebolo možné na mieste osadit‘ zábranu, ktorá by
prinútila cyklistov pri prechode cez cestu zíst‘ z bicykla.

Ing. Blcháč, PhD. — nechá preverit‘, či je technicky možné na mieste osadit‘ danú zábranu.

MUDR. ANDREA ŽIDEKOVÁ

Interpelovala primátora mesta:

Obyvatelia Borbisovej ulice nemajú dostatok parkovacích miest a tak využívajú aj
priestory za reštauráciou Vrbica. Požiadala, či by nebolo možné dané miesto osvetlit‘.

Interpelovala primátora mesta:

Obyvatelia Vrlíkovej ulici by chceli vediet‘, kedy bude po výmene vodovodného potrubia
dané do póvodného stavu parkovisko, aby ho mohli využívat‘.

Ing. Blcháč, PhD. — nejde o akciu mesta, ale spoločnosti LMT, a. s.. V prípade
rozkopávky museli byt‘ určené podmienky, do akej doby musia dat‘ miesto do póvodného
stavu.
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12/ INFORMÁCIE

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, informoval, že mestský úrad využíva externě
právne služby efektívne. V poslednom čase musí reagovat‘ na rózne podania voči mestu, najmá
zo strany Mgr. Kultana a Mgr. Alušica. Prebiehajú viaceré zbytočné súdne konania, čo si
vyžaduje špecifické právne služby či zastupovanie na súdoch, ktoré právny odbor nemóže popri
svojej bežnej agende kapacitne pokryt‘. Zdóraznil, že v prípade uznesenia k zvýšeniu
základného imania hokejového klubu boli do uznesenia zapracované všetky podmienky
z pozmeňujúcich návrhov Mgr. Kultana, ktoré boli mestským zastupitel‘stvom prijaté. Ďalej
informoval, že mal stretnutie so zástupcami spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., na ktorom sa
dozvedel, že keby v roku 2011 nebol zrušený projekt spolupráce, platilo by mesto minimálne
v prípade verejného osvetlenia 176 €/MWh a nie súčasných 500 €IMWh. Na záver informoval
o možnosti odkúpenia poslaneckých notebookov a o tom, že okresná prokuratúra preskúmala
zákonnosť VZN o verejnom poriadku a chove a držaní hospodárskych zvierat so záverom, že
vykonanou previerkou neboli zistené skutočnosti, ktoré by vo vzt‘ahu k mestu odóvodňovali
prijatie opatrení prokurátora.

13/ ZÁVER

ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta, pod‘akoval všetkým prítomným za účasť nielen
na tomto zasadnutí, ale na všetkých zasadnutiach v končiacom sa volebnom období
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
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PhDr. Michal\1LLivrík Ing. Jáfl Blcháč, PhD.
prednosta 4sÚ Prirfjátor mesta

Overovatelia zápisnice:

7 ĺ
SoňaČupková

Mgr. Anna Dvorščáková ‘
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Zapísal: Mgr. Ján Karašinský

V Liptovskom Mikuláši, 16. 9. 2022
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