
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zodňa 11. marca 2021 číslo 12/2021

K bodu: Upozornenie na nečinnost‘ a pochybenia primátora mesta

Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiterstvo

I. konštatuje že:

a) primátor mesta Liptovský Mikuláš zanedbáva výkon funkcie primátora mesta a nevenuje

dostatočnú pozornosť povinnostiam primátora mesta

b) návrh rozpočtu na rok 2021 a roky 2022, 2023 nebol poslancom predložený na schválenie pred

začiatkom roka 2021. Poslancom opakovane ako predchádzajúce roky nebolo umožnené

podierať sa na príprave rozpočtu na nasledujúci rok aj keďo to písomne požiadali.

c) z důvodu nepredloženia rozpočtu musí mesto hospodáriťv prvých mesiacoch roka 2021

v rozpočtovom provizóriu, čím sa dostali partneri mesta do neistoty

d) primátor mesta často zneužíva sistačné právo a nepodpisuje desiatky riadne schválených

uznesení, čím paralyzuje chod mesta. Svoje rozhodnutia často nezdůvodňuje vůbec) alebo

zdůvodňuje nelogicky formulácou, ktorá je uvedená v zákone

e) nekompetentnými návrhmi, predkladanýnii poslancom na schválenie, spůsobuje napátie vo

vzťahu poslanec-primátor.
f) opakovaným porušovanim zákona a rokovacieho poriadku znevažuje prácu mestského

zastupiteľstva a nedůstojným vedením rokovaní MsZ vrhá zlé meno na mesto Liptovský Mikuláš

g) pri půžičke vo výške 2000000€ na rekonštrukciu ciest a chodníkov „Sa pozabudlo“, že schváliť

takúto půžičku může jedine mestské zastupiteľstvo a napriektomu mesto bez vedomia

mestského zastupitelstva vyhlásilo súťaž a uviedlo potencionálnych zhotoviteľov do omylu.

h) v prípade Mestského hokejového klubu 32 as. postupuje primátor mesta ako zástupca jediného



akcionára tak, že SZ[H opakovane neschválil snahy previesfextraligovú licenciu na iný subjekt.
Všetky tieto pokusy sa dejú bez vedomia poslancov mestského zastupiteľstva a majú negatívny
dopad na fungovanie hokeja v meste Liptovský Mikuláš
i) ako štatutár mesta Liptovský Mikuláš odmieta informovať časť poslancova občanovo chode
mesta, nezverejňuje zmluvy, neodpovedá na otázky poslancov ap.
j) poslanci nie sú informovaní o potencionálnych rizikách rozpočtu ako napr. splátky spoločnosti
FIN.M.O.S. as. za verejné osvetlenie, ktoré nie jev majetku mesta ani po výzve na zverejnenie
týchto dóležitých informácií. Zmluva so spoločnosťou FIN.M.O.S. a.s. sa ukončiv roku 2022
a poslanci nemajú žiadne informácie ako bude zabezpečené verejné osvetlenie v meste.
k) primátor mesta nevykonáva prácu primátora na plný úvázok, nakoľko väčšinu svojho pracovného
času venuje práci poslanca NRSR a práci pre stranu HLAS. Mesto Liptovský Mikuláš tak vlastný
primátor odsunul na vedľajšiu koľaj
1) krajský súd v Žiline konštatoval vo svojom rozhodnutí lOCo/14312019, že postup mesta
(primátora mesta) v prípade podpisovania zmluvy v súvislosti s heliportom, bol neštandartný
a nekvalifikovaný, čo opátovne spósobilo zlé meno mesta Liptovský Mikuláš na celoštátnej
úrovni.

II. vyjadruje
nespokojnosťs prácou primátora mesta Liptovský Mikuláš

III. vyzýva
primátora mesta, aby sa bezodkladne začal venovať práci primátora a uprednostnil záujem
mesta nad svoje osobné, či stranícke záujmy.
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Ing. Ján Blcháč, PhD.
‚

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 12.3.2021


