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Stovky spokojných návštevníkov, predĺžený ľudový jarmok, vôňa mesta i teplej medoviny. Aj takú podobu mali vydarené
oslavy Stoličných dní. Ich súčasťou bol aj bohatý kultúrno-zábavný program a sprievodné podujatia kde si každý prišiel
na svoje. Do metropoly Liptova zavítal uplynulý víkend aj prezident SR Ivan Gašparovič.
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2 STOLIâNÉ DNI

Región Liptova by mal podľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča využiť
svoje danosti pre rozvoj cestovného ruchu. Konštatoval to počas
piatkového stretnutia so zástupcami tamojšej samosprávy, podnika-
teľmi, ktoré sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši.

V tejto súvislosti prezident uviedol: „Slovensko, aj Liptov má veľa
termálnych prameňov, čo je priestor pre zahraničných investorov.“
Ružomberský primátor Michal Slašťan zdôraznil, že cez ich mesto
prechádza hlavný cestný ťah Žilina - Poprad a preto by nevyhnutne
potrebovali diaľnicu. Prepojenie diaľničnej siete zo západného Slo-
venska do Košíc považuje za prioritu aj Gašparovič. Podľa neho Slo-
vensko bude ešte zaujímavejšie po prijatí eura.

„Eurome-
na bude pre
Slovensko prí-
nosom. Som
rád, že táto
vláda pokra-
čovala konti-
nuálne pri za-
vedení eura,“
podotkol Gaš-
parovič. Na
otázku, že sa
neobáva, že
tzv. podnikav-
ci využijú pre-

chod Slovenska na euro pre svoje obohatenie, uviedol, že to nevy-
lučuje. Nazdáva sa, že vždy sa nájdu isté skupiny ľudí, ktorí sa sna-
žia využiť situáciu pre svoje obohatenie. Verí, že vláda nájde spôsob
ako zamedziť takémuto javu.

Prezident na záver návštevy Liptovského Mikuláša zavítal do cent-
ra mesta, kde sa dnes popoludní začal celomestský zábavný pro-
gram Stoličné dni.

tš, TASR

Prezident navštívil Liptovský Mikuláš

Vážení spoluobčania,
napriek nezabudnuteľnej a pokojnej at-

mosfére Stoličných dní považujem za potreb-
né Vás informovať o zámere mesta v oblasti
tepelného hospodárstva aj touto cestou.
Mestské zastupiteľstvo schválilo transfor-
mačný proces a organizačné zmeny, vďaka
ktorým občania dostanú kvalitnejšie služby.

Náš projekt nehovorí o žiadnej privatizá-
cii, ale o dlhodobom a efektívnom prenáj-
me. Mesto nestratí svoj vlastnícky vzťah k to-
muto majetku. Chceme taktiež zabrániť aj
prípadným budúcim špekuláciám záujmo-
vých skupín s podnikmi mesta, teda s majet-
kom všetkých občanov.

Občania sa nemusia obávať neodô-
vodneného zvýšenia ceny za teplo. Jedi-
ný orgán, ktorý má možnosť rozhodnúť
o cene tepla je celoslovenský Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví a na ten
nemá dosah tak primátor ako ani mests-
ké zastupiteľstvo.

V prípade prenajatia tepelného hospo-
dárstva mesto Liptovský Mikuláš nemusí

vstupovať do úverových vzťahov a všetky rizi-
ká spojené s bankovým úverom, či návrat-
nosťou investície sa prenášajú na investora.
Bytovému podniku sa tak vytvorí pracovný
priestor na zriadenie služieb, ktoré občania
potrebujú a čakajú na ne už roky, teda na vy-
budovanie káblových televíznych rozvodov
a moderných informačných technológií.

Chceme, aby príjem z prenájmu bol na
úrovni doterajšieho zisku Bytového podniku
z tepelného hospodárstva. Tieto peniaze
budeme vo forme investícií vracať do tých
mestských častí, ktoré sa naň poskladali.
Občania o svoje peniaze neprídu a v koneč-
nom dôsledku dôjde k oživeniu našich
mestských častí.

Spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami
prinesie okrem zabezpečenia finančných
zdrojov aj profesionálne ľudské zdroje.
Môže využiť svoje doterajšie technológie
ako napríklad centrálne dispečerské praco-
visko, ktoré nonstop monitoruje a riadi zdro-
je výroby tepla. Taktiež aj servis všetkých za-
riadení potrebných pre výrobu a dodávku

tepla. Je schopná zabezpečiť výhodné ceny
materiálov, prác a realizáciu v požadovanej
kvalite a termínoch, ako aj záručný servis.
To všetko sa odrazí na lepších cenách za
teplo.

Vedeli sme, že opozícia sa bude snažiť
tento pozitívny zámer narušiť. Nespochyb-
ňujem ich právo organizovať petičnú akciu,
no keďže z ich strany ide o politickú akciu,
považujem za maximálne nevhodné zneuží-
vať na tieto aktivity aj pokojnú atmosféru Sto-
ličných dní.

Je úplne evidentné, že súčasná opozícia
v meste nemá občanom čo ponúknuť a kriti-
zuje činnosť zastupiteľstva a primátora za
každú cenu. 

Chápem, že občania sa o túto tému
zaujímajú, lebo sa ich bytostne dotýka.
Môžem však všetkých ubezpečiť, že
sme k nim otvorení a celý proces majú
možnosť sledovať až do konca. Je dôle-
žité, aby tu už nikto občanov nezavá-
dzal. Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta

Cena za teplo sa bezdôvodne nezvýši
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O prevádzku a správu športo-
vých zariadení mesta sa už
nebude starať Bytový podnik
Liptovský Mikuláš (BPLM) ale
Verejno-prospešné služby
(VPS). Táto zmena vychádza
z mimoriadneho Auditu efektív-
nosti hospodárenia spoločnosti
BPLM zameraného na zefektív-
nenie činnosti a organizácie
práce v spoločnosti
z roku 2007. K odčlene-
niu činnosti správy špor-
tových zariadení napo-
máha aj skutočnosť, že
podiel príspevkov schvá-
lených v rozpočte mesta
na roky 2008 až 2010
na výkony vo verejnom
záujme a celkových prí-
jmoch týchto zariadení
spĺňa podmienku na vý-
kon týchto činností v re-
žime príspevkovej organizácie.
Je taktiež v súlade s rozpočtový-
mi pravidlami územnej samo-
správy. Na potrebu zosúladiť vy-
konávanie a financovanie čin-
ností takéhoto charakteru s plat-
nou legislatívou upozornili vede-
nie mesta aj kontrolóri Najvyš-
šieho kontrolného úradu po
kontrole vykonanej v roku 2007.

„Športoviská v správe
mestského podniku Verejno-
prospešné služby budú ria-
dené transparentne, hospo-
dárne a je nevyhnutné, aby
ich manažment využíval aj na
organizovanie veľkých spolo-
čenských a kultúrnych podu-
jatí. Týmto krokom predíde-
me privatizácií nielen tejto,
ale aj ďalších mestských fi-
riem,“ skonštatoval primátor
mesta Ján Blcháč.

Spolu s prevodom správy
športových zariadení dôjde aj
k presunu zamestnancov byto-
vého podniku, ktorí vykonávali
činnosti naviazané na fungova-
nie športovísk. Tí sa stanú za-
mestnancami mestského podni-
ku Verejno-prospešné služby.
Zámer previesť činnosť na VPS
prerokovali na spoločnom stret-
nutí za účasti vedenia a zástup-
cov odborovej organizácie so
všetkými zamestnancami.

Dôležitý je fakt, že dopad na
schválený rozpočet mesta na

rok 2008 je neutrálny. Prevod
hmotného majetku sa uskutoční
na základe kúpnej zmluvy
z BPLM na mesto Liptovský Mi-
kuláš k 1. júlu 2008.

Kúpna cena majetku 31 846
200 Sk je predstavuje účtovnú
hodnotu zostatkovej ceny hmot-
ného majetku ku dňu odčlene-
nia, teda k 30. júnu 2008 zvý-

šenú o platnú sadzbu DPH
a zníženú o výšku budúceho zá-
väzku v jeho nominálnej hodno-
te. Ten predstavuje nesplatená
istina bankového úveru od DE-
XIA banky, ktorý bol účelovo
čerpaného na obstaranie tech-
nológie mobilnej ľadovej plochy.

Zdroje na obstaranie majet-
ku získa mesto z mimoriadnej
splátky zostatku kúpnej ceny
BPLM určenej na základe Zmlu-
vy o kúpe podniku z 30. de-
cembra 2005. Predpokladaná
výška ku dňu odčlenenia bude
predstavovať 77 872 500 Sk,
čím dopad na rozpočet mesta
v roku 2008 bude celkovo ne-
utrálny. 

Úhrada kúpnej ceny sa vyko-
ná vzájomným započítaním po-
hľadávok BPLM a mesta, čo je
tzv. finančná reštrukturalizácia.
Predpokladaný zostatok nespla-
tenej kúpnej ceny podniku po
zápočte s cenou nehnuteľného
majetku športových zariadení
bude k 1. 7. 2008 predstavovať
47 496 000 Sk.

Návrh odčlenenia činností
a majetku športových zariadení,
spôsob jeho vykonania a zmeny
rozpočtu mesta Liptovský Miku-
láš na rok 2008 pred schvále-
ním v mestskom zastupiteľstve
prerokovala Finančná a majet-
kovo-právna komisia a Mestská
rada.

Zmeny v záujme občana
Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na svojom mi-
moriadnom rokovaní 13. júna schválilo transformačný pro-
ces a organizačné zmeny v mestských firmách. Cieľom je
priniesť pre našich občanov kvalitnejšie služby v tepelnom
a odpadovom hospodárstve ako aj riešiť problematiku rozvo-
ja športovísk.

Na športoviskách všestranne

Obyvatelia najmä našich sídlisk
sa môžu tešiť na kvalitnejšie
a ekonomickejšie služby v oblasti
tepelného hospodárstva. Mests-
ké zastupiteľstvo schválilo Návrh
na dlhodobý prenájom tepelného
hospodárstva vo vlastníctve mes-
ta Liptovský Mikuláš a Bytového
podniku Liptovský Mikuláš
(BPLM) s cieľom trvalo udržateľ-
ného zásobovania obyvateľstva
teplom a teplou úžitkovou vodou.

„Náš projekt nehovorí
o žiadnej privatizácii, ale
o dlhodobom a efektívnom
prenájme. Mesto nestratí svoj
vlastnícky vzťah k tomuto ma-
jetku. Chceme taktiež zabrá-
niť aj prípadným budúcim
špekuláciám záujmových sku-
pín s podnikmi mesta, teda
s majetkom všetkých obča-
nov. Tí sa nemusia obávať ne-
odôvodneného zvýšenia ceny
za teplo. Jediný orgán, ktorý
má možnosť rozhodnúť
o cene tepla je celoslovenský
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví a na ten nemá dosah
tak primátor ako ani mestské
zastupiteľstvo,“ zdôraznil pri-
mátor mesta Ján Blcháč.

Bytový podnik musí posilniť
svoje činnosti v správe bytov
a obhospodarovaní nebytových
priestorov. Musí tiež rozšíriť
predmet svojej činnosti
o nové aktivity, ktoré sú
pre mesto Liptovský Miku-
láš veľmi dôležité. Ide na-
príklad o koordináciu
a rozvoj informačno-komu-
nikačných technológií, in-
žiniersku činnosť v prípra-
ve projektov financova-
ných z projektov EÚ a po-
skytovanie ekonomicko-
účtovníckych služieb pre
mestské obchodné spo-
ločnosti.

Poslanci schválili vyhlá-
senie obchodnej verejnej
súťaže v súlade s Obchod-
ným zákonníkom na uzat-
vorenie zmluvy o dlhodo-
bom prenájme tepelného
hospodárstva vo vlastníct-
ve mesta Liptovský Miku-
láš a Bytového podniku Liptov-
ský Mikuláš. V tejto súvislosti
členovia mestského zastupiteľ-
stva odporučili primátorovi mes-
ta menovať komisiu na spraco-
vanie súťažných podmienok,
otváranie súťažných návrhov, vy-
hodnotenie splnenia podmie-
nok v súťaži a vyhodnotenie sú-

ťaže. Úlohou komisie bude aj
predložiť návrh nájomnej zmluvy
s vybraným uchádzačom na
schválenie mestskému zastupi-
teľstvu.

Bytový podnik Liptovský Mi-
kuláš vzhľadom k jeho akcionár-
skej štruktúre nie je oprávne-
ným žiadateľom o finančné pro-
striedky z fondov Európskej
únie. Všetky budúce investície
by sa teda museli riešiť pomo-
cou úverových zdrojov, čo by
malo negatívny vplyv na ceny
tepla. Cena tepelnej energie
v prípade prenájmu musí ostať
stabilná. 

Tepelné hospodárstvo
v meste v posledných rokoch
zaostalo v rozvoji v nových loka-
litách. V budúcnosti tak vznikne
potreba veľkých investícií, ktoré
sa budú pohybovať v desiatkach
miliónov korún. Nevyhnutná
bude výmena rozvodov. Ako
progresívne sa ukazuje budova-
nie výmenníkových staníc pria-
mo v objektoch odberateľov.
Rekonštruovať treba aj zdroje
tepla. Vzhľadom na enormný
rast ceny zemného plynu ako
strategickej suroviny na výrobu
tepla treba uvažovať o alternatív-
nych technológiách výroby tep-
la. Ako optimálne riešenie sa
ukazuje prechod na biomasu,

čiže energetickú drevnú štiep-
ku. Toto riešenie umožní stabili-
zovať cenu tepla a nízku cenu
vstupov, je však náročné na in-
vestičné prostriedky. 

V prípade prenajatia tepelné-
ho hospodárstva Mesto Liptov-
ský Mikuláš nemusí vstupovať

Pokračovanie na strane 4.

Teplo našich domovov
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Dokončenie zo strany 3.
do úverových vzťahov a všetky
riziká spojené s bankovým úve-
rom, či návratnosťou investície,
prenáša na investora, ktorému
tepelné hospodárstvo prenaj-
me. Z tohto postupu vyplývajú aj
ďalšie výhody: Mesto nestratí
vlastnícky vzťah k svojmu majet-
ku, pričom zveľaďovať ho bude
investor. Ten prinesie okrem fi-
nančných vkladov aj profesio-
nálne ľudské kapacity. 

Môže využiť svoje doterajšie
technológie ako napríklad cen-
trálne dispečerské pracovisko,
ktoré nonstop monitoruje a riadi
zdroje výroby tepla. Taktiež aj
servis všetkých zariadení po-
trebných pre výrobu a dodávku
tepla. Je schopná zabezpečiť
výhodné ceny materiálov, prác
a realizáciu v požadovanej kvali-
te a termínoch, ako aj záručný
servis. To všetko sa odrazí na
lepších cenách za teplo.

Na základe skúseností
a analýz je výroba a dodávka
tepla spolu s poskytovaním
správcovských služieb kontra-
produktívna a neefektívna.
Komplikuje sa uzatváranie
zmluvných vzťahov, keď dodá-
vateľom a odberateľom je tá istá
právnická osoba a aj finančné
toky sú často menej prehľadné.
Z dlhodobého hľadiska narastá
nedôvera občanov v takýto pod-
nik, ktorý im jednak dodáva tep-
lo, ale zároveň ich má zastupo-
vať sám pred sebou. 

Optimálnym riešením je
dlhodobý prenájom zariadení
tepelného hospodárstva akcio-

vej spoločnosti s hlavným pred-
metom činnosti výroba a dodáv-
ka tepla. Pôjde o prenájom ma-
jetku, ktorý je vo vlastníctve, či
v prenájme spoločnosti Bytový
podnik Liptovský Mikuláš a slúži
na výrobu a dodávku tepla.
„Chceme, aby príjem z pre-
nájmu bol na úrovni doteraj-
šieho zisku Bytového podni-
ku z tepelného hospodár-
stva. Tieto peniaze budeme
vo forme investícií vracať do
tých mestských častí, ktoré
sa naň poskladali. Občania
o svoje peniaze neprídu
a v konečnom dôsledku dôj-
de k oživeniu našich mest-
ských častí,“ podotkol Blcháč.

Pre zachovanie súčasného
stavu neobstojí argument, že zo
zisku tepelného hospodárstva
má byť dotovaný šport v meste.
Už len z toho dôvodu, že na zis-
ku tepelného hospodárstva sa
nepodieľajú všetci občania
mesta, nehovoriac o tom, že je
to v rozpore s platnou legislatí-
vou Slovenskej republiky.

„Súčasné vedenie mesta
a ja osobne sme zásadne
proti predaju mestského ma-
jetku do súkromných rúk
a proti zvyšovaniu ceny tepla.
Je však nevyhnutné, aby tep-
lo vyrábala špecializovaná
spoločnosť. Bytovému podni-
ku sa tak vytvorí priestor na
zriadenie služieb, ktoré ob-
čania potrebujú. Teda na vy-
budovanie káblových televíz-
nych rozvodov, informačných
technológií a podobne,“ do-
dal primátor.

Zmeny v záujme občana

Problematiku odpadového
hospodárstva bude mesto riešiť
s novým silným partnerom.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
Návrh nového spôsobu vykoná-
vania komplexných komunál-
nych služieb na území mesta
Liptovský Mikuláš, ktorý pred-
pokladá plnenie týchto úloh
prostredníctvom spoločnosti
s dvoma spoločníkmi. 

Mestské zastupiteľstvo od-
poručilo primátorovi mesta Já-
novi Blcháčovi menovať Komisiu
pre výber spoločníka do novej

obchodnej spoločnosti a uložilo
prednostovi mestského úradu
Rudolfovi Urbanovičovi predlo-
žiť výsledok konania na výber
spoločníka do obchodnej spo-
ločnosti na zasadnutie zastupi-
teľstva.

Jedným z hlavných dôvodov
návrhu nového spôsobu vyko-
návania komplexných komunál-
nych služieb na území mesta sú
neustále sťažnosti občanov na
činnosti vykonávané Verejno-
prospešnými službami Liptov-
ský Mikuláš. Najviac podnetov

Teplo našich domovov

Predídeme starostiam s odpadom

od občanov zaznamenáva sú-
časné vedenie mesta v súvislos-
ti s letnou a zimnou údržbou,
čistením miestnych komuniká-
cií, údržbou a kosením verejnej
zelene a celkovým nakladaním
s odpadmi. Ďalším dôvodom na
túto zmenu je aj správa a prevá-
dzkovanie skládky tuhého ko-
munálneho odpadu. Kapacita
skládky postačuje už len maxi-
málne na dva roky, čo si vyžiada
nemalé investície.

S ohľadom na nutnosť no-
vých investícií, nové technické
vybavenie a s prihliadnutím na
rozsiahlosť a náročnosť činnosti
týkajúcej sa nakladania s od-
padmi, je možné tieto problémy
riešiť založením obchodnej spo-
ločnosti, kde budú spoločníkmi
mesto Liptovský Mikuláš a reno-
movaná, finančne zabezpečená
spoločnosť spĺňajúca všetky po-
trebné predpísané kritériá, pri-
čom vklad mesta bude mať ne-
peňažný charakter - budú to naj-
mä autá a kontajnery, ktoré mo-
mentálne užíva firma VPS a vkla-
dom partnera budú finančné in-
vestície. V záujme
zabezpečenia celkovej transpa-
rentnosti je potrebné, aby spo-
ločnosť mala dvoch konateľov –
každý spoločník bude mať jed-
ného – pričom títo budú konať,
vystupovať a podpisovať spoloč-
ne.

S prihliadnutím na výšku po-
trebných investícií a ich predpo-
kladanú dlhodobú návratnosť je
vhodné počítať s činnosťou spo-
ločnosti minimálne na desaťroč-
né obdobie.

Podľa primátora Jána Blchá-
ča výhodou tohto riešenia je zní-
ženie nárokov na mestský roz-
počet, okamžitý prísun finanč-
ných prostriedkov, možnosť zí-
skania úverov od bankových in-
štitúcií za nízky úrok, prístupy
k novým technológiám a prene-
senie časti zodpovednosti v rie-
šení nakladania s odpadmi na
spoločníka. Ako výhodné sa
ukazuje aj zefektívnenie, skvalit-
nenie a rozšírenie služieb po-
skytovaných občanom mesta,
zlepšenie technického vybave-
nia na prevádzku odpadového
hospodárstva v meste a odbre-
menenie mestského rozpočtu
od rozsiahlych investícií súvisia-

cich s vývozom komunálneho
odpadu a separovaným zbe-
rom.

Výhodné bude aj riešenie
problematiky odpadového hos-
podárstva mesta efektívnejšou
a pružnejšou formou organizá-
cie, kde si mesto ponecháva
kontrolnú a spolurozhodovaciu
funkciu, vytvorenie možnosti na
komplexné riešenie nakladania
s odpadmi v regióne, čo vytvára
predpoklady pre investície do
efektívnych spracovateľských,
triediacich a zneškodňovacích
zariadení. Výrazne sa zvýši vplyv
na vytváranie nových pracov-
ných príležitostí pre občanov
mesta a rozširovanie rozsahu
služieb v oblasti odpadového
hospodárstva na jeho území.
Dôležitá je navyše aj skutoč-
nosť, že renomovaná a finančne
zabezpečená spoločnosť má
možnosť finančne výhodne pod-
poriť nové projekty a ich zave-
denie do života mesta. Zmluvne
bude mať samosprávny partner
– Mesto Liptovský Mikuláš –
dostatočné záruky a právo kon-
troly i spolurozhodovania, tak,
aby vytvorenie spoločného pod-
niku na uvedenom princípe
umožnilo vytvoriť v meste profe-
sionálne služby a zbavilo ho sta-
rostí súvisiacich s nakladaním
s odpadom. Získaný čas i pro-
striedky môže mesto použiť na
iné, z pohľadu občanov dôleži-
tejšie ciele.

Mesto tak získa finančné zá-
zemie strategického partnera,
ktorý bude tiež sledovať zmeny
v legislatíve a plniť si povinnosti
spojené so zmenou legislatívy
od roku 2010. Na základe no-
vých legislatívnych noriem bude
nutné separovať päť zložiek trie-
deného komunálneho odpadu
– papier, plasty, sklo, pribudnú
kovy a biologicky rozložiteľný
odpad. Vznikne tak nutnosť in-
vestícií do nových technológií.
Okrem toho mesto každoročne
získa z podielu na zisku spoloč-
nosti ďalšie finančné prostried-
ky do svojho rozpočtu.

V krátkom bude nevyhnutné
investovať do terajšej skládky
odpadov, ktorej kapacita posta-
čí najviac na dva roky. Okrem
toho ju treba postupne rekulti-
vovať.
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