MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKY ÚRAD

Záznam zo zasadnutia komisie finančnej a majetkovo-právnoj
zo dňa 6.9.2020 o 15.00 hod. konanej online formou cez aplikáciu MS Teams.
Členovia pripojeni online: Ing. Jaroslav Celo. Mgr. Vincent Kultan. p. Marta JančušovIl,

PhDr. Marcela Jaškové

Predkladatelia pripojeni online:

JUDr. SOI1e Lakotovd
Zabezpečenie

Ľubo§

Trizna. Ing. Jana Kormanlková, Ing. Gabriel Lengyel,

technlckoj podpory: Ing. Ivan Košik

Zasadnutie viedol podpredseda komisie Ing. Jaroslav Cefo. Privital prítomných členov, uviedol
program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnut! komisie.
Program:
1. Verejné

o.vetlenle - FINmos - INFORMÁCIA

o nejaký čas konči' zmlUV!! so spolob'losťou FJNmos II nikto nevie akO bude ut na bUdúd rok yY2en!1t V8ejné
osvetlenie. prosll'T'le predlo1iť pisomnú Informádu akým spôsobom II čt vôbec, sa dostanú stfpy verejn6lo
osvetlenia do majetku mesta uptoYský Mllwlá!i. Aké sÍl požiadavky spolOCnosti FINmos Ohladom ukOnčenia
zlmuvy ap, Zárove" sl prosime predlOŽIť rotocIokumentáclu reklamných fndmetov umiestnených na stfpoch
verejnéhO osvl!tleole, za ktorú sl spoločnosť FINmos VOČI mestu účtuje d6Latlcy ti sk I!ur ročne .

2. Spolofnod L-Media. Poskytnutie Informicle Y zmy.1e textu "lHIe.
Spoločnost! L-Media plati mesto z rozhodnutia pr1mátora rTII!sta dotáciu (oficiálne poplatok za vysielanie
spr6v o Uptove v r6d lu Uptov) IB.OOOf:. Toto predstaVUjl! približne 2/3 tržieb spoločnosti. S poločnosť bola
opakovane r ll!L!n~ na Radi! pre vysielanie a retnlOsmisiu pre podozrenie na nezákortné prepojenie osôb.
~hl'adom na to, fe lTII!Sto jej de facto piati celú prevádzku + poskytuje priestory v budove mestskt!iho úradu,
myslime, fe by bolo vhoont!i eby sme p~rell problematiku e boli pr!zvan( aj novi majltl!lla L-media
spoločnosť ALCONET. 0\c:I!1i by sme najmI vedieť. ktO bol po minulé roky koncovým utfveterom výhod (u
spoločnosti British invest s.r.o to nie je jasné). V2hl'adom na opakovaný konnllct, kde vďaka priazni primátonll
dostaVil táto spolob'lOsť takýto štedrý prlspeYOk, by bolo vhodné vyjlldrenle mejlteTov, preeo súkromné rádio
potrebuje takýto prlspevok II ČI sú schopnr vysi eLeť aj nezbvlsIe od mesta Uplovsq Mlkulál. Špedálne bipllll
posLenaw ot6zka, te ek by n!idlo Uptov nedostávalo lB.OOO€: od mesta Uptovský Mlkulál, o akom meste by
vysletlllo správy?

na achválenle apoluflnancovanla projektu "Mleatna občienaka poriadkov" slul:b. III", v
rAmel Opefllčn'ho progfllmu L!udsU zdroj. 2014 - 2020
4. Infonnácla o plneni zmluvy o aluib6ch medzi mestom LM. ARRIVA UOR81US ..a. za rok
3.

Nŕlrh

2020

5. ho.podirenla obchodných apolotnoatI, v ktorých má m..to Liptovský MIkulM majetkovú
6eaor, zo rok 2020
6. Nivrh ÚlvenJČ"ho účtu mesta Liptovský Mlkul6' za rok 2019
7, Odborn4 stanovisko hlavn6ho kontrolóra m..ta k n'mu úvef'ečn6ho účtu meeta Liptovský

MlkulH za rok 2020

8. NAvrh ziveretn6ho účtu m..ta L1ptoVlikj Mlkulái za rok 2020
9. Rozpočtov' opatrenia mesta Uptovaký Miku'" na rok 2020
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10. Konsolklovana výročn' .práva za rok 2020
11. NAvrh n. predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do néJmu a nakladanie

• majetkovými právami mesta
12. R6zno

Diskusia:
Predsedajúci Ing. Jaroslav čelo
požiadal o doloženie chýbajúcich materiálov k bodom programu Č. 1 8 2, ktoré neboli do začatia
rokovania zaslané členom komisle, pripadne navrhol aj ústne podanie informécil. Považuje dané
body za vermi dOležité z pohradu komisIe, poslancov a verejnosti, ktor! mali dostat po!adované
informácIe. Zárove" sa dotazoval na stav žiadosti o zaslanie kompletnej účtovnej uzávierky
vAatkých maslských spoločnosti okrem LYS k bodu programu č.5 . Požiadal o odpoved' p. zástupcu

Trtznu

p. zástupca primátora Trizna
požiadavku na doplnenie týchto inlonmácii zo strany členky komisie p. Droppovej počul prvý krát
priamo na rokovani a nemal o nej !iadnu vedomosť, pripadne Informáciu v maily.
Predsedajúci Ing. Jaroslav Cefo
Objasnil formu komunikácie, kedy pOŽiadavka Odoplnenie bola zaslané priamo na pána
prednostu, čim považoval vec zo svo;ej strany za splnenú. Vyjadril sklamanie, rozhorčenie
a vyhodnotil to ako nesplnente sl povinnosti MsÚ voči členom komisie, ktari chcú pracovať
v prospech občanom. Podal preto návrh na odročenie rokovania komisie do doby, kým nebudú
dodané vAatky materiály a odmietol rokovar o ostatných bodoch do splnenia danaj požiadavky.
Z41rovef\ otvoril diskusiu k tomuto návrhu,
Diskusia k návrhu o odročenf rokovania
p. poslanec Kultán
vyslovil plný súhlas s p. predsedajÚcim a doplnlllnfonnáciu, že o dané materiály k prvým dvom
bodom žiadal dostatočne dopredU a ich nedodanie považuje za účelové . Priamo zadal otázku na
p. Lakotovú, či vo veci FINMOS a ukončenie zmluvy v roku 2022 dostalo právne oddelenie nejaké
zadanie, nakorko sa jedná o .miU6ny eur" a v zmysle zmluvy musíme žiadať o vrátenie majetku.
Vyslovil názor, že vlastne nie je o čom rokovat', ked neboli poskytnuté ani len účtovné uzévlerky.
p. členka komisie JaSková
podporila názor p. poslanca Kultána a rovnako potvrdila, te chcela vidief dané účtovné závierky,
pretoža hospodarenie obchodných spoločnosti sa nedá prehodnot~, alebo skontrolovať podr.
predloženej správy. Varmi na dané materiály čakala bolo by potrebné ich dodar.
p. zástupca primátora Trizna
otázkou vyslovil prekvapenie, že také ekonómky ako p. Droppová a p. JaAková navyutlvajú bežne
dostupné online zdroje, kde si vedia vyhradať a pozrieť dotknuté materiály a osobne ho mrzf. že
túto informáciu nemal, ale nevidi prekážku v Ich dohradani priamo na internete.
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p. poslankyfla Jančušová
vysk>vila nesúhlas s návmom o odročenie rokovania, nakorko návrh programu obsahuje aj daltie
body, ku ktorým materiály pripravené boli a nie je preto dôvod na Ich neprerokovanie.
p. vedúci Lengyel
požiadal p. predsedajúceho. aby prehodnotil daný návm. nakolko okrem týchto dotknutých bodov
sú aj daltle, ku ktorým boli materiály dodaná s dostatočným predstihom a budú predmetom
rokovania MsZ. Zároveň podotkol, že mé. plánované aj iné dOležité aktivity a pracovný program nie
je možne tak operatfvne meniť a presúvať samozrejme aj s ohradom na súkromný život.
p. poslanec Kultán
vyslovene nesúhlas! s vyberanlm si toho čo sa bude prerokovávat' a čo nie a vedenie nebude
členom komisie a poslancom určovať, o čom majú rokovať a o čom nie.
Uznesenie komisie:
prerušiť zasadnutie komisie FaMP zvolanej na 5.9.2021 o 15 hodine z dôvodu nedodanie
relevantných materiálov minimálne k 3 bodom programu z 11.
Hlasovanie: zo štyroch pripojených členov hlasovali
Za:3
Proti: 1
Zdržal sa:
O

Na záver zasadnutia komiste podpredseda komisie Ing. Jaroslav čata poďakoval členom za
účasť.

Zapisai: Ing. Ivan Košik
V Liptovskom Mikuláši 6.9.2021

OVeril: Ing. Jaroslav Celo v.r.
podpredsada

!\I
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