
MESTO PRE ~m'iCH 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej a majetkovo-právnej zo dňa 6.4.2021 
o 15.30 hod. online formou. 

Členovia pripojený online: Ing. Jaroslav Čefo, Mgr. Vincent Kultan, Ing. Dana Droppová, PhD., p. 
Marta Jančušová , PhDr. Marcela Jašková, PhD. 
Hlavný kontrolór mesta: Mgr. Martin Alušic 
Hostia: Ing. Lucia Cukerová, Mgr. Ján Smieško, Ing. Jozef Bobák, Mgr. Tatiana Šufliarska 

Zasadnutie viedol podpredseda komisie Ing. Jaroslav Čefo . Privítal prítomnych členov, uviedol 
program, ktorY je potrebné prerokovat' na zasadnutí komisie. 

Na začiatku sa diskutovalo o tom, akou formou je možné zverejňovať záznam z rokovania komisie 
a zápis. 

Program: 

1) Doplnok k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Liptovský 
Mikuláš na rok 2021 a roky 2022-2023, 

2) Pripomienky k Návrhu rozpočtu mesta LM na rok 2021 a roky 2022 a 2023 

3) Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 a 2023 

4. Rôzne 

Predsedajúci sa opýtal, či má niekto k návrhu programu na dnešné rokovanie nejaké pripomienky, 
návrhy na doplnenie .. . ? 

Nebolo tomu tak. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporu či la takto predložený program prerokovať na zasadnutí dnešnej komisie FaMP. 
Hlasovanie: 
Za : 5 Proti : O Zdržal sa: O 

K bodu č . 1) 

Doplnok k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 
na rok 2021 a roky 2022-2023, 

K bodu: Doplnok k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra mesta Liptovský 
Mikuláš k " návrhu" rozpočtu mesta na rok 2021 a roky 2022 a 2023 
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M est s k é zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie 

Doplnok k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra mesta liptovsky Mikuláš k návrhu 

rozpočtu mesta na rok 2021 a roky 2022 a 2023. 

Ján Blcháč 

primátor 

Dátum podpisu uznesenia: 

Doplnok k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra mesta 
k " návrhu" rozpočtu mesta na rok 2021. 

V zmysle § 18t, ods. 1, plsm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich predpisov (dalej iba .zákon 
o obecnom zriadeni") hlavný kontrolór mesta predkladá odbomé stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválen Im 
v obecnom zastupiterstve. 

A. Nezákonný rozpočet aj na 3. pokus. Mestu hrozí nútená správa. 

Primátor mesta Ján Blcháč predkladá zásadnú úpravu návrhu rozpočtu na rok 2021. Ide už o tretí 
návrh rozpočtu a ani na treti pokus sa nedarí Jánovi Blcháčovi predložiť návrh rozpočtu , ktorY by 
bolo možne schváliť . Návrh rozpočtu na rok 2021 je vypracovany v rozpore so zákonom . Význam 
stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je práve v zhodnoteni jeho vychodisk 

Štúrova 1989/41, 031 42 liptovský Miku1M, tel : +421 4455651 11-12, fax: +421 44 562 1396, 
e-mail: Imikulas@mikulas.sk. ICO: 00315524 , OIC: 2021031111 

2 

 



a upozornení na prípadný rozpor so zákonom. Je ťažko predstavíteľná situácia, aby poslanci 
schválili bez ďalšieho rozpočet , ktorý bol v takom stanovisku označený ako nezákonný. Mestské 
zastupiterstvo preto podra môjho názoru ani nemôže takýto návrh rozpočtu schváliť. Ján 
Blcháč práve v dňoch prerokovania tohto navrhu prestane byť schopný platiť úvery. Začne tak plynúť 
lehota 60 dní, počas ktorých ako akýkoľvek dlh nezaplatí , musí navrhnúť ozdravný režim, počas 
ktorého všetky výdavky schval"uje hlavný kontrolór, alebo nútená správa, kedy správca menovaný 
Ministerstvom financi i SR rozhoduje o hospodárení mesta. Verím, že predchádzajúca veta je 
dostatočným varovaním pre Jána Blcháča, aby zmenil svoj detinsky tvrdohlavý postoj a navrhol 
rozpočet , ktorý bude v súlade so zákonom. 

B. Rozpor návrhu so zákonom. 

V podstate návrh rozpočtu ostal takmer rovnaký ako ten, ktorý bol predložený na rokovanie dňa 
11 .03.2021 . Zmenili sa niektoré čísla , ale to nič nemení na všetkých záveroch, ktoré som predložil 
k návrhu, ktorý sa mal prerokovať dňa 11 .03.2021 . Preto vo všetkých bodoch odkazujem na toto 
stanovisko. 

Len zdôrazním, že prevod z rezervného fondu v " novom~ návrhu rozpočtu sa znížilo 740.939,- Eur 
zo sumy 1.855.381 ,- Eur na sumu 1.114.442,- Eur. Mimochodom tieto zmeny nekorešpondujú 
s pozmeňovacím návrhom, ktorý bol predložený tesne pred rokovaním zastupiteľstva dňa 

11 .03.2021 . Ján Blcháč tak uznal , že pozmeňovací návrh nebol pripravený dobre a navrhol 
pozmeňovací návrh pozmeňovacieho návrhu. Celý proces a jeho dôvody sa tak stávajú vermi 
neprehľadnými . 

Zapojenie prebytku rozpočtu bez ohľadu na to, či ide o prebytok za rok 2019 a 2020 do návrhu 
rozpočtu na rok 2021 je hlavným argumentom. pre ktorý takto pripravený návrh nie je možné 
schváliť pre ie ho rozpor so zákonom. Uvedený postup je v rozpore s ustanovením § 16 ods. 8 
zákona Č . 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého o použití 
prebytku rozpočtu podľa odseku 6 rozhoduje obecné zastupiteľstvo prí prerokúvaní záverečného 
účtu obce. Je zrejmé, že pred prerokovaním (a pred schválením) záverečného účtu obce nemôže 
zastupiteľstvo rozhodnúť o využití prebytku hospodárenia a rezervného fondu. Dôvod tohto 
zákonného príkazu je zrejmý aj zo situácie v Liptovskom Mikuláši, keď rozpočet na rok 2020 počítal 
s využitím rezervného fondu pred schválením záverečného účtu za rok 2019, ktorého schválenie 
doteraz pre nepodpísanie primátorom nie je platné. Z toho vyplýva aj záver. že už rozpočet mesta 
na rok 2020 bol zostavený v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Keďže výdavky z dôvodov uvedených v tomto bode nie sú kryté príjmami, návrh 
rozpočtu nie je vyrovnaný, čo je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 7 zákona Č . 583/2004 Z.z. 

Vo všetkých ostatných výhradách odkazujem na stále platné výhrady, ktoré som predložil už 
v stanovisku na rokovanie dňa 11 .03.2021. 

C. Základné údaje. 
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l. Rozdiely medzi návrhom rozpočtu predloženom na rokovanie dňa 11.03.2021 
a 08.04.2021 sú kozmetické a formálne. Kapitálové prijmy sú nižšie o 155 tisic Eur. 
Kapitálové výdavky sú nižšie o 688 tisíc Eur. Príjmy finančných operácií sú nižšie 
o 740.933 Eur (nižší prevod z rezervného fondu) a výdavkové finančné operácie sú 
nižšie o 208 tisíc Eur. 

2. Na úveroch je vidno doslova nezmyselnosť zmien. Nie je podstatné, že ide o skládku, 
nie je dôležité aký úver to je, ale spôsob "zmeny". Ján Blcháč dal vyradiť zo splátok 
úverov splátku istiny úveru na skládku vo výške 160.000,- Eur. Lebo splácanie istiny 
bolo hradené z rezervného fondu a tieto výdavky potreboval opticky okresať. Ale 
v príjmoch ostal úver plánovaný a vo výdavkoch dokonca ostalo 18 tisíc Eur ako 
splátka úrokov. tažko sa hľadajú slová zachovávajúce dôstojnosť rokovania a zároveň 
presne pomenúvajúce tento postup Jána B lcháča. Každopádne ide zjavne o pokus 
o podvod voči verejnosti , obyvatel'om mesta , poslancom zastupiterstva, kedy sa sice 
vyradi li niektoré výdavky I ktoré boli v rozpore so zákonom, ale iné časti rozpočtu 

znamenajú, že by aj tak museli byť zaradené. V podstate takto schválený rozpočet by 
bol okamžite menený na základe pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta verkým 
množstvom rozpočtových zmien , keďže Ján Blcháč si pravidlá vykladá tak, že môže 
rozpočet meniť podra svojej rubovôle. Aj takýto prístup k návrhu rozpočtu je v rozpore 
so zákonom, a to obsahom ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č . 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

3. Obdobný postup oklamania poslancov a verejnosti bol zvolený aj v iných pripadoch -
ako napriklad Zniženie energetickej náročnosti Detské jasle Mikulášik, alebo kapitálové 
výdavky z grantov, ktoré síce ostali v príjmoch aj výdavkoch, len spoluúčasť mesta bola 
"vyradená", aby sa opticky znižil výdavok rezervného fondu, čo ale nie je pravda, keďže 
projekty sa plánujú realizovať . pokus o pOdvod preukazuje aj vyradenie jasli Mikulášik 
napriek tomu , že žiadosť bola podaná 19.2.2021 . 

4. Z uvedených dôvodov je úplne zbytočné za zaoberať "návrhom" rozpočtu , ktorý nie je 
myslený vážne, ale je len pokusom Jána Blcháča , či si jeho pokus o pOdvod všimne 
hlavný kontrolór a poslanci zastupiterstva. V ostatnom odkazujem na moje plne platné 
odborné stanovisko k nnávrhu" rozpočtu . 

D. Všeobecné poznámky. 

1. Ján Blcháč a prednosta Michal Lavrík mi poskytli informácie k rozpočtu neskoro alebo vôbec. 
Dodnes čakám na informáciu o zostatku účtov , na ktorých sú vedené prebytky rozpočtov rokov 
2019 a 2020. Ku grantom mi poskytli informácie niekoľko dní pred 11 .03.2021, preto doplnim 
svoju informáciu o skutočnosť, že návrh rozpočtu obsahoval presne 42,5% nereálnych 
kapitálových výdavkov. Skládka a granty, ktorých krytie nebolo zabezpečené vo VýŠke približne 
1 milión Eur predstavujú len pokus o optické zlepšenie rozpočtu . Nereálnosť kapitálových 
výdavkov vo výške 42,5% predstavuje jeden z dôvodov, prečo nie je možné takto nereálny 
rozpočet schváliť . Pripomínam, že tento zaver potvrdzuje aj skutočnosť minulých rokov, kedy 
plány neboli realizované alebo len s veľmi nízkou uspešnost'ou. 

2. Pre informáciu uvediem niektoré výdavky, ktoré boli vyradené z návrhu. Na jednej strane 
rozpočet zakladných škôl bol znížený o 15 tisic Eur, rozpočet materských škôl bol znížený o 57 
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tisíc Eur, na stravovanie má ísť menej o 30 tisíc Eur, program 11 Vzdelávanie a mládež dostane 
o 102 tisic Eur menej, ale program 02 - propagácia primátora ostáva nezmenená a jej rozpočet 
a neznižuje. Je nezrozumiteľné, prečo sa rozpočet na stravovaní znižuje o 30 tisic Eur -
indikuje to záver, že ide len o formálne zníženie. Dovolím si vyjadriť pochybnosť , že sa 
predpoklady v otázke stravovania zmenili za 2 tyždne. 

3. Program 6 Odpadové hospodárstvo - menej o 25 tis. Eur, nekúpi sa fekálna v lečka , Program 8 
Miestne komunikácie - menej o 175 tis Eur, vypustili rekonštrukcie miestnych komunikácií 
(tabuľka 5 ale ostáva v návrhu!), Program 9 Prostredie pre život - menej o 74 tis. Eur, vypustili 
kropnicu za 47 tis Eur, kosačku za 10 tisíc Eur, výbeh pre psov za 7 tisíc Eur, Program 10 
Verejné osvetlenie bol znížený o vianočnú výzdobu, teda 10 tis. Eur, vyrad ili 180.000 Eur na 
drvič kuchynských odpadov (nemám informáciu, či nie je súčasťou BRKO, teda by šlo opäť 
o pokus o podvod), Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty má menej o 302.000 Eur. 
Vyradili jeden leasing na kuka voz a znížiiii leasingy na citymaster a jeden kuka voz spolu 
o sumu 44 tis. Eur. Vyradili leasing na kropnicu za 9 tis . Eur. 

E. Záver. 

V novom návrhu rozpočtu sa okrem optickej zmeny čísiel nezmenilo nič . Hodnotím ho len ako pokus 
oklamal' verejnosť a vyskúšať pozornosť orgánov mesta. Už treti návrh rozpočtu je pripravený 
v rozpore so zákonom a internými predpismi mesta. 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 31. 03. 2021 

materiál predložil Mg. Alušic, HK so záverom 

do rozpočtu sa zapája prebytok, ktorý nebol právoplatne schválený a teda predložený 
návrh je v rozpore so zákonom. 
na stanovisku sa oproti minulému nezmenilo nič, nie je možné návrh rozpočtu takto 
predložený schválil' 

prebehla dlhšia diskusia ohľadne kompetencii zamestnancov ms. úradu po zmene org. 
štruktúry aj v súvislosti s tým, na koho sa majú poslanci , členovia komisií obracal' 
s dotazmi, upresneniami ... 

Uznesenie komisie: 

Komisia podra informácii od HK a odbo stanoviska HK odporučila takto predložený návrh 
prerokovať na zasadnutí MsZ dňa 8.4.2021. 
Hlasovanie: 
Za: 5 Proti : O Zdržal sa: O 

2) Pripomienky k Návrhu rozpočtu mesta LM na rok 2021 a roky 2022 a 2023 
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Pripomienky k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 
a roky 2022-2023 

Návrh rozpočtu mesta liptovský Mikuláš na rok 2021 má v príjmovej časti nezákonne zapojenú 
položku 454001 RF-Prevod prostriedkov z rezervných fondov vo výške 1114442 eur. Toto 
zapojenie je v rozpore so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov, nakoľko mesto nemá právoplatne pOdpísané Uznesenie k Návrhu 
Záverečného účtu mesta liptovský Mikuláš za rok 2019 a prebytok rozpočtového hospodárenia vo 
výške 1119902,34 eur nie je prevedený na účet rezervného fondu mesta . Z uvedeného nemôže 
s týmito finančnými prostriedkami v návrhu rozpočtu počítať, a sú navrhnuté úpravy predkladaného 
návrhu rozpočtu na rok 2021 v nasledovných položkách: 

l , zníženie príjmov mesta - príjmových finančných operácii - prevod prostriedkov z peňažných 
fondov na položke 454001 RF-Prevod prostriedkov z rezervných fondov - RF s kódom zdroja 46 v 
sume 1114 442 eur, 

KÓD ZDROJA: 46 ZNíŽENIE PRíJMOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCII: 1114442 EUR 

2, zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 20% na programe 1- Stratégia, manažment 
a kontrola , podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ, 
prvok 1.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ na všetkých položkách 
s kódom zdrOja 41 spolu v sume 6 2S2 eur, zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 
20% na všetkých položkách na celom programe 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch s kódom 
zdroja len 41 spolu v sume 71 475 eur, zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 20% 
na všetkých položkách na celom programe 3 - Interné služby mesta s kódom zdroja len 41 spolu 
v sume 611608 eur, zníženie bežných výdavkov na programe 6 - Odpadové hospodárstvo s kódom 
zdroja 41 na položke 641001 Transfer VPS odvoz zeleného odpadu v sume 12 280 eur, zníženie 
bežných výdavkov percentuálnym podielom 20% na všetkých položkách na celom programe 8 -
Miestne komunikácie s kódom zdroja len 41 na položkách 641001 Transfery VPS (prevádzkové) 
v sume spolu za všetky položky 128 437 eur, zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 
20% na všetkých položkách na programe 12 - Sport, Podprogram 12.3. - Grantový systém v športe 
s kódom zdrOja 41 spolu v sume 121 500 eur, zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 
10% na programe 12 - Šport, Podprogram 12.4. - Športové zariadenia mesta, prvok 12.4.1 - Krytá 
plavá reň , položka 641001 Transfer VPS- Krytá plaváreň v sume 30250 eur, zníženie bežných 
výdavkov percentuálnym podielom 20% na všetkých položkách na programe 13 - Kultúra s kódom 
zdroja len 41 spolu v sume 25 888 eur, zníženie bežných výdavkov percentuálnym podielom 20% na 
položkách na programe 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory, podprogram 14.1. 

Bytová problematika, nájomné byty na položkách 
632001,632002,632003,633001,633004,633005,633006,635001,635004,635006,636001,637004,6 
37005,637011,637012,637018 s kódom zdroja 41 spolu v sume 106 752 eur. 

KÓD ZDROJA: 41 ZNíŽENIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV: 1114442 EUR 
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3, zníženie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 4 - Sl užby poskytované 
občanom, len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume 10000 eur, zníženie kapitálových 
výdavkov na všetkých položkách na programe 6 - Odpadové hospodárstvo, len s kódom zdroja 46 
Rezervný fond (RF) spolu v sume 20000 eur, zníženie kapitálových výdavkov na všetkých položkách 
na programe 8 - Miestne komunikácie, len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume 165 
296 eur, zníženie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 11 - Vzdelávanie 
a mládež, len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume 2500 eur, zníženie kapitálových 
výdavkov na všetkých položkách na programe 12 - Šport, len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) 
spolu v sume 29574 eur, zníženie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 13-
Kultúra, len s kódom zdrOja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume 19200 eur, zníženie kapitálových 
výdavkov na všetkých položkách na programe 17 - Viacúčelové rozvojové projekty, len s kódom 
zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume 38740 eur, 

KÓD ZDROJA: 46 ZNrŽENIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV: 285 310 EUR 

4, zvýšenie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 4 - Služby poskytované 
občanom, len s kódom zdroja 41 spolu v sume 10000 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov na 
všetkých položkách na programe 6 - Odpadové hospodárstvo, len s kódom zdroja 41 spolu v sume 
20000 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 8 - Miestne 
komunikácie, len s kódom zdroja 41 spolu v sume 165296 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov na 
všetkých položkách na programe 11- Vzdelávanie a mládež, len s kódom zdroja 41 spolu v sume 2 
500 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov na všetkých položkách na programe 12 - Sport, len s kódom 
zdrOja 41 spolu v sume 29 574 eur, zvýšenie kapitá lových výdavkov na všetkých položkách na 
programe 13 - Kultúra, len s kódom zdrOja 41 spolu v sume 19 200 eur, zvýšenie kapitálových 
výdavkov na všetkých položkách na programe 17 - Viacúčelové rozvojové projekty, len s kódom 
zdroja 41 spolu v sume 38740 eur, 

KÓD ZDROJA: 41 ZVÝŠENIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV: 285 310 EUR 

5, zníženie výdavkových finančných operácii na všetkých položkách na programe 3 - Interné služby 
mesta, len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume 15893 eur, zníženie výdavkových 
finančných operácii na všetkých položkách na programe 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť, len 
s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) spolu v sume 2 538 eur, zníženie výdavkových fi nančných 
operácii na všetkých položkách na programe 8 - Miestne komunikácie, len s kódom zdroja 46 
Rezervný fond (RF) spolu v sume 43316 eur, zníženie výdavkových finančných operácii na všetkých 
pOložkách na programe 18 - Dlhová služba a nákup akcií, len s kódom zdroja 46 Rezervný fond (RF) 
spolu v sume 767 385 eur, 

KÓD ZDROJA: 46 ZNrŽENIE VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCII : 829132 EUR 
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6, zvýšenie výdavkových finančných operácii na všetkých položkách na programe 3 -Interné služby 
mesta, len s kódom zdroja 41 spolu v sume 15 893 eur, zvýšenie výdavkových finančných operácii 
na všetkých položkách na programe 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť, len s kódom zdroja 41 spolu 
v sume 2538 eur, zvýšenie výdavkových fin a nčných operácii na všetkých položkách na programe 8 
- Miestne komunikácie, len s kódom zdroja 41 spolu v sume 43 316 eur, zvýšenie výdavkových 
finančných operácii na všetkých položkách na programe 18 - Dlhová služba a nákup akc ií, len 
s kódom zdrOja 41 spolu v sume 767385 eur. 

KÓD ZDROJA: 41 ZVÝŠENIE VÝDAVKOVÝCH FINANtNÝCH OPERÁCII: 829132 EUR 

V Liptovskom Mikuláši dňa 02.04.2021 PhDr. Marcela Jašková 

Uznesenie komisie: 
Komisii bol zaslaný a bol prerokovaný materiál Pripomienky k navrhu rozpočtu mesta na rok 2021 
a roky 2022 a 2023, spracovaný pani PhDr. Jaškovou, občanom mesta ... Tento materiál poslala 
v rámci pripom . konania aj na ms úrad. Komisia konštatuje, že zo strany MsU nebola dodržaná 
zákonná lehota na vyhodnotenie pripomienok v zmysle par. 6 ods. 7 a preto je nutné konštatovať, 

že o návrhu rozp. nebude možné rokovať na pokračujúcom zas. MsZ, ktoré bolo zvolané na deň 
8.4.2021 . 

Hlasovanie: 
Za: 4 Proti : O Zdržal sa: 1 

3) Navrh rozpočtu mesta liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 a 2023 

Komisia 

Uznesenie komisie: 
Komisia: 
1. žiada vedenie mesta o poskytnutie informácii ohľadne prehl'adu stavu finančných prostriedkov 
z prebytkov hospodárenia mesta LM za roky 2019 a 2020 aj s prehradom, ako sa s týmito finanč . 
prostriedkami nakladalo. Tieto informácie žiadame poskytnúť do ďalšieho zasadnutia komisie 
FaMP (pod ľa harmonogramu zasadnutí komisii ). 

Hlasovanie k ča sti 1. Uznesenia: Hlasovali len 4 členovia komisie, pani Jančušová nehlasovala 
Za: 4 Proti : O Zdržal sa: O 

2. neodporúča rokovať o návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023 na pokračovan i 
prerušeného zasadnutia MsZ dňa 8.4.2021 z dôvodu nesplnenia zákonných povinností."lO dro~ 
p<"Ól1ad<l; <: rc.. 'a.t;>o<'+u . 
Hlasovanie k časti 2. Uznesenia: Hlasovali len 4 členovia komisie , pani Jančušová nehlasovala 
Za: 3 Proti : O Zdržal sa: 1 
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• 

K bodu 4) Rôzne 

Komisa FaMP vyjadruje znepokojenie nad súčasnou situáciou - fungovaní , resp. nefungovaní 
procesov na ms. úrade, komunikáciou vedenia mesta s poslancami MsZ, členmi komisií 
a upozorňujú na to. že takýmto konaním resp. nekonaním vedenia mesta vznikajú mestu LM 
škody. 

Komisia ďalej požaduje zverejniť vysledky analýzy personálneho auditu, na základe ktorej zrejme 
pristúpilo vedenie mesta na zmenu OŠ MsÚ LM a zaslať ich aj členom komisie do nasledujúceho 
zasadnutia komisie. 

Predsedajúci poďakoval členom komisie a hosťom , ktorí sa zúčastnili rokovania komisie za účasť , 

diskusiu a ukončil rokovanie komisie. Nasledujúce zasadnutie sa bude konať podra harmonogramu 
komisií, resp. ad hoc v prípade zvolania neplánovaného rokovania MsZ k témam súvisiacich 
s agendou komisie FaMP. 

Zapísal. Ing. Jaroslav éeto (zápis pred podpísaním zaslaný na všetkým členom komisie) 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 6.4.2021 

Ing. Jaroslav Čefo 

podpredseda komisie FaMP ako predsedajúci 
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