
Rokovanie komisie finančnej a majetkovo — právnej

Termín: 7.6.20210 14,oo hod. — ako náhradný termín za zvolené rokovanie na deň 3.6.2021, které sa
neuskutečnilo z důvodu „neuznášaniaschopnosti“ komisie (prihlásení na rokovanie traja 2 piatich
členov, jeden člen sa na začiatku rokovania odhlásil a nebole možné sa s ním spojiť)

Podpredseda komisie Ing. J. Čefo konštatoval, že na úvod schódze je pripojených členov komisie
z členov, privítal členov komisie, ktorí bolí pripojení na dnešné rokovanie online: Mgr. Vincent Kultan,
Ing. Dana Droppová, PhD., konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná

privítal vedúcich a zamestnancov MsÚ — menovite Ing. Košík, Ing. Kormaníková, PaeDr. Gerbocová,
JUDr. Lakotová, Mgr. Mlynarčíková a hlavného kontrolóra mesta Mg. Alušica.

Na úvod pripornenul, že komisia po požiadavke na vzdaníe sa Ůrnkcie tajomníka komisie pani
Kubovčíkovou dňa 29.3.2021 adresované primátorovi a prednostovi MsU LM:

Preto navrhuje doplniť na úvod bod s požiadavkou na prednostu MsU LM O zabezpečenie
spracovania materiálu s názvem „Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie
tajomníka komisie finančnej a majetkovo — právnej, volba tajomníka komisie FaMP“,

Poradie Názov materiálu

Požiadavka komis(e na prednostu MsU LM o spracovanie bodu:
Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie tajomníka

1 komisie finančnej a majetkovo — právnej, volba tajomníka
komisie FaMP, návrh na zaradenie tohto bodu na rokovanie M5Z
dňa 10.6.2021

Návrh na schválenie zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky
2 k projektu „Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom

Mikuláši“

Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031
01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy
Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš do slete šköl a
školských zariadení SR od 1. 9. 2021

Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do
nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

5 Návrh záverečného účtu mesta LM za rok 2019

6 Odborné stanovisko hlavného kontroléra k návrhu záverečného
účtu mesta LM za rok 2020

7 Návrh záverečného účtu mesta LM za rok 2020



Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta
8 Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom ku dňu

31. 12. 2020

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 — 2023

10
Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022
— 2023

Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do
11 rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória

k projektom „Modernizácie učební“

Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do

12
rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš a dočerpanie schváleného
preklenovacieho úveru na projekt „SALUTE4CE“ počas
rozpočtového provizória

13
Správa z kontroly procesu verejného obstarávania pri zadávaní
zákazky na predmet ‘Tlač mesačníka Liptovský Mikuláš“

14 Rózne

1.

Kornisia FaMP, po požiadavke na vzdaníe sa hrnkcie tajomníka kornisie pani Kubovčíkovou
dňa 29.3.202 1 adresované primátorovi a prednostovi MsU LM:

„Vážený pán primátor, vážený pán prednosta,
chcem sa na Vás obrátiť s požiadavkou o uvoľnenie z funkcie tajomníčky komisie Firiančnej a
majetkovoprávnej zo zdravotných a osobných dóvodov. Túto funkciu som vykonávala od
roku 2011. Od 19.2.2021 som práceneschopná a neviem, kedy mi zdravotný stav umožní
návrat do zamestnania. Ked2e tajomníka komisie volí Mestské zastupitel‘stvo, dávam to na
vedomie skór, aby bol čas a priestor na zvolenie mójho nástupcu.“

nedostala ani od primátora a ani od prednostu MsU žiadne, či už kladné, alebo záporné stanovisko
k jej požiadavke. V prípade, že akceptovali požiadavku p. Kubovčíkovej navrhuje, aby sa komisia na
úvod uzniesla na nasledovnej požiadavke:

„KFaMP žiada prednostu MsU LM o zabezpečenie spracovania materiálu s názvom Personálne
otázky: Návrh na personálne obsadenie tajomníka komisie finančnej a majetkovo —

právnej, volba tajomníka komisie FaMP“, ktorý primátor mesta, ako predkladateľ
materiálu tento predloží na rokovaní MsZ dňa 10.5.2021.

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: O



2

V diskusii hlavný kontrolór (HK) podotkol, že mu neboj zaslané niektoré materjály k rokovaniu
komisie od zodpovedných zamestnancov, medzi mými ani k tomuto bodu. Nemóže využjť svoje práva
a anj svoju povinnosť, keďže nemal materiály. Dal dotaz v súvislosti s návrhom rozpočtu, čj
v súvislosti s prerokovávaním ohťadne tohto projektu, v návrhu rozpočtu bob niečo vyhadzované.
Odpoveď - Skontrolujú to.

Uznesenie komisie:

KFaMP odporúča materjál prerokovať na MsZ dňa 10.6.2021 bez vyjadrenia sa k tomuto bodu Hl<,
keďze materiály nemal k dispozícii.

Za: 3 Protj: O Zdržalsa: O
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Ani k tomuto bodu sa HK nevje zodpovedne vyjadriť, materiál mu nebo zaslaný.

Uznesenie komisje:

KFaMP odporúča materiál prerokovať na MsZ dňa 10.6.2021 bez vyjadrenja sa k tomuto bodu HK,
keďže materiály nemal k dispozícii.

Za: 3 Protj: O Zdržal Sa: O

4

K FaMP prerokovala 17 + 1 bodov v rámci bodu Návrh na predaj prebytočného majetku,
prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovýmj právami mesta

podl‘a očíslovaní jednotljvých bodov, hlasovania k bodom:

1.

Za: 3 Proti: O Zdržaisa: O

2.

Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O

3.

Za: 3 Proti: O Zdržal Sa: O



4.

Za: 3 Proth O Zdržal Sa: O

5.

návrh 17,- eur za m2 — mesto, o tejto cene sa nehlasovalo, bol predložený

návrh komisie: 33,- eur/m2

Za: 3 Proti: O Zdržalsa: O

6.

dtto rovnaký návrh komisie 33,-eur/m2

Za: 3 Proti: O Zdržalsa: O

komisia požiadala, aby zmeny bolí zaslané poslancom, alebo predložiť poslancom na stál

7.

Za: 3 Proti: O Zdržalsa: O

8.

Za: 3 Proti: O Zciržalsa: O

9.

Za: 2 Proti: O Zdržal sa: 1

10.

Za: 3 Proti: O Zdrža sa: O



Upozornilo sa na zámer mesta darovať P. Vlhovej pozemok za 1,- euro, keď tam budú

dobud. IS. Kto bude financovať IS? Odpoveď
-

p. Hlavna, určite nie mesto... Uskut. sa

rokovanie s I. Vlhom a p. Hlavnom — IS na poz. Ing. Hlavnovej, ktorá vybuduje komplet.

IS.

11.

žiadosť o odpust. 50% nájmu. Je to v kompetencii MsZ

Komsa požadovala kompletnejšie informácie ohradne ďalškh možných žiadateľov. Mbže

to byť prvá podobná požiadavka, mali by sme vedieť, aký dopad móžu mať tieto žiadosti.

Hlasovanie:

Za: O Proti: 2 Zdržal Sa: 1

12.

cca rovnaká lokalita v bodoch 12 a 13, rozdielne navrhované ceny mestom.

komisia odporúča zjednotene cien u týchto dvoch pozemkoch.

cena navrhovaná kornsiou 33,-eur/m2

Za: 3 Proti: O Zdržalsa: O

13.

cena navrhovaná komkiou 33,-eurJm2

Za: 3 Proti: O Zdržal Sa: O

14.

Za: 3 Proti: O Zdržal Sa: O



15.

Koniisia sa dotazovala, či tam nie je výhodnejšia zmluva o výpožičke. PO MsU

vyhodnotilo výhodnejšiu zmluvu o nájme. Komisii neboli predložené výhody navrhovanej

formy t. j. Z0V. Komisia žiada analýzu, v čom je výhodnejšia ZoN oproti Z0V. Diskutovalo

sa aj o pomerne dlhej dobe nájmu 20 rokov. Ošetrenie zmluvy z hľadiska možnosti

vypovedania zrnluvy. Komisia navrhuje zmeniť návrh zo zmluvy o nájme na zmluvu

o výpožičke a o tom aj hlasovala:

Za: 3 Proti: O Zdržal sa: 0

16.

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: O

17.

Za: 3 Proti: Q Zdržal sa: 0

komisia ešte raz upozornila na kanalizáciu...

18.

Za: 3 Proti: O Zdržal Sa: O

bod sa nebude prerokovávať na M5Z dňa 10.6.2021.

liznesenie komisie k celému prerokovávanému bodu 4.

Takto zasielané informácie v takomto množstve sa bráni normálnemu výkonu komisie,

Žiada ved. odboru do budúcnosti, aby sa materiály posielali tajomníkovi a násl. členom

komisie na študovanie.

Pozn.: Pracovníčky MsU sa vyjadrili, že aj im tento postup vyhovuje.



S

Komisia sa pýtala, či má primátor neobmedzenú právomoc pri zmenách rozpočtu. Pýtaia sa na
čiastku, ktorá by nešila tento problém. V. Kultan predložil rovnaký pozm. návrh ako viackrát pri
prerokovávaní ZU 2019— doplnenie o bod

a doplnit‘ nový bod Č. 7 v znení: „Dodaiok Č. I k smernici Pravidlá rozpočtového hospodárenia
mesta Liptovský Mikuláš v ncssledovnom zimní: V ý 5 na 5.2 písm q) w dopíňa na kon/cc wxl
nasledovného znenia: Tokáto zmeny rozpočtu móže primátor i‘jednej rozpočtove, položke
vykonat lim tak, «by celková výška vše;kých zmleti vykonaných mi cicmej paložke nepresiahla
vjednom rozpočty vom roku sumu 20 000 eur. Zároveň nesmie celková suma všetkých takto
vykonaných rozpočtových zmien uslcutočnených primátorom mesta prevýš/ť sumu rovnojúcu scs
I % celkovef výšky schváleného rozpočtu“.

Uznesenie komisie:

KFaMP odporúča materiál prerokovať na MsZ dňa 10.6.2021 s pozmeňujúcim návrhom V. Kultana.

Za: 3 Proti: Ü Zdržalsa: O
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Materiál nebol 11K spracovaný a teda ani predložený na rokovanie K FaMP. K FaMP konštatuje, že 11K
neboli doručené informácie, potrebné pre vypracovanie odborného stanoviska k ZU mesta za rok
2020.

Až 27.5.2021 bob 11K doručené oznámenie O zostavení záverečného účtu mesta za rok 2020 so
žiadosťou o vypracovanie stanoviska. Nebol mu doručený návrh v editovateľnej forme. Ten dostal až
01,03.2021. Dňa 02.03.2021 požiadal o doplňujúce informácie, keďže normáina pracovná činnosf na
úrade mu je znemožnená tým, že všetci zamestnanci majú zakázané s ním komunikovať. Vzhľadom
na túto atmosféru normálna komunikácia nie je možná a v rozpore so zákonom je mu bránené niadne
vykonávať funkciu. Na jeho žiadosť z 02.03. nedostal žiadnu odpoved‘a hoci póvodný termín na
odovzdanie stanoviska bol určený na 04.06.2021 na 11.00 hod., deň pred tým sa to zmenilo a bol
určený termín v ten deň do 15.00 hod. Namiesto informácií dostal od Michala Lavríka opátovnú
výzvu, aby predložil správy. Bez doplňujúcich informácií správu nie je možné vypracovať, a tak
nemůže byť záverečný účet mesta za rok 2020 prerokovaný. Bola tak zmarená důležitá úloha
hlavného kontroióra (termín používaný Trestným zákonom) v zmysle S 18f, ods. 1, písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Michal Lavrík a Ján Blcháč tak zabránili riadnemu prerokovaniu
záverečného účtu a konali tak bez pochýb v rozpore s verejným záujmom, ktorý vyžaduje, aby bol
záverečný účet schválený do 30.06 príslušného roka v zmysle 5 16, ods. 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V zmysle či. 4, ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o
ochrane verejného záujmu pni výkone funkcií verejných funkcionárov venejný funkcionár je povinný
pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem.

Otázka komisie, či jev návrhu rozp. mesta na 21 je počítané s prebytkom roku 2019-

Uznesenie komisie:

K FaMP konštatuje, že HK neboli doručené podklady na rokovanie komisie a informácie potrebné pre
vypracovanie odb. stanoviska k ZLJ mesta za rok 2020, čím bob zmarené vypracovanie OS.



Za: 3 Proti: 0 Zdržal Sa: O
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Uznesenie komisie:

K FaMP konštatuje, že bez prerokovania OS HK ku ZU mesta nie je možné odporučíť tento materiál na
rokovanie MsZ dňa 10.6.2021. Vyzýva vedenie mesta, aby požadované informácie zaslali hl.
kontrolórovi.

Za: 3 Proti: O Zdržalsa: O

8

Uznesenie komisie:

K FaMP odporúča predložený materiál prerokovať na MsZ dňa 10.6.2021.

Za: 3 Proti: O Zdržalsa: O

9

HK konštatoval, že aj na 4. pokus je predkladaný nezákonný rozpočet pretože jev ňom zapojený
prebytok roku 2019 bez riadneho schválenia (teda podpísania už schváleného) návrhu na ZU mesta
LM za rok 2019.

V diskusii boli navrhované rózne možné postupy, ako by sas týmto problémom mohlo vedenie mesta
vysporiadať.

Uznesenie komisie:

K FaMP bene na vedomie konštatovanie HK a v súlade so stanoviskom Ministerstva financií SR
považuje za nevyhnutné, aby došlo k rokovaniu poslancova vedúcich odborov, aby návrh rozpočtu
bol predložený v súlade so zákonom.

Za: 3 Proti: O Zdržalsa: O
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otázka komisie: rozpočet je predložený 4 x do MsZ. Komisia nesúhlasí s týmto tvrdením, rozpočet bol
predložený len 1 x.

otázka na pripomienkovacie konanie v rámci rozpočtu — dotácia TV Liptov 100. 000,- eur zmluvu
podpísal primátor.

Primátor predsa nemůže zaväzovať bez toho, aby to bob MsZ schválené 100.000,- eurami rozpočet.
Toto žiadame preveriť hlavným kontrolórom zmluvy s RLiptov a TVLiptov.



Uznesenie komisie:

K FaMP žiada a odporúča vedeniu mesta upravíť návrh rozpočtu mesta LM na rok 2021 a roky 22 a 23
tak, aby bol v súlade so zákonom a predložiť na rokovanie MsZ.

Za: 3 Proti: O Zdržalsa: O
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Uznesenie komisie:

K FaMP odporúča predložený materiál prerokovať na MsZ dňa 10.6.2021.

Za: 3 Proti: O Zdržal Sa: O
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Uznesenie komisie:

I< FaMP odporúča predložený materiál prerokovať na MsZ dňa 10.6.2021.

Za: 3 Proti: O Zdržal Sa: O

13

K FaMP berle na vedomie predloženú správu

odporúča precinostovi MsU zaslať spracovaný materiál hlavným kontrolórom mesta LM pred
rokovaním MsZ 10.6.2021 poslancom v LM a doplníť tento bod do programu na rokovanie Mszdňa
106.2021.

Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O

14

nerokovalo sa

ZÁVER

Na konci rokovania členovia komisie ešte raz konštatovali, že je neprípustné, aby hlavnému
kontro)órovi mesta neboli zasielané informácie, ktoré sů potrebné k výkonu jeho funkcie.
V opačnom prípade je ohrozená možnost‘ prerokovaťdóležité materiály, ktoré majú byť
prerokované MsZ.

‘J /


