
MESTO PRE VŠETKÝCH

LI PTOVS KÝ
MIKULÁŠ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚFAD

Zápisnica Č. 1/2021 zo Zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcionárov mesta Liptovský Mikuláš konanej dňa 07.07.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Dátum:

Hodina:

07.07.2021

15.00

Program: 1) Otvorenie
2) Majetkové priznanie poslancov
3) Porušenie ústavného zákona primtorom mesta Liptovský Mikuláš
4) Neposkytovanie informácií a materiálov hlavnému kontrolórovi mesta a

poslancom mesta
5) Rózne
6) Záver

K bodu 1
Ing. Rudolf Urbanovič na úvod privítal prítomných členov a otvoril zasadnutie Komisie pre

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši.

Ing. Jozef Repaský navrhol doplniť rokovanie komisie o dva d‘alšie body:
bod Č. 3) Porušenie ústavného zákona primátorom mesta Liptovský Mikuláš
bod Č. 4) Neposkytovanie informácií a materiálov hlavnému kontrolórovi mesta

a poslancom mesta.

Ing. Rudolf Urbanovič ako predseda komisie nesúhlasil s návrhom Ing. Jozefa Repaského
zaradiť vyššie uvedené dva body do programu dnešného rokovania, pretože sú v rozpore
5 Rokovacím poriadkom Komisií MsZ. Ing. Rudolf Urbanovič taktiež vyjadril neistotu či bod č. 3
navrhovaného programu je vóbec v kompetencii tejto komisie. Upozornil, ked‘že sa navrhované
body programu priamo dotýkajú primátora Ing. Jána Blcháča, PhD. a Mgr. Martina Alušica, že je
elementárna slušnosť, aby boli na rokovanie komisie prizvaní.

Hlasovanie:
Za
PROTI
ZDRŽAL SA

4
2
O
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K bodu 2
1) Predmetom zasadnutia komisie bola kontrola splnenia si povinností poslancov

Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v zmysle ústavného zákona č. 66/2019 Z.z.,
ktorým sa mení a dopÍňa ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

2) Za prítomnosti zúčastnených členov komisie sa otvorili obálky podaných majetkových
priznaní za rok 2020.

K bodu 3
Porušenie ústavného zákona primátorom mesta Liptovský Mikuláš.

Komisia konštatuje že:
1.. 25.6.2020 a 13.8.2020 bol na rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) predložený

a prerokovaný materiál „VZN Č. /2020/VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č. 1/2018/VZN o
trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste — príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový
poriadok)“.

2. obsahom materiálu bob zriadenie trhoviska s názvom „Trhovisko Maladinovo na lúke“.

Trhovisko malo byť zriadené na pozemkoch, ktorých majiteľom bola obchodná spoločnosť

S.M.S., spol. s r.o. so sídlom Borbisova 654/37, Liptovský Mikuláš 031. 01.

3. spoločníkom S.M.S., spol. s r.o. bol toho času Ing. Ján Blcháč PhD., primátor mesta

Liptovský Mikuláš, ktorý viedol rokovanie mestského zastupiteľstva.

4. primátor mesta neoznámil na rokovaní MsZ vyššie uvedené skutočnosti, čím došlo

k porušeniu ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov, konkrétne článku 6 bod (1) „Verejný funkcionár, ktorý sa

zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť

tomuto orgánu svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi alebo pred

hlasovaním o tejto veci.“

Komisia odporúča:
- na najbližšom rokovaní MsZ v Liptovskom Mikuláši informovať poslancov o vyššie

uvedených skutočnostiach a upozorniť všetkých poslancov na článok 6 bod 1 ústavného
zákona.

Hlasovanie:
Za 4
PROTI 2
ZDRŽALSA O
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K bodu 4
Neposkytovanie informácií a materiálov hlavnému kontrolórovi mesta a poslancom mesta.

Predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič informoval členov, že pn Mgr. Alušic si neplní
svoje zákonné povinnosti. Podľa zákona o obecnom zriadení nepredložil správu o kontrolnej
činnosti za rok 2020, kde podľa zákonom stanovenej lehoty mal túto správu predložiť najneskór do
01.03.2021, doteraz sa tak nestalo. Taktiež podľa zákona o obecnom zriadení nepredložil plán
kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021. Tento plán mal predložiť najneskór do 30.06.2021.
Hlavný kontrolór je vo funkcii už viac ako rok a doteraz poslancom mestského zastupiteľstva ani
raz nepredložil správu o vykonaní kontroly, čo je tiež jeho zákonná povinnosť. Nedodržiava interné
smernice zamestnanca mestského úradu a nechodí riadne do práce.

Uznesenie:

Komisia konštatuje:

- že primátor mesta a Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši neposkytuje požadované informácie
hlavnému kontrolórovi mesta, čím bráni riadnemu chodu mesta a dochádza k porušovaniu
viacerých zákonov.
- že primátor mesta a Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši odmietajú vyhovieť žiadosti poslancov,
aby sa mohli podieľať na tvorbe rozpočtu, čím dochádza k porušovaniu príslušných zákonov.
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Liptovskom Mikuláši prerokovať na najbližšom MsZ
vzniknutú situáciu.

Hlasovanie:
Za 4
PROTI 2
ZDRŽALSA O

K bodu 5
V rámci bodu 5 neboli žiadne pripomienky na prerokovanie.

K bodu 6
Na záver prítomní skonštatovali, že väčšina poslancov si svoju povinnosť v zmysle

uvedeného zákona splnila. Poslanci, ktorí nestihli odovzdať daňové a majetkové priznanie za rok
2020, budú následne vyzvaní, aby si svoju povinnosť splnili v náhradnom termíne, a to najneskór
do 30.09.202 1.

Zapísal: Mgr. Jozef Filip Overil: Ing. Rudofřürbanovič
tajomník komisie predseda komisie

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 07.07.2021 031 42 UPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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