ZÁPISNICÁ Č. 11/2019
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OTVORENJE ZASAI)NUTIA

‚

‚

Zasadnutie mestského zastupitel‘stva otvoru a viedol Ing. Ján Blchůč, PhD., primátor
mesta. Pripomenul. že zasadnutie je pokračovaním zasadnutia z 27. júna 2019, ktoré bob
prcrušené. keď počet pnítoninýcli poslancov klcsol na jeclcnást‘. Uviedol. že z účasti na tomto
zasadnuti sa ospravedlnili všctci poslanci z kluhov ..Nový \1ikuláš a ..Skutočne nezávislí
poslanci“. Poukázal na W. že dani poslanci predložili ospravedlncnia podobného zncnia
s výnimkou MUDr. Michala Luníčka. MUDr. Jaroslava Baroka a Mgr. Anny Dvorščákovej,
ktori sú odcestovaní v zahraničí. Prečital ospravedlnenie Ing. Jozefa Repaského. ktorý v ňom
okrem mého uvád-za: „žiada o ospravedlnenie z nasledovných dövodov: 1. v otvorenom liste.
ktorý sme doručili tebe a tvojím vernýrn požiadala väčšina poslancov mestského zastupiteľstva
o zvolávanie neplánovaných zasadnutí v poobedňajších hodinách. Upozornili sme aj na to, že
sa takýchto narýchlo doobeda zvolávaných rokovaní nebudeme zúčastňovať.“ Uviedol. že
zasadnutie bob zvolané nudnou pozvánkou v súlade so zákonom a na otvorcný list poslancov
reagoval vlastným otvoreným listom. Podotkol, že partnerom pre ticho je mcstské
zastupiteľstvo, ktoré rokuje v zbore. a to ako celok 25-tich poslancov. Nic je ním skupina
poslaicov, aj ked‘ ideo nadpolovičnú väčšinu poslancov. Náslcdnc ďalej zacitoval z vyjadrenia
Ing. Rcpaského: ‚.dňa 4. júla 2019 sa má uskutočniť pokračovanie prcnnšcneho rokovania zo
dňa 27. júna 2019. Program, ktori ste uviedli v pozvánkc. však nikdy zastupitcľstvom v tejto
podobe schválený nebol. PodFa nášho názoru musí zastupitefstvo rokovať o bodoch programu
tak. ako boli schválené na začiatku rokovania. pnípadne o bodoch. ktoré boli do programu
vsunuté mimoriadnc. Pozvánka ale ncuvádza body tak. ako boli schválené a prcto rokovanie
může byť v rozpore s rokovacím poniadkom aj so zákonom.“ Uvicdol, že program uvedený
v pozvánke na dncšné zasadnutic bol pravoplutne schválený (romi pLi(inami pritonrných
poslancov na zasadnuti 27. j ůna 2019.
Pnipomenul, že v programe rokovania boli naplánované důležité body. K bodu
‚.Pcrsonálne otázky: Návrh na zriadenie komisic sociálncj a bytovej. voFba jej prcdsedu
a členov“ uviedol, že v súčasnosti je voľných 15 mestských nájomných bytov, ktoré nemůžu
byť pridelené a tým dochádza k strate z nájomného. Uviedol, že bod „Návrh na zmeny rozpočtu
mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019“ rieši zákonnú povinnosf mesta pripraviť podmicnky na
stravovanie žiakov po 1. septembri 2019 týkajúce sa školských kuchýň a jedální. K bodu
.‚Opravv a rekonšrukcie micstnvch komunikácií na rok 20)9“ skonštatoval. že vvsúražená
firma je pripravcná začať s pnácami. ale zatiaľ sa tak stať ncmóže, Noci si to občania aj na
základe výsledku nedávnej pctície želajú. Zdůraznil, že pokiaľ sa neschváli bod ..Návrh na
predaj prebytočného majetku. prencchanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými
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právami mesta“, mesto príde o cca 500 000 E, pričom Ĺicto financie sú už súčasťou plánovaného
rozpočtu na akcie realizované v 11. polroku 2019. Zároveň sa tým brzdí činnost‘ jednotlivcov
a organizácií, ktorí nemajú vysponadaný majeÉok. Súčasťou programu mala by-ť aj
.‚lnformativna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s. r. o. pri rekonštrukcii
futbaiového štadióna MPK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrche doflnancovania
konečných úprav a v bavenia vybudovanrch pnestorov“. V tejto súvislosti uviedol. že viacerí
poslanci sa pochvalne vjadrovati o priehehu rekonšĹrukčných prác. Následne podotkol. že halo
zákonnou povinnosťou mesta prerokovať body „Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš“ a .Záverečný účet mesta Liptovský
Mikuláš za iok 2018“ do 30.júna 2039 a prijaU ich s pripomienkami alebo bez nich. Pokiai‘ nic
.k záverečný účet mesta odsúhlasený. nic je možná vvužiť prebvtok \ro vÝške 1.6 mil. E za rok
2018, ktor‘Ý by sa presunul do rezervného iondLl a pokryl by položky zarozpočtované prc 11.
polrok 2019. V súčasnej situácii však nic je možné tieto flnancie využiť a mesto nemóže ani
začat‘ s prípravou rozpočtu pre rok 2020. Poukázal tiež nato, že ministersvo Hnancií móže dat‘
mestu pokutu do výšky 33 000 E za to. že nebol schválený záverečný účet mesta.
Na záver uviedol. že kvóli tornu, že mestské zastupitefstvo nic je uznášaniasehopné,
bude potrebné do 14—tich dní zvolať d‘atšie zasadnutie. ktoré bude pokračovaním dnešného
zasadnutia a bude mať rovnaký program.
Luboš Trizna. zástupca primátora mesta na základe spracovanej šlatistik účasti poslancov
na zasadnutiach mcstského zastupiteľstva uviedol. že postanci Mgr. Kultan a Jmi. Ccfb sa
v predošiom volebnom období zúčastnili takmer všctkých zasadnutí konaných dopoludnia
o 10.00 hod. Dalej poukázal na to, že ti poslanci. ktori sú zároveň aj poslancami VLTC Zilina.
hlasujú na zasadnutiach VUC za prijatie viacer ch úverov vo vške niekoFkých miliónov eur.
—

lnu. Bleháč. PhD. poukázal na to, že poslanci klubov ..Nový Mikuláš“ a ..Skuwčne nezávislí
poslanci“ sa nezúčastnili ani viacerých zasadnutí konaných počas tohto volebného obdobia.
—

lnu. RudolF Urhanovič. zástupca primátora mesta—• stotožňuje sa s názormi Ing. l3leháča. Plil).
a L. Triznu. Poukázat na to, že do mcstského zastupitelstva sa vniesla politika. prom poslanci
by mali pracovať v prospeeh občanov mesta a snažiť sa o rozvoj mesta vo všetkýeh oblastiaeh.
Je mu ľúto, že mesto nemóže zrealizovať projekty za 4 mil. E, pokiar nebudú schválené
mestským zastupiteľstvom. Ako poslancovi za mestskú časť Podhrezinv mu je smuuo najmä
z toho. že sa nebude realizovat‘ revitalizácia I-lradišskej ulice. hoci sa tento projekt pripravoval
nickoľko rokov. Podotkoi. že poslanci N:1Dr.Jaroslav Barok a Mgr. Anna Dvorščáková
nemajú problém zúčastňovať sa zasadnutí VLTC Zitina. ktoré sa takticž konajú v dopoludňujších
hodinách. Na záver uviedot. že v prcdošiýeh dňoch sa uskutočnila .‚Petícia za schváienic
mestského zastupiteFstva v Liptovskom Mikuláši Opravvarekonštrukcie
uznesenia k
miestnvch komunikácií na rok 2019“. Poznamenal, že petíciu inicioval pctičný vÝbor na čele
s primátorom mesta a náslcdne pvečítai znenie petície, v ktorom sa uvádza: ‚.pctičný výhor
predkladá v zmysle či. 27 ods. I Usuvy SR a zákona č. 85/1990 o petičnom práve v pia(rom
znení túto petíciu: My, nižšie podpisaní obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš, adresujeme
poslancom mestského zastupiteFstva v Liptovskom Mikuláši petíciu. ktorou žiadame, aby
poslanci na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili opravy a rekonštrukcie
miestnych komunikácií na rok 2019 v celkovom objeme 2 097 663,87 E spósobom ročného
spiácania po dobu dcsiatich rokov formou verejného ohstarávania zhotovitel‘a. Konečná cena
diela bude vÝsledkom verejného obstarávania.“ Násiednc menoval projekty vyhrané na opravy
a rckonštrukcie miesn ch komunikácií na rok 2019: rekonštrukcia a modernizúcia odstavné
ploch Jilemnického ul.. rekonštrukcia a modernizácia Ul. Zgútha \‘rbického. chodník
križovatka Jánošík privádzač, obnova purkoviska a chodnikov Vrbická ul.. chodník pri cesc
tretcj triedy na Podbrezinách. chodník 1/18 (11. etapa), chodníky ul. Pod dielom. regenerácia
—

—
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(výstavba nových pat-kovacích rniest) Podbľeziny l-Iradišská LII.. rekonštrukeia a modernizáeia
odstavné plochy Borbisova ul.. rekonštrukcia a moderrnzácia park pred Kultúrnvm domom
iFanovo. odstavné pioch‘ Vrlíkova ul.. rekonštrukcia a modeľnizúcia Majerská ul. (II. etapa).
Počas troch dní petíciu podpísalo 532 občanov, Z toho platných bob I 352 1od1jisov.
—

—

—

—

zdörazni I. že mestskc zastupitcFstvo. lJľmLtor mCstLI a pracovníci
inu. Blchúč. PhD.
mestskeho úradu sú tu na to, aby nešili problémy. s ktorými sa na nich obracajú obvvatelia.
—

Mur. Miroslav Neset. poslanec mestského zastupiteUstva— uviedol. že urobil všc(ko pre to. aby
sa nwhol zasadnutia zúčastnit‘, hod je pracovne vyťažcnÝ. Je nahnevaný. že kvůli niektorým
posianconi nic je možné urobit rekonštrukcie cestných komunikácií a chodnikov v mestskej
časti Vrbica-Nábľežie. čo už dlhú dobu požadujú obvvatelia.
MUDr. Miroslav Boďa. poslanec mcstského zasttipitel‘stva— ohradil sa voči tornu. kcď niektorí
poslanci z klubov .‚Nový Mikuiáš a ..Skutočne nezávislí poslLlnci‘‘ potikazi Ú na to. že ti
poslanci. kwri Sa zúčastňujťi všetkých zasadnutí, itcine nic sú praco\‘Ile dostatocnc vytažení.

Soůa Čupková. poslankvňa mestského zastupiteľstva uviedla, že sa takticž musela uvoFniť
vyrneniť si službu a tú si bude neskór rnusicť odpracovať na úkor svojho vofného času.
z
.le jej nesrnierne fúto, že sa brzdí rozvoj mesta a nenaplňajú sa požiadavky obyvateFov.
Na záver svojho vystúpenia pozvala prítornných na oslavy‘ nedožitých 100. narodenín
armádneho generúlna Martina Dzúra. ktoré sa budů konať 12. júla 2019v rnestskej časti Ploštin.
—

MU Dr. Andrea Žideková. voslankvňa mestského zastupiteľstva aRo lekárha má tiež pľoblém
pnčom pacieito‘ musí preobjednať a chýbajúce hodiny si nahradiť
uvol‘niť sa Z
v popoludňajších hodinách. Je jej l‘úto. že sa ešte stále nemůže zacat s opravou ciest
a rckonš(rukciou parkovísk. kloré sú V katastroňUnom stave.
—

lnu. l3lcháč. PhD. uvicdol. že na hlavného konisolóra sa obrátil Mgr. Kultan so žiadosťou
o vysvetlenie. či program na toto zasadnutic. ktorý je uvedený v pozvůnke. je v poriadku.
l-llavný kontrolór poslancovi odpovedal. že podľa jeho názoru je program zverejnený na
rokovanie mestského zastupiteľstva 4. júla 2019 platný. Napriek tornu to niektorí poslanci
(vrútane Inu. Repaského ) napádaj u a aruumentujú tým, že prouram v Iakcjto poclohe nikdy
schválený nehol. Núsledne priinutor sI nštatoval že štatút mesta je akousi mestskou Ústavou
a ziucniC ho může len roj piitinová vLičšina poslancov a to tak, aby neodporoval zákonom. Statút
mesta napríklad rieši otázku menovania čtenov mestských komisií, pničom na septernbrové
zasadnutie navrhne členov komisií tak aby v nich boli zastúpení odborne zdatní Fudia. Poukázal
tiež na to. že v mestských častiach Palúdzka a Okoličné začali fungovať výbory mestských častí
pod vedením Ing. Bobáka a Ing. Repaského, pričom postupujú v rozpore so šatútom mesta.
—

.

lnu. Milan Mikušiak. prezident íutbalového klubu MFK Tatran upozornil na to. že žiadny
poslanec nespochybnil pneheh rekonštrukcie futhalového štadióna. avšak problémom je. že sa
R prerokovaniu tohto bodu nedokáže zísť dostatočný počet poslancov. Rekonštrukčné práce už
boli vykonané. ale stále nic sú doflnancované. Poukázal na to, že firma Akoľd stavby, s.r.o..
ktorá stavbu realizovala. potrebuje zaplatiť svojich zamestnancov či subdodávatel‘ov. Uviedol.
že skupina poslancov. ktorá sa nezúčastnila dnešného zasadnutia. je ochotná prerokovat hod
tkajúci sa dolinancovania rekonštrukcie fhtbalového štadióna na zasadnutí. ktoré sa bude
popoludňajších hodinách. preto navrhol, aby sa ďalšie zasadnutie už konalo v
konať
popoludňajšom termine.
—

M ar. Neset pnipomentil, že kde je vůfa, tam je cesta a poslanci. ktorí sa íičastňujú tohto
zasadnutia. tÚto cestu našli.
—
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L. Trizna uviedol, že pre Mgr. Kultana niektoré dohody neplatia a je potrebné si vyhodnotiť
aj to, že dani poslanci spočiatku bojovali proti navrhovanej forme doFinancovania rekonštrukcie
fuďalového štadióna. Upozornil na to. že poslanci klubov .Nový Mikuláš“ Li ..Skutočne
nezávislí poslanci‘‘ sa můžu popoltidňajšieho zasadnutia nezúčastnit‘ kvůli námietkc \OČi tornu.
ako bol schválený program zasadnuua.
—

poukázal na to, že v dopoludňajších hodinách sa konajú aj zasadnutia
lnu. Blcháč. PhD.
mestských zastupitel‘stiev v ostatných mestách a ako priklad uviedol mestá Ružomberok. Dolný
Kubín. Poprad a Michalovce. Upozornil, že kvůli vysokým teplotám v letných mesiacoch e
upravená pracovnň doba na mestskom úrade. Zdůraznil, že daná skupina poslancov vytvára
ohštrukcie. mestu hrozí za neprijatie závercčného Ůčtu pokuta vo výške 33 000 E a ďalšie škody
za ncprideľovanic nájomn‘‘eh hvtov a zmarenú projekty na opravy ciest a chodnikov.
—

uviedol. že je členom Rady starších. ktorá je poradným orgánom
Ján Grendel. občan
priiitora mesta, pričom im bob prezenk vaných hned‘ niekoľko projektov na rozvoj mesta a So
všctkými z nich sa stotožnili. Poukázal na to. že petíeiu za rekonštrukciu ciest a chodnikov
poclpísabo zhruba I 500 občanov a poslanci na čele sMgr. Kultanom neberú túto požiadavku
obvvatel‘ov mesta do úvahy a nepracujú v ieh prospech.
—

lna. b3lcháč. PhD. poukázal na to. že napriklad v Liptovskom Hrádku a v Ružomberku sa
dvaja poslanci vzdali svojho mandátu. pretože nedokázali prácu mestského poslanca sklhiť
s vlastnÝm i praco ‘ným i po ví nnosi‘am i U pozorn I. že momen tál ne nic e mozn do Ii nanco vat‘
Viaceľé rozhehnuté projekty a mesto možno bude musieC vrátiť Inaneie z eLIrOlOndOv. lakticž
sa můžu ozvat‘ veritelia v prípadc. že ich pohľadávkv nebudú vyrovnané do 60 dni p lehote
splatnosti a mesto sa může dokonea doseť do nútenej správy.
—

.

ii. Dinka. občan spýtal sa primátora mesta, či má právo neuznať ospravedlnenia poslawov na
zasadnutí a nejakým spůsobom ich sankeionovať.
—

uviedol, že túto problematiku rieši právne oddelenie mestského úradu.
lnu. l3lcháč. PhD.
V nadvüznosti na to poukázal na povinnost‘ poslLlnco\‘ vzdelávat‘ sa. pri by podIa jeho
názoru holo vhodné. aby Sa táto po\‘iIIiosí‘ dala neakým spůsohom kontrolovat‘.
—

Vzhl‘adom na to. že bob prítomnýeh len II poslancov a mcstské zastupitelstvo neholo
‘l‘stva prertišil do
uznášaniaschopné. Ing. Bleháč, PhD. následne zasadnutie mestskéh zastu
zasadnutia.
doby zvolania pokračuj úceho
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I Ii D.
Ing. ‚Iá
primátor st t

Ing. Gutr;,iová
prednostka NIsU
Ovcrovatclia zápisnice:

Ing. Ru

Soňa Čupková

Zapísali: Anežka Drhiaková
Mgr. Ján Karaši nský
V Liptovskom Mikuláši 23. 07. 2019
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