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Vec: Žiadosť o informácie
Týmto si Vás dovoľujem osloviť v mene skupiny poslancov mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši. Mesto Liptovský Mikuláš má v súčasnosti s Vašou spoločnosťou uzatvorenú
zmluvu o rekonštrukcii a prevádzke verejného osvetlenia. Keďže súčasný primátor Ing. Ján Blcháč
PhD. na otázky poslancov ohľadne stavu verejného osvetlenia odmieta odpovedať, obraciame sa na
Vás so žiadosťou o vysvetlenie nasledujúcich skutočností.
Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., sa dňa 19.11.2016 vyjadril pre TASR
nasledovne:
"Previedli sme verejné osvetlenie na spoločnosť, ktorá ho následne jednorazovo sfunkčnila, vymenila
všetky svetelné body a svietidlá, opravila mnohé káblové spojenia, doplnila osvetlenie na nových
uliciach a pri niekoľkých priechodoch pre chodcov. Celková úspora po rekonštrukcii predstavovala
takmer 50 percent dovtedajších nákladov. Z tejto úspory postupne spoločnosti splácame investíciu a
získavame jej akcie. Projekt by sme mali ukončiť do roku 2022, kedy firme vrátime akcie a ona nám
odovzdá funkčné verejné osvetlenie," doplnil primátor Liptovského Mikuláša.
Svoje vyhlásenie opakovane verejne potvrdil na MsZ, konanom 15.12.2016
Znenie článku V., bodu 5 zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia VO‐345, č. 0027/2007/Práv zo
dňa 30.7.2007 uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s. je však
nasledovné:
„Majetok, ktorý vznikne investovaním FIN.M.O.S., a. s. bude tvoriť majetok spoločnosti FIN.M.O.S. a.
s., pričom v prípade záujmu mesta o nadobudnutie tohto majetku do vlastníctva Mesta, môže byť
tento prevedený za zostatkovú účtovnú hodnotu a za podmienok stanovených osobitnou zmluvou do
90 kalendárnych dní od dátumu predloženia tejto požiadavky.“

Nakoľko vyjadrenia primátora mesta Liptovský Mikuláš sa nám javia v rozpore s vyššie
uvedeným článkom zmluvy, radi by sme poznali presné informácie, či existuje z Vašej strany
písomný záväzok o výmene akcií za majetok verejného osvetlenia tak, ako to tvrdí vo svojom
vyjadrení primátor mesta. V prípade, že takýto písomný záväzok neexistuje, zaujíma nás či
v súčasnosti dochádza k rokovaniam medzi Vašou spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš
o podpísaní takejto zmluvy.

Súčasne Vás touto cestou žiadame o zaslanie informácie, aká je zostatková účtovná hodnota
verejného osvetlenia k 31.12.2016, ktoré vzniklo investovaním spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. v meste
Liptovský Mikuláš a ktoré je predmetom citovaného článku zmluvy.

Ako zástupcom občanov nám záleží na poznaní skutočného stavu verejného osvetlenia.
Veríme, že spolupráca mesta a Vašej spoločnosti bude do budúcnosti transparentná a otvorená.
Ďakujeme za spoluprácu

S úctou Mgr. Vincent Kultan, poslanec MsZ
V Liptovskom Mikuláši 24.4.2017

Poslanci MsZ v Liptovskom Mikuláši

Na vedomie:

Ing. Peter Schramm ‐ predseda predstavenstva, Wolkrova 19, Bratislava 851 01
Prof. Ing. Alfonz Smola , PhD. ‐ člen predstavenstva, Senecká 348/17, Veľký Biel 900 24
István Iványi ‐ člen predstavenstva, Cigány u. 25, Nagykanizsa 8800, Maďarsko
Miroslav Drinka ‐ člen dozornej rady, Björnsonova 13, Bratislava 811 05,
JUDr. Norbert Gecso ‐ člen dozornej rady, Tajovského 1305/5, Fiľakovo 986 01
Ing. Ladislav Piši ‐ člen dozornej rady, Zoltána Kodálya 1428/28, Sládkovičovo 925 21
Ing. Jozef Tonhauser ‐ člen dozornej rady, Morovnianska cesta 1797/38, Handlová 972 51
Viliam Zahorčák ‐ člen dozornej rady, Hollého 61, Michalovce 071 01

