Drahé Mikulášanky, drahí Mikulášania,
v poslednom období ste sa o dianí v meste
dozvedeli možno aj viac, ako ste chceli. Málokto z Vás sa však dostane na rokovanie
Mestského zastupiteľstva, málokto si pozrie
záznam z rokovania. Jediným zdrojom informácii pre mnohých z Vás sú tak iba sociálne
siete a predovšetkým mestské médiá. V mestských médiach sa o poslancoch píše a rozpráva
veľmi veľa, no nikto z poslancov nemá žiadnu
príležitosť sa v týchto médiách vyjadriť, obhájiť svoj postoj, svoje hlasovanie. Na verejnosti
tak zaznieva iba postoj jednej strany, jediného
človeka a to napriek tomu, že tieto médiá si

platíme všetci občania, bez ohľadu na to, koho
sme volili.
Aj preto štrnásti poslanci cítime zodpovednosť Vám niektoré naše postoje vysvetliť a
sprostredkovať Vám názor nás,Vašich zástupcov.
Zverejňujeme tu obsah listu, ktorý sme adresovali vedeniu mesta Liptovský Mikuláš, ako
výraz našej snahy o spoluprácu a rozvoj nášho
mesta. Zároveň tu poukazujeme na prekážky
spolupráce poslancov a vedenia mesta. Veríme, že korektná spolupráca pri rozvoji nášho
mesta je povinnosťou všetkých zodpovedných.

14 POSLANCOV MSZ NAPÍSALO VEDENIU MESTA OTVORENÝ LIST
v ktorom PRIPOMÍNAME, že sme:
v ktorom ODMIETAME:
schválili takmer všetky predložené uznenedemokratický a autoritársky spôsob riasenia
denia mesta
pri každej výzve prejavili vôľu rokovať a doopakované výzvy primátora, aby sme sa
vzdali mandátu poslanca MsZ. Reprezenhodnúť sa v prospech občanov
viacnásobne a v rôznych variantách schvátujeme vôľu občanov, ktorí nás vo voľbách
demokraticky zvolili. Výzvy na naše odstúlili prideľovanie mestských bytov
podporili všetky projekty rozvoja športu
penie sú nerešpektovaním ich vôle
a kultúry
svojvoľné zmeny vedenia mesta v poslannávrhmi, ktoré sme predložili, sme urobili
cami už prijatých uzneseniach. Schvaľovadobré meno mestu v celej krajine (zakáz
nie znenia uznesení je výhradným právom
plastového riadu na jarmokoch a pod.)
poslaneckého zboru, nie primátora
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dokončenie na str. 4

KRAJŠIE A BEZPEČNEJŠIE DETSKÉ IHRISKÁ ČI VÝBEHY PRE PSÍKOV
Schválili sme pre Vás množstvo inovácií
Škoda, všetky výhody plynúce z týchto zákoZa posledné obdobie sme predložili a schválili viacero návrhov. Skrášlenie detských ihrísk, nov mohli naši občania už dávno využívať.
podporu pre úspešných kanoistov, projekty
chodníkov v Starom meste, výbeh pre našich
domácich miláčikov, nákup nových technológií, či pomoc obyvateľom Palúdzky s odstránením ich obavy z výstavby výškových panelákov
pri rodinných domoch.
Kde je háčik?
Tieto návrhy sme na mestskom zastupiteľstve
predložili a schválili. Avšak na to, aby si ich výhody mohli občania naplno užívať chýba posledný krok – podpis primátora. Všetky tieto
návrhy primátor, žiaľ, odmietol podpísať, alebo
(podľa názoru právnikov protiprávne) vypustil
zo schváleného uznesenia.

NAVRHLI A SCHVÁLILI SME MENEJ PLASTOV V MESTE
Ostatné obce by si mali brať príklad, tvrdia médiá
Sme radi, že existuje aspoň niekoľko príkladov, kde vedenie mesta súhlasilo s návrhmi
opozičných poslancov. Z „kuchyne“ opozičných
poslancov vyšiel návrh, aby sa na akciách mesta (napr. trhoch a jarmokoch) nemohli používať
jednorazové plastové poháre či taniere. Vedenie
mesta návrh spracovalo a poslanci ho schválili.
Viaceré ekologické i veľké spravodajské médiá
tento návrh ocenili a dávali za príklad ostatným
samosprávam. Máme z toho veľkú radosť!
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POŽIADALI SME O PREHĽADNÉ FINANCOVANIE ŠPORTU
Príspevok sa stanoví ako presné percento z príjmov mesta
Schváleným uznesením požiadali poslanci vedenie mesta, aby vstúpili do rokovania so všetkými účastníkmi o zmene financovania športov
tak, aby sa príspevok mesta stanovil ako percento z príjmu podielových daní. Systém má kopírovať vývoj ekonomiky mesta a zabezpečiť stabilný, prehľadný a predvídateľný spôsob podpory
športu. Viac peňazí v meste=viac peňazí do
športu, menej peňazí v meste=menej aj do
športu. Chceme predložiť takýto návrh spôsobu

financovania poslancom MsZ na prerokovanie.
Veľké športové kluby s týmto nemajú problém.
Je to výhodne pre mesto aj pre športovcov. Rokovali sme o tomto aj so zástupcami dvoch najväčších športových klubov a potvrdili nám záujem o takéto financovanie.

-2-

MESTSKÁ RADA - NAČO SLÚŽI A PREČO JE POTREBNÁ?
V decembri 2018 bola vytvorená Mestská rada. Dodnes však ani raz nezasadla.
Povinnosťou primátora je...
Čo je Mestská rada a načo slúži?
iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestzvolávať mestskú radu v prípade, že sa rozského zastupiteľstva
hodne nepodpísať uznesenie mestského zaplní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Tej musí adekvátne zdôvodniť
PREČO sa rozhodol uznesenie nepodpísať
stupiteľstva, a slúži aj ako poradný orgán primátora
Zvolená síce bola, zvolávaná však nie je. PreÚlohou Mestskej rady je najmä...
čo je to tak?
spolupracovať na príprave zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladať mu vlastné
Prekážkou zvolávania Mestskej Rady v súnávrhy
časnosti je...
Výhodou fungovania Mestskej rady je najpožiadavka primátora, podľa ktorej môžu
mä to, že...
byť v MR iba poslanci, ktorí sa úplne stotožmateriály ktoré idú poslancom na definitívne
ňujú s názormi primátora na riadenie messchválenie sú “predpripravené” a to pomáha
ta.
hladkému priebehu zastupiteľstva

NÁŠ ZÁUJEM TU STÁLE JE
Dopravu v Mikuláši treba riešiť radikálne. Stále máme záujem urobiť veľké opatrenia, ktoré by viedli k odľahčeniu
dopravy v meste. Investícia do opravy ciest z externých
zdrojov by v žiadnom prípade nemala zablokovať možnosť vybudovania obchvatu mesta či riešenia objazdu v
Okoličnom.
Preto určite budeme v najbližšom období presadzovať,
aby sa proces odľahčenia dopravy začal a aby sme hlavne
pri hospodárení a tvorbe rozpočtu mysleli na to, že podobný projekt bude vyžadovať veľké finančné prostriedky.

INVESTUJÚ SA NAŠE PENIAZE EFEKTÍVNE?
Iniciovali sme prieskum a ostali sme nemilo prekvapení
Zimný štadión v našom meste bol nedávno čiastočne zrekonštruovaný. Na rekonštrukciu išlo z našich spoločných peňazí 2,5 milióna eur. Pomerne vysoká čiastka. Ako poslanci
sme sa chceli uistiť, že boli peniaze našich občanov investované efektívne, a preto sme požiadali o možnosť prehliadky zrekonštruovaných priestorov. Ostali sme v šoku. Za tak
markantnú sumu peňazí sa toho dalo rozhodne urobiť viac.
V partnerských Michalovciach investovali do opravy podobnú čiastku, výsledok je však diametrálne odlišný. Narazili
sme aj na pár architektonických kuriozít. Napríklad pisoár
v šatni hostí je umiestnený priamo pod šikmou stenou. Sme
zvedaví, či to hokejisti hostí v slabých chvíľkach ocenia.
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14 POSLANCOV MSZ NAPÍSALO VEDENIU MESTA OTVORENÝ LIST
dokončenie zo str. 1

v ktorom ŽIADAME:
podpísanie a podpisovanie prijatých uznesení v takej forme, ako ich prijali riadne
zvolení zástupcovia občanov
pravidelné zvolávanie Mestskej rady.
V opačnom prípade hrozia opäť zastupiteľstvá, ktoré nebudú uznášaniaschopné

zvolávanie zastupiteľstiev v dostatočnom
časovom predstihu, aby poslanci vedeli,
o čom hlasujú - mali adekvátny čas na preštudovanie materiálov
podpísanie schválených uznesení tak, aby
sa občanom mohli prideľovať mestské byty
dôsledné dodržiavanie interných predpisov mesta

		

Celé znenie listu si môžete prečítať na:

https://www.novymikulas.sk/vyhlasenia/otvoreny-list-vedeniu-mesta-liptovsky-mikulas.html
https://drive.google.com/file/d/1MRpvbuLIXogGeb32aXMrMpWiwIn6RRHn/view?fbclid=IwAR3uuY3JbkzF0USjGbBKFskwAkmKYN4S-qYyiVt85vibfALv6po0ck86-4

List iniciovali poslanci poslaneckých klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci.
Budeme radi ak sa na nás obrátite. Naše postoje a názory Vám radi vysvetlíme osobne.
Podbreziny, Vitálišovce
Jaroslav BAROK (Nový Mikuláš)
Jaroslav ČEFO (Skutočne nezávislí poslanci)
Anna DVORŠČÁKOVÁ (Nový Mikuláš)
Ľubica STAROŇOVÁ (Nový Mikuláš)

Staré Mesto
Vincent KULTAN (Nový Mikuláš)
Ľubomír RAŠI (Nový Mikuláš)
Táňa ŠUFLIARSKA (Nový Mikuláš)
Vrbica-Nábrežie
Peter CIBÁK (Nový Mikuláš)
Lucia CUKEROVÁ (Skutočne nezávislí poslanci)
Ján SMIEŠKO (Nový Mikuláš)
Alžbeta SMIEŠNA (Nový Mikuláš)

Okoličné, Stošice
Jozef REPASKÝ (Nový Mikuláš)
Palúdzka, Andice, Benice
Jozef BOBÁK (Skutočne nezávislí poslanci)
Michal LUNÍČEK (Nový Mikuláš)
Vydali štrnásti poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši v počte 12.500 ks.
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