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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 08. 08.  2016  číslo     /2016 
 

K bodu:  Analýza právnych služieb mesta a externých služieb za roky   
                2011-2016 
 
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

 
I. Konštatuje, že 

 
a) Náplňou činností  odboru právneho  v súlade so Štatútom mesta Liptovský Mikuláš a  s jeho 

Organizačným poriadkom je zabezpečovanie úkonov súvisiacich s nakladaním  s majetkom 
mesta, najmä príprava a spravovanie zmlúv, záväzkov a pohľadávok, ktoré zo zmlúv 
vyplývajú, zastupovanie mesta pred súdmi a v súdnych sporoch a ďalšie.  Vo vzťahu  
k organizačným útvarom a riadeným organizáciám právny odbor zároveň centrálne 
usmerňuje výkon  správy majetku mesta a hospodárenie s ním a poskytuje právne rady 
v týchto oblastiach.  

 
b) Pre riešenie špeciálnych a náročných oblastí mesto praktizuje externé právne služby nasledovnými 

spôsobmi:  
1. Zmluvné právne služby, poskytované ako poradenstvo právnemu odboru  predovšetkým 

v rámci jeho činnosti    vymedzenej organizačným poriadkom (platené právne 
poradenstvo) 

2. Právne, konzultačné a poradenské služby v špeciálnych  oblastiach, ktoré slúžia ako 
podklad pre ďalšie rozhodovanie mesta (platené špeciálne poradenstvo) 

3. Pripomienkovanie zmlúv a právnych úkonov, ktoré boli právne ošetrené protistranou 
(neplatené) 

4. Štúdie a expertízy súvisiace so strategickými otázkami riadenia mesta  (platené služby) 
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c) Zmluvami  uzatvorenými  na základe právneho ošetrenia protistranou, 
pripomienkovaním mesta bez použitia externých právnych služieb v prospech 
mesta bol protistranám vytvorený priestor  na  získanie benefitov v ich 
prospech, resp. neprospech mesta: 

 
Benefit 1 : koncesná odplata  vo výške 320 000 € ročne do roku 2028, príjmy  
z reklamných plôch na zimnom štadióne, chlad na výrobu ľadu v tréningovej hale je 
zabezpečený nepretržite počas celého roku (hala je v komerčnej prevádzke 12  
mesiacov v roku) a dlhodobo do roku 2028, predaj pozemkov mesta pod tréningovou 
halou je riešený zápočtovaním za poskytnutú ľadovú plochu mestu do roku 2028  
a nie hotovostnou platbou (159 752,25 €). Pre mesto nevýhodne uzatvorená    
koncesná zmluva sa môže stať prekážkou použitia dotácie z rezervy Úradu vlády SR 
vo výške 1 500 000 eur. 

 
 Benefit 2 : výborná predajná cena (881,47 €/m2), mesto ako solventný  
a dôveryhodný obchodný partner, mesto odkúpilo 47 bytov (70%) z celkových 67  
bytov, financovanie   z prostriedkov ŠFRB. 

 
Benefit 3 : podpora podnikateľského subjektu EKOPLAZMA, s.r.o.   Liptovský Mikuláš 
v perspektívnej invedstícii do plazmového splyňovania komunálneho odpadu, ktorá 
v horizonte desiatok rokov zabezpečuje likvidáciu odpadu  

 
Benefit 4 : LMT, a.s. sa stal za kúpnu cenu 1 680 000 € s DPH majiteľom technológie 
výroby tepla a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody. Podľa Zmluvy č. 
311/2008/Práv. boli očakávané príjmy Bytového podniku a mesta Liptovský Mikuláš 
z prenájmu TTZ za obdobie od 1.7.2013 do 31.12.2028  vo výške 3 297 087,- €. 
Dodatkom č.12 k uvedenej zmluve uzatvorenom 3.6.2013 je nájomné za predmet 
nájmu ( budovy kotolní v ktorých je umiestnená predaná technológia na výrobu tepla 
a teplej vody ) určené dohodou zmluvných strán vo výške 20 000 € bez DPH za 
kalendárny rok (Dodatkom č.13 uzatvorenom 17.7.2015 sa z dôvodu vyňatia 
priestoru kotolne Veľký dom služieb znížilo nájomné na 19 457,20 € bez DPH za 
kalendárny rok). Mesto na tejto transakcii v predaji technológií stratilo 935 465 €. 

 
Benefit 5 : fy Tatry Mountian resort, a.s. získa za cenu 670 700 € nehnuteľný majetok, 
ktorého zostatková cena k 31.1.2013 bola vo výške 5 956 582,02 €, z toho: budovy – 
3 842 566,95 €, stavby – 2 007 079,49 €,  prístroje a technické zariadenia, inventár, 
DHM a OTE  – 106 935,58 €. Tento nehnuteľný majetok dopĺňa využitie 
voľnočasových aktivít návštevníkov Aquaparku Tatralandia, ktorého vlastníkom je 
TMR, a.s. 
 
d) Konaním časti poslancov mesta  - zverejnením nepravdivých a skresľujúcich 
informácií  formou tlačovej správy s titulkom: „Verejnými peniazmi sa plytvá na 
externé právne služby, tvrdia poslanci“ došlo k poškodeniu dobrého mena mesta (viď 
príloha č. 4) 
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II. Berie na vedomie  
 
Predloženú Analýzu právnych služieb  mesta a externých služieb za roky 2011 až 2016 
 

III. Odporúča primátorovi mesta 
 
V závažných právnych problematikách využívať garantované  externé zmluvné služby. 

 
Dôvodová správa 

 
V posledných  rokoch rastú mestu náklady na externé právne služby a špeciálne služby, štúdie, či analýzy.  
Tento nárast bolo potrebné zanalyzovať,  odôvodniť,  vyhodnotiť jeho efektívnosť a prijať odporúčanie 
k budúcim postupom: 
 

C E L K O M    R O K  2011   9 886,08 
C E L K O M    R O K  2012   10 934,41 
C E L K O M    R O K  2013   10 110,79 
C E L K O M    R O K  2014   26 282,40 
C E L K O M    R O K  2015   32 683,96 
C E L K O M    R O K  2016   17 864,00 

 
 
Riešenie právnych a špeciálnych oblastí, dotýkajúcich sa mesta je z roka na rok zložitejšie. Mení a rozširuje sa 
legislatíva, mnohé sa prispôsobuje pravidlám eurozóny a stúpajú nároky na špecializáciu. Okrem toho sa 
mesto dostáva do vzťahov a situácií, kedy musí vystupovať i v súdnych sporoch. Mesto zamestnáva na 
právnom odbore „podnikových“ právnikov a administratívnych pracovníkov, ktorí spravujú rozsiahlu 
majetkovoprávnu agendu mesta (vrátane organizácií). Nemajú dostatok skúseností v špeciálnych oblastiach, 
ktoré získavajú hlavne naštudovaním danej problematiky – čo však nie je garanciou výsledku. Dôkazom 
neefektívnosti takéhoto postupu sú benefity, ktoré dosiahli protistrany mesta v posledných rokoch 
(problematika je podrobne rozobratá v správe): 
 

Benefit 1 : koncesná odplata  vo výške 320 000 € ročne do roku 2028, príjmy  z reklamných plôch na 
zimnom štadióne, chlad na výrobu ľadu v tréningovej hale je zabezpečený nepretržite počas celého 
roku (hala je v komerčnej prevádzke 12  mesiacov v roku) a dlhodobo do roku 2028, predaj pozemkov 
mesta pod tréningovou halou je riešený zápočtovaním za poskytnutú ľadovú plochu mestu do roku 
2028  a nie hotovostnou platbou (159 752,25 €). Pre mesto nevýhodne uzatvorená    koncesná zmluva 
sa môže stať prekážkou použitia dotácie z rezervy Úradu vlády SR vo výške 1 500 000 eur. 

 
 Benefit 2 : výborná predajná cena (881,47 €/m2), mesto ako solventný  a dôveryhodný obchodný 
partner, mesto odkúpilo 47 bytov (70%) z celkových 67  bytov, financovanie   z prostriedkov ŠFRB. 

 
Benefit 3 : podpora podnikateľského subjektu EKOPLAZMA, s.r.o.   Liptovský Mikuláš v perspektívnej 
invedstícii do plazmového splyňovania komunálneho odpadu, ktorá v horizonte desiatok rokov 
zabezpečuje likvidáciu odpadu  

 
Benefit 4 : LMT, a.s. sa stal za kúpnu cenu 1 680 000 € s DPH majiteľom technológie výroby tepla 
a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody. Podľa Zmluvy č. 311/2008/Práv. boli očakávané príjmy 
Bytového podniku a mesta Liptovský Mikuláš z prenájmu TTZ za obdobie od 1.7.2013 do 31.12.2028  
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vo výške 3 297 087,- €. Dodatkom č.12 k uvedenej zmluve uzatvorenom 3.6.2013 je nájomné za 
predmet nájmu ( budovy kotolní v ktorých je umiestnená predaná technológia na výrobu tepla 
a teplej vody ) určené dohodou zmluvných strán vo výške 20 000 € bez DPH za kalendárny rok 
(Dodatkom č.13 uzatvorenom 17.7.2015 sa z dôvodu vyňatia priestoru kotolne Veľký dom služieb 
znížilo nájomné na 19 457,20 € bez DPH za kalendárny rok). Mesto na tejto transakcii v predaji 
technológií stratilo 935 465 €. 

 
Benefit 5 : fy Tatry Mountian resort, a.s. získa za cenu 670 700 € nehnuteľný majetok, ktorého 
zostatková cena k 31.1.2013 bola vo výške 5 956 582,02 €, z toho: budovy – 3 842 566,95 €, stavby 
– 2 007 079,49 €,  prístroje a technické zariadenia, inventár, DHM a OTE  – 106 935,58 €. Tento 
nehnuteľný majetok dopĺňa využitie voľnočasových aktivít návštevníkov Aquaparku Tatralandia, 
ktorého vlastníkom je TMR, a.s. 
 

Na základe uvedených poznatkov, skúseností, no najmä vyčíslených finančných dopadov,  i na základe 
vedených súdnych sporov, mesto využíva externé právne a špecializované služby, pričom ich 
prostredníctvom už dosiahlo   významné výsledky. Jedná sa napríklad o nasledovné služby: 

• 23 200 € - zmluva na všeobecné právne služby s firmou Hadbábna & spol s.r.o. (mesačný paušál 
1 400 eur) -  (širšie spektrum problematík, operatívne služby) 

• 12 000 € - spor so spoločnosťou ZIPCITY – firma Hadbábna 
     (mesto je od r. 2012 stranou žalovanou o   zaplatenie  sumy 1 291 197,90 €  s prí-   
      slušenstvom o náhradu škody  za zmarenie investičného zámeru - odstúpenie  od     
      zmluvy  ... S týmto prípadom  súvisí aj spor o určenie vlastníckeho práva a vyda- 
      nie nehnuteľnosti –  pozemku  navrhovateľkou p. Oberučovou) 

• 12 000 € - spor s firmou AKT – firma Hadbábna  
                    (mesto je stranou žalovanou o sumu 286 043,84 € + úrok  3 311,31 €) 

• 12 000 € - právne poradenstvo  – k financovaniu  rekonštrukcie Zimného štadióna 
                   (mesto získalo dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 1 500 000 €, podpísaná  
                    koncesná zmluva s JLA sa zatiaľ javí ako prekážka  k poskytnutiu dotácie) 

•   3 900 € - analýza procesu schvaľovania VZN o zmene územného plánu – JUDr. Sotolář 
                   (mesto získalo odborné právne stanovisko vo veci schvaľovania územného plánu  
                   – viď príloha č. 5) 

• 700 € mesačne/8 400 € ročne – usporiadanie pozemkov v Ploštíne – Proeco 
                   (výsledkom bude už desiatky rokov riešené a nedoriešené majetkovoprávne  
                    vysporiadanie pozemkov pod šatňami futbalového štadióna) 

• 18 000 € - poradenstvo pri príprave žiadosti o eurofondy – Ultima Ratio, s.r.o. 
                   v tom:   6 000 € za spracovanie žiadosti, 
                                12 000 € za verejné obstarávanie pre projekt: „Zníženie energetickej  
                                                náročnosti budovy mestského úradu LM“ 
                   (mesto bolo úspešné, získalo dotáciu  2 093 898,23 € na  výmenu okien  
                    a zateplenie budovy mestského úradu, realizácia je už pripravená) 

• 22 200 € - poradenstvo pri súťaži na odvoz odpadu – Lasachi, s.r.o. 
                   (výsledkom je vyriešenie spôsobu likvidácie odpadov na území mesta na 15  
                   rokov) 

• 13 000 € - preverenie správnosti postupu pri ukončení činnosti BPLM – LGP, s.r.o. 
                                  (postupy z minulých rokov, kde má mesto pochybnosti o ich správnosti,  
                                   právnej čistote procesu a nevýhodnosti pre mesto) 

 
Na základe uvedených skutočností je preukázané, že mesto potrebuje externé právne poradenstvo. 
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Analýza právnych služieb mesta a externých služieb za roky 
2011-2016 

 
 

I. ODBOR PRÁVNY 

V súlade so Štatútom mesta Liptovský Mikuláš a Organizačným poriadkom mestského úradu, odbor 
právny prostredníctvom dvoch oddelení – oddelenia právnych služieb a oddelenia majetkovoprávneho   
zabezpečuje široké spektrum oblastí , ktoré sú v Organizačnom poriadku rozpracované v 52 bodoch. 

1. Legislatívna oblasť: 

• Sleduje všetky zmeny zákonov, novoprijaté zákony, nariadenia a iné všeobecne záväzné predpisy 
• Pripomienkuje návhy zákonov a noviel zákonov v spolupráci s vecne príslušnými oddeleniami 

 
2. Zmluvná oblasť: 

• Vypracúvanie rôznych typov zmlúv tak pre právny odbor samotný, ako aj pre potreby iných 
organizačných útvarov mesta (kúpne zmluvy, zámenné zmluvy,  zmluvy o prevode vlastníctva bytu 
do vlastníctva nájomcom, nájomné zmluvy, záložné zmluvy na zabezpečenie pohľadávok a vecných 
práv mesta, zmluvy o združení finančných prostriedkov, zmluvy a dokumenty  o založení, zmenách  
a zrušení právnych subjektov a pod. ). 

• Pripravuje podklady pre návrhy zápisov do katastra nehnuteľností v oblasti bytovej agendy 
• Priprava a vypracúvanie rôznych dohôd,   napr. o vydaní veci, vzájomnom usporiadaní nárokov 

podľa reštitučného zákona 
• Sleduje, kontroluje a vymáha plnenia vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, uplatňuje právo na 

náhrady škôd proti právnickým a fyzickým osobám 
• Vedie a kontroluje evidenciu splátok odpredaných bytov, sleduje dodržiavanie podmienok 

kúpnych zmlúv pri úhrade za kúpnu cenu bytu i poskytnutých zliav, uplatňuje právo mesta na 
plnenie týchto záväzkov 
 

3. Právne konania, poradenstvo  a zastupovania: 

• Poskytuje právne rady primátorovi mesta, prednostovi MsÚ a ostatným zamestnancom 
mesta  vo veciach, týkajúcich sa kompetencií mesta 

• Zaisťuje podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pri výstavbe zabezpečovanej 
mestom a v ďaqlších majetkovoprávnych vzťahoch, kde je účastníkom mesto 

• Vypracúva návrhy žalôb a zúčastňuje sa konaní pred súdmi a inými orgánmi vo veciach 
majetkovoprávnej agendy, vo veciach bytovej agendy a zastupuje mesto v právnych sporoch 
pred súdmi 

• Zastupuje mesto na súde v procesnom konaní ako opatrovník a vedie spisovú agendu vo 
veciach opatrovníctva 

• V prípade, kedy je dôvodné podozrenie z páchania trestnej činnosti podáva oznámenia 
orgánom činným v trestnom konaní 

• Zabezpečuje uplatnenie prípadnej škody vzniknutej mestu v trestnom konaní 
• Zabezpečuje výkon rozhodnutí na peňažné plnenia vydaných primátorom mesta v správnom 

konaní 
• Rieši zodpovednosť mesta za vnesené veci 
• Rieši priestupky a iné správne delikty  
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• Vedie centrálnu evidenciu o pokutách uložených v priestupkovom konaní, sleduje ich 
úhradu, bezodkladne informuje orgán, ktorý priestupok vyrubil o neuhradení pokuty v určenej 
lehote 

• Vykonáva miestne šetrenia v majetkovoprávnych veciach 
• Zabezpečuje právnu súčinnosť pri vypratávaní z majetku mesta 
• Zisťuje vlastníkov stavieb postavených na pozemkoch mesta a vyzýva ich na majetkovoprávne 

vysporiadanie 
• Vedie verejné obchodné súťaže na predaj bytov 
• Zabezpečuje stanoviská mesta na vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní, zabezpečuje 

činnosti ROEP a Obnovy katastrálneho operátu. 
 

4. Centrálna zodpovednosť za: 
 

• Vykonávanie úloh, vyplývajúcich z predpisov o majetku mesta a o správe iného majetku, 
pokiaľ taký mesto má v správe 

• Usmerňovanie výkonu správy majetku mesta a hospodárenie s ním medzi jednotlivými 
odbormi a oddeleniami MsÚ a mestskými organizáciami a zabezpečuje v spolupráci s nimi jeho 
inventarizáciu 

• Prípravu a spracovanie podkladov pre správy o prevode nehnuteľného majetku, 
vypracúvanie dôvodových správ na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu  

• Pripomienkovanie všetkých zmlúv, ktoré predkladajú organizačné útvary mesta 
• Centrálnu evidenciu základných dokumentov spoločností zriadených mestom a spoločností, 

v ktorých je mesto členom 
• Vymáhanie pohľadávok a exekučné konania, vrátane daňových exekúcií 
•  Vydanie a zmeny VZN a za interné normy 
• Analyzovanie prvotných návrhov na rozhodnutia v správnom konaní, vypracúvané ostatnými 

organizačnými útvarmi mesta 
• Analyzovanie prípadov, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi a vypracúva právne 

stanoviská na ich riešenie 
• Dohliadanie,  aby uznesenia mestského zastupiteľstva a mestskej rady neodporovali 

právnym normám a boli v súlade s vnútornými predpismi mesta a všeobecne záväznými 
nariadeniami mesta 

• Vyjadrovanie sa k návrhom opatrení s organizačno-právnym dosahom 
• Vypracovávanie  delimitačných  protokolov 
• Na požiadanile poskytuje právne rady právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom je mesto 

 

Okrem širokého spektra úloh, ktoré vyplývajú z organizačného poriadku a s ktorými sa   právny odbor  
stretáva pravidelne,   zaoberá sa  i množstvom  súdnoprávnych situacií, ktoré sú často špecifické 
a ojedinelé. Jedná sa napríklad o rôzne žaloby, ktoré podalo mesto, resp. pri ktorých je mesto stranou 
žalovanou. 

Výsledky sporných zmluvných vzťahov majú v prvom rade dopad finančný a v prípade neúspechu 
zaťažujú, až ohrozujú  rozpočet mesta. V takýchto prípadoch sa preto mesto musí rozhodnúť i pre 
využitie externých právnych služieb s cieľom predchádzať škodám a stratám. Vo väčšine prípadov sú 
právne služby zlomkom sumy, o ktorú sa v spore, či pri zmluve jedná. V špecifických prípadoch sú   
zmluvy prevažne vyhotovované a predkladané mestu  na odsúhlasenie   zmluvnými stranami pre mesto 
sú často  nevýhodné a poskytujú benefit druhej strane -  čo sa často prejaví až  neskôr.  
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II. EXTERNÉ  PRÁVNE SLUŽBY 

V rokoch 2011 až 2016 mesto vynaložilo na externé právne služby finančné prostriedky v nasledovnej 
výške:        

                                                                                                                       (Z tabuľky – Príloha č. 1) 

C E L K O M    R O K  2011   9 886,08 
C E L K O M    R O K  2012   10 934,41 
C E L K O M    R O K  2013   10 110,79 
C E L K O M    R O K  2014   26 282,40 
C E L K O M    R O K  2015   32 683,96 
C E L K O M    R O K  2016   17 864,00 

 

  Využitie externých právnych služieb  a poradenských služieb je praktizované viacerými spôsobmi:  

1. Zmluvné právne služby, poskytované ako poradenstvo právnemu odboru  predovšetkým v rámci  
    jeho činnosti    vymedzenej organizačným poriadkom (platené právne poradenstvo) 
 
2. Právne, konzultačné a poradenské služby v špecifických oblastiach, ktoré slúžia ako podklad pre  
    ďalšie rozhodovanie mesta, napr. verejné obstarávanie, expertízy, posudky, špeciálne služby  
    súvisiace s nájmom bytov, exekučné vymáhanie pohľadávok  (platené špecifické poradenstvo) 
 
3. Pripomienkovanie zmlúv a právnych úkonov, ktoré boli právne ošetrené protistranou (neplatené) 

4. Štúdie a expertízy súvisiace so strategickými otázkami riadenia mesta  (platené služby) 

 

Mesto Liptovský Mikuláš využíva všetky uvedené spôsoby s rôznymi výsledkami. Na základe 
nasledujúcich informácií  je zrejmé, že 3. spôsob je pre mesto najnevýhodnejší, pretože týmto  
spôsobom  benefity získava protistrana.  Príkladom takýchto benefitov plynúcich z poskytnutých 
právnych a konzultačných služieb sú napriklad nasledovné zmluvy uzatvorené mestom Liptovský 
Mikuláš: 

1. Koncesná zmluva č.59/2013/Práv. na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna a na 
služby spojené s prevádzkou zimného štadióna, uzatvorená s fy JL aréna, s.r.o. Liptovský Mikuláš 
11.3.2013. 

 Benefity : koncesná odplata  vo výške 320 000 € ročne do roku 2028, príjmy  z reklamných plôch na 
zimnom štadióne, chlad na výrobu ľadu v tréningovej hale je zabezpečený nepretržite počas celého 
roku (hala je v komerčnej prevádzke 12  mesiacov v roku) a dlhodobo do roku 2028, predaj pozemkov 
mesta pod tréningovou halou je riešený zápočtovaním za poskytnutú ľadovú plochu mestu do roku 
2028  a nie hotovostnou platbou (159 752,25 €). Pre mesto nevýhodne uzatvorená    koncesná zmluva 
sa môže stať prekážkou použitia dotácie z rezervy Úradu vlády SR vo výške 1 500 000 eur. 

 

2. Spoločnosť STRATEGIC SERVICES, s.r.o. Batizovce ako budúci predávajúci uzavrela dňa 24.4.2013 
s mestom Liptovský Mikuláš ako budúcim kupujúcim Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov 
v bytovom dome („Dominanta“) č.167/2013/Práv.  

Budúci predávajúci následne postúpil dňa 16.8.2013 všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy 
o budúcej zmluve č.167/2013 na spoločnosť Finance development, s.r.o. Bratislava. Spoločnosť 
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Finance development, s.r.o. sa ako právny nástupca STRATEGIC SERVICE, s.r.o. zaviazala splniť všetky 
povinnosti zo Zmluvy o budúcej  kúpnej zmluve č.167/2013 zo dňa 24.4.2013 uzatvorenej medzi 
STRATEGIC SERVICES, s.r.o. a mestom Liptovský Mikuláš. Dňa 9.7.2014 uzatvorilo mesto s fy Finance 
development, s.r.o. Kúpnu zmluvu k nehnuteľnostiam č.746/2014/Práv., k pozemkom a 47 bytov 
v polyfunkčnom objekte – Hviezdoslavova 1871 za kúpnu cenu 1 541 790,70 € s DPH.  Kúpa sa 
realizovala prostredníctvom ŠFRB.  

Benefity : výborná predajná cena (881,47 €/m2), mesto ako solventný a dôveryhodný obchodný 
partner, mesto odkúpilo 47 bytov (70%) z celkových 67 bytov, financovanie z prostriedkov ŠFRB. 

3. Dňa 19.9.2014 bola medzi mestami Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok uzatvorená Zmluva
o interkomunálnej spolupráci č.841/2014/ŽPD v oblasti zabezpečenia zneškodnenia komunálneho
odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš na skládke TKO Liptovský Hrádok – Žadovica 
na dobu určitú do 30.11.2016. Zmluva rieši likvidáciu komunálneho odpadu v meste Liptovský Mikuláš 
po ukončení nájomnej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba na prenájom pozemkov 
pod skládkou TKO.  

V roku 2012 bola pre mesto Liptovský Mikuláš spoločnosťou Denkstatt Slovensko, s.r.o. spracovaná 
„Analýza  odpadového hospodárstva“, v ktorej  boli odporúčané návrhy k zabezpečeniu potrebnej 
skládkovanej kapacity miest a obcí Liptova a v širšom regióne spojiť sa do väčšieho celku v oblasti 
riešenia odpadového hospodárstva. Súčasťou analýzy sú o.i. aj odporúčania na likvidáciu komunálneho 
odpadu plazmovou technológiou. Primátori troch miest a starosta jednej obce Liptova rokovali v máji 
2012 a vydali spoločné vyhlásenie o vhodnosti použitia splyňovania odpadu plazmovou technológiou. 
Mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi mesta 23.októbra 2014 podpísať Memorandum medzi 
koordinátorom a partnerom, spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš a mestom Liptovský 
Mikuláš za účelom zabezpečenia spolupráce na projekte „Spracovanie komunálneho odpadu Región 
Liptov s výrobou elektrickej energie a tepla“. Koordinačný orgán zložený zo zástupcov obidvoch 
partnerov bude spolupracovať pri auditoch, vonkajších a vnútorných kontrolách stavu príprav 
a realizácie úloh. Spoločnosť EKOPLAZMA podala 4.12.2014  na MŽP SR  žiadosť o vyhodnotenie 
vplyvov na životné prostredie zariadenia na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu 
plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k.u. Podtureň. 

Primátor mesta Liptovský Hrádok vypovedal  dňa 27.marca 2015 zmluvu o interkomunálnej 
spolupráci. Výpovedná doba skončila 30. septembra 2015. Mikuláš. V zmluve o interkomunálnej 
pomoci nebola v časti sankcie ošetrená možnosť predčasného ukončenia zmluvného vzťahu  
zmluvnou pokutou. Zmluvu posudzovala externá právna firma WOLF.THIESS, AUSTRIA, zastúpená 
JUDr. Ľubicou Stelzer Pálenikovou bezodplatne.  

Benefity : podpora podnikateľského subjektu EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš  v perspektívnej 
investícii do plazmového splyňovania komunálneho odpadu, ktorá v horizonte desiatok rokov 
zabezpečuje likvidáciu odpadu.   

4. Dňa 29.9.2008 bola uzatvorená zmluva č.311/2008/Práv. o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí,
o nájme a podnájme nebytových priestorov a o prevádzkovaní tepelného hospodárstva, výrobe
a distribúcii a predaji tepla a teplej vody medzi prenajímateľom v 1.rade – mestom Liptovský Mikuláš, 
prenajímateľom v 2.rade – Bytovým podnikom Liptovský Mikuláš, a.s. a nájomcami v 1.rade – Delta 
Schelf Company, s.r.o., Bratislava a nájomcom v 2.rade – Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Bratislava 
(títo nájomcovia založili 22.10.2008 obchodnú spoločnosť LMT, a.s. Liptovský Mikuláš).  

Bytový podnik na základe  nájomnej zmluvy prenajímal spoločnosti LMT,a.s. technologické zariadenia 
na výrobu tepla a prípravu TÚV. Mesto Liptovský Mikuláš prenajíma nehnuteľnosti, v ktorých sa 
nachádzajú technologické zariadenia a rozvody tepla a TÚV. Spoločnosť LMT,a.s. za nájom platí 
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prenajímateľom. Nájomné pozostáva z dvoch zložiek – dohodnutého nájomného a nájomného vo 
výške odpisov prenajatého majetku. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú  a to na 20 rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy, t.j. do 29.9.2028.  
 
  Mestské zastupiteľstvo uznesením č.43/2013 dňa 23.5.2013 schválilo : 
 
a. dodatok č.12 nájomnej zmluvy č.311/2008/Práv. z 29.9.2008 v znení dodatkov č.1 až 11 
uzatvorených medzi mestom Liptovský Mikuláš (prenajímateľ v 1.rade), Bytovým podnikom 
(prenajímateľ v 2.rade) a nájomcom v LMT,a.s. 
 
b. 20 % majetkovú účasť mesta v spoločnosti LMT, a.s. v hodnote 6 250 € formou nepeňažného vkladu 
mesta 
 
c. upísanie kmeňových akcií Spoločnosti v listinnej podobe znejúcich na meno v počte 125 kusov, 
menovitou hodnotou 50 € na jednu akciu s emisným kurzom jednej akcie 562,40 € 
 
d. že nepeňažný vklad mesta sa na plnenie emisného kurzu nových akcií započíta v peňažnej sume 
70 300 € 
 
e. akcionársku zmluvu akcionárov LMT, a.s. 
 
V uvedenom uznesení Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj hnuteľných vecí (technológie 
tepelného hospodárstva) vo vlastníctve spoločnosti Bytový podnik za kúpnu cenu 1 400 000 € bez DPH 
spoločnosti LMT, a.s. Liptovský Mikuláš. Ako vyplýva z materiálu, ktorý prerokovalo MsZ dňa 23.5.2013 
(Návrh na úpravu vzťahov s LMT, a.s. a schválenie majektovej účasti mesta v spoločnosti), tabuľky č. 4: 
Ekonomické aspekty jednotlivých krokov navrhovaného riešenia, znalecký posudok hodnoty týchto 
hnuteľných vecí bol vyčíslený vo výške 2 335 465 €  bez DPH, čo predstavuje rozdiel 935 465 €. 
 
  V  Dodatku č. 12  Nájomnej  zmluvy č. 311/2008/Práv., ktorý nadobudol účinnosť 3.6.2013, 
prenajímateľ v 2.rade (Bytový podnik) ako predávajúci,  s nájomcom (LMT, a.s.) uzatvoril Kúpnu 
zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k súboru hnuteľných vecí - technologické 
zariadenia na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Z tohto dôvodu došlo na strane prenajímateľa 
v 2.rade (Bytového podniku) a nájomcu k splynutiu vzájomných práv a povinností (záväzkov) a to 
v časti Zmluvy týkajúcej sa nájmu súboru hnuteľných vecí, ktoré boli pôvodne vo výlučnom vlastníctve 
Bytového podniku. Z dôvodu splynutia vzájomných práv a povinností na strane Bytového podniku 
a nájomcu zaniklo postavenie Bytového podniku ako účastníka zmluvy a v zmluvnom vzťahu 
založenom Zmluvou vystupuje na strane prenajímateľ výlučne mesto Liptovský Mikuláš. Kúpna cena  
za súbor hnuteľných vecí vo výške 1 680 000 € s DPH bola uhradená 17.7. a 30.7.2013 
 
   Mesto Liptovský Mikuláš a LMT, a.s. sa dohodli na zmene obsahu prílohy č.2 tak, že obsah doterajšej 
prílohy sa v Zmluve v celom rozsahu nahrádza obsahom, ktorý je uvedený v prílohe č.1 Dodatku č. 12 
ako „ Príloha č.1 – Nová príloha č.2 k Zmluve“. Jej obsahom je súpis 132 položiek nehnuteľného 
majetku, z toho 24 položiek tvoria budovy tepelného hospodárstva a 108 položiek rozvody a prípojky. 
Nájomné za predmet nájmu je určené dohodou zmluvných strán vo výške 20 000 € bez DPH za 
kalendárny rok. 
 
   V súvislosti s realizáciou uvedeného postupu boli spracované a schválené nasledovné právne 
dokumenty : 
a) Dohoda o upísaní nových akcií spoločnosti LMT, a.s. a o nepeňažnom vklade základného imania 
spoločnosti LMT 
b) Akcionárska zmluva akcionárov spoločnosti LMT, a.s. 
c) Dodatok č.5 stanov spoločnosti LMT, a.s. 
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d) Úplné znenie stanov spoločnosti LMT, a.s., v znení dodatkov č.1 až 5 
e) Kúpna zmluva na súbor hnuteľných vecí 
f)  Dodatok č. 12 ku Zmluve č. 311/2008/Práv. o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí 
     Na príprave a spracovaní týchto právnych dokumentov  spolupracovali  aj členovia dozornej rady   
     LMT, a.s.  za Bytový podnik a mesto Liptovský Mikuláš. 
 
Benefity : LMT, a.s. sa stal za kúpnu cenu 1 680 000 € s DPH majiteľom technológie výroby tepla 
a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody. Podľa Zmluvy č. 311/2008/Práv. boli očakávané príjmy 
Bytového podniku a mesta Liptovský Mikuláš z prenájmu TTZ za obdobie od 1.7.2013 do 31.12.2028  
vo výške 3 297 087,- €. Dodatkom č.12 k uvedenej zmluve uzatvorenom 3.6.2013 je nájomné za 
predmet nájmu ( budovy kotolní v ktorých je umiestnená predaná technológia na výrobu tepla a teplej 
vody ) určené dohodou zmluvných strán vo výške 20 000 € bez DPH za kalendárny rok (Dodatkom č.13 
uzatvorenom 17.7.2015 sa z dôvodu vyňatia priestoru kotolne Veľký dom služieb znížilo nájomné na 
19 457,20 € bez DPH za kalendárny rok). Mesto na tejto transakcii v predaji technológií stratilo 935 
465 €. 
 
5. Mesto Liptovský Mikuláš uzatvorilo s Tatry Mountain Resort, a.s. Demänovská dolina  dňa 30.1.2014 
Zmluvu o nájme a Zmluvu o kúpe prenajatej veci č.27/2014/Práv. Predmetom nájmu je 
Multifunkčná kultúrno-športová hala (Liptov Aréna), pozemky o výmere 16 953 m2, hnuteľné veci 
a vonkajšie úpravy.  
 
Text zmluvy a podmienky obchodnej verejnej súťaže boli schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva č.93/2013 dňa 14.11.2013 (dve predchádzajúce obchodné verejné súťaže schválené 
uzneseniami Mestského zastupiteľstva č.44/2013 a č.63/2013 boli neúspešné z dôvodu neprihlásenia 
sa žiadneho uchádzača). Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na dobu určitú a to do uplynutia 
obdobia udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, kód 
projektu 11120100667, t.j. do 30.4.2024. Výška ročného nájmu je 2.000 €. Súčasťou nájomnej zmluvy 
je i Zmluva o kúpe prenajatej veci a Kúpna zmluva v zmysle ktorej je nájomca oprávnený kúpiť predmet 
nájmu po zániku nájomnej zmluvy, ktorá je uzatvorená na dobu určitú do 30.4.2024 a to doručením 
oznámenia o uplatnení práva na kúpu prenajatej veci. V zmluve  je stanovená kúpna cena za predmet 
prevodu vo výške 670 700 €.  Časť kúpnej ceny zaplatil nájomca vo forme zábezpeky  13.1.2014 vo 
výške 650 000 €, ďalej bolo zmluvne dohodnuté, že do kúpnej ceny sa započíta aj nájomcom zaplatené 
nájomné ku dňu vzniku kúpnej zmluvy (vo výške 20 500 €  -  nájom za rok 2014 t.j. nájom za mesiace 
február - december 1 833 €,  nájom za roky 2015 – 2023 vo výške 18 000 €, nájom za rok 2024, t.j. 
nájom za  mesiac január – apríl 2024 vo výške 667 €). Zostatok kúpnej ceny vo výške 200 € uhradí 
kupujúci do 14 dní odo dňa vzniku Kúpnej zmluvy. 
   Mesto Liptovský Mikuláš a Tatry Mountian Resort, a.s. vzájomne konzultovali podmienky  obchodno 
verejnej súťaže pripravovanej mestom. Dňa  5.11.2012 boli  zástupcovi TMR, a.s. postúpené  na 
pripomienkovanie návrhy  podmienok obchodno verejnej súťaže na  dlhodobý nájom  a budúci prevod 
nehnuteľností v k.ú. Liptovská Ondrašová – Liptov Aréna.  
 
Benefity : fy Tatry Mountian resort, a.s. získa za cenu 670 700 € nehnuteľný majetok, ktorého 
zostatková cena k 31.1.2013 bola vo výške 5 956 582,02 €, z toho: budovy – 3 842 566,95 €, stavby – 
2 007 079,49 €,  prístroje a technické zariadenia, inventár, DHM a OTE  – 106 935,58 €. Tento 
nehnuteľný majetok dopĺňa využitie voľnočasových aktivít návštevníkov Aquaparku Tatralandia, 
ktorého vlastníkom je TMR, a.s. 
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Mesto v súčasnej dobe rieši niekoľko súdnych sporov z rokov 2011-14, zastupovaním ktorých poverilo 
externé právne firmy. Prehľad je uvedený v prílohe č. 2. 
 
Na základe uvedených poznatkov, skúseností, no najmä vyčíslených finančných dopadov,  i na základe 
vedených súdnych sporov, mesto využíva externé právne a špecializované služby, pričom ich 
prostredníctvom už dosiahlo   významné výsledky. Jedná sa napríklad o nasledovné služby: 

• 23 200 € - zmluva na všeobecné právne služby s firmou Hadbábna & spol s.r.o. (mesačný pau-
šál 1 400 eur) -  (širšie spektrum problematík, operatívne služby) 

• 12 000 € - spor so spoločnosťou ZIPCITY – firma Hadbábna 
     (mesto je od r. 2012 stranou žalovanou o   zaplatenie  sumy 1 291 197,90 €  s prí-   
      slušenstvom o náhradu škody  za zmarenie investičného zámeru - odstúpenie  od     
      zmluvy  ... S týmto prípadom  súvisí aj spor o určenie vlastníckeho práva a vyda- 
      nie nehnuteľnosti –  pozemku  navrhovateľkou p. Oberučovou) 

• 12 000 € - spor s firmou AKT – firma Hadbábna  
                    (mesto je stranou žalovanou o sumu 286 043,84 € + úrok  3 311,31 €) 

• 12 000 € - právne poradenstvo  – k financovaniu  rekonštrukcie Zimného štadióna 
                   (mesto získalo dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 1 500 000 €, podpísaná  
                    koncesná zmluva s JLA sa zatiaľ javí ako prekážka  k poskytnutiu dotácie) 

•   3 900 € - analýza procesu schvaľovania VZN o zmene územného plánu – JUDr. Sotolář 
                   (mesto získalo odborné právne stanovisko vo veci schvaľovania územného plánu  
                   – viď príloha č. 5) 

• 700 € mesačne/8 400 € ročne – usporiadanie pozemkov v Ploštíne – Proeco 
                   (výsledkom bude už desiatky rokov riešené a nedoriešené majetkovoprávne  
                    vysporiadanie pozemkov pod šatňami futbalového štadióna) 

• 18 000 € - poradenstvo pri príprave žiadosti o eurofondy – Ultima Ratio, s.r.o. 
                   v tom:   6 000 € za spracovanie žiadosti, 
                                12 000 € za verejné obstarávanie pre projekt: „Zníženie energetickej  
                                                náročnosti budovy mestského úradu LM“ 
                   (mesto bolo úspešné, získalo dotáciu  2 093 898,23 € na  výmenu okien  
                    a zateplenie budovy mestského úradu, realizácia je už pripravená) 

• 22 200 € - poradenstvo pri súťaži na odvoz odpadu – Lasachi, s.r.o. 
                   (výsledkom je vyriešenie spôsobu likvidácie odpadov na území mesta na 15  
                   rokov) 

• 13 000 € - preverenie správnosti postupu pri ukončení činnosti BPLM – LGP, s.r.o. 
                                  (postupy z minulých rokov, kde má mesto pochybnosti o ich správnosti,  
                                   právnej čistote procesu a nevýhodnosti pre mesto) 
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Príloha č. 1 

Prehľad platieb za právne a ostatné služby  
    
"Špeciálne služby neinvestičné":     
Príjemca platby Číslo faktúry-PP Dátum úhrady Suma v € 

JUDr. Jozef Sotolář 100169-201002012 28.01.2011 1 459,30 
JUDr. Jiří Martaus 2911-201100711 08.08.2011 6 571,86 
JUDr. Magda Poliačková 332011-71100020 31.08.2011 463,74 
JUDr. Magda Poliačková 562011-71100037 30.12.2011 231,87 

MEDZISÚČET     8 494,90 
"Poplatky právne":       
JUDr. Hamorská Viera 32011-201100278 11.04.2011 1 391,18 

MEDZISÚČET     1 391,18 
C E L K O M    R O K  2011   9 886,08 

    
"Špeciálne služby - poskyt. právne služby"     
JUDr. Magda Poliačková 282012-201200719 15.06.2012 712,80 
JUDr. Magda Poliačková 262012-201200722 15.06.2012 821,06 
JUDr. Magda Poliačková 242012-201200720 15.06.2012 900,26 
JUDr. Magda Poliačková 252012-201200721 15.06.2012 1 058,66 
JUDr. Magda Poliačková 272012-201200723 15.06.2012 979,46 
JUDr. Ivan Heger 20120057-201200567 19.06.2012 621,60 
JUDr. Ivan Heger 20120053-201200619 26.06.2012 469,80 
JUDr. Magda Poliačková 352012-201200743 15.06.2012 1 613,06 
JUDr. Peter Kohút 2012114-201200758 31.07.2012 56,91 
JUDr. Ivan Heger 20120077-201200760 02.08.2012 564,00 
JUDr. Ivan Heger 20120090-201200830 21.08.2012 564,00 
JUDr. Ivan Heger 20120105-201200897 14.09.2012 564,00 
JUDr. Magda Poliačková 492012-201201028 17.10.2012 316,80 
JUDr. Ivan Heger 20120112-201201029 18.10.2012 564,00 
JUDr. Ivan Heger 20120134-201201222 26.11.2012 564,00 
JUDr. Ivan Heger 20120144-201201350 21.08.2012 564,00 

C E L K O M    R O K  2012   10 934,41 
    

"Špeciálne služby - poskyt. právne služby"     
JUDr. Ivan Heger 20120163-201201506 17.01.2013 621,60 
JUDr. Ivan Heger 20130004-201300138 15.02.2013 564,00 
JUDr. Ivan Heger 20130022-201300228 18.03.2013 564,00 
JUDr. Ivan Heger 20130040-201300360 22.04.2013 564,00 
JUDr. Ivan Heger 20130057-201300471 22.05.2013 621,60 
JUDr. Ivan Heger 20130075-201300606 21.06.2013 668,47 
JUDr. Magda Poliačková 182013-201300719 12.07.2013 744,74 
JUDr. Magda Poliačková 172013-201300718 12.07.2013 316,80 
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JUDr. Ivan Heger 20130095-201300763 23.07.2013 1 247,30 
JUDr. Ivan Heger 20130128-201300998 23.09.2013 564,00 
JUDr. Magda Poliačková 292013-201301020 26.09.2013 316,80 
JUDr. Ivan Heger 20130144-201301140 23.10.2013 782,74 
JUDr. Ivan Heger 20130160-201301299 26.11.2013 673,37 
Ľubica Páleníková 1212013-201301505 30.12.2013 1 188,00 
JUDr. Ivan Heger 20130173-201301502 30.12.2013 673,37 

C E L K O M    R O K  2013   10 110,79 
    

"Špeciálne služby neinvestičné":     
Ľubica Páleníková 1414078-2014-00353 23.04.2014 1 188,00 
Ľubica Páleníková 1414078-2014000626 05.06.2014 588,00 
Ľubica Páleníková 1414102-201400959 19.08.2014 360,00 
Ľubica Páleníková 1414112-201400960 19.08.2014 1 200,00 
Ľubica Páleníková 1414092-201401139 24.09.2014 1 188,00 

MEDZISÚČET     4 524,00 
"Špeciálne služby - poskyt. právne služby"     
JUDr. Ivan Heger 20130189-201301553 17.01.2014 777,84 
JUDr. Magda Poliačková 12014-201400017 20.01.2014 784,34 
JUDr. Ivan Heger 2014006-201400184 24.02.2014 784,44 
JUDr. Ivan Heger 2014023-201400263 18.03.2014 732,48 
JUDr. Magda Poliačková 17014-201400385 16.04.2014 554,40 
JUDr. Ivan Heger 2014039-201400451 19.05.2014 1 035,00 
JUDr. Ivan Heger 2014051-201400589 05.06.2014 979,32 
JUDr. Ivan Heger 2014062-201400740 25.06.2014 564,00 
JUDr. Magda Poliačková 31014-201400701 30.06.2014 579,53 
JUDr. Magda Poliačková 29014-201400702 30.06.2014 633,60 
JUDr. Ivan Heger 2014072-201400740 17.07.2014 669,12 
JUDr. Ivan Heger 2013117-201400863 23.07.2014 564,00 
Fiačan & Partners 1432014-201400944 11.08.2016 696,00 
JUDr. Ivan Heger 2013117-201400863 26.08.2014 666,35 
JUDr. Magda Poliačková 362014-201401302 28.10.2014 749,28 
JUDr. Ivan Heger 2014110-201401310 28.10.2014 564,00 
JUDr. Ivan Heger 2013101-201401327 07.11.2014 564,00 
Dr. Ľubica Páleníková 1414155-201401457 26.11.2014 750,00 
Dr. Ľubica Páleníková 1414153-201401459 26.11.2014 750,00 
JUDr. Ivan Heger 2014129-201401488 01.12.2014 666,35 
JUDr. Ivan Heger 2013138-201401530 11.12.2014 666,35 
Dr. Ľubica Páleníková 1414167-201401540 11.12.2014 500,00 

MEDZISÚČET     15 230,40 
"Nájomné byty - špeciálne služby"     
Fiačan & Partners 772017-61400175 15.05.2014 816,00 
Fiačan & Partners 972014-61400214 16.06.2014 816,00 
Fiačan & Partners 1222014-61400331 16.07.2014 816,00 
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Fiačan & Partners 1462014-61400356 11.08.2014 816,00 
Fiačan & Partners 1592014-61400403 10.09.2014 816,00 
Fiačan & Partners 1832014-61400436 13.10.2014 816,00 
Fiačan & Partners 2102014-61400530 14.11.2014 816,00 
Fiačan & Partners 2412014-61400577 10.12.2014 816,00 

MEDZISÚČET     6 528,00 
C E L K O M    R O K  2014   26 282,40 

    
"Nájomné byty - špeciálne služby"     
Fiačan & Partners 12015-61400694 13.01.2015 816,00 
Fiačan & Partners 132015-61500062 11.02.2015 816,00 
Fiačan & Partners 382015-61500105 13.03.2015 816,00 
Fiačan & Partners 582015-61500169 13.04.2015 816,00 
Fiačan & Partners 832015-61500212 12.05.2015 816,00 
Fiačan & Partners 1142015-61500248 12.06.2015 816,00 
Fiačan & Partners 1382015-61500288 13.07.2015 816,00 
Fiačan & Partners 1572015-61500419 11.08.2015 816,00 
Fiačan & Partners 1812015-61500459 14.09.2015 816,00 
Fiačan & Partners 2102015-61500478 14.10.2015 816,00 
Fiačan & Partners 2412015-61500528 10.11.2015 816,00 
Fiačan & Partners 2672015-61500625 16.12.2015 816,00 

MEDZISÚČET     9 792,00 
"Špeciálne služby - poskyt. právne služby"     
HADBÁBNA & spol. 412015-201500302 16.03.2015 1 328,34 
HADBÁBNA & spol. 60215-201500421 15.04.2015 1 368,00 
HADBÁBNA & spol. 842015-201500577 18.05.2015 1 368,00 
Bizoň & Partners 20151044-201500602 10.06.2015 1 165,66 
JUDr. Jana Čončolová 4812015-2015005951 11.06.2015 1 005,96 
HADBÁBNA & spol. 1022015-+201500718 12.06.2015 1 368,00 
HADBÁBNA & spol. 1152015-201500885 15.07.2015 1 368,00 
HADBÁBNA & spol. 1402015-201500988 13.08.2015 1 368,00 
HADBÁBNA & spol. 1582015-201501135 16.09.2015 1 368,00 
HADBÁBNA & spol. 182015-201501275 14.10.2015 1 368,00 
JUDr. Jozef Sotolář 2015003-201501354 21.10.2015 3 930,00 
Bizoň & Partners 20151070-2010501376 22.10.2015 3 150,00 
HADBÁBNA & spol. 1952015-201501464 12.11.2015 1 368,00 
HADBÁBNA & spol. 2112015-201501649 14.12.2015 1 368,00 

MEDZISÚČET     22 891,96 
C E L K O M    R O K  2015   32 683,96 

    
"Nájomné byty - špeciálne služby"     
Fiačan & Partners 12016-61500731 20.01.2016 816,00 
Fiačan & Partners 30216-61600051 12.02.2016 816,00 
Fiačan & Partners 602016-61600130 22.03.2016 816,00 
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Fiačan & Partners 862016-61600185 13.04.2016 816,00 
Fiačan & Partners 1092016-61600243 12.05.2016 816,00 
Fiačan & Partners 1372016-61600297 09.06.2016 816,00 

MEDZISÚČET     4 896,00 
"Špeciálne služby - poskyt. právne služby"     
HADBÁBNA & spol. 822016-201501812 18.01.2016 1 368,00 
PROECO s.r.o. 160008-201600085 11.02.2016 700,00 
HADBÁBNA & spol. 262016-201600084 15.02.2016 1 368,00 
Bizoň & Partners 2161017-201600171 29.02.2016 120,00 
PROECO s.r.o. 160013-201600227 11.03.2016 700,00 
HADBÁBNA & spol. 472016-201600248 11.03.2016 1 368,00 
HADBÁBNA & spol. 682016-201600423 14.04.2016 1 368,00 
PROECO s.r.o. 160022-201600426 14.04.2016 700,00 
HADBÁBNA & spol. 862016-201600556 10.05.2016 1 140,00 
HADBÁBNA & spol. 832016-201600557 12.05.2016 1 368,00 
PROECO s.r.o. 160032-201600595 19.05.2016 700,00 
HADBÁBNA & spol. 1062016-201600725 10.06.2016 1 368,00 
PROECO s.r.o. 160037-201600742 10.06.2016 700,00 

MEDZISÚČET     12 968,00 
C E L K O M    R O K  2016   17 864,00 

    
Rekapitulácia platieb za právne služby:   
C E L K O M    R O K  2011   9 886,08 
C E L K O M    R O K  2012   10 934,41 
C E L K O M    R O K  2013   10 110,79 
C E L K O M    R O K  2014   26 282,40 
C E L K O M    R O K  2015   32 683,96 
C E L K O M    R O K  2016   17 864,00 

 

PREHĽAD PRÁVNYCH A OSTATNÝCH ŠPECIÁLNYCH SLUŽIEB CELKOM 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Špeciálne služby neinves-
tičné 8 494,90     4 524,00     
Poplatky právne 1 391,18           
Špeciálne služby - poskyto-
vané právne služby   10 934,41 10 110,70 15 230,40 22 891,96 12 968,00 
Nájomné byty-špeciálne 
služby právne       6 528,00 9 792,00 4 896,00 
Štúdie, expertízy, posudky 8 777,12 21 334,85 29 690,87 15 998,03 8 904,23 14 313,93 

Špeciálne služby - verejné 
obstarávanie         23 041,20 10 473,60 

C E L K O M  18 663,20 32 269,26 39 801,57 42 280,43 64 629,39 42 651,53 
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                                                                                                                             Príloha č. 3 
Informatívna správa o činnosti právneho odboru mesta Liptovský Mikuláš: 
 
Prioritou odboru je v prvom rade k spokojnosti vybavovať a riešiť občanov tohto mesta t.j. ich 
„podané žiadosti“, ktorých je v súčasnosti na odbore evidovaných v počte 207.  
Druhá priorita - právny odbor ako jediný na úrade pravidelne každý mesiac pripravuje a 
predkladá  materiály pre rokovania komisií, MsR a MsZ, následne na to vypracúva zmluvy na 
základe prijatých uznesení MsZ (ide o rozsiahly a časovo náročný materiál spracovaný na 
desiatky strán).  
V roku 2015 odbor právny vyhotovil v rámci odboru 112 zmlúv a k 30.06.2016 to je 76 zmlúv.  
Okrem podaných žiadostí a príprave podkladov pre MsZ, odbor právny vypracúva zmluvy 
(kúpne, zámenné, nájomné, o vecných bremenách, o predkupnom práve, budúce zmluvy, 
dohody, atď ...), podnety, vypracúva dokumenty mesta, smernice a ich zmeny, dokumenty 
organizácií mesta, spolupracuje s ostatnými odbormi MsÚ resp. organizáciami mesta 
(vykonáva kontrolu písomností, zmlúv – v priemere 90 - 110 mesačne, VZN, podávanie 
právnych rád, informácií...), zastupuje mesto na základe poverenia v súdnych konaniach. 
 
1/ 
Odbor právny vykonáva ďalej nasledovné činnosti: 

 

• Oddelenie právnych služieb pracuje „okrem vybavovania žiadostí od občanov“ aj na 
týchto činnostiach:  

 

– obchodné verejné súťaže, 
– správne konania vo veciach priestupkov (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov  a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb v znení neskorších predpisov; zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov), 

– riešenie resp. posudzovanie petícií a sťažností, 
– vybavovanie žiadostí o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v platnom znení, 

– zastupuje mesto  ako opatrovníka na súde, 
– exekučné konania, 
– vedie zoznam pohľadávok mesta,  
– pre odbor finančný „spracúva platby“ vymožených pohľadávok mesta v module banka 

a exekúcie (t.j. vyžiadanie zoznamu úhrad od exekútora, „nahodenie“ platieb do 
systému, spárovanie, vyrovnanie, v prípade starších vymožených pohľadávok 
vyžiadanie vyúčtovania vymoženej pohľadávky a vyhotovenie predpisu pohľadávky), 

– príprava podkladov a vyhotovenie platobných rozkazov na súd za neuhradené 
faktúry,  

– povinné zverejňovanie zámerov mesta Liptovský Mikuláš (predaj/nájom) v regionálnej 
tlači (MY Liptov, ECHO NOVINY, internetové portály) a v celoslovenskej tlači 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

– výber hotovosti z pokladne (úhrada správneho poplatku z návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností, úhrada za vyjadrenie existencie inžinierskych sietí jednotlivým 
správcom), vyúčtovanie preddavkov z pokladne, 

– vyhotovenie objednávok (znalecké posudky, geometrické plány), platobných 
poukazov (na základe zmluvy), platobných poukazov k faktúre, podnet na prípravu 
návrhu na zmenu rozpočtu (presun finančných prostriedkov v rámci nášho programu) 
predpis pohľadávky, predpis záväzku, kontrola úhrad v zmysle uzatvorených zmlúv 
na základe mesačných výpisov spracovaných oddelením rozpočtu, účtovníctva a 
majetku, protokol o zaradení/vyradení pozemkov do/z majetku mesta (podľa geom. 
plánov, v zmysle zmluvy, na základe protokolu), spracovanie monitorovacej správy za 
program 03. 1, spracovanie návrhu rozpočtu na jednotlivých položkách kde je 
gestorom odbor právny,  
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– v zmysle Zásad predkladania materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva 
spracovanie správ do MsR, MsZ a po schválení v MsZ, 

– sledovanie úhrad v zmysle platných zmlúv, plnenie zo zmlúv, vyúčtovanie úrokov 
z omeškania, výzvy na úhradu nedoplatkov,  

– práca v ASU (administratívny systém úradu), 
– inventarizácia pozemkov vo vlastníctve mesta, 
– archív odboru právneho. 

 
• Oddelenie majetkovo-právne pracuje „okrem vybavovania žiadostí od občanov“ aj na 

príprave nasledovných projektov, s cieľom zabezpečiť podklady pre majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov a následne vypracovať zmluvy: 

 

– Realizácia stavby „Miestna komunikácia ul. Pišútova - Dom služieb"  
– Realizácia stavby „Protipovodňové opatrenie Ploštín“  
– Realizácia stavby „nová komunikácia a chodník za galériou“  
– Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod „futbalovým ihriskom“ v k.ú. Liptovská 

Ondrašová + nadobudnutie „stavby ihriska“ do majetku mesta 
– Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou „Kultúrny dom“ v k.ú. Liptovská 

Ondrašová 
– Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod „Materskou školou“ na ul. Kláštorná 

v k.ú. Okoličné + zápis stavby na list vlastníctva 
– „Cyklochodník - Cesta okolo Tatier - II. etapa“ (komplikované rokovania so 

zástupcami Pozemkového spoločenstva Komposesorát Ondrašová; zdĺhavý proces 
schvaľovania Zmluvy o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho 
majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka na korune hrádze 
Váhu so Slovenským vodohospodárskym podnikom) 

– Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami kotolní na území 
mesta   

– Majetkovoprávneho usporiadania pozemku v k.ú. Liptovská Ondrašová pre 
oddychovú zónu v spolupráci s Ústavom hydrológie Slovenskej akadémie vied 

– Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod bytovými domami na území mesta   
– Mestské cyklotrasy a revitalizácia vnútrobloku na Nábreží Dr. Aurela Stodolu 
– Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš (ul. Štefánikova, ul. Hodžova, 

ul. Kukučínova, ul. Bernolákova, trasu poza Dom služieb – cez Rohonciho záhradu, 
ul. 1. mája, ul. Stodolova do parku M.R. Martákovek až ku pekárňam Včela, ul. 
Alexyho obe strany ulice) 

– Cyklistická cestička Liptovský Mikuláš – Okoličné – Závažná Poruba 
– Realizácia „lesoparku“ k pamätníku na Háj Nicovô - zisťovanie vlastníckych vzťahov  
– Rekonštrukcia cesty „ulica Do malého poľa" v k.ú. Ploštín  
– stavebné úpravy „Rekonštrukcia a modernizácia ul. Okružná“ v k.ú. Palúdzka 
– Areál Základnej školy M. R. Martákovej – dosporiadanie pozemku v areáli školy  
– „pamätník slovenského národa“ v k.ú. Liptovská Ondrašová (pozemok pod 

pamätníkom) 
– Stavebné úpravy „Požiarna zbrojnica“  v k.ú. Bodice  
– „Cintorín pod Jablonkou“ k.ú. Palúdzka  
– Rekonštrukcia cesty „spojnica Iľanovo – Ploštín“  
– Rekonštrukcia cesty „ulica Pod Ohrady“ v k.ú. Iľanovo  
– Rekonštrukcia „cintorína - rozšírenie + pozemky okolo cintorína“ v k.ú. Okoličné   
– Park Matyašovského v k.ú Okoličné 
– „Cyklochodník Podbreziny – Vitálišovce“  
– Spracovanie prehľadu dubiózneho majetku mesta vo všetkých katastrálnych 

územiach (Benice, Bodice, Demänová, Iľanovo, Liptovská Ondrašová, Liptovský 
Mikuláš, Okoličné,  Palúdzka,  Ploštín, Ráztoky, Svätý Štefan) 

– Nadobudnutie objektu „psychiatrie“ do majetku mesta v areáli nemocnice formou 
zámeny so ŽSK 
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– Zápis národných kultúrnych pamiatok do listov vlastníctva 
– Príprava ponúk na predaj nebytových priestorov na ul. 1 mája vlastníkom bytov 

(pozn.: ide 98 vlastníkov, ktorých bolo potrebné nahodiť z listu vlastníctva do tabuľky, 
následne nahodiť do hromadnej pošty a poslať). 

 
 
2/     
Novelou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení po 1.7.2009 a po 
1.1.2011 nastali pre mestá a obce nové pravidlá pri nakladaní s majetkom mesta. Novými 
pravidlami v zmysle tohto zákona musí právny odbor vykonávať navyše úkony, ktoré predtým 
nevykonával, a to:  

- pri priamom predaji „zverejňuje zámer“ predať svoj majetok a jeho spôsob najmenej na 
15 dní na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači, 
a čaká na doručenie cenových ponúk záujemcov. V danom prípade ide o dvojfázové 
schvaľovanie prevodu v mestskom zastupiteľstve. Najskôr sa schvaľuje zámer 
a spôsob prevodu a po doručení cenových ponúk sa schvaľuje odpredaj v prospech  
konkrétneho kupujúceho; 

- novelou zákona pri prevode majetku pribudol nový pojem „prevod majetku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa“. Osobitný zreteľ musí byť v uznesení mestského 
zastupiteľstva „zdôvodnený“ a „zámer“ previesť majetok týmto spôsobom je mesto 
povinné zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a internetovej stránke. 

Tieto pravidlá je právny odbor povinný uplatniť aj pri prenechaní majetku mesta do nájmu. 
Ide tak o časovo a administratívne zložitý proces pri nakladaní s majetkom mesta. Pred 
novelou zákona nebolo potrebné, aby právny odbor prevod/nájom zverejňoval, pojem 
„osobitný zreteľ“ neexistoval, takže materiály predkladané mestskému zastupiteľstvu v tom 
čase v porovnaní so súčasnými materiálmi sa nedajú porovnať (pozn.: pôvodný materiál 
napr. na prevod pozemku bol spracovaný na tri riadky, pričom obsahoval meno kupujúceho, 
parcelné číslo, katastrálne územie a kúpnu cenu - odporúčame porovnať súčasný materiál 
predkladaný mestskému zastupiteľstvu a pôvodný materiál). Počet zamestnancov právneho 
odboru sa však nezmenil, ale právnych a administratívnych úkonov odboru pribudlo.   
 
3/ 
Právnemu odboru pribudlo aj to, že každý prevod/nájmom/vecné bremeno musí byť skúmaný 
z hľadiska pravidiel štátnej pomoci v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci 
v platnom znení a súvisiacou legislatívou Európskej únie. Právny odbor vykonáva testy 
štátnej pomoci a po vyhodnotení kritérií pre poskytnutie štátnej pomoci ak ide o štátnu 
pomoc, toto oznamuje Ministerstvu financií SR. 
 
4/ 
Majetkovo-právne oddelenie sa neustále zaoberá aj problematikou tzv. „ROEP“ (register 
obnovenej evidencie pozemkov). Ide o usporiadanie pozemkového vlastníctva v zmysle 
zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 
v znení neskorších zmien a doplnkov. Okresný úrad Liptovský Mikuláš - katastrálny odbor, 
ako príslušný správny orgán, spolu s mestom riešia v súvislosti s ukončeným konaním 
ROEP v jednotlivých katastrálnych územiach  nedostatky a chyby pri vyhotovení ROEP, 
spôsobené spracovateľom ROEP (geodetické kancelárie). Výsledkom týchto konaní je, že 
správny orgán vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie námietke a rozhodne o „zmene údajov 
schváleného a zapísaného registra ROEP na liste vlastníctva“.  
V súvislosti s ROEP majetkovo-právne oddelenie rieši aj zápisy vlastníckeho práva 
vyznačené v operáte katastra nehnuteľností v listoch vlastníctva ako „duplicitné vlastníctvo“. 
Duplicitné vlastníctvo znamená, že na liste vlastníctva je zapísaný vlastník: mesto v podiele 
1/1-ina a zároveň fyzická osoba: v podiele 1/1-ina. Spôsobené je to tým, že v minulosti Čsl. 
štát vykupoval resp. vyvlastňoval pozemky od pôvodných vlastníkov, nezabezpečil však 
vyznačenie zmien vlastníckych vzťahov do listu vlastníctva, a tým nastala situácia, že listiny 
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dokazujúce zmenu vlastníctva nikdy neboli predmetom zápisu do evidencii nehnuteľností 
resp. katastra nehnuteľností. Majetkovo-právne oddelenie v rámci konania ROEP predložilo 
katastrálnemu odboru takéto právne listiny na zápis pozemkov do operátu katastra 
nehnuteľností v prospech mesta. Vzhľadom na značný časový odstup však došlo k ich 
následnému dedeniu, a teda aj napriek právnej listine - pôvodnej kúpnej zmluve resp. 
vyvlastňovaciemu rozhodnutiu - nemôžeme na katastri nehnuteľností dosiahnuť zmenu 
zápisu vlastníckeho práva, a sme odkázaní na zdĺhavé konanie, ktoré spočíva v uzatvorení 
Dohôd o uznaní kúpnej zmluvy alebo vyvlastňovacieho rozhodnutia s dedičmi, resp. konaní 
na súde o určenie vlastníctva. Súčasných dedičov je potrebné presviedčať, že aj napriek 
tomu, že majú právoplatné dedičské rozhodnutie, mesto disponuje s kúpnymi zmluvami 
a vyvlastňovacími rozhodnutiami z minulosti, na základe ktorých bývalý Čsl. štát nadobudol 
nehnuteľnosti do svojho vlastníctva od pôvodných vlastníkov. Právne listiny dokazujúce 
zmeny vlastníctva sa týkajú hlavne výkupov nehnuteľností na hromadnú bytovú výstavbu 
sídlisk na území mesta alebo výkupov pod školskými zariadeniami, komunikáciami, 
kultúrnymi a sociálnymi zariadeniami.  
 
5/ 
Úkony potrebné pri vyhotovení napr. „kúpnej zmluvy“ spracovanej právnym odborom  
 
Toto je postup vybavenia žiadosti občana vo veci odkúpenia pozemku vo vlastníctve mesta: 

- založenie spisového obalu a spisového čísla, 
- vyhotovenie aktuálnej snímky z katastrálnej mapy so širším záberom danej lokality, 
- preverenie aktuálneho výpisu z listu vlastníctva mesta (či vôbec ide o majetok mesta, 

či je pozemok majetkovoprávne usporiadaný v prospech mesta) a listu vlastníctva 
žiadateľa, ktorý požaduje odkúpenie, 

- preverenie vecných práv v listoch vlastníctva, 
- vyžiadanie odborných stanovísk jednotlivých odborov a oddelení mesta z hľadiska 

územného plánu, dopravného, verejného priestranstva, životného prostredia 
spojených s obhliadkou v teréne, 

- žiadosť prerokovať vo vedení mesta,  
- žiadosť prerokovať v komisii územného rozvoja, v komisii dopravy resp. životného 

prostredia pri mestskom zastupiteľstve, 
- písomné vyžiadanie od jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vyjadrenie k 

existencii sietí, 
- v prípade odporučenia komisií, že „pozemok vo vlastníctve mesta je možné 

odpredať“ : písomne zaslať žiadateľovi odborné stanoviská jednotlivých komisií vo 
veci predaja pozemku a vyzvať žiadateľa o predloženie geometrického plánu a 
znaleckého posudku k prevodu, 

- fyzická obhliadka pozemku s geodetom a prevzatie vlastníckych hraníc pozemku, 
- skúmanie, či nejde o poskytnutie štátnej pomoci, 
- zabezpečenie vyplnenia jednotlivých tlačív (súhlas so spracovaním osobných 

údajov, čestné vyhlásenie či má žiadateľ osobitný vzťah k mestu v zmysle zákona o 
majetku obcí, či je podnikateľom v zmysle zákona o štátnej pomoci),  

- zistenie zostatkových hodnôt prevádzaných nehnuteľností vedených v účtovníctve 
mesta, 

- spracovať „návrh prevodu“ s grafickými prílohami pre členov komisie finančnej 
a majetkovoprávnej a žiadosť prerokovať v komisii, 

- po prerokovaní a odporučení prevodu finančnou a majetkovoprávnou komisiou – 
zverejniť odpredaj na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta (osobitný 
zreteľ), 

- spracovať „návrh prevodu“ s grafickými prílohami na prerokovanie do MR 
s dopracovaním prípadných pripomienok finančnou komisiou, 

- spracovať „návrh prevodu“ s grafickými prílohami na prerokovanie do MsZ 
s dopracovaním prípadných pripomienok MR, 
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- na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vyhotoviť kúpnu zmluvu s návrhom 
na vklad do katastra nehnuteľností a zmluvu odoslať na pripomienkovanie strane 
kupujúcej,  

- zabezpečiť podpísanie zmluvy zmluvnými stranami,  
- vyhotoviť „predpis pohľadávky“ pre oddelenie rozpočtu, účtovníctva a majetku, 
- zabezpečiť zverejnenie zmluvy, 
- po preverení si úhrady kúpnej ceny na oddelení rozpočtu, účtovníctva a majetku, 

zaniesť zmluvu na vkladové konanie na Okresný úrad Liptovský Mikuláš - katastrálny 
odbor, 

- po obdržaní právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti z katastra nehnuteľností, toto rozhodnutie zaevidovať do internej 
evidencie právneho odboru, rozhodnutie odovzdať na oddelenie interných služieb a 
na oddelenie rozpočtu, účtovníctva a majetku (fotenie právnych dokumentov), 

- vyhotoviť „protokol“ o zaradení/vyradení prevádzaného pozemku do/z užívania pre 
potreby finančného odboru,  

- uzatvorenie spisu. 
  
6/ 
Pre porovnanie: 
Mesto Martin zamestnáva na právnom odbore 20 ľudí, pri počte obyvateľov 56 526. 
Mesto Piešťany zamestnáva na právnom odbore 17 ľudí, pri počte obyvateľov 28 047. 
Mesto Zvolen zamestnáva na právnom odbore 15 ľudí, pri počte obyvateľov 43 100. 
Bratislava - Staré Mesto zamestnáva na právnom odbore 12 ľudí, pri počte obyvateľov 38 823. 
 
 
Spracovateľ:  Mgr. Iľanovká, Ing. Todáková 
                     dňa 30.6.2016 
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WBORNE PRA VNE STANi 

vo veci: 

Odborná právna analýza - posúdenie postupu orgánov niesta 
Liptovský Mikuláš vo veci schvaťovania územného plánu -
závazná a snierná časť, najma poklať ide o postup - hlasovanie 
pri schvalovaní VZN 

Boc. . Jozef Sotolář, PhD.» advokát^ 

i'aŽEá írieůR č-1 
040 01 KoSíoa 

421-55-622 79 17 

U P O Z O R N Ě N Í M :  
Celý tento právny dokument\ jeho obsah, forma a to vrátane grafickéj úpravy, připadne 

příloh je chráněný autorským právom. Jeho akékoVvek upravovanie, koplrovanie, zverejňovanie 
aakékoťvek šlrenie (reprochikovanie, zapožičanie, darovanie, prenajatie a pod.), veřejné 
prevádzkovanie a překlady bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie nie je 
povolené, 

Obsah tohto dokumentu nie je právně závazný (k závazným výkladom je oprávněný výlučné 
příslušný súd). Advokátska kancelária nezaručuje istotu úspěchu vpripadnom spore, ktoreho 
predmetoiň by boli skutočnosti a závěry uvedené v tomto právnom dokumente, 

i Je zakázané použitie tohto odborného právneho dokumentu neoprávněnými osobami. 
K akémúíyol'vek komerčnému použitiu avyužitiu je potřebné písomné povolenie a sáh las 
advokátskej kancelárie. 

I 
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I)oc. JUDr. Jozef Soiolár, PhD. 
advokát 

zapisaný v zozname_ advokátov vedenom 

tel,/zázii.. 055/622 79 17 
tel/fax .055/622 79 16 

ABVOKÁTSKA KANC1LÁMA 
040 01 Kosíce, Tužná írieda c. í 

Slovenskou advokátskou komorou pod c Oj 83 

E-rnail: sotolar@soíolaj.sk 

V Košiciach dňa 10. 10. 2015 

Mesio 

do růkprimátora 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Ve c : Odborné právně stanovisko 
Na základe Ztoluvy o poskytovaní právnyoh služíeb som preštudoval príslušnú právnu 

úpravu a Íiíeratáru, a podávám vo veci toto 

o d b o r n é  p r á v n ě  s t a n o v i s k o :  

JPredmeí 
Predmetom tohto stanoviska je právny rozbor veci - - posúdenie postupu orgánov 

města Liptovslcý Milvuláš vo veci schval!ováni a územného plánu - závazná a směrná časť, 
najmá poláal' ide o postup — hlasovanie pri schvalovaní VZN: 

aJ vo vztahu Icsplneniu zákonných podmienok procesu schvaťovania územného plánu 
alco komplexného materiálu (forma a spósob) 
b/ právně konanie města Liptovslcý Miladáš a posúdenie postupu útvarov města 

*' d právně posúdenie vybavenia podnetov klienta Olxresnou prokuraturou Liptovský 
Mikuláš listom zo dňa 07 04 2015 č. Pd 27/15/5505-6 a Krajskou prokuraturou 
Žilina listom zo dňa 23. 06. 2015 č. Kd 88/15/5500-4 v kontexte dotknutého uznesenia 
a všeobecne závazného nariadenia a to spoukazom na proces ich schvaTovania 
a hlasovania o nich na rokovaní městského zastupitelstva 
d/ odpomčeme pre klienta, ako vpredmetnej veci ďaíej postupovat' a to aj vo vztahu 
ku.prokurature 
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Skutkový stav 

Město Liptovský Mikuláš schválilo územný pián města vrolcu 2010 na rokovaní 
městského zastupitelstva a to talc, že osobitne schvalovalo samotný územný plán (uznesením) 
a následné bola samostatné schvalovaná závazná časť územného plánu formou všeobecne 
závazného nariadenia (viď zápisnicu z rolcovania zo dna 16 12. 2010.). 

Tento stav trval až do roku 2013, keď na rokovanie městského zastupitelstva bol 
předložený materiál - Správa pre zasadnutie městského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši 
dna 19. 12. 2013, kde sa uvádza, že materiál obsahuje návih uznesema a návrh VZN atiež 
vyhodnotenie pnpomienkového lconania lc návrhu ÚPN O LM ZaD 02, dóvodovú správu, 
stanovisko Obvodného úřadu Žilina a stanovisko lcomisie. Talctiež je z obsahu zápisnice 
a samotného materiálu zřejmé, že boh pripomienlcy lc návrhu VZN (viď strana 35 zápisnice -
lcmateriálom neboli připojené žiadne informácie o vyhodnotení pripomienkového 
lconania k návrhu VZN. 

K tomu bol připojený návrh na uznesenie lc tomuto bodu, kde mestslcé 
zastupitelstvo 

- v časti I: konstatuje .... 
- v časti II: berie na vedomie 
- v časti III.: schvaluje 

1 / „Územný plán města Liptovský Mikuláš - Změny a doplňky č. 2" so 
zapracováním pripomienolc 
2 / jeho smernú časť 
3./ vyhláseme záváznej časti návrhu „Územný plán města Liptovský Mikuláš -
Změny a doplňky č. 2" všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš 

- v časti IV: ukládá 
O tomto návrhu sa hlasovalo tak, že (strana 35 a 36 zápisnice) 

časť I. - schválená (opakovaným hlasováním) 
' časť II. - bez změny - návrh schválený 
bod m/1 - bez změny - návrh schválený 
hod m/2 - bez změny - návrh schválený 
bod III/3 - bez změny - návrh schválený 
bod m/4 - bez změny - návrh schválený 

Z připojeného návrhu VZN bez čísla /2013/VZN - závazná časť Územného plánu 
města Liptovský Mikuláš - Změny a doplňky č. 2 vyplývá, že návrh bol vyvesený dna 04. 
09. 2013 a zvesený diia 19. 09. 2013 - objektivně ešte pred rokováním městského 
zastupitelstva. 

Zo zápisnice z rolcovania Městského zastupitelstva v Liptovslcom Mikuláši zo dňa 19. 
09. 2013 (zápismca č. 10/2013 riadne overená overovatelmi zápisnice) je zřejmé, že v rámci 
programu sa alco bod 13 uvádza „Územný plán města Liptovský Mikuláš - Změny a doplňky 
č 2". V rámci tobto bodu potom předkladatel (mg. arch. Bachtílcová) informoval o změnách 
v územnom pláne a tiež o vyhodnotení pripomienkového lconania lc návrhu zmien územného 
plánu - z textu je nepochybné, že išío o pripomienkové konáme k návrhu územného 
plánu (nie VZN) a toto bolo ukončené 31. 07. 2013 čiastočným vyhovením námietlcam, 
stým, že tie letoré neboli akceptované sú přílohou materiálu na rokovanie městského 
zastupitelstva. 

28



Štatát města Liptovský Mikuláš obsahuje specifická, úpravu všeobecne závazných 
nariadení v £1. 6. V sídade s právnou úpravou obecného zriadenia sa uvádza, že návrh 
nariadenia zveřejní město na úradnej tabuh v meste najmenej 15 dní pred rokováním 
zastupitelstva aaj na intemetovej straníte města (ods. 3), pričom dňom vyvesenía začína 
plynúť lehota na prípomíenky lc návilm nariadenia (ods 4). 

Z Rolcovacieho poriadku Městského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši 
účinného od 09 03, 2012 v znění nesltorších zrníen (t j, v čase ktoré je predmetom sltúmania) 
vyplývá, že podfa časti HI. (cl. 8 - 10) sa osobitným spósobom postupuje pri přijímaní 
a schvalovaní uznesení městského zastupitel'stva- apn všeobecne závazných nariadeniach, 
Z £1 5 ods 4 potom plyníe, že ale má byť predmetom rolcovania městského zastupitelstva 
prerolcovanie a schválenie nariadenia, mestslcá rada předloží městskému zastupitelstvu návrh 
jeho úplného znenia, vrátane dopadov na situáciu v meste aosobitae odovodneného 
stanovema účinnosti nariadenia 

trávná úprava a právny rozbor 

Ústava Slovenský republiky; 
Podl'a £1. 13 ods. 3 ústavy, „Zákonné obmedzenie základných práv a slobód rnusia 

platiť rovnako pre všetlcy případy, ktoré spíflajú ustanovené podmienlcy," (vyjadřuje pravidlo, 
že rovnaké obmedzenia sa vzťahujú len na případy, ktoré spíňajú rovnalco stanovené 
podmienlcy). 

PodPa či. 13 ods. 4 ústavy: „Pri obmedzovauí základných práv a slobod sa musí dbať 
na ich podstatu a ztnysel, Talcéto obmedzenia sa móžn použiť len na ustanovený ciel'." 

Zák. SNR č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov; 
§6 

Všeobecne závazné nariadenia obce 
(1) Obec móže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie 

nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákontni, zálcomni a 
medzinárodnými zmluvami, s lctorými vyslovila súhlas Národná lada Slovenskej republiky a 
ktoré bolí ratifikované a vyhlášené spósobom ustanoveným zálconom. 

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, móže vydávať nariadenie len 
na základe splnomocnenía zálconom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore 
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zálconmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli 
ratifikované a vyhlášené spósobom ustanoveným zálconom, so zálconmi, s nariadeniami vlády, 
so všeobecne závaznými predpismi mimsterstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy. 

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rolcovať obecné zastupitelstvo, zveřejní obec jeho 
vyvesením na úrachiej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokováním obecného zastupitelstva 
o návrhu nariadenia, Návrh nariadenia sa zveřejní aj na intemetovej adrese obce v tej istej 
lehote, ale jumá obec zriadenú, alebo iným spósobom v obci obvyklým. 

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia zacína plynúť najmenej desaťdňová lehota, 
počas lctorej móžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienlcu lc návrhu nariadenia 
•ť' písomnej formě, elektronicky alebo ústné do zápisnice na obecnom úřade Pripomienlcou 
možno v určenej lehote navrhmiť nový text alebo odponičiť úpravu textu, a to doplneme, 
szmenu, vypustenie alebo spresneme póvoduého textil, Z pripomienlty musí byť zřejmé, lcto ju 
predldadá, Na ostatné podněty nemusí navrhovatel' nariadenia prihliadať, a to najma vtedy, ale 
nie sú zdóvodnené. 
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(6) Vyhodnotenie pripomienok uslcutoční navrhovatel' nariadenia s příslušnou 
kolilisiou, ak je ziiadená Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah piipomienky, údaje o lom, 
lcto předložil pnpomienltu, lclorým pripomienlcam sa vyhovělo alebo nevyhovělo a z akých 
dóvodov. 

§12 
Rokovanie obecného zastupitelstva 

(7) Obecné zastupiterstvo rokuje vždy v zbore Spósobilé rokovať a uznášať sa je 
vtedy, ale je přítomná nadpolovičná váčšina všeťkých poslancov. Na prijatie uznesenia 
obecného zastupiteFstva je potřebný súhlas nadpolovičnej váčšmy přítomných poslancov; na 
prijatie nariadenia je potřebný súhlas trojpatinovej váčšiny přítomných poslancov 

(11) Naiiadenie a uznesenxe obecného zastupiteFstva podpisuje starosta najneskór do 
10 dní od ich schválenia obecným zastuprterstvom. 

Zák, č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění 
neskorsích předpisoví 

§ 1  
(1) Úzexnným plánováním sa sústavne a komplexně rieši priestorové usporiadanie a 

fiinlcčné využívanie úzernia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa věcná a časová koorchnácia 
činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty 
územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržatel'ného rozvoj a 1) 

§11 
Územný plán obce 

(1) Územný plán obce sa spracúva pre územie jednej obce alebo pre územie dvoch 
alebo viacerých obcí. 

(2) Mestá a obce s viac alco 2 000 obyvatelům sú povinné mať úzernnýplán obce. 

§13 
Závazná časť a směrná časť územnoplánovacej dokumentácie 

(1) Územnoplánovacia dokumentácia sa člení na záváznťi časť a na směrná časť, 
(2) Schvaťujúci orgán určí závaznú časť a smernú časť územnoplánovacej 

dokumentácie. V záváznej časti vždy určí verejnoprospešné stavby a chráněné časti krajiny. 

§ 2 6  
(3) Územné plány obcí a zón schvaFuje obec. 

OBDIEL 6 
ZÁVAZNOST ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 

§27 
(3) Obec schvaFuje územnoplánovaciu dolcumentáciu a jej závazné časti vyhlašuje 

všeobecne závazným naxiadením 
(4) Obec zveřejní závazné časti územnoplánovacej dokumentácie 

a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, alco aj mým v mieste obvyklým 
spósobom, 
b) doručením doťlcuutým orgánom 

(6) Schválená územnoplánovacia dokmnentácia je v určenom rozsahu závazným alebo 
směrným podkladom na vypracovanie a schvaFovanie ďalšej územnoplánovacej 
dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb. 
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Úvodně a všeobecné východiska: 

Obec - v našorn prípacle město Liptovský Mikuláš - v rámci rozhodovacích procesov 
vystupuje nie v postavení subjektu súkromného práva ale v postavení subjektu veřejného 
práva - ako privilegovaná právnická osoba, ktorá musí v rámci svojich postupov 
a rozhodovacej činnosti dósledne rešpektovať platná právnu úpravu To sa týlca jednak 
postupov ale aj podmienok na realizáciu určitých úkonov Východiskom sa stává v tomto 
kontexte ako základný dokument Odporáčanie CM/Rec(2007) Výboru ministrov Rady 
Burópy z 20 júna 2007 o dobrej verejnej správě, podTa ktorého medzi principy dobrej 
verejnej správy patría aj princip viazanosti právom a princip právnej istoty. 

PodTa právneho názoru Ústavného sudu ČSFR veřejnou mocou je taká moc, ktorá 
autoritativně rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo 
spiostredlcovane, Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej 
moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnuta tohto orgánu 
nezávisí od vóle subjelctu. Veřejná moc vykonává štát predovšetkým prostredníctvom 
orgáuov moci zákonodamej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju rnóžu vykonávať 
aj prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom pre určenie čí iný subjekt koná ako orgán 
verejnej moci je skutoČnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných 
osób a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynátiteťné, či móže štát do týchto práv a 
povinností zasahovat. Ktomu sa viaže rozsiahla rozhodovacia činnosť sůdov, kde sa 
zvýrazňuje prvolc zákonnosti (ústavnosti) ale tiež prvok reguíatívnosti v medziach platnej 
právnej úpravy. 

„PodTa čl. 1 ods. 1 Ústavy SR Slovenská republika je právnym štátom. 
Neoddělitelným. atribútom právneho státu je právna istota a spravodliyosť. PodTa čl. 2 ods. 2 
Ústavy SR štátne orgány rnóžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a 
spósobom, ktorý ustanoví zákon. Z citovaných ustanovení ústavy vyplývá, že v právnom 
státe sa orgánu verejnej moci neponechává na úvahu, či uplatní kompetencím ktorá mu 
přiznává ústava alebo zákon. Preto je povjamosťou každého orgánu verejnej moci 
konať, uplatnit' svoju konipetenciu vždy, v celom rozsahu a včas", (viď nález Ústavného 
súdu SR, sp. zn. PL.ÚS 18/06). 

„Ústavný příkaz konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spósobom, 
ktorý ustanoví zákon, vyjádřený v čl. 2 ods. 2 ústavy zavazuje všetky orgány verejnej moci 
Tento ústavný prílcaz zavazuje orgány verejnej moci pri ich alcejkoTvek činnosti a zvlášť 
vtedy, ale výkonom svojích kompetenci! poskytujů ochranu základným právám a slobodám 
fyzických osób a právnických osób rešpektujúc přitom principy právneho státu (čl. 1 ods. 1 
prvá veta ústavy)", (nález Ústavného sádu SR, sp. zn. IV. ŮS 460/2012) 

Ďalej podTa judikatury Ústavného sudu SR "Rešpektovanie principu právneho 
státu předpokládá, že všetky subjekty v státe, t. j. orgány územnej samosprávy sa budu 
gprávať zákonom předpokládaným spósobom, resp. zosúladia svoje správaníe s platným 
právnym poriadkom." (pozři podrobné rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej 
republiky pod sp. zn.: IV. ÚS 156/2010, obdobné i rozhodnutie Ústavného sádu 
Slovenskej republiky pod sp. zn. II. ÚS 119/2010, a tiež rozhodnutie Ústavného sádu 
Slovenskej republiky pod sp. zn. I. ÚS 107/2010). 

Na doplnenie možno zvýrazniť aj totožná rozhodovacíu činnost5 Najvyššieho 
sádu SR, najma: „PodTa článku 2 ods 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány rnóžu 
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ltonať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spfisobom, ktorý ustanoví zákon. Za 
štátny orgán třeba přitom považovať aj obec, poldať vykonává verejnú moc", (pozři k tomu 
bližšie Uznesenie Najjvyššieho súdu SR, sp. zrn 5 Cdo 148/2010). „Štátnym orgánom 
Slovenskej republiky (a teda v tomto kontexte aj obciam) zákony upravujúce ich postavenie a 
pravomoci neumožňujú, aby samostatné rozhodovali v konaní nad rámec zákona, t.j. mimo 
rozsah zákonom ustanovených pravomocí. Orgán státu, ktorého postavenie a pravomoci 
zákon upravuje, nie je preto oprávněny z víastného rozhodnutia podťa vlastnei úvahy 
konať nad rozsah svoilch zákonných právomocf, keďže takéto lconanie příslušný právny 
předpis neupravuje", (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Sž-o-NS 134/2004). 

Na obce možno preniesť zákonom niektoré úlohy štátnej správy, ale je ich plnenie 
týmto spósobom racionálnejšie a efelctívnejšie (§ 5 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). 
Určenie rozsahu takýchto úloh je vo výlučnej právomoci zálconodarcu, a preto nemožno 
zamieňať reguláciu a realizáciu spoločenských vzťahov patriacich do posobnosti štátnej 
správy s reguláciou a realizáciou spoločenských vzťahov patriacich do posobností 
územnej samosprávy, (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. H. ÚS 39/98). 

1./ Základné východiská 

Územný plán obce - vnašom případe města Liptovský Mikuláš - představuje 
výsledok vermi významnej koncepčnej činnosti města ako umverzálneho správců územia. Na 
to reaguje aj platná právna úprava, lctorá požaduje splnenie postupných zákonných podmienok 
na aplilcáciu výsledlcov procesov v oblasti územného plánovania. Tieto sú rozdělené podl'a 
významu do viacerých častí a oblastí, minimálně však možno hovoriť o dvoch rovinách: 

a / rovina závaznosti rešpelctovama a „pretavenia" veřejného záujmu na podmienky 
města v podobě závazného regulativu správania sa v oblasti obsahujůcej územný rozvoj města 
alebo jeho časti (premietci sa následne v rozhodovaní stavebných úradov a ostatných úradov 
verejnej správy), 

b / a rovina regulatívnosti a obmedzovania základných práv a slobód - táto časť 
oprávnění obce musí mať zákonom predpokladanú formu a podobu - a to výlučné formou 
všeobecne závazného nariadenia (pocffa dlhodobej judikatury ukladať povinnosti 
a zasahovať do oprávnění možno len formou nariadenia nikdy nie formou uznesenia) 

Ústavný súd uvádza vo svojej judikatuře a neustále připomíná, že ústava představuje 
právny celolc, ktorý třeba aplikovat' vo vzájomnej súvislosti všetkých ústavných noriein. 
Len výnimočne a ojedinele móže nastať stav, keď sa spoločenslcy upravený vzťah upravuje 
jedinou normou ústavy (II. ÚS 128/95). Každé ustanovenie ústavy třeba interpretovať a 
uplatňovať v nadváznosti na mé normy ústavy, poklať existuje medzi nimi příčinná súvislosť 
(II. ÚS 48/97). Preto ústavný súd opakované vyslovil názor, že ustanovenia ústavy sa 
vysvetťujú a uplatnujú vo vzájomnej súvislosti všetkých relevantných noriem (II. ÚS 31/97, 
PL. ÚS 13/97, PL. ÚS 15/98, II. ÚS 10/99,1. ÚS 53/01, PL. ÚS 12/01, m. m. PL. ÚS 9/04 
atď.). Závěr o interpretácii a uplatňovaní právnych noriem vo vzájomnej príčinnej súvislosti 
sa nepochybné vzťahuje nielen na ústavné normy, ale aj na právně normy obsiahnuté v 
právnych predpisocb nižšíeho stupňa právnej sily, teda aj na právně normy obsiahnuté v 
zákonoch Zároveň zo zásady ústavné konfonnného výkladu a uplatňovanía právnych 
predpisov explicitně vyjadxenej v čl. 152 ods. 4 ústavy vyplývá aj požiadavka, aby všetky 
orgány veféjnej moci vyldadali a upilatňovali zákony (zákonné normy) v súlade s obsahom a 
účelom doíknutých ústavných noriem. Ústavný súd vo veci sp. zn. PL ÚS 18/98 tiež 
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potvrdil, že v případe, ak dojde k -výkladu právnych predpisov inak ako ústavné súladným 
sposobom, može to mať dopad na niektoré zo základných práv a slobod 

Podía čl 1 ods. 1 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika 
zvrchovaný, demokratický a právny stát. V judilcatúre Ústavného súdu SR sa požiadavlca 
materiálneho právneho státu akceptovala aj v ďalšom právnom názore, podTa lctorého: „V 
právnom státe, v letorom sú ako neoddělitelné súčasti okrem iných stelesnené také principy, 
ako sú právna istota a spravodlivosť (princip materiálneho právneho státu, čo možno 
spoMilivo vyvodit' z čl 1 ústavy), sa osobitný doraz kladie na ochranu tých práv, ktoré sú 
predmetom jej úpravy. Povinnosťou všeťkých štátnych orgánov je zabezpečit reálnu možnost 
ich uplatnenia tými snbjektmi, kterým bolí puznané Zálcladnou premisou materiálneho 
právneho státu prezentuje všeobecná závaznost práva pre všeťkých. To znamená, že státně 
orgány, orgány územnej samosprávy, ako aj každý jednotlivec musí konat5 tak, ako 
určuje právny poriadok. Ustanovením čl. 1 ods, 2 ústavy sa Slovenská republika zaviazala, 
že uznává a doclržiava všeobecne závazné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné 
zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné závazky. V intenciáeh čl. 154c 
Ústavy Slovenskej republiky Európsky dohovor o ochraně Tudských práv a základných 
slobod (publikovaný pod č 209/1992 Zb) je súčasťou právneho poriadku Slovenskej 
republiky a má přednost pred zákonom, ak zabezpečuje váčší rozsah ústavných práv a slobod. 

Rovnako tak musí byť respektovaná teória tzv. voPového prvku v samosprávě: Třeba 
rozlišovat u obce ako právniclcej osoby (§18 ods. 2 písm. c/ Občíanskeho zálconníka a § 1 
ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.) vykonávanie právnych úlconov od rozhodovania o týchto 
ukonoch. Zatial' co rozhodovame znamená vytváranie vole vo vnútri, v rámci organizačnej 
štmlctúry obce o tom, či, resp. alcý právny úlcon obec urobí (vykoná), právně lconame je 
prejavom už takto vytvorenej vole navonolc voči třetím osobám s ciefom založit, změnit 
alebo zrušit právny vztah. Rožhodovanie obecného zastupitelstva me je samo osebe 
autoritatívnym výrolcom obce, lctorým sa individuálny právny vztah účastníkov zakladá, mení 
alebo ruší, ale je prejavom vole obce. Tento přejav sa tvoří a prejavuje uznesením obecného 
zastupiterstva. Právně účinky vyvolá však len vtedy, ak spíňa formálně a mentóme 
náležitosti. Bez prejavu vole a jeho vyjadrema v objektivně zistitefnej formě nemožno 
hovořit o právnom úkone. Táto zásada platí aj pre prejavy vole obce (obecného 
zastupitelstva) v oblasti občianskeho práva, (jpozri rozsudoJ: Najvymeho sádu SM, sp. zn. 3 Odo 
21/02 a obdobné rozsudok Najvyšsiaho sádu Slt ako súdu dovolaáeho, sp. zn. 1 MObd V 3/2004). 

2.1 Zápisnica z rokovania městského zastupitelstva 

V ust. § 12 ods. 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění 
neslcorších právnych predpisov sa stanovuje, „že podrobně pravidlá o rokovaní obecného 
zastupitelstva upraví rokovaci poriadok obecného zastupitelstva". Zápisnica z rokovania 
obecného zastupitelstva (platí aj pre zasadnutie městského zastupitelstva) je 
administratívnosprávny úlcon obecného zastupitelstva do vnútra tohto lcolelctívneho orgánu. 
Představuje významný prvolc v samosprávě, který obligatórne obsahuje minimálně dve 
zložky: 

popisnú zložku - popisuje skutečný (nie doslovný — stenografický) priebeh rokovania 
s dóležitými a podstatnými vyjadreniami jednotlivých přítomných osob (od poslancov 
obecného zastupitelstva až po hostí a veřejnost) na rokovaní a 
obsahová zložku - obsahuje rozhodovacíu činnost a hlasovanie poslancov obecného 
zastupitelstva. 
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Zápismca z rokovania mestslcélio zastxipitersíva je veřejným dokumentom, ktorý nmsí 
byť vyhotovený z každého roltovania městského zastupítersiva. Zápisnícou z rokovania 
obecného zastupitelstva třeba jednoznačné rozumieť verejnú listinu - písomný text 
zachytávajucí reálny a skutečný priebeh roltovania orgánu obce, ktorý bol realizovaný 
v sůlade s rokovacím poriadkoin obecného zastupitelstva a autorizovaný pověřenými 
osobami (v praxi je to, resp sú to zásadné overovatelia a primátor města, a tiez přednosta 
městského úřadu). „Zápisnica" bez tohto overenía a bez podpisu starosta obce (přednosta 
obecného úřadu) nie je ešte zápisnicou zo zasadnutia, teda nemá všetky požadované 
náležitosti a do času jej podpísania a overema je len pracovným materiálem, lctorého obsah 
sa ešte móže meniť 

Zápisnica z rokovania městského zastupitelstva ako veřejná listina sa vo 
všeobecnosti považuje za písomnosť, ktorú vydal oprávněný orgán v rozsahu svojej 
právomoci, v predpísanej formě a za účeloru preukázania určitej události alebo slcutoěnosíi. O 
verejnej listině platí všeobecný předpoklad, že takáto listina podává dokaž o pravdivosti jej 
obsahu, za čo zodpovedá jej póvodca, ktorý takýmto spósobom osvědčuje alebo potvrdzuje 
nejafcú slcutoČnosť, čiže veřejnou listinou sa autoritatívue preukazujú události, skutočnosti 
alebo práva ňou osvědčené. Veřejnou listinou je aj listina, ktorá je za verejnú výslovné 
označená podfa osobitaého předpisu, Ictorý splnonaocňuje jej povodců na vydávanie takýcbto 
listin. Veřejnou listinou je teda listina, ktorá ohfadne toho Čo je vnej uvedené, „nadaná" -
na rozetřel od listiny sukromnej - atvibútmi verejnej viery (důvěry) v jej pravdivost5 

a autentickosť obsahu. Obsabom verejnej viery je potom to, že sa předpokládá správnosť 
listiny, Áj keď právna iiprava príamo a explicitně neuvádza, že zápisnica z rokovania 
obecného zastupitelstva je veřejnou listinou, o jej povahe nernožu a ani v praxi 
nevznikajú žiadne pochybnosti, Tie v lconečnom dósledku potvrdzuje aj ustálená 
rozhodovacia činnosť súdov vtejto oblasti. 

Aj naprielc lconštatovaniu, že neexistuje právna úprava možno sa odvolať na 
rozhodovaciu činnosť súdov, podfa lctorej za v6fu obce sa pokládá, ale nie je preulcázaný 
opak, to. čo bolo vyjádřené v nzneseni příslušného orgánu obce, podPa o tom spísaného 
záznamu (Nález Najvyššieho správného súdu ČSR č. 15315/36 zo dna 15.10.1936). Uznesenia 
obecného zastupitelstva podpisuje vždy starosta obce najneskór do 10 dní od icb schválenia 
(§ 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení). Nepodpísanie uznesenia obecného zastupitelstva 
starostom v zákouom stanovenej lebote má význam najma z hradiska sistácie. „Starosta obce 
podpisuje ... uznesenia obecného zastupitelstva. Správné má v zápisnici podpísať každé 
uzneseme. Jeho podpisy majů iný význam ako podpis osoby, ktorá zápisnicu napísala a 
podpisy overovateťov. Zatial' čo starostov podpis přijatým uznesením dovršuje jeho proces 
rozhodovania ako představeného obce a najvyššieho výkonného orgánu obce (§13 ods. 1 
prvá veta cit. zák.), alto štatutámebo orgánu v majetkovoprávnyeb vzťabocb obce, v 
pracovnoprávnycb vzťabocb zamestnancov obce, ako správného orgánu v 
admmistratívnoprávnych vzťabocb, u o statných vyššie uvedených je podpis dokazom 
pravdivého záznamu z rokovania (rozsudok Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 11 Co 199/99 
a obdobné aj uznesenie Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 4S/149/96).!. 

Spoukazom na takto formulovaný závěr opxerajúci sa oustálenú rozhodovaciu 
činnosť a judikatóru súdov -

m o ž n o  s  k o n s t a t o v a t ,  
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že v rámci skúmania možno vychádzať len z textu zápisnice z rokovania městského 
zastupitelstva, ktorá bola riadne. overená overovateFmi a zároveň |ei správnost' svoilm 
podpisom potvrdili přednosta městského uradil a primátor města. 

Nie je možné akceptovat' žiadny výklad ohl'adne úprav azmien spoukazom na 
záznamy - či už zvulcové alebo obrazové - ataktiež me je možné zasahovat' do vole 
městského zastupitelstva (viď judikatura zhora). OpaLc by znamenal zásadný ústavný zásah 
do vole kolelctívneho orgánu. 

V rámci preskúmavania teda nie je možné - ako to vysvetl'uje prokuratura - raz sa 
opierať o text zápisnice a inolcedy o zvulcový alebo obrazový záznam z rokovania městského 
zastupitelstva. Je nevyhnutné vychádzať výlučné z doslovného textu a hlasovania 
vyplývajiiceho z overenej a aprobovanej zápisnice z rokovania městského zastupitelstva. 

3./ Pojem všeobecne závazné nariadenie 

Normotvorná činnost' vystupuje ako jedna z najdoležitejších právnych foriem 
činnosti obcí amiest na Slovensku, prostredníctvom ktorej sa uplatňuje mocenský 
princip a donútenie voči obyvaíeFom. „Podl'a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znění neslcorších predpísov, na plneme úloh samosprávy obce, alebo ak to 
ustanovuje zákon, obec vydává pre svoje územie všeobecne závázné nariadenie. Vo veciach, 
v Ictorých plní úlohy štátnej správy, móže ho vydať len na zálclade splnorhocnenía zákona a v 
jeho medziach.". „Zverenie určitej časti štátnej správy zálconom obci ešte samo osebe 
nezakládá právomoc obce vydávať v tejto oblasti štátnej správy všeobecne závázné 
nariadenia. Na zverenie právonioci vydávať všeobecne závázné nariadenia vdanej oblasti 
štátnej správy je potřebné výslovné zákonné splnomocnenie." 

Teóna práva charakterizuje všeobecne závázné nariadenie ako druh právnej 
normy, ktorá je všeobecne závazná pre vŠetky osoby a subjekty posobiace na území 
daného samosprávného celku vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej 
správy. Všeobecne závázné nariadenie vydává orgán samosprávy - obec resp. město s 
posobnosťou na danom území. Na pnjahe nariadenia je potřebný súhlas trojpátinovej 
váčšiny prítomných poslancov na rokovaní obecného zastupitefstva Všeobecne závázné 
nariadenie musí respektovat ústavu a zákony Slovenslcej rejaubliky a musí byť v súlade s 
princípmi právneho státu (§ 6 ods. 1 zálcona o obecnom zriadení). „Obec (město) može svoju 
normotvornú právomoc podl'a ČI. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenslcej republiky uplatňovat 
len tak, že nou vydané všeobecne závazné nariadenia inusia byť v súlade s takými 
ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, kťoré s predmetom úpravy nariadenia 
súvisia." (Nález Ústavného súdu Slovenskej republilcy, sp. zn. II. ÚS 8/97). 

Spoločné znaky všeobecne závazných nariadení obcí sú následovně : 
a) je výsledkom činností obecného zastupitel'štva - táto výlučná pravomoc uznášať sa na 
nariadeniach bola daná obecnému zastupitelstvu v ust. § 11 ods 4 písm. g/ zákona o obecnom 
zriadení. a nemožno ju delegovat' na žiadny mý orgán v podmeinkach samosprávy obce 
b) normatívnosť nariadenia - nariadenie sa vzťahuje na celú skupinu prípadov lovnalcého 
druhu a neurčitého počtu 

>,c) obsahuje "právně normy" - t. j. zalcladajú sa ním, rnenia a rušia subjektivné práva a 
povinnosti subjektov 
d) je áktotn podzákonným ~ tzn. zákon je piávnym záldadom nariadenia, nariadenie je 
právnou formou realizácie zálcona 
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e) má všeobecná povahu ~ nariadenie musí byť všeobecné a abstralctné, čím sa odlišuje od 
individuáhiych správných alctov 
f) má regulaěnú funkciu - reguluje spoločenské vzťahy v miestnom meradle, pricom sa tu 
prejavuje možnost' jednoduchšej změny a pnspósobenia meniacej sa situácii alco u zákonov, 
preto je vhodným prostriedkom noxmotvomej decentrallzácie v podmienlcach samosprávy 
obcí na území Slovenska, 
g) je právně závazné - všetci sú povinní respektovat' ho - bez ohPadu na to, či sa v obci 
zdižiavajú, bývajú, alebo tadial5 len prechádzajú 
h) vzfahuje sa na celé územie obce - v zásadě platí, že nariadenie sa vztahuje na celé 
územie obce (katastrálně územie obce, resp. súbor katastrálnych území), 
i) podmienkou platnosti je vyvesenie (zverejneníe) nárhu nariadenia - zákonnou 
podmienkou schval'ovania nariadenia obce je vyvesenie (zverejneníe) návrhu nariadenia na 
úradnej tabuli v obci a tiež zverejneníe na internetovej adrese obce mmimálne v tej istej lehote 
najmenej 15 dní pred rokováním. 
j) podmienkou jeho platnosti je vyhlásenie - základnou podmienkou platnosti každého 
nanadenía obce je aj jeho vyhlásenie - každé nariadenie sa musí vyhlásit, pričotn vyhlásenie 
sa uskutoční vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Účinnost nadobúda 
pátnástym dňom od vyvesenia, ale v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. 

Vychádzajúc zo zhora uvedeného alco aj s poukazom na slcutočnú situáciu v meste 
Liptovský Mikuláš 

m o ž n o  u v  t e s ť ,  

ž e  m ě s t o  p o s t u p o v a l o  v  r o z p o r e  s platnou právnou úpravou tým, že 

a./ z připojeného návrhu VZN bez čísla /2013/VZN - závazná časť Územného plánu 
města Liptovský Mikuláš - Změny a doplňky č. 2 vyplývá, že návrh bol vyvesený dna 04. 
09. 2013 a zvesený dňa 19. 09. 2013. 

Ysúvíslosti spočítáním lehót sa vyžaduje, aby návrh nariadenia hol zverejnený 
minimálně na 15 dní pred samotným rokováním, čo v tomto případe nebolo splněné (ak 
beríeme do úvahy, že v rámci počítania lehót sa tento prvý deň do počtu 15 dní nezapočítává 
a tiež to, že zverejňovanie nepochybné prebieha v rámci pracovnej doby městského úřadu). 
Přitom odhliadame od toho, že na „pečiatke" s uvedením dáturnu sa nachádza len jeden 
podpis - to znamená, že vóhec nie je zřejmé, Či bola splněná podmienlca vyvesenia alebo 
zvesenia - správné tam tnusia byť dva podpisy osob, letoré potvrdzujú obidve skutečnosti). 

Nebola teda splněná zákonná podmienka na prejednanie VZN na rokovaní 
městského zastupitelstva dňa 19. 09. 2013, pretože neuplynula zákonná lehota. 

b./ Z obsahu zápisnice a správy predlcladanej na rokovanie městského zastupitel'stva 
vyplývá, že existovali pripomienky aj k návrhu VZN (v skutečnosti bolí vyhodnotené len 
prip omienlcy lc úzenmému plánu) 

Materiál na rokovanie městského zastupiteístva - Správa pre zasadnutie městského 
zastupitelstva v Liptovslcom Mikuláši dňa 19. 12. 2013 uvádza, že materiál obsahuje návrh 
uzneseniá'anávrh VZN a tiež vyhodnotenie pripomienleového konania k návrhu ÚPN O LM 
ZaD 02.^ 
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Nebola teda splněná zákonná podmienka vyhodnotenia pripomienok k návrhu 
VZN, kťorá musí obsahovat' stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kio předložil 
pripomienlcu, ktorým pripomienkam sa vyhovělo alebo nevyhovělo a z akých dovodov. 

Aj táto skutočnosť bránila vprejednaní VZN na rokovaní městského zastupitelstva 
dňa 19. 09. 2013. 

4J Pojem uznesenie 

Pod uznesením městského zastupitelstva rozranieme vel'mi významnú formu 
rozhodovania obecného zastupitelstva a třeba ju zásadné odlišovať od ostatných postupov 
obecného zastupitelstva, Podia ust. § 12 ods. 2 zák. SNR č, 369/1990 Zb. o obecnom 
znadení v znění neskoršícb predpisov na prijatie nznesema obecného zastupitelstva je 
potřebný suhlas nadpolovičnej váčšiny přítomných poslancov obecného zastnpitefstva na 
rokovaní obecného zastupitelstva. Uznesenia zastupitelstva sú výsledkom rozbodovacej 
Činnosti, a to aj v oblasti výkonu územnej samosprávy a charakter tejto činnosti vykonávanej 
vo verejnom záujme je nepopieratelný. Vycbádzajúc přitom z principu právnebo státu, podia 
ktorébo panstvo zákona platí pre všeťky subjekty, lctoré svoje práva a povinnosti v rámci státu 
vykonávajú, nie je možné, aby veřejná moc samosprávných subjelctov (teda aj obce, príp icb 
orgánov) si vytvárala akési, od Štátnej moci nezávislé "právo". Išlo by o také pravidlá 
správania sa, boci vydané v rámci samosprávnej činnosti obce, lctoré by odporovali právnym 
predpisom vydaným štátom. {z nálezu Ústavného siidu Slovenshej republiky, sp. zn. Pl ÚS 
24/1998). 

Pravomoc súdu na preskúmanie rozhodnutí obecného zastupitelstva je obmedzená iba 
na uznesenia a nie je daná jeho právomoc preskúmavaf iné formy rozhodnutí, teda všeobecne 
závazné nariadenia Z ust § 6 ods 1, 3 zákona o obecnom zriadení teda vyplývá, že 
všeobecne závazné nariadenie obce je osobitným rozhodnutím samosprávy obce s osobitnou 
formou zverejnenia a s osobitnou úpravou počtu hlasov na jeho prijatie. Osobitne je upravená 
i možnost' jeho zrušenia {podia uznesenia Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. S 2/00, rovnako aj 
uznesenie Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. S 3/00) 

Uznesením rozhoduje obecné zastupitelstvo v menej závažných veciach (§ 11 
citovaného zákona) čo sa odráža predovšeťkým v potrebnom počte hlasov pri hlasovaní, 
keďže na prijatie uznesenia postačuje nadpolovičná váČšina hlasov." Uznesenie obecného 
zastupitelstva má kombinovaný charakter - spravidla normatívny, ale v určitých prípadoch -
poldal to piipúšťa platná právna úprava, resp. ide o základné otázky života obce móže mať 
charakter individuálny. To znamená, že neši individuálně záležitostí. Musí sa formulovat' 
stručné s menovitým určením nositelov úloh z nich vyplývajúcich a s termitími pre ich 
splnenie. Uznesením sa ulcladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám obecného 
zastupitelstva, poslancom obecného zastupitelstva, hlavnému kontrolorovi, náčelníkovi 
obecnej policie, a príp. aj vedúcim subjelctov, lctoré zriadila alebo založila obec. „Starosta 
obce podpisuje ... uznesenia obecného zastupitelstva Správné má v zápisnici podpísať lcaždé 
uznesenie. Jeho podpisy majů iný význam alco podpis osoby, lctorá zápisnicu napísala a 
podpisy overovatelov. Zatial čo starostov podpis přijatým uznesením dovršuje jeho proces 
rozhodovania alco představeného obce a najvyššieho výkonného orgánu obce (§ 13 ods. 1 

uprvá veta cit zák.), alco štatutáxneho orgánu v majeťkovopxávnych vzťahoch obce, v 
pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, alco správného orgánu v 
administíatívnoprávnych vzťahoch, u ostatných vyššie uvedených je podpis dolcazom 
pravdivého záznamu z rokovania." (Rozsudok Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 11 Co 199/99). 
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5./ Územný plán 

Územné plánovanie je súčasťou systému riadenia rozvoja spoločnosti. Je sústavnou 
činnosťoii, ktorá lcomplexne rieší funlcčné využitie územia, určuje zásady jeho orgamzácie a 
vecne i časové koordinuje výstavbu a íué činnosti ovplyvuujůce rozvoj územia. Územné 
plánovanie utvára předpoklady na zabezpečeni© trvalého súladu všeťkých prírodných, 
civilizačných a kultúmych hodnot v území, najma so zretel'om na starostlivost' o životné 
prostredie a ochranu jeho hlavných zložiek - pQdy, vody a ovzdušia (§ 1 ods. 1 a 2 zálc č 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov) 
Základnými nástrojnii územného plánovama sú územnoplánovacie podklady, 
územnoplánovacia dolcumentácia a územné rozhodnuti®. 

PodTa zák č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znění neskorších predpisov územný plán je základným územnoplánovacím 
dokumentem a rieši íunkčné vymedzenie a uspoxiadanie ploch a určuje základné zásady 
organizácie územia, postup pri jeho využití a podmienky výstavby v súíade so základnými 
ciePmi určenými dlhodobým výhl'adom rozvoja tej - lctorej obce. Z § 27 ods. 3 citovaného 
zákona vyplývá oblígatómy postup pri schvaíovaní územného plánu, keď výslovné nvádza; 

a./ obec schvaťuje územnoplánovaciu dokumentáciu a 
hj obec závazné časti vyhlašuje všeobecne závazným nariadením a následné ich 

musí zveřejnit' vyvesenhn na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v xoieste 
obvyklým spósobom a doručením dotknutým orgánom. 

Vychádzajúc. zo všeťkých hora uvedených právnych a skutkových záverov -
ohťadne ústavných práv ako aj súvisiacich rozhodnutí súdov na území Slovenskej 
republiky třeba konstatovat', že město 

musí respektovat postupnost1 úkonov a krokov 

v súvislosťi so schvafovan/m územného plánu v podmienlcach města Liptovský Mikuláš: 

1./ rozlišujeme územný plán a územnoplánovaciu dokumentáciu ako výsledok 
dlhodobej činnosti příslušných orgánov a inštitúcií, kterými sa navrhujú regulativy 
alconcepcie rozvoja města - v tomto zmysle je územný plán města významný dokument 
obsahujúci rózne prvky a časti a schvaPaje sa formou uznesenia 

2./ vzhl'adom na potřebu definovania veřejného záujmu (veřejného dobra alebo 
veřejného blaha) je nevyhnutné - v Časti, lttorou sa zasahuje do základných práv a slobod 
subjektov /najma do vlastnického práva/ zvoliť taká formu rozhodovacej činnosti, ktorá sa 
opiera o ústavné a zákonné limity. 

Tou je výlučné všeobecne závazné nariadenie města - nikdy to nemóže byť uznesenie 
městského zastupitelstva. 

3./ Uznesenie a nariadenie obce sú zjavne odlišné právně formy rozhodovacej činnosti 
městského zastupitepstva - v lconečnom dQsledku to vyplývá priamo aj z dilccie zákona 
o obecnorh ziiadení - z § 12 ods. 11 a 7, podfa íctorého nariadenie a uznesenie obecného 
zastupitelstva podpisuje starosta (ak by to bola jedna forma rozhodnutici zákonodarca by 
nepoužíýal samostatné dva pojmy na odlišeme danej alctivity) ajednak na prijaíie uznesenia 
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obecného zastupitelstva je potřebný sůhlas nadpolovičnej váčšiny přítomných poslancov; na 
prijatie nariadenia je potřebný sůhlas trojpátinovej váčšiny přítomných poslancov (to znamená 
že ide o úplné iné h>órum potřebné na odsúhlasenie). 

K tomu ešte přistupuje právna povinnost' zverejnenia návrhu nariadenia - na rozdtel 
od uznesení, 

4./ Z doterajšej dlhodobej austálenej judikatury ústavného súdu vyplývá, že 
obmedzenie alcéhokoFvelc zálcladného práva aíebo slobody možno považovať za ústavné 
akceptovatelné len vtedy, ale ide o obmedzenie, ktoré bolo ustanovené zákonom, resp. na 
záldade zákona, zodpovedá niektorému ustanovenému legitímnemu ciel'u a je nevyhnutné v 
demokratickej spoločnosti na dosiahnutie sledovaného ciefa, t. j. ospravedlňuje ho existencia 
naliehavej spoločenskej potřeby a primerane (spravodlivo) vyvážený vzťah medzi použitými 
piostriedkami a sledovaným ciel'om, t, j. musí ísť o obmedzenie, ktoré je v súlade so zásadou 
proporcionality (m. m. I. ÚS 4/02,1. ÚS 36/02, L ÚS 193/03). 

V podmienkach města Liptovský Mikuláš formou, kde sa premietnu tieto ústavné 
závěry je právě všeobecne závazné nariadenie města, ktorýrn sa vyhlašuje závazná časť 
územnélio plánu města Liptovský Mikuláš. 

Zásah do konkrétného ústavného práva teda musí mať zachované ústavné 
kritériá: V právnom státe akékolVek konanie veřejnej moci musí byť autorizované 
právom. Právny stát je stát viazaný právom. Ale ide o obmedzenie základných práv, tak je v 
zmysle čl. 13 ods. 2 ústavy nutné, aby bolo dané obmedzenie ustanovené zákonom (Filip, J.: 
Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Brno. Masarykova univerzita 2004, s. 95, Wmtr, 
J.: cit dielo, s. 31). Uvedený princip legality je vo vzťaku k vlastníctvu opatovne explicitně 
zdóraznený aj v čl. 20 ods. 4 ústavy. Európsky súd pre 1'udslcé práva pravidelné zdorazňuje 
doležitosť („ťhe fest and most important requirement" latridis v. Greece, sťažnosť 6 
31107/96, rozsudolc z 25. marca 1999, bod 58 a nasl.) zákonnosti, resp. právnosti zásahov do 
základných práv. V opačnom případe by mohlo dochádzaf k svojvoli pn schvalovaní 
a rozhodovaní - a to aj v podmienkach města. Ústavný súd v tomto smere osobitne 
připomíná objektivitu takého postupu orgánu veřej nej moci (m. m. II. ÚS 9/00, II. ÚS 
143/02). Len objektívnym postnpom sa v rozhodovacom procese .vylučuje svojvoťa, 
ktorej nebezpečenstvo spočívá v potenciálnom uplatnění ničím (objektivně) 
nepodložcnej úvahy orgánu verejnej moci bez akýchkoPvek objektívnych limitov, ktoré 
sú v podmienkach právneho státu okrem iného garantované zákonnými sposobmi 
zisťovania skutkového základu pre rozhodnutie. (nález, Ústavného súdu SR, sp. zn. IV. 
ÚS 460/2012). Obsah čl. 1 ods. 1 ústavy už ústavný súd okrem iného identifikoval aj tak, že v 
právnom státe je okrem iného zakázaná svojvoía v činnosti orgánov verejnej moci, (nález 
Ústavného súdu SR, sp zn PL ÚS 1/2012) 

6./ Postup města v súvíslosti s podnětná na prokuraturu 

Inštitút protestu prokurátora, alco jeden zo specifických prostriedkov dozoru 
prokuratóry, slúži predovšeťkým na nápravu nezákonných rozhodnutí orgánov verejnej správy 
- na odstraňovanie právnych pochybení, ktoré vznikli v príslušnora leonaní V rámci tohto 

• dozoru prolcuratúra uplatňuje svoju posobnost' vo vzťahu k orgánom verejnej správy tým, že 
podáním protestu prokurátora možno vyvolať presleúmanie rozhodnutia správného orgánu (ale 
nie priamo jeho změnu alebo zrušenie). Ktomu možno uviesť aj nález Ústavného súdu SR 
pod sp. zn. PL. ÚS 17/96, podTa Iclorého: „ Prokurátor sa výlconom tohto „dozoru" nedostává 
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do posíavenia nadradenosíi voči orgánom verejnej správy, Koná na základe zákona a v 
medziach zákona. Prokurátor nemá oprávněme kontrolovat' efelctíviiosť a účelnost' postupov 
orgánov verejnej správj', zavázne im uldadať povinnosti, připadne iným direktivními 
spdsobom zasahovat' do ich Činnosti.,,. Prokurátor móže však prosíriedky „prokurátorského 
dozoru" realizovať vo vzťalm lc orgánom verejnej správy výlučné formou odporúčaní a 
návrliov. Nemá oprávnenie dávať závazné pokyny na odstráneníe zístených nedostatlcov, ani 
íikladať sanlccie za zistené porašenie zálcona, Nariaďovacia aleho rozhodovacia pravomoc 
zostáva zachovaná orgánu alebo organizácii, ktorého lconanie alebo výsledolc lconania je 
objektem dozoru". 

Město Liptovský Mikuláš sa opakované obrátilo so svojimi podaníamí na Oicresnú 
prokúratúru vLiptovslcom Milculáši anásledne aj na Krajská prokuraturu v Žilině, 
Výsledlcom bolo konštatovanie, že nedošlo podťa ich názoru k porušeniu právnej úpravy a nie 
je ddvod napodanie konkrétného opatrenia, 

Do pozornosti města Liptovský Mikuláš možno dať dlhodobú judikaturu, zlctorej 
vyplývá, že podanie protestu nie je ukládáme povinností alebo obmedzení a nie je ani 
vyjádřením nadradenosti. Protest nie je rozhodnutím, ktoré by bolo pre orgán, voči ktorému 
směruje, závazné. Je len odporúčaním, alco na to správné poukazuje vo svojom vyjádření 
Národná rada Slovenslcej republiky. V proteste prokurátor vyjadřuje svoj názor na zákonnost' 
postupu orgánu vlconkrétnej veci. Tákýmto opatřením však neukládá žiadne povinností, 
obmedzenia alebo úlohy, (nález Ústavného sádu Slovenshej republiky , sp. zru PL. ÚS 
17/96). V tomto zrnysle třeba chápať aj posúdenie podnetov města Olcresnou prolcuratúxou 
Liptovský Mikuláš listom zo dňa 07. 04. 2015 Č. Pd 27/15/5505-6 a Krajskou prolairatúrou 
Žilina listom zo dna23. 06. 2015 č. Kd 88/15/5500-4 v kontexte dotknutého rozhodovania. 

Na druhej straně z obsahu tohto odborného právneho stanoviska vyplývajú také 
skutečností, ktoré doposiaP neboli predmetom skúmania ani prokuratury a možno 
skonštatovať, že ani města Liptovský Mikuláš, (preto je namieste zvážiť opakovaný podnět 
na prolcuratóru s poukazom na zistenia a skutečnosti uvádzané v tomto odbomom právnom 
stanovisku). 

P R Á V N Ě  Z Á V Ě R Y  

'S poukazom na zhora uvedené skutečnosti aprávnu úpravu alco aj právně závěry pod 
jednotlivými bodnii tohto odborného právneho stanoviska 
í £ 
i možno právně skonštatovať, 
i 

ze y podmienkach města Liptovský Mikuláš - v sůvislosti so schvaPovanim územného 
plánu města - jeho změny a doplnenia č. 2 došlo k viacerým zásadným pochybeniaxn 
a rozporu s platnou právnou úpravou a to tak alco je to konstatované v rámci 
jednotlivých bodov. 
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Městu Liptovský Mikuláš možno s poukazom na to ; 

o d p o r ú č a ť :  

respektovat5 právně závěry uvedené v tomto stanovisku - odbornej právnej analýze 
a zvážit5 opakované podanie podnětu na okresnii prokuraturu s poukazom na závěry 
obsiahnuté v tomto stanovisku. 

S úctou 

Doc. JUDrDŽa^ef Sotolář, PhD. 
advokát 

aiwMt 
jHŠiaá feísda 

84® ®i Kolice 
tel.! + 4SÍ - 56 - 882 7® 17 
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