
tviESTSKÉ ZASTUPITEJĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. septembra 2016 číslo 89/2016 

K bodu: Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice 

Mestské zastu pitel'stvo 

I. k o n š t a t uje, ž e 

1. dňa 23.05.2016 bol na Mestský úrad v·Liptovskom Mikuláši doručený petičný hárok označený 
ako "Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice", ktorý obsahoval aj text petície so šiestimi 
podporujúcimi podpismi občanov mesta Liptovský Mikuláš a bol zaevidovaný v centrálnej 
evidencii petícií vedenej na Útvare hlavného kontrolóra pod číslom 3/2016. Predseda 
petičného výboru vzal na vedomie petičný hárok, ktorý bol doručený na Mestský úrad 
v Liptovskom Mikuláši dňa 23.05.2016 a vyhlásil, že tento hárok nebol na úrad doručený 
petičným výborom, 

2. petičný výbor prostredníctvom Ing. Martina Chrapčiaka, určeného zástupcu na zastupovanie 
v styku s orgánmi verejnej moci, "Petíciu proti výstavbe bioplynovej stanice" (ďalej ako 
"Petícia") doručil dňa 13.06.2016 do podatel'ne Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, ktorá 
bola určená Mestu Liptovský Mikuláš, Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 
42 Liptovský Mikuláš, 

3. členovia petičného výboru v zložení Ing. Martin Chrapčiak, Nábr. Dr. A. Stodolu 1575/3, 031 
01 Liptovský Mikuláš; Milan Mišík, Ráztocká 7, 031 05 Liptovský Mikuláš; Ing. Andrej 
Ohraďan, Nábr. Janka Král'a 4615/1A, 031 01 Liptovský Mikuláš zozbierali podl'a 
sprievodného listu 567 papierových hárkov s 5439 podpismi. Súčasťou uvedenej petície bola 
aj jej elektronická podoba na oficiálnej internetovej stránke, ktorú podpísalo 125 občanov 
Slovenskej republiky. Členovia Komisie na posúdenie "Petície proti výstavbe bioplynovej 
stanice" vyhodnotili, že na preskúmaných podpisových hárkoch sú uvedené dve mená 
s podpismi už dávno zosnulých občanov. 

4. petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej hlavným kontrolórom mesta na 
Útvare hlavného kontrolóra pod číslom 4/2016, 



5. na prešetrenie petície je príslušné Mestské zastupitel'stvo Liptovský Mikuláš (ďalej ako "MsZ") 
nakol'ko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení okrem iného 
rozhoduje o základných otázkach života mesta, o koncepcii rozvoja jednotlivých oblastí života 
v meste, chráni verejný záujem a pod., 

6. dňa 29.10.2015 podal Archív SB a.s. so sídlom Priemyselná 1947/11, Liptovský Mikuláš, 
zastúpený RTC plus s.r.o., Janka Král'a 4359, Liptovský Mikuláš návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby Bioplynová stanica Liptovský Mikuláš, na pozemkoch parc.č. 
KN-C 5202/9, 5202/10 v k.ú. Liptovský Mikuláš, 

7. dňa 15.01.2016 bola prostredníctvom Ing. Jána Bonka, určeného zástupcu na zastupovanie 
v styku s orgánmi verejnej moci doručená do podatel'ne Mestského úradu v Liptovskom 
Mikuláš "Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice," 

8. dňa 04.02.2016 bolo schválené VZN s názvom "Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš 
v oblasti tepelnej energetiky," 

9. dňa 04.02.2016 MsZ schválilo Uznesenie č. 3/2016, v ktorom sa rozhodlo "Petícii proti 
výstavbe bioplynovej stanice", podanej Ing. Jánom Bonkom vyhovieť v celom rozsahu 
a odporučilo sa primátorovi mesta Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD. v pripravovanom Doplnku č. 4 
Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš rešpektovať záväznú časť schváleného VZN č. 
1/2016NZN s názvom "Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej 
energetiky" zo dňa 04.02.2016, 

10. "Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č.4 "sa obstarávali na základe 
uznesenia mestského zastupitel'stva č.51/2016 zo dňa 14.4.2016, 

11. dňa 08.08.2016 MsZ schválilo Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a 
dopfňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2016NZN "Koncepcia 
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky, " 

12. Doplnok č. 4, Územného plánu Liptovský Mikuláš je predmetom MsZ dňa 16.9.2016, 

13. vzhl'adom na počet osôb, podporujúcich Petíciu (§ 5d ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v platnom znení), Petícia je prerokovaná so zástupcom a petičným výborom, 

14. Petícia nemá vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie. 

II. ber i ena ved o mie 

vystúpenie zástupcu a členov petičného výboru, ktorých účasť na prerokovaní petície je v súlade 
s § 5d petičného zákona. 

III. r o z hod I o 

"Petícii proti výstavbe bioplynovej stanice" nevyhovieť, nakol'ko Petícia je bezpredmetná. 
Mesto ako prvé urobilo kroky, na základe ktorých bude bioplynová stanica na území mesta 
z Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vylúčená. Tento úkon zo strany mesta bol vykonaný 
ešte pred zbieraním podpisov pod petíciu a pred jej doručením mestu Liptovský Mikuláš. 
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S ""fi I fP, primátor mesta 
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Dátum podpisu uznesenia: 19.09.2016 


