
1vlESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. septembra 2016 číslo 90/2016 
K bodu: Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate: Výhybňa 

Paludza - Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. 
Belopotockého v L. Mikuláši 

Mestské zastupitel'stvo 

I. k o n š t a t uje, ž e 

1. členovia petičného výboru v zložení Dr. Michal Kotian, ul. Čsl. Brigády 1878/15, 031 01 
Liptovský Mikuláš; Dušan Fabian, Žiarska 603/5, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny; 
Mgr. Milan Blaha, Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 Liptovský Mikuláš; Magdaléna 
Cukerová, Podtatranského 1708/37, 031 01 Liptovský Mikuláš; Ing. Dušan Grešo, ul. 
Vranovská 478/3, 031 01 Liptovský Mikuláš; Peter Vrlík, Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 
Liptovský Mikuláš; PhDr. Jozef Daník, ul. Borbisova 1958/58, 031 01 Liptovský Mikuláš; 
Štefan Packa, Nábrežie 4. apríla 1868/18, 031 01 Liptovský Mikuláš,zozbierali 1 159 podpisov 
od občanov mesta a regiónu Liptova na 86 podpisových hárkoch petície s názvom "Petícia 
za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza-Liptovský 
Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v L. Mikuláši" (ďalej 

ako "Petícia"), . 

2. petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej hlavným kontrolórom mesta na 
Útvare hlavného kontrolóra pod číslom 5/2016, 

3. petičný výbor prostredníctvom Dr. Michala Kotiana, určeného zástupcu na zastupovanie 
v styku s orgánmi verejnej moci, Petíciu doručil dňa 08.08.2016 do podatel'ne Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši, ktorá bola určená Mestskému zastupitel'stvu Liptovský Mikuláš, 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. Petícia bola zároveň zaslaná aj Ministerstvu 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Železniciam Slovenskej 
republiky, poslancom Žilinského samosprávneho kraja, 

4. na prešetrenie petície je príslušné Mestské zastupitel'stvo Liptovský Mikuláš 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., 



5. vzhl'adom na počet oS6b, podporujúcich Petíciu (§ 5d ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 
práve v platnom znení), Petícia je prerokovaná so zástupcom a petičným výborom, 

6. Petícia nemá také 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 ods. 3 petičného zákona 

III. r o z hod I o 

"Petícii za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza
Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v L. 
Mikuláši" vyhovieť v celom rozsahu z dôvodu, že pri preverovaní všetkých potrebných 
skutočností je preukázané, že návrh obsiahnutý v Petícii je dôvodný a zároveň tento návrh 
obsiahnutý v Petícii je v súlade s verejným a iným spoločným záujmom. 

IV. o d por ú Č a 

primátorovi mesta Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD zabezpečiť realizáciu potrebných krokov na 
naplnenie predmetu petície v súlade s kompetenciami mesta. 

Dátum podpisu uznesenia: 

) 1 
Ing. Ján slháč, PhD. 

primátor mesta· 

19092016 


