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VEC
Oznámenie výsledku vybavenia petície

Dňa 22.03.2018 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená petícia s názvom „Petícia za rekonštrukciu 
prístupovej cesty k BD na ul. Čsl. brigády súp. č. 1615/12 a spevnenie parkovacích miest tak, ako to bolo 
schválené Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši". Vzhľadom k tomu, že petícia nemala všetky 
náležitosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, dňa 29.03.2018 
bola zaslaná Výzva na odstránenie nedostatkov petície. Dňa 27.04.2018 boli nedostatky petície odstránené.

Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov a vyhovuje sa jej v plnom rozsahu tak, že predmetná rekonštrukcia prístupovej cesty a spevnenie 
parkovacích plôch budú realizované v rámci II. a III. etapy - uvedených v odôvodnení výsledku prešetrenia 
petície.

Odôvodnenie výsledku prešetrenia petície:
V období, keď sa pripravoval a schvaľoval Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 

2018 - 2023, bola investičná akcia rekonštrukcií komunikácií a výstavby parkovacích miest v tejto lokalite 
plánovaná v rámci rozpočtu na rok 2017, kde zároveň prebiehala aj príprava k vydaniu stavebného povolenia.

V novembri 2017 bolo vydané stavebné povolenie na realizáciu stavby „Rekonštrukcia 
a modernizácia - odstavné plochy na ulici Čsl. brigády" na vytvorenie 73 parkovacích miest. Z dôvodu 
vysokých finančných nákladov celej predmetnej stavby sa realizácia rozdelila na tri etapy.
Realizácia I. etapy zahŕňala úpravu, nové parkovacie miesta a prislúchajúce komunikácie pre bytový dom 
súp. č. 1609 a bytový dom súp. č. 1611 spolu s prislúchajúcimi garážami. Realizácia bola naplánovaná na 
koniec roka 2017 s jej ukončením v mesiaci máj 2018. V súčasnosti sa realizácia I. etapy ukončila a je podaná 
žiadosť o jej kolaudáciu.
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Realizácia II. a III. etapy zahŕňa úpravu, nové parkovacie miesta a prislúchajúce komunikácie pre 
bytový dom súp. č. 1587 a bytový dom súp. č. 1615 spolu s prislúchajúcimi garážami. Tieto etapy sú 
plánované so začatím realizácie v mesiaci júl 2018 s plánovaním ukončením v mesiaci november 2018 a po 
ukončení procesu verejného obstarávania - priameho rokovacieho konania. Financovanie II. a III. etapy bude 
z externých zdrojov mesta Liptovský Mikuláš.

Oznamujeme Vám, že výsledok vybavenia petície bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle 
mesta Liptovský Mikuláš.
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