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VEC
Oznámenie výsledku vybavenia petície

Dňa 10.07.2018 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená petícia s názvom „Petícia za rekonštrukciu 
a vytvorenie ďalších parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá pri bytovom dome Vrbická 1883 vchod 
č. 32, 34, 36." Vzhľadom k tomu, že petícia nemala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov, dňa 11.07.2018 bola zaslaná Výzva na odstránenie 
nedostatkov petície. Dňa 27.07.2018 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 rekonštrukcia starého parkoviska vrátane chodníka je 
naplánovaná na rok 2019 a vybudovanie ďalších parkovacích miest bude zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 
2019.

Odôvodnenie výsledku prešetrenia petície

Bytový dom Vrbická 1883 sa nachádza podľa územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol 
schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná 
časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010 
s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou 
bytových domov". Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku je 8 nadzemných podlaží a index 
zastavenej plochy je maximálne 25%. Severne od bytového domu je maximálna výška zástavby 2 nadzemné 
podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 30%.
Pozdĺž časti komunikácie ul. Vrbickej a okolo kostola je „vyhradené územie parkovo upravenej zelene". Na 
tejto ploche nie je možná výstavba parkovacích stání a je potrebné zachovať zeleň.
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V urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových domov" je výstavba parkovacích stání prípustná.

Rekonštrukcia „starého" parkoviska vrátane chodníka je naplánovaná na rok 2019, ako veľkoplošná 
oprava predmetných komunikácií. Rekonštrukcie miestnych komunikácií v mestskej časti Nábrežie, rovnako 
v rámci celého mesta vo finančnom riadení presahujú sumu nad 14 miliónov Eur a vzhľadom na to, že ide 
o náročnú prípravu aj financovanie, je potrebné ich rozdeliť na dlhšie časové obdobie, v poradí podľa 
zmapovaného stavebno - technického stavu miestnych komunikácií. Z hľadiska požiadavky na vybudovanie 
nových parkovacích miest - boli pre predmetný bytový dom vybudované nové parkovacie plochy, vrátane 
obslužných komunikácií.

Mesto Liptovský Mikuláš prehodnotí už zrealizovaný projekt parkovacích miest a realizáciu 
nerealizovaných parkovacích plôch zahrnie do rozpočtu na rok 2019.

Situáciu s parkovaním vyrieši pripravovaný projekt „Rekonštrukcie ul. Majerskej II. etapa", ktorý je 
spracovaný a vybavujú sa príslušné povolenia s cieľom jeho realizácie v roku 2019, v zmysle schváleného 
„Plánu rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 - 2023". Súčasťou tohto projektu je realizácia 
nových parkovacích miest na ul. Majerskej v úseku od ul. Za Havlovci po ul. Vrlíkovu, vrátane nových 
parkovacích miest pre bytový dom Vrlíkova 1884.

Na základe uvedeného, by sa malo komplexne vyriešiť problematické parkovanie v m.č. Nábrežie 
a nemalo by dochádzať k parkovaniu vozidiel obyvateľov tejto lokality, napríklad aj pred bytovým domom 
Vrbická 1883.

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