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Vec: Petícia proti nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš (VZN Č. 4/2019/V2N) odhlasovať deti
zo stravy deň vopred do 14.00 hod. - odpoveď

Dňa 29.05.2019 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená Petício proti noriadeniu
mesta Liptovský Mikuláš (WN Č. 4/2019/VZN) odhlasovat deti za stravy deň vopred do 14.00
hod. Vzhľadom k tornu, že petícia nernala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v zneni neskorších predpisov, bola osoba určená na zastupovanie v styku
s orgánom verejnej moci (ďalej len zástupca“) dňa 10.06.2019 mestom Liptovský Mikuláš
písomne vyzvaná na doplnenie nedostatkov.

Dňa 12.06.2019 bola predmetná peticia zo strany zá5tupcu doplnená a zistené
nedostatky boli odstránené.

Dňa 20.06.2019 Mestské zastupiteístvo Liptovský Mikuláš prerokovalo predmetnú
petíciu, pričorn bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni
neskoršich predpisov a uznesením Č. 44/2019 rozhodlo petícií vyhovieť v plnom rozsahu
stým, že bob prijaté nové všeobecne závázné nariadenie, ktorým sa ruší VZN Č. 4/2019
a upravujú sa lehoty na odhlasovanie stravyv materských a základných školách.

Odóvodnenie výsledku prešetrenia petície:
Dňa 20.06.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva Liptovský

Mikuláš, na ktorom bola prerokovaná Petída proti nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš (VZN
Č. 4/2019/VZN) odhlasovať deti za stravy deň vapred do 14.00 hod. Mestské zastupiteľstvo
Liptovský Mikuláš uznesením číslo 44/2019 zo ditia 20.06.2019 rozhodlo predmetnej petícii
vyhovieť z důvodu verejného záujmu. Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš zároveň
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odporučilo primátorovi mesta Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD. zabezpečiť realizáciu potrebných
krokov na naplnenie tohto uznesenia. -

Výsledok vybavenia petície bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Liptovský Mikuláš.

S pozdravom _.-r

Ing. JÚB, PhD.
primátor esta

Príloha: uznesenie Č. 44/2019
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}tESTSK ZASTUPITELSTVO LiPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
M ESTSKHO ZASTUPiTELSTVA

zo dňa 20. jůna 2019 čisto 4412019

K bodu: Žiadosťo zmenu VZN Č. 42O19iVZN, Čl. I ods. (7) w dňn 29. 5.2019 — PETICIA
podVa zákona Č. 85(1990 Ztj. — odhlasovanie dioťaťa poskytovania stravy
vškolskej jedIni dc IV° hod. predchádzajúceho pracovného dňa na
možnosť odhtásenla do 6? hod. daného dita — Všeobecne záväzné nariadeniu
mesta Liptovský Miku1š Č....I2OI9NZN, kterým sa meni a daplňa Všeobecne
záväzné nar!adenie Č. 1OI2OITIVZN o určeni výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijimani Weťaťa
do matnrskej školy, o zápise diet‘aťa na plnenie povšnnej školskej dochädzky
vzákladnoj škote azároviň sa ruší Všaohocne záv1zné njriacieniv Ö.
41201 9/VZN

Mestské zastupitořstvo

L. konštatuje, že

mestu Liptovský Mikuláš bola dňa 29 05 2019 doručenä pelfcia pod názvom Peticia proti
narLadeniu mesta liptovský MikuIŠ (VZN Č, 4/2DISNZN) odhlasovaV det za stravy daň vapted
do 1400 hod. (ďalej akc ‚Peticia) Petlcia bole doručená na podateFnu MsŮ prostrednctvom
osoby určenej na zastupovanie v styku s orgánem vere]nej moci, kterou je MerUna Slovlková,
Priebežná 48413, 031 01 Liptovský Mikuláš, Peticia bala zaevidovaná v centrálnej avidencii
petrc vedenj na ŮHK pod ČLslom 5/2019 Solo zozb[eraných p[somne na 1 podpisovom hůrku
2 podpisy (obidva platnS) a elektroni;ky na 7 podpisových hárkoch 1G9 padpisov (z toho 51
naplsLných). Na prešetrenie petici je prlslušné Mestsk zaslupiieľatvo Liptovský Mikuláš,
iiakolKo ‘ zmysle zákona č 36P/1990 Zb o obecnom zriadoni v platnom znsni okrem mého
rokuje o návrhu všeobecne závázn@ho nariadena
Peticie bela prešetrená v zmysle prIslušných ustanoveM zákona Č 65/1990 Zb. O petínam
pre v znenl neskoršlch predpisov, pričom bole zisteiié, že petfcia nemá náležitosli v zmysle
citovaného zákona s tým, to dňa 10. 05 2019 bda osoba určená na zaMupovanie v styku
$ ctgůriom verejnej moci plsomne vyzvaná na odstrůnanie nedostatkov peUcie bňa 11 06.
2019 bdi nedostatky petióe odstránené. Peticia nemá také vecně nedostatky, které by
neumožnili jej prešetrene a vybavenie



fl. rozhodlo

Peici pot nariadeniu mesta LipLovský MkWaš (‘tZN Č. ‘V2O19NZN) cdblascvat d zo stravy
daň vopred do 14CO hoď vyhoveť z dóvodu vera;ného zujrn

III. odporúĎa

prmMorovi mesta Ing. Jánov Elcháčovi, PhD zahazpeČif realizác‘u potrebných krakov na
naplnenie totto uznsenia

Ing. Ján [ch%čjPiiD.
primator mdsta

Ddtírni půdpisu u2nescnia 21. 06 201


