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Vec: Petícia podľa zákona Č. 85/1990 Zb. vyjadruiúca nesúhlas s wbudovanim
komunikácie V mestskei časti mesta Liptovský Mikuláš — V Palúdzke, ktorá by spájala
cestnú komunikáciu na Demänovskei ulici s územím Kamenného poľa + žiadosf
o preloženie štátnei cesty 1/18, zo dňa 15.o8.2olg - odpoveď

Oria 15.08.2019 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená Petícia podra zákona
Č. 85/1990 Zb. vyjadrujúca nesúhlas s vybudovaním komunikácie v mestskej časti mesta
Liptovský Mikuláš — v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici
s územím Kamenného pora + žiadosť o preloženie štátnej cesty 1/18.

Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni
neskoršich predpisov a bob zistené, že spÍňa náležitosti v zmysbe citovaného zákona.

Dňa 19.09.2019 bola predmetná peticia prerokovaná Mestským zastupiterstvom
Liptovský Mikuláš, pričom primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s 5 13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom zneni využil svoje právo pozastavif výkon
uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 72/2019 zo dňa 19.09.2019,
nakorko sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné. Hlasovanie o návrhu uznesenia
bob zmätočné, nakoíko ústne podaný návrh poslanca na zmenu uznesenia počas rozpravy
nebol totožný sjeho písomným vyhotovením. Poslanec počas rozpravy navrho! doplniť do
návrhu uznesenia len nový bod Ibl., ale návrhovej komisii predložil písomne návrh, ktorým
okrem nového bodu III. navrhol zmeniť znenie bodu II. tak, že póvodný text „nevyhovuje
z dóvodu rozporu s Územným plánom mesta Liptovský Mikuláš“ nahradil novým textom:

„vyhovuje“.

V zmysbe 5 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v pbatnom zneni
„Starosta móže pozastavil‘ výkon uznesenia obecného zastupiteľstvo, ak sa domnieva, že
odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tok, že ho nepodpíše v Iehote podťa
Š 12 ods. 10“.
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Na základe odporúčaní, ktoré vyplynuli z rokovania mestského zastupiterstva
Liptovský Mikuláš zo dňa 19.09.2019, bob primátorom mesta zvolané pracovné stretnutie
s petičným výborom. Dňa 07.10.2019 sa uskutočnilo pracovně stretnutie, na ktorom
primátor mesta pritomných informoval, že investor stavby vzhľadom k peticii zmenil svoj
projekt výstavby obchodného centra a súvisiacich pozemných komunikácií tak, že už
nepočíta s prepojenim Kamenného poľa s m. Č. Palúdzka popod diaľničný privádzaČ, a teda
projekt nepoČíta svýstavbou miestnej komunikácie, cyklochodnfka, chodníka pre peších
a verejného osvetlenia v smere na Palúdzku, Čim sa vyhovelo požiadavkám petície.
K požiadavke zmeny územného plánu mesta bob konštatované, že mesto považuje
prepojenie Kamenného poľa s Palúdzkou peším a cyklistickým chodnikom za potrebné, čo
dokazujú aj početné žiadosti a sťažnosti obyvateľov tejto mestskej časti, a preto prípadnú
zmenu územného plánu bude treba ešte odborne posúdiť. Zástupcovia mesta zároveň
informovali pritomných o krokoch mesta, týkajúcich sa obchvatu m. Č. Palúdzka a celého
mesta preložkou cesty č. 1/18, kde k tejto veci pristupuje mesto iniciativne u zodpovedných
subjektov, nakorko cesta Č. 1/18 je štátnou cestou a mesto nemá na jej preboženie priamy
dosah.

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

S pozdravom

A
Ing. Ján BIy(iáč, PhD.

primátor mesta
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•1iESTSKE ZASTUPUFEĽSTVO UPTOVSKY MIKULAS

UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

zodňa 19. septembra 2019 čísio 7212019

K bodu: Peticia podFa zákona č. 8511990 Zb., vyjadrujúca nesúhtas s vybudovaním
komunikácie v m. č. mesta Liptovský Mikuláš — v Palúdzke, ktorá by spájala
cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného pora +

žiadosť o preloženie štátnej cesty 1118

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

a) mestu Liptovský Mikuláš bola dňa 15.08.2019 doručená peticia s názvom
Petícia podľa zákona Č. 85/1 990 Zb.“, vyjadrujúca nesúhlas s vybudovaním komunikácie V m. Č.
mesta Liptovský Mikuláš — v Palúdzke, která by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici
s územím Kamenného pota + žiadosť o preloženie štátnej cesty l/lB (ďalej ako „Peticia“), ktorá
bola adresovaná primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš. Dolo
zozbieraných 180 podpisov na 20 peučných hárkoch, z toho neplatné 4 podpisy.

b) Petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencfl peticií vedenej hlavným kontrolórom mesta na
Útvare hlavného kontrolóra pod Č. 8/2019.

c) Petlcia bela prešetrená v zmysle prislušných ustanovení zákona Č. 8511990 Zb. O peUiČnom práve
v znenl neskorších predpisov, pričom bole zistené, že peticia spiňa náležitosti v zmysle citovaného
zákona. Zistil sa skutočný stav veci, jeho súlad $ právnymi predpismi a s verejným alebo mým
společným záujmom. Petícia nemá také vecné nedostatky, které by neumožnili jej prešetrenie
a vybavenie.

II. schvaruje vybavenie peticie

Mestské zastupiteřstvo Liptovský Mikuláš Petlcii podra zákona Č. 85/1990 ZbY, vyjadrujúcej
nesúhlas s vybudovaním komunikácie v m. č. mesta Liptovský Mikuláš — v Palúdzke, která by
spájala cestnú komunikáciu na Demanevskej ulici s územím Kamenného poľa + žiadost
o preloženie štátnej cesty Illa vy h ov u j e.



III. odporúča

primátorovi mesta

pre vyriešenie vzniknuta] situácie ohfadom prepojenia mestskej časti Palúdzka S územím
Kamenného poľa vstúpiť do rokovania s osobami oprávnenými pra styk s orgánom verejnej moci
v zmysle 3 Zákona o petičnom práva č. 85/1990 Zb. Výsladok dojednania vybudovania
dopravného prepojenia by mal mať čo najmenší vplyv na kvalitu života občanov v okolí dopravného
prepojenia a nevytvárať následné problémy na križovatke ciest Demänovská — Palúčanská.
O výsledku rokovaní informovat mestské zastupiterswo.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 20. 09. 2019



Uzncsenic Č. 65/2019
Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení využil svqje právo pozastaviť vÝkon uznesenia mestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 65/2019 zo dňa 19. 09. 2019, nakorko sa domnieva. žeje

pre mesto zjavne nevýhodné.
Požiadavka dophwná pod bodum W fe nevykonateľná, ;uzkoiko izie je reálnc správu
o nsJedkoch hospoclárenia spoločnosti k 30. 11. 2019 prcci/ožit‘ uty nujbližšit‘ rukovani‘
nzestského zaslupiteľstva, které je plánované na čleň 12. 12, 2019.
Zároveň je potrebné unesl‘ k hochz HL, že o vj*oncmie kontroly hospodárenhi spoločnosti

požiada hlavného kontrolóra primátor nzesta v sůlade s 5 lbfmlv. J pLym. l) zákona o ohecnonz

zriaclcní.

Uznesenie Č. 71/20 19
Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s * 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení využil svoje právo pozastavit‘ výkon uznesenia mestského
zastupiteFstva Liptovský Mikuláš Č. 71/201970 dňa 19. 09. 2019, nakoFko sa domnieva. žeje
pre mesto zjavne nevýhodné aje v rozpore s verejnm záujmom.
Opravy ti rekonštrukeie nzjcstnveh kmnunikáeiísú vcrejnýnz záujmom, pričoin ideo skvaiitnenie
života obyvateľov mesta. Tým, že mestské zasnipiteľstvo schválilo iyhavenie preclnzetnejpctíeie
tak, že jej izevvho vije, nepm‘ažije op/an‘ a rekonštntkcie miestm‘eh komunikáeií za vercJm
záujenz.

Uzncsenic Č. 72/2019
Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s * 13 ods. 6 zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom
zjiadení v p)atnom znení využil svoje právo pozastavit‘ vÝkon uziescnia mestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 72/2019 zo dňa 19. 09. 2019, nakoľko sa domnieva, žeje
pre mesto zjavne nevýhodné.
Hlczsovwzie o návrhu uznesenia bulo zmdíočné, nakol‘ko ústíte podaný návrh poslwzcu na zmenu
uzncsenia počas rozpravy nehol totožný sk/zo ptwmným vyhotovením. Poslanec počas
rozpravy navrhol doplniťdo návrhu uznesenia len nrný bod HL ale návrhovej komisiipredložii
píso;nne návrh, kto;ýnz okrem nového baciti IB. navrhol znzeniťznenie bodu H. tak že póvociný
text ‚nevyhovuje z dóvodu rozporu s Uzenzným plánoín mesta Liptovský Mikzdáš“ nahradil
noiým textom: „ vyhovuje ‘.


