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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

r

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 20. 06. 2019

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

číslo 12019

Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy

mesta Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. berle na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:

Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícii v podmienkach samosprávy mesta Liptovský Mikuláš

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2019
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SPRÁVA

O VÝSLEDKU KONTROLY

Označenie oprávnenej osoby:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolár mesta Liptovský Mikuláš (d‘aIej Jen „HK‘9 predkladá
Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš (d‘alej Jen „MsZ‘9 v súlade s ust. 51Sf ods.
1 písm. d) Zák. Č. 369/1990 Zli o obecnom zriadeni vz.n.p. nasledovnú Správu ovýsledku
kontroly.

II. Označenie kontroly podl‘a plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola stavu vybavovania sťažnosti a petícií v podmienkach samosprávy mesta
Liptovský Mikuláš

lil. Označenie povinnej osoby:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš — Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524

IV. Kontrola bola vykonaná;
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 schváleného uznesením mestského
zastupiteľstva Č. 103/2018 zo dňa 20.12. 2019.

V. Cieľ kontroly:
Overiť, či boli sťažnosti a petície v kontrolovanom období(rok 2018) vybavované podľa
Zák. Č. 9/2010 Z.z. a Zák. Č. 85/1 990 Zb., ako aj podľa.vnútorného predpisu mesta.

Vl. Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly č. 31K012019 (ďalej len „Správa“) na
oboznámenie povinnej osobe:
Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná správa, ktorá
bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 06,05.201 9.
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Priloha Č. 1: k SPRÁVE Z VYKONANEJ KONTROLY
Číslo kontroly: 31K012019

Prehľad najdóležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:

1.1. Všeobecne záväzné právne predpisy:
a) Zákon Č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadeni V z.n.p. (ďaiej v texte len „Zák. Č. 369/1990

Zli. ‘9v z.n.p.

b) Zákon Č. 9/2010 Z.z, o sťažnostiach v platnom znení (d‘aIej ‘.‘ texte len „Zák. Č. 9/2010
Z.z.‘9v z.n.p.

c) Zákon č. 85/l 990 Zb. o petičnom práve s účinnosťou od 01.09.02015 (ďalej v texte len
Zák. Č. 85/1990 Zb. ‘9 v z.n.p.

1.2. lnterný predpis mesta
Smernica na zabezpeČenie postupu vybavovania sťažnosti podľa Zák. Č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach a petícii podľa Zák. Č. 85/1 990 Zb. o petičnom práve v podmienkach mesta
Liptovský Mikuláš č. 13/2017/INO účinná od 22.06.2017 (d‘aIej v texte Jen „Smernica na
vybavovanie st‘ažnosti a petícii‘9

II. Predpisy upravujůce procesný postup výkonu kontroly:

1.1. Všeobecne záväzný právny predpis:
Pravidlá kontrolnej činnosti ustanovené Zákone č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. 5 18e Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vz. n. p.

1.2. lnterný predpis mesta:
Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský Mikuláš
schválené uznesenim MsZ Č. 20/2016 zo dňa 17.03.2016 s Dodatkom Č. 1 schválený
uznesením MsZ Č. 55/2018 zo dňa 21.06.2018 (d‘alej v texte len „Pravidlá kontrolnej
činnosti“).

Hl. Učel a predmet kontroly
Podľa ust. 5 lSd ods, 1 Zák. Č. 369/l 990 Zb. v spojení s ust. 23 Zák. Č. 9/2010 Z.z., ďalej
v spojení s ust. 57 ods. 2 Zák. Č. 55/1 990 Zb. ako aj v spojení s Casťou druhou, CI. 20 „Kontrola
vybavovania sťažností ods. 4 Smernice na vybavovanie sťažnosti a peticir, kontrolu procesu
vybavovania sťažnosti a petícií vykonáva hlavný kontrolár mesta. Podľa ust. 5 lSd ods. 3 Zák.
Č. 369/1990 Zb. kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osbb alebo fyzických osčb rozhoduje
obec v správnom konaní podra 5 27 cit. zákona.

UČelom kontroly bob: overiť, či boli sťažnosti a petície vybavované procesne správne jednak
podIa Zák. Č. 9/2010 Z.z. a Zák. Č. 55/1990 Zb., aIw aj podľa Smernice na vybavovanie
sťažností a peticii.
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IV. Kontrolné zistenia:
1. Vnútorný predpis mesta — úprava vybavovania st‘ažností a petícií

Právny stav:
Podľa ust. 11 ods. 1 Zák. Č. 912010 Z. Z. je mesto ako orgán verejnej správy povinné upravíť
vybavovanie sťažností vo vnútornom predpise. Napriek tornu, že v súvislosti s vybavovanim
petícií túto povinnosť výsiovne nemá podia Zák. Č. 65/1 990 Zb., upravilo ju v Časti tretej, Či. 23
Frijímanie, evidencia a prešetrenie petícil“ ods. 4 cit. Smernice na vybavovanie sťažností
a peticii.

Zistený stav:
Oprávnená osoba konštatuje, že mesto má vypracovaný vnútorný predpis, konkrétne Srnernicu
na vybavovanie sťažností a petícií. Smernica nadobudla účinnosť dňa 22.06.2017
v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš pod číslom 13/201 7/INO.
V predmetnom vnútornorn predpise je konkrétnejšie na podmienky mesta upravený jednak
postup pri podávaní, prijímani, evidovaní, prešetrovani, písomnom oznámeni výsledku
prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti (pri vybavovaní opakovanej alebo ďalšej
opakovanej sťažnosti) ako aj kontrole vybavovania sťažností, pričom mesto súčasne vo
vnútornom predpise upravilo aj postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní,
vybavovaní a kontrole vybavovania petícií. Podľa Smernice postupujú orgány mesta, hiavný
kontrolór mesta, mestský úrad a organizácie zriadené mestom, ktorými sú rozpočtové
a príspevkové organizácie.

Smernica má nasledovný obsah:

Učel vydania a pósobnosť smernice
Základné pojmy, sťažnosť
Petícia

Cast‘ druhá:
Či. 4 Podávanie sťažnosti
Cl. 5 Náležitosti sťažností
Čl. 6 Prijímanie sťažností
Či. 7 Centráina evidencia sťažnosti
Či. 8 Odioženie sťažností
91. 9 Prešetrenie a vybavenie sťažnosti
CI. 10 Prísiušnosť na prešetrenie a vybavenie sťažnosti
Cl. 11 Lehoty na vybavenie sťažnosti

Časť prvá:
Či. i ‘

Či. 2
Čl. 3

Či. 12 Oboznamovanie s obsahom sťažnosti, spolupráca a súčinnosť pri vybavovaní sťažnosti
Či. 13 Utajenie totožnosti sťažovatel‘a
91. 14 Zápisnica o prešetrení sťažností
91. 15 Vybavenie sťažností a oznámenie výsledku prešetrenia
Ci. 16 Opakovaná sťažnost a ďalšia opakovaná sťažnosť
91. 17 Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sfažnosti
91. 16 Archivácia dokladov o vybavení sťažnosti
Cl. 19 Kontrola vybavovania sťažností
Casť tretia:
Či. 20 Petície
Cl. 21 Rozsah p6sobenia petiČného práva vo vzťahu k samospráve
CI. 22 Frijimanie, evidencia a prešetrenie petícii
Či. 23 Určenie zodpovednej osoby a príprava podkiadov na prešetrenie petície
Stvrtá časť:
Cl. 24. Spoločne ustanovenia
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Či. 25 Záverečné ustanovenia

Prílohami Smernice sú vzory nasledovných tlačív: písomný záznam o ústnej sťažnosti,
postúpenie sťažnosti němu orgánu verejnej správy, výzva sťažovateľovi na spoluprácu a
doplnenie nformácii, záznam o odložení sťažnosti, upovedomenie sťažovateľa o odložení
sťažnosti, zápisnica o prešetreni sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti
sťažovateľovi, výzva na odstránenie nedostatkov peticie, zápisnica o výsledku prešetrenia
petície, priklad uznesenia MsZ o prerokovani petície a oznámenie o výsledku prešetrenia
peticie.

2. Centrálna evidencia sťažností a petícií

Právny stav:
Podľa ust. 10 ods. 1 Zák. Č. 9/2010 Z. z. v z.n.p. mesto ako orgán verejnej správy je povinné
viesť centrálnu evidenciu sVažnosti oddelene od evidencie ostatných pisomností. Evidencia
musí obsahovaV najmá tieto údaje:
a) dátum doručenia a dátum zapisania sVažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej

st‘ažnosti,
b) údaje podia 5 5 ods. 2 Zák. Č, 9/2010 Z. z., v z.n.p.
c) predmet sťažnosti.
d) dátum prideíenia sVažnosti na prešetrenie a komu bola prideiená
e) výsledok prešetrenia sťažnosti,
f) prijaté opatrenia termíny ch spinenia,
g) dátum vybavenia sVažnosti, opakovanej sVažnosti alebo odloženia d‘alšej opakovanej

sVažnosti.
h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sVažnosti alebo prešetrenia opakovanej

sVažnosti.
1) dátum postúpenia sVažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
j) důvody, pre ktoré orgán verejnej správy sVažnosV odložil,
k) poznámku.

Zistený stav:
Oprávnená osoba konštatuje, že mesto vedle Centrálnu evidenciu sVažnosti mesta (d‘aIej
v texte len „evidencia st‘ažností‘9 oddelene od ostatných písomnosti na Utvare hlavného
kontrolóra (ďalej v texte len „UHK19 a evidencia o každej jednej sVažnosti obsahuje všetky
údaje podľa ust. 510 ods. 1 Zák. Č. 9/2010 Z. z. v spojeni s CasVou druhou, Cl. 8 ods. 1
Smernice na vybavovanie sVažností a petícií.
Do centrálnej evidencie sťažnosti boli z (podaterne) MsU predložené na zaevidovanie podania
fyzických osób, alebo právnických osůb, ktoré boU jednak označené ako sVažnosti, aiebo pokiaľ
bob možné podľa ich obsahu sa domnievaV, že ide o sVažnosti a to v závislosti od pozitívneho
resp. negativneho vymedzenia sVažnosti podľa ust. 5 3 a 54 Zák. Č. 9/2010 Z. z.
Obdobne ako pri sVažnostiach aj pri evidencii peticii (dálej v texte len ‚evidencia petícW9 je
predmetná evidencia vedená oddelene od ostatných písomností na UHK. Samotná evidencia
peticii obsahuje podľa ust. 57 ods. 2 Zák. Č. 85/1990 Zb. v spojení s ust. 510 ods. 1 Zák. Č.
9/2010 Z. z. a ČasVou treVou Ci. 23 Prijímanie, evidencia a prešetrenie peticii“ ods, 4 Smernice
na vybavovanie sVažnosti a peticií obdobné údaje o každej peticfl, ako je to u sVažností. Na
zaevidovanie do evidencie peŘích boll predkladané petície z (podatel‘ne) MsU, pokiab‘ sa balo
možné podľa ich označenia, resp. obsahu domnievaV, že ide o petíciu.
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3. Kontrola vybavovania sťažností

3.1. Štatistický prehľad
a) o počte podaných sťažnosti
b) o počte vybavených sťažností
c) o výsledku prešetrenia sťažnosti (z celkového počtu vybavených sťažnosti).

Počet podaných sťažnosti 9
Z toho: Vybavené v zákonnej lehote 9

Nevybavené v zákon nej lehote O
Odložené O

Výsledok prešetrenia sťažnosti
Opodstatnené 1
Neopodstatnené 4
Sťažnosti, ktoré nie sú sťažnosťami ľ 3

Sťažnosť Č. 5/2018 (viď. nižšie) bola dňa 06.08.2018 postúpená obci Liptovský Trnovec, nakoľko
v sťažnosti sa poukazuje na realizáciu oplotenia a vytýčenia hranice pozemkov so susedom na
základe vydaného ohlásenia drobnej stavby obcou Liptovský Trnovec. O postúpeni sťažnosti boli
upovedomeni aj sťažovatelia doporučenou Ustovou zásielkou do vlastných rúk, ktorú prevzali dňa
08.08.2019.
Všetky doručené sťažnosti v kontrolovanom období boli odstúpené na vybavenie príslušným
organizačným útvarom MsÚ podľa Smernice na vybavovanie sťažností a petícii.

1. Spisové číslo sťažnosti: 3457(2018
Poradové číslo sťažnosti v evidencii stažností: 01/2018

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na vyjadrenie nesúhlasu s napomenutím príslušnika MsP
b) Dátum doručenia st‘ažnosti: 02.03.2018
c) Forma podania sťažnosti: pisomná
d) Dátum zapisania st‘ažnosti v centrálnej evidencii: 05.03.2018
e) Sťažovateľ: M. G., Roľnícka 49, 031 01 Liptovský Mikuláš

fl Dátum pridelenia st‘ažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 05.03.2018
náčelníkovi MsP

Kontrolnó zistenia:
a) Výsledok prešetrenia sťažnosti: Sťažnosť bola neopodstatnená.
b) Dátum vybavenia st‘ažnosti: stažovaterke bob zaslané doporučenou listovou zásielkou

oznámenie o výsledku prešetrenia sfažnosti ‚ktoré sťažovateíka prevzala dňa 13.04.2018.
c) Sťažnosť bola vybavená procesne správne a v zákonnej lehote 60 pracovných dní počínajúc

prvým pracovným dňom odo dňa doručenia stažnosti na MsÚ v súlade so Zák. Č. 9/2010 Z.z.
a v súlade so Smernicou na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.

2. Spisové číslo st‘ažnosti: 3477/2018
Poradové číslo st‘ažnosti v evidencii st‘ažností: 02/2018

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na stavebný úrad vo ved stavby drobnej hospodárskej budovy
— účelové naťahovanie čásu
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b) Dátum doručenja sťažnostj: 01 .03.2018.
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti V centrálnej evidencii: 05.03.2018
e) Sťažovateľ: M. D., Hlavná 116/54, Ploštín
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bota pridelená: 05.03.2018,

prednostke MsÚ

Kontrolně zistenia:
a) Výsledok prešetrenia sťažnosti: prešetrenie sVažnosti je zdokumentované v Zápisnici

o prešetreni sVažnosti zo dňa 08.03.2018, pričom bob zistené, že sVažnosV je
opodstatnená. Pri preskúmani sťažnosti sa zistilo, že bol nesprávne posúdený predmet
povoľovania — nie pristavba, ale nová výstavba budovy pripojená ku pávodnej a že pošta
boba odoslaná s oneskorením i keď Z objektĺvnych dóvodov. Preto vedúcej odboru ÚRaSP
boli uložené nápravné opatrenia.

b) Dátum vybavenia st‘ažnosti: sVažovateľovi balo Zaslané doporučenou listovou zásiebkou
oznámenie o výsledku prešetrenia sVažnosti zo dňa 08.03.2018, ktorú sVažovateľprevzaldňa
12.03.2018.

c) SVažnosV bola vybavená procesne správne a v zákonnej lehote 60 pracovných dni počínajúc
prvým pracovným dňom odo dňa doručenia sVažnosti na MsÚ v súlade so Zák. Č. 9/2010 Z.z.
a v súlade 50 Smernicou na zabezpečenie vybavovania sťažnosti a peti cil.

3. Spisové číslo sťažnosti: 4977/2018
Poradové číslo sťažnosti v evidencii st‘ažnosti: 03/2018

a) Predmet st‘ažnosti: SťažnosV vo veci postupu pri vybavovaní ved ( nahlasovanie trvalého
pobytu)

b) Oátum doručenia sťažnosti: 09.05.2018
c) Forma podania st‘ažnosti: pisomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 09.05.2018
e) St‘ažovater: T. J., Hrady 309, 027 32 Zuberec
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bota pridebená: 10,05.2018,

prednostke MsÚ

Kontrolně zistenia:
a) Prešetrenie sVažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetren[ sVažnosti zo dňa

19.06.2018, priČom balo zistené, že st‘ažnosVje neopodstatnená.
b) Dátum vybavenia sVažnosti: sVažovateľovi balo zaslané doporučenou listovou zásielkou do

vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sVažnosti, ktoré sVažovateľ prevzal dňa
28.06.2018.

c) SVažnosV bola vybavená procesne správne a v zákonnej lehote 60 pracovných dni počinajúc
prvým pracovným dňom odo dňa doručenia sVažnosti na MsÚ v súlade so Zák. Č. 9/2010 Z.z.
a v súlade So Smemicou na zabezpečenie vybavovania sVažnosti a petícii.

4. Spisové číslo sťažnosti: 6363/2018

Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 4/2018

a) Predmet st‘ažnosti: SVažnost na hluk susedov
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b) Dátum doručenia st‘ažnosti: 17.07.2018
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 17.07.2018
e) Sťažovateľ: Ľ. M., ul. Vrbická 1948/7C, 031 01 Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia st‘ažnosti na prešetrenie a komu hola pridelená: 17.07.2018,

prednostke MsÚ

Kontrolně zistenia:
a) Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetrení sťažnosti za dňa

20.07.2018, pričom bob zistené, že sťažnosť je neopodstatnená.
b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi balo zaslané doporučenou listovou zásielkou do

vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti za dňa 26.07.2018.
c) Sťažnosť bola vybavená procesne správne a v zákonnej lehote 60 pracovných dní počínajúc

prvým pracovným dňom odo dňa doručenia sťažnosti na MsÚ v súlade so Zák. č. 9/2010 Z.z.
a v súlade so Smernicou na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícii.

5. Spisové číslo st‘ažnosti: 6573/2018
Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 05/2018

a) Predmet st‘ažnosti: Sťažnosť na zastavenie prác na oplotení spoločnej hranice, medii
pozemkom KNC 439/1, 439/3 a 440 a pozemkom KNC 436- investor M. J.

b) Dátum doručenia st‘ažnosti: 26.07.2018
c) Forma podania st‘ažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 26.07.2018
e) St‘ažovateľ: Ing. S. S. a A. S., 1. Mája 1949/119, 031 01 Liptovský Mikuláš

fl Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 27.07.2018,
prednostke MsÚ

Kontrolně zistenia:
a) Fredmetná sťažnosť boba dňa 06.08.2018 postúpená obci Liptovský Trnovec, nakoľko

v sťažnosti sa poukazuje na realizáciu oplotenia a vytýčenia hranice pozemkov so susedom
na základe vydaného ohlásenia drobnej stavby obcou Liptovský Trnovec. O postúpení
sťažnosti bali upovedomení aj sťažovatelia doporučenou listovou zásielkou do vlastných rúk,
ktorú prevzali dňa 08.08.201 9.

6. Spisové číslo sťažnosti: 7480/2018
Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 8/2018

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na vedúceho dopravy pre nečinnosť v konaní
b) Dátum doručenia sťažnosti: 14.09.2018
c) Forma podania st‘ažnosti: písomná
d) Dátum zapísania st‘ažnosti v centrálnej evidencii: 17.09.2018
e) Sťažovateľ: A. F., Jilemnického 774, 031 01 Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia st‘ažnosti na prešetrenie a komu bala pridelená: 18.09.2018,

prednostke MsÚ
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Kontrolně zistenia:
a) Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa

14.11.2018, pričom boto zistené, že sťažnosť je neopodstatnená.
b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi boto dňa 15.11.2018 zaslané doporučenou

listovou zásielkou do vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré
sťažovateľ prevzal 21.11.2018.

b) Sťažnosť bala vybavená procesne správne a v zákonnej lehote 60 pracovných dní počínajúc
prvým pracovným dňom odo dňa doručenia sťažnosti na MsÚ v sůlade So Zák. Č. 9/2010 Z.z.
a v súlade so Smernicou na zabezpečenie vybavovania sťažností a peticii.

4. Kontrola vybavovania petícií

4.1. Štatistický prehľad:
a) o počte podaných petici!,
b) o počte vybavených peticii,
c) o počte odložených petici!,
d) o výsledku vybavenia petici! (z celkového počtu vybavených petícii).

Počet podaných petícií
Z toho: Vybavené v zákonnej lehote 6

Nevybavené v zákonnej lehote O
Odložené 0

Výsledok vybavenia petície
Vyhovené 2
Nevyhovené 2
Vyhovené s časti 2

Peticia č. 6/2018 bola vybavená MaZ v Liptovskom Mikuláši dňa 01 .04.2019 a prijatá uznesením č.
13/20 19.
Peticia Č. 7/2018 bota prenesená do roku 2019 a výsledok z prešetrenia peticie bude uzatvorený
kontrolou sťažností a petícií oprávnenou osobou za rok 2019 (viď. nižšie),

Po zapisani podaných petici! v osobitnej centrálnej evidencii petici! vedenej na ÚHK boli peticie
v súlade aust. 55 ods. 3 Zák. č. 85/1 990 Zb. odstúpené primátorovi mesta, ktorý peticiu v závislosti
Od kompetencfl buď vybavuje priamo, alebo uskutočňuje čiastkové úkony a predkladá petíciu na
posúdenie a rozhodnutie o jej predmete MsZ. Peticia musí byť podľa ust. 5 5 ods. 5 prešetrená
a vybavená tak, aby bol skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi
a verejným alebo mým spoloČným záujmom. Výsledok vybavenia peticie oznamuje pisomne do 30
pracovných dní od doručenia peticie.

1. Spisové číslo petície: 505/2018
Poradové číslo peticie v evidencii petícii: 1/2018

a) Predmet petície: Peticia za rekonštrukciu cesty a rozšírenia parkovacích miest pred
bytovým domom 1858 Nábrežie 4. apríla, Liptovský Mikuláš.

b) Dátum doručenia peticie: 12.01.2018
c) Forma podania peticie: p!somná
d) Dátum zapísania petície: 12.01.2018
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e) Identifikačně údaje osoby podávajúcej peticiu:
Petičný výbor: Ing. J. V., Nábrežie 4. apríla 1868/16, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. P. S., Nábrežie 4. apríla 1868/1 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
M. D., Nábrežie 4. apríla 1868/1 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
B. M., Nábrežie 4. apríla 1868/1 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

f) ldentifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: Ing. P. Š.,
Nábrežie 4. apríla 1668/1 5, 031 01 Liptovský Mikuláš

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 15.01 .2018

Kontrolně zistenia:
a) Výsledok prešetrenia petície: Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb.

o petičnom práve v znení neskorších predpisov a boto zistené, že nemá náležitosti v zmysle
5 citovaného zákona. Na základe uvedeného bol petičný výbor dňa 24.01.2018 mestom

Liptovský Mikuláš vyzvaný na doplnenie nedostatkov. Dňa 30.01.2016 bola predmetná
peticia zo strany petičného výboru doplnená a boli odstránené zistené nedostatky. Petici!
boto vyhovené z časti. Obyvateľom nebolo možné vyhovieť v časti týkajúcej sa požiadavky
na bezodkladnú výstavbu parkovacích plöch a to z dóvodu, že rekonštrukcia týchto
komunikácií je naplánovaná na roky 2019 a 2020.

b) Dátum vybavenia petície: výsledok prešetrenia a vybavenia petície bol oznámený dňa
08.02.2018 osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy P. Š., ktorý
na základe doručenky dňa 12.02.2018 prevzal výsledok petície.

c) Petícia bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 15.02.201 8.
d) Oprávnená osoba konštatuje, že peticia bola vybavená procesne správne podľa Zák. Č.

65/1 990 Zb. a Smernice vybavovania sťažností a petícií.

2. Spisové číslo petície: 2475/2018
Poradové číslo petície v evidencii petícií: 2/2018

a) Predmet petície: Peticia za zachovanie zelene na sídlisku Podbreziny pred obytnými
domami na ulici Jefremovskej 613 a 614.

b) Dátum doručenia petície: 22.01.2018
c) Forma podania peticie: písomná
d) Dátum zapísania petície: 23.01.2016
e) ldentifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu:

PeUČný výbor: P. O., Jefremovská 614/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
D. L., Jefremovská 614/4, 031 01 Liptovský Mikuláš

f) Identifikačně údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: Ing. J. L.,
Jefremovská 614/6, 031 01 Liptovský Mikuláš

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 24.01.2018

Kontrolnó zistenia:
a) Výsledok prešetrenia petície: Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 65/1990 Zb.

o petičnom práve v znení neskorších predpisov a petícii sa nevyhovuje v plnom rozsahu,
nakoľko bela toho Času bezpredmetná. Stavba Parkovací dom Podbreziny bela vtom čase
v stave pripravy, kedy sa vyhodnocovalo, čije v rozpore s právnymi predpismi a verejným
alebo mým záujmom.
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b) Dátum vybavenia petície: výsledok prešetrenia a vybavenia peticie bol oznámený dňa
07.03.2018 osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy Ing. J. L., ktorá
na základe doručenky dňa 13.03.2018 prevzala výsledok petície.

c) Peticia bola zvere]nená na webovom sídle mesta dňa 12.03.2018
d) Oprávnená osoba konštatuje, že petícia bola vybavená procesne správne podľa Zák. Č.

85/l 990 Zb. a Smernice vybavovania sťažnosti a petícií.

3. Spisové číslo petície: 3266/2018

Poradové číslo petície v evidencii petícii: 3/2018

a) Predmet petície: Peticia za rekonštrukciu prístupovej cesty k BD na ul. Čsl. Brigády súp. Č.
1615/12 a spevnenie parkovacích miest tak, ako to bob schválené mestským

zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši.
b) Dátum doručenia petície: 22.03.2018
c) Forma podania petície: pĺsomná
d) Dátum zapísania petície: 23.03.2018
e) ldentifikačnó údaje osoby podávajúcej petíciu:

PetiČný výbor: Obyvatelia bytového domu, ul. Čsl. brigády 161 5/1 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
f) ldentifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: L. S., Ul. Čsl.

brigády 1615/1 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 23.03.2018

Kontrolně zistenia:
a) Výsledok prešetrenia petície: Peticia bola prešetrená vzmysle zákona Č. 85/1990 Zb.

o petiČnom práve v znení neskoršich predpisov a petícH sa vyhovuje v plnom rozsahu tak,

že predmetná rekonštrukcia prístupovej cesty a spevnenie parkovacích plóch budú
realizované v rámci II. a III. etapy. Z dóvodu vysokých finanČných nákladov celej predmetnej

stavby sa realizácia rozdelila na lll.etapy.
b) Dátum vybavenia petície: výsledok prešetrenia a vybavenia peticie bol oznámený dňa

08.06.2018 osobe urČenej na zastupovanie v styku s orgánom verejne] správy L. Š., ktorá
na základe doručenky dňa 13.06.2018 prevzala výsledok petície.

c) Peticia bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 11.06.2018
d) Oprávnená osoba konštatuje, že peticia bola vybavená procesne správne podia Zák. Č.

85/1 990 Zb. a Smernice vybavovania sťažností a petícii.

4. Spisové číslo petície: 5057/2018

Poradové číslo petície v evidencii petícií: 4/2018

a) Predmet petície: Petícia proti výstavbe bytového domu LAVENDER v danom rozsahu
vzhľadom na okolitú zástavbu.

b) Dátum doručenia petície: 14.05.2018
c) Forma podania peticie: písomná
d) Dátum zapisania petície: 14.05.2018
e) ldentifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: Petičný výbor zriadený nebol, z toho

dóvodu sú osoby podávajúce pet[ciu všetci obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš, podpísaní

na deviatich petičných hárkoch (spolu 135 podpisov).
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o Identifikačně údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: Ing. D. J.,
Tehliarska 255/12, 031 05 Liptovský Mikuláš, R. R., Tehliarska 427/35, 031 05 Liptovský
Mikuláš

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 15.05.2018

Kontrolně zistenia:
a) Výsledok prešetrenia petície: Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 8511990 Zb.

o petičnom právo v znení neskoršich predpísov a peticii sa nevyhovuje v plnom rozsahu.
b) Dátum vybavenia petície: výsledok prešetrenia a vybavenia petície bol oznámený dňa

20.06.2018 obidvom osobám určeným na styk s orgánom verejnej moci. Ing. D. J., prevzala
na základe doručenky výsledok petície dňa 20.06.2018 a R. R., prevzal na základe
doručenky výs!edok petície dňa 20.06.2018

c) Petícia bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 20.06,2018
d) Qprávnená osoba konštatuje, že peticia bola vybavená procesne správne podľa Zák. č.

85/1990 Zb. a Smernice vybavovania sťažnosti a peticií.

5. Spisové číslo petície: 6233/2018
Poradové číslo petície v evidencii petkU: 5/2018

a) Predmet petície: Fetícia za rekonštrukciu a vytvorenie d‘alšich parkovacích miest pre
osobně motorové vozidlá pri bytovom dome Vrbická 1883, Liptovský Mikuláš.

b) Dátum doručenia petície: 10.07.2018
c) Forma podania petície: pisomná
d) Dátum zapísania petície: 10.07.2018
e) Identifikačně údaje osoby podávajúcej peticiu:

Petičný výbor: V. S., Vrbická 1833/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
M. N., Vrbická 1833/34, 031 01 Liptovský Mikuláš
T. B., Vrbická 1883/36, 031 01 Liptovský Mikuláš

f) Identifikačně údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy:
V. S., Vrbická 1833/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
M. N., Vrbická 1833/34, 031 01 Liptovský Mikuláš
T. B., Vrbická 1883/36, 031 01 Liptovský Mikuláš

g) Dátum odstúpenia peticie primátorovi mesta: 10.07.2018

Kontrolné zistenia:
a) Výsledok prešetrenia petície: Feticia bela prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb.

o petičnom právo v znení neskorších predpisov a petícii sa vyhovuje 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.

b) Dátum vybavenia peticie: výsledok prešetrenia a vybavenie peticie bol oznámený dňa
27.08.2018 všetkým osobám určeným na styk s orgánom verejnej moci. Pán V. S., prevzal
na základe doručenky výsledok peticie dňa 04.09.2018; pán M. N., prevzal na základe
doručenky výsledok pet[cie dňa 31.08.2018 a pani T. B., prevzala na základe doručenky
výsledok petície dňa 17.09.201 8.

c) Petícia bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 30.08.2018
d) Oprávnená osoba konštatuje, že petícia bola vybavená procesne správne podľa Zák. č.

85/1 990 Zb. a Smernice vybavovania sťažnosti a petkU.
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6. Spisové číslo petície: 8005/2018

Poradové číslo petície v evidencii petícií: 6/2018

a) Predmet petície: Peticia — nesúhlas s výstavbou ‚Apartmánového domu“ — nebytovej

budovy slúžiacej na prechodné ubytovanie v k.ů. Palůdzka.

b) Dátum doručenia peticie: 10.10.2018
c) Forma podania petície: písomná
d) Dátum zapísania petície: 10.10.2018
e) Identifikačně údaje osoby podávajúcej petíciu: Petičný výbor zriadený nebol, z toho

dóvodu sú osoby podávajúce petíciu všetci obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš v mestskej

časti Palúdzka« podpísaní na siedmich petičných hárkoch (spolu 55 podpisov).

f) ldentifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy:

Ing. L. H., Zádvorie 58, 031 01 Liptovský Mikuláš
g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 11.10.2018

Kontrolné zistenia:
a) Výsiedok prešetrenia peticie: Petícia hola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1900 Zb,

o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Požiadavka, týkajúca sa zmeny VZN mesta
Liptovský Mikuláš je požiadavkou na zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš.

PeticH sa vyhovuje z časti tak, že po dopIneni Vašej požiadavky, týkajúcej sa zmeny VZN

mesta Liptovský Mikuláš v zmysle záznamu z prerokovania petície zo dňa 20.11.2018, boia

zaradená k žiadostiam o zmeny a dopinky územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. Po jej

prerokovaní v komisii územného rozvoja a výstavby MsZ Liptovský Mikuláš, boia predložená

na rokovanie M5Z v Liptovskom Mikuláši dňa 0104.2019 a vykonanie zmeny územného

plánu holo schválené uznesením MsZ Č. 13/2019.
b) Dátum vybavenia petície: výsiedok prešetrenia a vybavenia petície bol oznámený osobe

určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy Ing. L. H., ktorý na základe
doručenky dňa 26.11.2018 prevzal výsledok petície.

c) Petícia bola zverejnené na webovom sídle mesta dňa 23.11.2018
d) Oprávnená osoba konštatuje, že petícia hola vybavená procesne správne podľa Zák. Č.

85/1 990 Zb. a Smernice vybavovania sťažností a petícií.

7. Spisové číslo petície: 9110/2018

Poradové čislo petície v evidencii petícií: 7/2018

a) Predmet peticie: Feticia proti výstavbe parkoviska za obytným domom Č. 1884/70, 1884/71

a 1884/72 na ul. Vrlikovej v Liptovskom Mikuláši.
b) Dátum doručenia peticie: 07.12.2018
c) Forma podania petície: písomná
d) Dátum zapisania petície: 10.12.2018
e) ldentifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu:

Petičný výbor: M. M., Vrlíková 1884/71, 031 01 Liptovský Mikuláš
A. S., Vrliková 1884/71, 031 01 Liptovský Mikuláš
J. K., Vrliková 1884/723, 031 01 Liptovský Mikuláš

f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy:
J. K., Vrliková 1884/72, 031 01 Liptovský Mikuláš
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g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 10.12.2018

Oprávnená osoba konštatuje, že petícia 6.7/2018 bola prenesená do roku 2019 a výsledok
z prešetrenia petícií bude uzatvorený kontrolou sťažnosti a petícií oprávnenou osobou za rok 2019.
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