


 

 
 

 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V  LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE 

 
M ES TS K É HO  Z AS T U P I T E Ľ ST V A  

 
zo dňa 19. 9. 2019  číslo     /2019 

 

K bodu:   Petícia za schválenie uznesenia k správe Mestského zastupiteľstva  
                v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na  
                rok 2019“ 
  
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

I. konštatuje, že 

a) dňa 3. 7. 2019 bola mestu doručená „Petícia za schválenie uznesenia k správe Mestského 
zastupiteľstva (MsZ) v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na 
rok 2019“; petícia bola doručená na podateľňu MsÚ prostredníctvom osoby určenej na 
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorou je Ing. Rudolf Urbanovič, Pod slivkou 
520/11, Liptovský Mikuláš – Podbreziny; petícia bola zaevidovaná v centrálnej evidencii petícií 
vedenej na ÚHK pod číslom 6/2019. Bolo zozbieraných 1 532 podpisov, na 124 petičných 
hárkoch, z toho 4 podané elektronicky, platných podpisov bolo 1 532, neplatných 180 podpisov. 
Na prešetrenie petície je príslušné Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš. Petícia bola 
prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov, pričom bolo zistené, že petícia spĺňa náležitosti v zmysle citovaného 
zákona. Petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie,  

b) dňa  11. 7. 2019 bol pre zasadnutie mestského zastupiteľstva predložený na rokovanie materiál 
„Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“, ktorého spracovateľmi boli Ing. 
Berník, vedúci odboru výstavby a Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy, 

c) materiál vychádzal zo schváleného rozpočtu na rok 2019 a z krokov, ktoré boli do predloženia 
materiálu v predmetnej veci vykonané,  

d) materiál predložil vedúci odboru výstavby Ing. Berník a podal k správe odborný výklad, odborný 
výklad podal aj vedúci odboru ŽP a dopravy Ing. Lengyel 

e) k modelu  financovania podal stanovisko hlavný kontrolór mesta, ktorý spôsob navrhnutého 
financovania vyhodnotil ako legislatívne obhájiteľný, 



 

 
 

f) poslanci k prerokúvanému materiálu viedli rozpravu a k materiálu nemali žiadne pozmeňujúce 
návrhy, poslanci schválili len konštatačnú časť, zoznam opráv a rekonštrukcií navrhnutých  ulíc 
MsZ nezobralo na vedomie 

g) materiál predložený na rokovanie MsZ ako celok nebol poslancami schválený 
h) vo verejnom záujme a  vzhľadom k rozpracovanosti a pripravenosti investičných akcií a je 

potrebné schváliť opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019 a zabezpečiť ich 
realizáciu.  

 

II. Schvaľuje vybavenie petície 
Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš „Petícii za schválenie uznesenia k správe Mestského 
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“ 
vyhovuje z dôvodu verejného záujmu. 
 

III. odporúča  

primátorovi mesta   

             vykonať kroky k zabezpečeniu opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií formou verejného  
             obstarávania zhotoviteľa. Konečná cena diela bude výsledkom verejného obstarávania. 
 
         

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 
 

    
                  Dátum podpisu uznesenia:         2019 

                                                     .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Dôvodová správa 
 

 
Dňa 3. 7. 2019 bola mestu doručená „Petícia za schválenie uznesenia k správe Mestského zastupiteľstva 
(MsZ) v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“; petícia bola 
doručená na podateľňu MsÚ prostredníctvom osoby určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej 
moci, ktorou je Ing. Rudolf Urbanovič, Pod slivkou 520/11, Liptovský Mikuláš – Podbreziny; petícia bola 
zaevidovaná v centrálnej evidencii petícií vedenej na ÚHK pod číslom 6/2019. Bolo zozbieraných 1 532 
podpisov, na 124 petičných hárkoch, z toho 4 podané elektronicky, platných podpisov bolo 1 532, neplatných 
180 podpisov. Na prešetrenie petície je príslušné Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš. Petícia bola 
prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov, pričom bolo zistené, že petícia spĺňa náležitosti v zmysle citovaného zákona. Petícia nemá také 
vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie,  
 
 Občania v petícii  žiadajú schválenie uznesenia k správe Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 
„Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“. 
 
Predmetná správa bola predložená a prerokovaná v mestskom zastupiteľstve dňa 11. 7. 2019, pričom MsZ 
zobralo na vedomie konštatačnú časť, ale predložený materiál ako celok neschválilo. 
 
Súčasťou prerokovania a vybavenia petície občanov zo strany Mestského zastupiteľstva  je prehodnotenie 
uvedenej (a už raz prerokúvanej správy),   zváženie naliehavosti požiadaviek občanov mesta, verejného 
záujmu,  pripravenosti a rozpracovanosti investícií a vyhovenie prijatej petícii.  
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