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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTDVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 18. 01. 2021 číslo 12021

K bodu:
petícia Č. 312020 „Ziadame mesto Liptovský Mikuláš o také zmeny územného
plánu, prípadne mých regulatívov, ktoré byv časti mesta, ohraničenej ulicami
1. mája a Janka Alexyho zakázali výstavbu budov nájomných bytových domov
alebo mých foriem dočasného bývania a ubytovania, vyšších stavieb ako 2
nadzemné podlažia, dočasných stavieb určených na bývanie, najmá umiest
nenie obytných kontajnerov, mobilných domov a podobne za účelom zriadenia
akejkoľvek formy hromadného sociálneho bývania pre neprispásobivých obča
nov“.

Mestské zastupiteľstvo

I. bene na vedomie

sťažnosť Zo dňa 28.9.2020 a petíciu Č. 3/2020, doručenú dňa 2.12.2020, ktorou podpísaní
obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš žiadajú mesto Liptovský Mikuláš o také zmeny územného
plánu, pripadne mých regulatívov, ktoré byv časti mesta, ohraničenej ulicami 1. máje a Janka
Alexyho zakázali výstavbu budov nájomných bytových domov alebo mých foriem dočasného
bývania a ubytovania, vyšších stavieb ako 2 nadzemné podlažia, dočasných stavieb určených
na bývanie, najmä umiestnenie obytných koritajnerov, mobilných domova podobne za účelom
zniadenia akejkoľvek formy hromadného sociálneho bývania pre neprispösobivých občanov.

II. knštatuje, že

1. podIa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením
mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 1612.2010 a jeho závázná Časť
bola vyhlásená všeobecne závázným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/2O1ONZN dňa
1612.2010s účinnosťou dňom 11.2011 v znení zmien a doplnkov sa predmetné úzernie na
chádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov‘ s maximálnou
výškou zástavby 2 nadzemné podlažia,



2. podľa 51 ods4 zákona č. 85/1 990 Zb. o petičnom práve V platnom zneni petícia nesmie
vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu
alebo obmedzovaniu osobných, po!itických aiebo mých práva podľa 5 2 výkon petičného práva
nesmie byt nikomu na újmu,

3. peticia bola prešetrená v zmys)e zákona č. 8511990 Zb. O petičnom práve v platnom znení,
zistený bol skutočný stav veci a jeho rozpor s platnými právnymi predpismi, obstaranie zmien
a doplnkov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v zmysle sťažnosti zo dňa 28.9.2020 a
petĺcie Č. 3/2020, doručenej dňa 2.12.2020, by bob v rozpore s platnými právnymi predpismi
a podľa 5 25 zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskoršĺch predpisov ods.6 takýto návrh územného plánu nemožno schválit‘.
Pokiaľ by prišbo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie by bob v celom rozsahu
neplatné.

lil. schvaYuje

neobstarať zmeny a dopinky územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, v zmysle sťažnosti zo
dňa 28.9.2020 a peticie Č. 3/2020, doručenej dňa 2.12.2020, nakofko požiadavky, uvedené
v petícii ne sú v súlade splatnou legislativou, sú nad rámec 512 vyhlášky MŽP SR Č. 55/2001
Z.z. v platnom znení, ktorým je určený obsah územného plánu mesta, nie sú v súlade s51 ods.
4 a 5 2 zákona č. 85/1 990 Zb. o petičnom práve v pbatnom zneni a sú v rozpore so zákonom
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskor
šĺch predpisov

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: . 01. 2021



Dóvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš obdržalo dňa 289.2020 podanie, označené ako sVažnosť.

Podia listu hlavného kontrolóra mesta zo dňa 29.9.2020 z obsahu spisu vyplýva, že
uvedené podanie je možné vnímať ako peticiu, keďže sa osoby v nej uvedené obracajú na
mesto vo veci spoločného záujmu 50 sťažnosťou a žiadosťou, týkajúcou sa Zákazu resp.
neumožnenia vybudovania hromadného sociálneho bývania v ich štvrti. Uvedený názor hlavný
kotrolór mesta zastáva napriek tomu, že podanie neobsahuje náležitosti v zmysle 5 5 ods.1
zákona č. 85/1990 Zb.

Ing. Ji F JUDr. D P aj P a8
ďalši občania oodávajú sťažnost na občianku Z J rod.

na jej sústavné verbálne vydieranie tým, že im pod nátlakom ponuRa na
odkúpenie časť jej pozemku p.č (záhrady), s ktorým susedia. V prípade neodkůpenia
časti jej parcely, sa rn vyhráža a operuje so zámerom túto časť pozemku ocipredať tretej
osobe, ktorá na nej umiestni min. 3-4 obytné kontajnery a nasfahuje do nich min.16
neprispósobivých osöb rómskeho etnika. Jej spösob správania vyvoláva pocity stresu,
nervozity, obťažovania, strachu až nebezpečenstva. Opakovanými kontaktmi ich obmedzuje
v obvyklom spösobe života. Odmietajú a nesúhlasia s uvedenými zámermi občianky
J vybudovať alebo formou predaja časti tejto parcely tretej osobe resp. mým
spósobom umožniť vybudovaníe hromadného sociálneho bývania v ich štvrti.

Dňa 14.10.2020 mesto LM vyzvalo sťažovatel‘ov na odstránenie nedostatkov, nakolko
uvedenú sťažnosť považuje za petĺciu. Dňa 2.12.2020 holi nedostatky odstránené a Dodaná
boia petícia podia zákona č. 85/1 990 Zb. O petičnom práve, týkajúca sa zákazu resp. neu
možnenia vybudovania hromadného sociálneho bývania pre neprispčsobivých občanov
v lokalite ohraničenej ulicami 1. mája a Janka Alexyho. Peticia má 5 petičných hárkov a na
každom petičnom hárkuje 15 podpisov.

PETÍCIA: „My dolu podpísani obyvatel/a mesta Liptovský Mikuláš žiadame mesto
Liptovský Mikuláš o také zmeny územného plánu, prípadne mých regulatívov, ktoré by v časti
mesta, ohraničenej ulicami 1. mája a Janka Alexyho zakázali výstavbu budov nájomných
bytových domov alebo mých for/em dočasného bývania a ubytovania, vyšších sta vieb ako 2
nadzemné podlažia, dočasných sta vieb určených na bývan/e, najmě umiestnenie obytných
kontajnerov, mobilných domov a podobne za účelom zr/aden/a akejkoívek formy hromadného
sociálneho bývania pre neprispósobívých občanov‘.

Podľa 5 Sc zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení ak je predmetom
petície činnosť orgánov územnej samosprávy, peticiu vybavuje príslušný orgán územnej
samosprávy. PodIa smernice MsZ LM Č. 13/2017/INO Čl. 22 ods.4 je na vybavenie petície
príslušné mestské zastupiteľstvo, nakoľko z obsahu peticie vyplýva, že má byť rozhodnuté
o základných otázkach života mesta, o schvalovaní územného plánu mesta alebo jeho časti a
o koncepcii rozvoja jednotlk‘ch nhlasti života mesta.

Pozemok p.č. KN C :.ú. Liptovský Mikuláš a územie, ohraničené podIa petície
Ul.1 mája a Janka Alexyho, sa nachádza podľa platného územného plánu mesta Liptovský
Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenim mestského zastupitelstva č.1 1512010 dňa 16.12.2010
s vyhlásením jeho záväznej časti všeobecne závázným nariadením mesta Liptovský Mikuláš
č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 vznení zmien a doplnkov,
v urbanistickom bloku ‚obytné územie $ prevahou rodinných domov. Maximálna výška zás
tavby v predmetnom bloku sú 2 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy e maximálne
30%.

Prevládajúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce typický obraz prostredia
charakteristický nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom
neverejnej zelene súkromných záhrad, s minimálnym podielom plochy zelena z plochy pozem
ku 20%. Najmä: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami obč. vybavenosti,
zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia
obchodu, služieb, školstva, zdravotníctva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie,...
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Prípustné je funkčně využitie vhodne doplňajúce prevládajúci charakter prostreciia,
zvyšujúce jeho polyfunkčnosť s ciel‘om uspokojiť potreby bývajúcich, s dórazom na mini
malizáciu negatívnych vplyvov na obytné prostredie. Najmä: bytové domy — hmotovo
priestorovým riešením vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia prechodného
ubytovania, zariadenia OV nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia
výrobných služieb /dielne, opravovne, .. ./ a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité
obytné prostredie, zariadenia technickej infraštruktůry slúžiace pre obsluhu územia okrem
bioplynovej stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, plochy
upravenej zelene,

Neprípustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi
alebo vplyvmi na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmá:
zariadenia priemyselnej a pol‘nohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby,
veľkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupné centrá, zariadenia OV
celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a
regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infra
štruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných
surovin!, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,.. J, zariadenia energetiky
lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie !íotovoltaická elektráreň,
paroplynový cyklus, .1, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva
!cintoríny, urnové háje, krematóriá/...

index zastavanej plochy a maXimálna výška zástavby sú určené s podrobnostou na
urbanistický blok a vyjadrujú maximálne možnosti využitia každého pozemku ležiaceho
v tomto bloku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom
posudzovania. index zastavanej plochy ie stanovený ako pomer medzi plochou zastavanou
budovami a plochou pozemku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer. ktorý
je predmetom posudzovania. Do indexu zastavanej plochy sa nezapočítavajú plochy stavieb,
ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (s výmerou ich zastavanej plochy spolu do 50
m2), spevnených plóch ani prekrytých terás umiestnené alebo navrhované na pozemku, resp.
súbore pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom posudzovania.

Maximálna výška zástavby je vyjadrená maximálnym počtom nadzemných podlaží.
Maximálnu výšku zástavby je možné prekročiť o jedno ustupujúce podlažie, o výšku šikmej
strechy s maximálne jedným využitelným podkrovným podlažím.

Priamy a nepriamv vplyv prevádzkovaných služieb nesmie negatívne ovplyvňovať sused
ně parcely viac, než stanovujú hygienické normy. Pod pojmom priamy vplyv sa rozumie vplyv
priamo súvisiaci s prevádzkou zariadenia a použitým technickým a technologickým zaria
dením, najmä zaťaženie hlukom, prachom, emisiami, dopravou, atď. Pod pojmom nepriamy
vplyv sa rozumie vplyv súvisiaci so zmenou pomerov v okolitom prostredí zariadenia, najmä
vplyv na zmenu dopravných vzťahov, zvýšený výskyt škodcov, atď.

Prevádzkovatelia objektov sú povinnĺ zaistiť potrebné plochy statickej dopravy pre pre
vádzku zariadenĺ, vyplývaiúce z ustanovení STN 73 6110, na vlastných pozemkoch.
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.

Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš bol obstarávaný v rokoch 2009 -2010 a v súlade
s platnými právnymi predpismi bol zverejnený, verejne prerokovaný a pripomienkovaný.
Verejnosť bola oprávnená podať pripomienky v rámci pripomienkového konania podľa 20 -
22 stavebného zákona č.50/1 976 Zb. v znení neskoršich predpisov k zadaniu, konceptu a
k návrhu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš.

PodIa zákona č.50!1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov:
11 ‚

(5) Uzemný plán obce ustanovuje najmä
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využĺvania územia obce v
nadváznosti na okolité územie,
b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plöch,
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c) zásady a reguiatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej
stability a tvorby krajiny vrátane plöch zelene,
d) zásady a regulativy ochrany a využivania prĺrodných zdrojov, kultúrno-historických hodnót

a významných krajinných prvkov,
e) hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie

(ďalej len “zastavané územie“) a ostatným územím obce,
f) zásady a regulativy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho
vybavenia,
g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
(6) Územný plán obce ustanovuje, pre ktoré časti obce treba obstarať a schváliť územný plán

zóny.
13

V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce sa schval‘ujú zásady regulativy pries
torového usporiadania a funkčného v‘yuživania územia obce, hranice zastavaného územia,
usporiadania verejného dopravného, občianskeho a technického vybavenia, ustanovenia
plöch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny,
ochrany a využívania prirodných zdrojov, kultúrno-historických hodnót a významných
krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie,
tvorby krajiny vrátane plóch zelene.

30

(1) Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu,
sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na
základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dójde k zmene
predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného
plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

(4) Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky,
preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo dopinky alebo či
netreba obstarať nový územný plán.

Fn obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje podIa
ustanoveni 22 až 28 stavebného zákona. Zmeny a dopinky územnoplánovacej doku
mentácie musia byt‘ v súlade splatnými právnymi predpismi vypracované, zverejnené, verejne
prerokované, pripomienkované a preskúmané.

Obsah územného plánu obce ie stanovený 12 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacei dokumentách.

Závázná čast územného plánu mesta stanovuje zásady a regulativy priestorového
usporiadania a funkčného vvužívania územia, ktoré platia pre všetkých bez rozdielu
národnosti, rasy. sociálneho postavenia, príslušnosti k etnickei skupme a pod. Nerieši
„neprispösobivých občanov ani „formy hromadného sociálneho bývania pre neprispósobivých
občanov“. Uzemný plán nerieši majetkovoprávne vzťahv, spory obvvatel‘ov, výstavbu
nájomných bytov, počet osób v objektoch, konktrétny typ stavieb bývania a ubytovania (obytné
kontajnery, mobiiné domy a pod.), tieto požiadavky peticie sú nad rámec podrobnosti
územného plánu mesta.

Obstaranie zmien a doplnkov v zmysle textu petície by bob v rozpore so zadaním pre
územný plán mesta Liptovský Mikuláš, ktoré bob schválené uznesením mestského zas
tupitel‘stva v Liptovskom Mikuláši č.109/2009 dňa 29.10.2009.

PodIa platnej legislativy peticia nesmie vyzývat k porušovaniu ústavy a zákonov,
popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických abebo mých práv osöb pre ich
národnosť, pohlavie, rasu, p6vod, politické alebo mé zmýšl‘anie, náboženské vyznanie a
sociálne postavenie, k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti, petícia nesmie vyzývat k
násfliu alebo k hrubej neslušnosti, petíciou sa nesme zasahovat do nezávislosti súdu.
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Podia Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskor
ších právnych predpisov:
článek 12
(2) Základné práva a slobody sa zaručujů na území Slovenskej republiky všetkým bez ohl‘adu
na pohlavie. rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, poljtické, či mé zmýšl‘anie, národný
alebo sociálny póvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickei skupme, maietok. rod alebo mé
postavenie. Nikoho nemožno z týchto dóvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhod
ňovat‘.

PodIa 51 ods.4 zákona Č. 85/1 990 Zb. o petičnom práve v platnom znení peticia nesmie
vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu
alebo obmedzovaniu osobných, politických aiebo mých práva podIa 2 výkon petičného práva
nesmie byť nikomu na újmu.

Požiadavky peticie nie sú v súlade s platnou Iegislatívou, sú nad rámec 512 vyhlášky
MZP SR Č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacich podkladoch a územnoplánovacej dokumentá
cu v platnom znení, ktorým je určený obsah územného plánu mesta, požiadavky petície nie sú
v súlade s 5 1 ods.4 a 5 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení a sú
v rozpore so zákonom Č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v zneni neskoršich predpisov:

Predmetná petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1 990 Zb. o petičnom práve
v platnom znení, zistený bol skutočný stav veci a ieho rozpor s platnými právnynii predpismi.

Na základe vyššie uvedeného, obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta
Liptovský Mikuláš v zmysle sťažnosti zo dňa 28.9.2020 a petície Č. 3/2020, doručenej dňa
2.12.2020, by belo v rozpore s platnými právnymi predpismi a podIa 25 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších pred
pisov ods.6 takýto návrh územného plánu nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu
napriek takémuto rozporu, schválenie by holo v celom rozsahu neplatné,

Petícia bola prerokovaná v komisii územného rozvoia a výstavby mestského zastupi
tel‘stva v Liptovskom Mikuláši dňa 14. januára 2021 a bob prijaté uznesenie:
komisia odporúča mestskému zastupitelstvu nevyhovieť petĺcři, nakol‘ko požiadavky uvedené
v peticii nie sú v súlade s platnou legislatívou.
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Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Prednosta MsÚ
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ing. Marta Gutraiová

28 -09- 2020 Štúrova 1989/41

Liptovský Mikuláš
- )I.‘
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Vec: Sťažnosť

My, dolupodpísaní, podávame sťažnosť na občianku Z J rod. E .‚ narodenú
Občianka J nás dlhodobo (približne jeden rok a viac) zlovoíne, úmyselne a systematicky

veroalne vydiera tým, že nám ponúka pod nátlakom na odkúpenie časť jej pozemku parc. č. L (záhrada bez pristupu z ulice,
vid príloha), $ ktorým susedirne. V prípade neodkúpenia časti jej parcely nanu Sa vyhráža a operuje so zánuerom predmetnú čast
pozemku predať tretej osobe, ktorá na nej umiestni min. tri až štyri obytné kontajnery a nasťahuje do nich min. 16neprispásobivých osób rómskeho etnika. Jej spósob správania v nás vyvoláva pocity stresu, nervozity, obťažovania, Strachu ažnebezpečenstva. Opakovane nás kontaktuje, vyhtadáva situácie, kedy sme na záhrade, hovo‘i s nami, aj keď my nechceme, čím
nás) dóchodcov chránené osoby, obmedzuje v obvyklom spósobe života.

Pre ilustráciu uvádzame niekoľko citácií z jej vyjadreni:

‚jdem predať, mám do konca roku znuluvu, prídu štyri rodiny, najprv prídu ťahať vodu, elektriku tak mesiac predtým, potom užnepredáte, kto sem príde, keď tu budú cigáni, vám sa to znehodnotí“

„mne je to jedno, ja póWem do bytovky, čo ja stým mám?“

„vy tu budete, na čo mi to je torko - robiť?“

„musíte sa oplotiť, lebo oni vám sem budú chodiť“

„starosta z on má peniaze, on všetko vybaví, tam ich nechcú, Iebo oni sú neprispásobivi“

„spísal} proti nim petíciu, bývajú v strede dediny, odtiaľich chcú dať preč, chcú tam stavať parkovisko, oni nechcú isť bývať do lesa“
„pridu štyri rodiny, ked‘ budú len po štyria, to máte hned‘ šesťnásť rudí a keď ich bude viac tak aj dvadsať— tridsať...“

„ked‘ už sem raz prídu, už tu budú navždy, kde pájdu? ako?“

„ja si to móženu predať, komu chcem, mne nikto nemóže rozkázať, to je na mňa napisané“

a pod.

Miera obíažovania presiahia únosnú hranicu, nie je primeraná miestnym pomerom, nie je typická a akceptovateťnáv tejto okaiite, rovnako ako jej zánier umožnit vybudovat na predmetnom pozemku hromadné sociálne bývanie. Jej vyhrážanieneherieme na rahkú váhu a zároveň do budúcna v prípade, ak k vyššie uvedenému dájde, dopredu upozorňujeme, že to mážeohrozit nielen našu bezpečnost, ale aj bezpečnost občanova kvalitu bývania v tejto mestskej časti ako aj priniest so sebou ďalšie
negatívne riziká (znečistenie životného prostredia, kriminalita, ohrozenie protipožiarnej bezpečnosti a pod.). Ďalej to móže znížithodnotu prirahlých nehnuternosti, zhoršit hygienicko—epidemiologickú situáciu a zdravie obyvaterov štvrte v súčasnej zložitejsituácii v boji proti vírusu covid 19 a priniest So aj sebou mé zdravotno—hygienické riziká. Oomnievame sa, že vyjadrenia občiankyJ a jej zámery hraničia s porušovanim platných zákonov SR a dovolíme si poukázat aj na prípadnú nejasnost finančnéhopozadia jej zámeru.



Vzhradom k vyššie uvedenému sa v zárodku a v záujme predídenia prípadným následným komphkovaným sporom
domáhame preskúmana skutkového stavu a zamedzenia nelegálneho konania občianky J a spol.

S pozdravom
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Na záver prikladáme aj vyjadrenie dalších spoluobčanov z naše) štvrte, ktorí majú záujem na zachovanía zvyšovaníkvality
bývana a zlepšovaní susedských vzťahov:

Dolupodpisaní oby‘atela predmetnej mestskej časti kategorkky odmetarne a dórazne nesúhíasirne $ vyšše uvedenými
zámermi občianky. vybudovať alebo formou predaja časti parcely č. i tretej(írn) osobe(ám), pnp. akýmkoľvek mým
spösobom umožniťvybudovanie hromadného sociálneho bývana v našej štvrti.
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Eiohy srrnok z katastrilnej mapy

Mestský úrad Liptovský Mikuläš, Primátor Ing. Ján Bicháč, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikulaš

Mestský úrad Liptovský Mikuláš Odbor vnútornej správy. PhDr. Almanová Miroslava, Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Odbor právny, Mgr lranovská Arna, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Mestský úrad Liptovský Mikuläš, Odbor územrrétto rozhodovania a stavebného poriadku. Ing. Šuveríková Kataršna, Štúrova 1989/41,03142 Liptovský Mikuláš

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, Ing. Lengyel Gabriel, Štúrova 1989/41; 03142 Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sidlom v Liptovskom Mikuláši, P,OBos 10, Štúrova 36,03180 Liptovský Mikuláš

Daňový úrad Žilina - pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3,031 80 Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Vedúci odboru Mgr, Jana Feriancová, Nám osloboditeíov 1; 03101 Liptovský Mikuláš



Msttký úrad LPtDVSkÝ Mtkutáš, Útvar hlavrého architekta Jngarch. Bachtrková Tatana Štúrova 1989/41,03142 Liptovský Mikuláš
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‚ Mestský úrad Liptovský MikulášMESTSKV URAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Mgr. Lenka Mitrengová

— 2 —12- 2020 vedúca kancelárie vedenia mesta

______________

Štúrova 1989/41C.:‘rin: J_ (Jn Tč.!pJ:
Liptovský Mikuláš

;Pn1ohy ::.?72! ba j
03142

Váš list čĚslo/zo dňa Vybavuje Uptovský Mikuláš

Msú/KVM/2020/6419/6/JFil/14. 10. 2020 Ing. IF 30. 11. 2020

Vec: Výzva na odstránenie nedostatkov Petície týkaiúcei Sa zákazu. resp. neumožnenia vvbudovariia hromadného sociálneho
kývania v lokalite ul. J. Alexyho a ul. 1. mála — odstránenie nedostatkov.

S odvolaním sa na Váš list číslo MsÚ/KVM/2020/6419/6/JFíl zo dňa 14. 10. 2020, ktorým 5W nám oznámili, že našli
sťažnósť zo dňa 28. 09. 2020 považujete v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. O petičnoni práve za petíciu, sa na Vás ako orgán verejnej
moci touto cestou obacianie s PetCciou týkajúcou sa zákazu, resp. neumožnenia vybudovania hromadného sociálneho bývania
v Iokalite ul. J. Alexyho a ul. 1. mája. Zároveň Vám predkladáme podpisové hárky s podpismi, čím považujeme Vami popisané
nedostatky za odstránené a lehotu 30 pracovných dníod doručenia výzvy na ich odstránenie za dodržanú. Ďalej Vám touto cestou
oznamujeme, že peticia a zbieranie podpisov prebieha naďalej a ďalšie podpisové hárkys podpisnii Vám budú priebežne zasielané.

S pozdravom
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Petícia.
My, dolu podpísaní obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš žiadame mesto Liptovský Mikuláš o také zmeny
územného plánu, pripadne mých regulatfvov, ktoré by v časti mesta ohraničenej ulicami 1 mája a
Janka Alexyho zakázali výstavbu budov nájornných bytových domov alebo mých foriem dočasného
bývania a ubytovania, vyšších stavieb aRo 2 nadzemné podlažia, dočasných staveb určených na
bývanie, najmä umiestnenie obytných kontajnerov, mobilných domov a podobne za ůče(om zriadenia
akejkoľvek formy hromadného sociálneho bývania pre neprispósobivých občanov.

Uvedený text peticie vytvorenej na základe zákona č. 85/1990 Zb. O petičnom práve podporujem, čo
vyjadrujem svojim podpisom.

Í

1‘

1‘

Pod pisy:,

Číslo pebčného háWu: Počet podpísov na pebčnom hárku:r4

Meno Priezvisko Mesto Ulica trvalého J podpis

i pobytu
- I ntrncIzů (AL‘tIč - 1

Osoby určené na zastuoovanie v tyku S oroánmi vereinei sDrvv Inn I F
lng.P P -

‘\‘1



Petícia.
My, dolu podpísani obyvateha mesta Liptovský Mikuláš žiadame mesto Liptovský Míkutáš o také zmeny
územného plánu, prípadne mých regulatívov, ktorě by v časti mesta ohraničenej ulicamí 1.mája a
Janka Alexyho zakázali výstavbu budov nájomných bytových domov alebo mých foriem dočasného
bývania a ubytovania, vyšších stavieb ako 2 nadzemně půdtažia, dočasných staveb určených na
ývanie. najmá umiestnenie obytných kontajnerov, mobilných domov a podobne za účelom zriadenia
akejkoľvek formy hromadného soďálneho bývaiia pre neprispósobivých občanov.

Uvedený text peticie vytvorenej na základe zákona č. 8511990 Zb. o petičnom práve podporujem, čo
vyjadrujem svojim podpisom.

Mero Priezvisko Mesto ) UĽca trvaiého podps
I I pobj‘tu

______

H‘
I/I.:

íl

/

Osoby určené na zashinovanie v styku s orqánnli vereinei správy: Ing. J R
-

jnq.M
/ -

Podpisy: j

Číslo petičného Počet podpisov na petičnorn hárku:



Petícia.
My, dolu podpisani obyvatefla mesta Liptovský Mkuláš žiadame mesto Liptovský Mikuláš o také zrreny
územného plánu, prípadne mých regulativov, ktoré by v časti mesta ohraničenej ulicemi 1 .mája a
Janka Alexyho zakázali výstavbu budov nájomných bytových domov alebo mých foriem dočasného
bývania a ubytovania, vyšších stavieb ako 2 nadzemně podlažia, dočasných stavieb určených na
bývane, najmá urniestnenie obytných kontajnerov, mobilných domov a podobne za účelom zriadenia
akekolvek formy hromadného socálneho bývania pre neprispésobivých občanov.

Uvedený text petície vytvorenej na základe zákona č, 85/1990 Zb, O petičnom práve podporujem, čo
vyjadrujem svojini podpisom.

Mer.o Priezvisko Mesto F Ulca trvalého podpis
pobytu ‘- I

L

L1

h
b

Osoby určené na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: lnq, J P
ng.M

/
Podpisy: -r

Číslo petičného hárk? 3 Počet podpisov na petíčnom hárku:



Petícia.
My, dolu podpĺsani obyvatelia mesta Lřptovský Mikuláš žadarne mesto Liptovský Mikuláš o také zmenyúzemného plánu, pripadne mých regulativov, ktoré by v časti mesta ohraničenej ulicarni 1 nája aJanka Alexyho zakázaii výstavbu budov nájemných bytových domov aiebo mých foriem dočasnéhobývania a ubytovania, vyšších stavieb akc 2 nadzemně podlažia, dočasných stavieb určených nabývanie, najmá umiestnenie obytných kontajnerov, rnobilných domov a podobna za účelom zriadeniaakejkoľvek formy hromadného sociálneho bývania pre neprispósobivých občanov.

Uvedený text peticie vytvorenej na základe zákona č. 65/1990 Zb. o petičnom práve podporujem, čovyjadrujem svojim podpisem.

Meno ‘ Priezvisko Mesto Ulica trvalého podpis
—

- pobytu

_______________

/7!
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Lí

E

/1

/ /Osoby určené na zastunovanie v styku s oraánmi verejnej sDrávv. ln J P ‘10
Ing.Mi ‚

JI ‘

Podpisy:,‘

Číslo petičného hárkuť Počet podpísov na petičnom hárku:



Petícia
My! dolu podpísanĺ obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš žadame mesto Liptovský Mikuláš o také zmeny
úzernněho plánu, pripadne mých regulativov, ktoré by v časti mesta ohraničenej ulicami 1 .mája aJanka Alexyho zakázali výstavbu budov nájomných bytových domov alebo mých foriem dočasněhobývania a ubytovania, vyšších stavieb ako 2 nadzemně podlažia, dočasných stavieb určených nabývanie, najmä umiestnenie obytných kontajnerov, mobilných domov a podobne za účelem zriadeniaakejkoĺvek formy hromadného soc,áineho bývania pre neprispósobivých občanov.

Uvedený text peticie vytvorenej na základe zákona č. 85/1 990 Zb. O petčnom právo podporujem, čovyjadrujem svojim podpisom.

Mono ‘ Priezvisko Mesto Ulica trvalého podpis
pobytu

I,.‘
fl

Osoby určené na zastupOvanie v styku s orgánmi verejnej správy: Ing. J
Ing.PJ P ‚

P.

Podpisy:

Číslo petičného hárk Ý
‘J Počet podpisov na petičnom hárku:


