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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M E ST SK ÉH O Z AST U PI T EĽ ST V A  
 

zo dňa 23. 02. 2023  číslo         /2023 
 
 

K bodu:   Petícia za úpravu cesty a rozšírenie parkovacích miest na Cédrovej ulici na 

Podbrezinách 

 
 
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 
 
I. konšta tu je ,  že  

1 .  mes tu  L ip tovský  M iku láš  bo la  dňa  12 .12 .2022  doruče ná  p e t í c ia  s  názvom                                 

„Petícia za úpravu cesty a rozšírenie parkovacích miest na Cédrovej ulici na Podbrezinách“, v ktorej 

podpísaní žiadajú o úpravu cesty a o rozšírenie parkovacích miest na Cédrovej ulici, ktorá bola  

adresovaná mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš (ďalej len „petícia“). Bolo zozbieraných 189 

podpisov na 13 petičných hárkoch, z toho platných podpisov bolo 125, neplatných 64. 

2.  Petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií  pod č. 4/2022. 

3.  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. Zistil sa skutočný stav veci, jeho súlad s právnymi predpismi a s verejným alebo iným 

spoločným záujmom. Petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie 

a vybavenie.  
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I I .  schvaľu je  vybave n ie  pe t íc i e  

 „Petícii za úpravu cesty a rozšírenie parkovacích miest na Cédrovej ulici na Podbrezinách.“, v ktorej 

podpísaní žiadajú o úpravu cesty a o rozšírenie parkovacích miest na Cédrovej ulici  v y h o v u j e. 

 

III. odporúča 

Primátorovi mesta zabezpečiť všetky potrebné kroky k príprave a realizácii stavby rekonštrukcie ul. Cédrovej 

vrátane nových odstavných plôch tak, aby jej realizovateľnosť bola možná v roku 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
     primátor mesta 

    
 
 

Dátum podpisu uznesenia:      
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Dôvodová správa 

 

Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad - prešetrilo petíciu „Petícia za úpravu cesty a rozšírenie 

parkovacích miest na Cédrovej ulici na Podbrezinách“, vyjadrujúcu požiadavku na úpravu cesty 

a o rozšírenie parkovacích miest na Cédrovej ulici na Podbrezinách, vedenú v osobitnej evidencii petícií pod 

číslom 4/2022, podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov tak, že zistilo 

skutočný stav veci a jeho súlad s právnymi predpismi a verejným záujmom. 

V petícii bolo zozbieraných 189 podpisov na 13 petičných hárkoch. Platných podpisov bolo 125, 

neplatných 64 podpisov. Na prešetrenie petície je príslušné Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš, voči 

ktorému bola petícia smerovaná. 

 

Po preskúmaní petície spracoval dotknutý odbor v tejto veci nasledovné stanovisko: 

 

Stanovisko Odboru dopravy, životného prostredia a výstavby: 

 

Vzhľadom k stavebnotechnickému stavu miestnej komunikácie ul. Cédrová, jej priestorovému 

usporiadaniu, vzhľadom k nedostatočnému počtu parkovacích miest (90 stojísk na 191 bytových jednotiek) 

a vzhľadom k priestorovým možnostiam tejto lokality, bola rekonštrukcia ul. Cédrovej, ktorej súčasťou je aj 

rozšírenie odstavných plôch zaradená do Plánu rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 – 2023. 

Plán rekonštrukcií bol prerokovaný mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 a to uznesením č. 92/2017. 

V zmysle tohto plánu bola predmetná investičná akcia zaradená na realizáciu na rok 2020. Na plnení 

plánu začali príslušné oddelenia MsÚ v rokoch 2018 a 2019 pracovať, čoho výsledkom je spracovaná 

projektová dokumentácia rekonštrukcie ul. Cédrovej  a výstavby nových odstavných plôch na tejto ulici 

a realizované inžinierske kroky pre potreby vydania územného rozhodnutia. 

Opakovanými rozhodnutiami Mestského zastupiteľstva v rokoch 2019 – 2022, ktorými nebolo 

schválené financovanie navrhovaných rekonštrukcií a rozvojových projektov na úseku miestnych 

komunikácií, bolo plnenie Plánu rekonštrukcií miestnych komunikácií od roku 2019 pozastavené, čím bola 

zamedzená realizácia požadovanej stavby uvedenej v petícii v plánovanom roku 2020. 

Dňa 29. 12. 2022 bol uznesením č. 147/2022 prijatý Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 

2023 a roky 2024 – 2025, ktorého súčasťou je aj schválenie balíka opráv a rekonštrukcií miestnych 

komunikácií na rok 2023 čím sa reštartuje plnenie Plánu rekonštrukcií miestnych komunikácií. Súčasťou 

rozpočtu na rok 2023 a roky 2024 – 2025 je aj zoznam 51 projektov na úseku miestnych komunikácií, ktoré 

sú plánované na realizáciu pre roky 2023 – 2026, pričom rekonštrukcia ul. Cédrovej je plánovaná na rok 

2025. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností a teda, že požadovaná stavba je strategicky plánovaná 

v uvedených schválených dokumentoch, Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, odporúča 

mestskému zastupiteľstvu petícii vyhovieť. 

Materiál bol prerokovaný na Komisii dopravy a ŽP dňa 01.02.2023 s odporúčaním na schválenie 

MsZ. 



Petícia obyvateľov našich OVI , SKY URAl) 

'Mc:!~' úrad 
"'.lW1,Ský Mikuláš 

ÚlOva 1989/41 

L1PTOVSK\' MIKULÁŠ 

l 2 -12- 2022 

ec: Petícia so žiadosťou o rekonštrukciu cesty na Cédrove pa1'l't'i na Podbrez Ilfltťff.J" 

Vážené zastupitel'stvo mesta Lipt.Mikuláš, 
rUJt ipe.t hú '-'ol 

obyvatelia bytoviek na Cédrovej ulici týmto listom na vás apelujú a žiadajú o rekonštrukciu 
cesty na Cédrovej ulici na Podbrezinách. Prejazd touto cestou je vel'mi úzky, široký cca 3m, 
vznikajú kolízne situácie pri parkovaní , vychádzaní z parkovacích miest a prejazde touto 
cestou - prístupovou komunikáciou ku bytovkám. Najmä v zimnom období je často situácia 
kritická, cesta sa nedá prepluhovať väčším pluhom, cesta zl'adovatie, vytvoria sa nebezpečné 
kol'aje, na Cédrovej ulici sa nenachádza chodník a I'udia vychádzajúci zo zaparkovaných aut, 
často mamičky s malými deťmi v kočíkoch a na sánkach sa majú problém vyhnúť idúcim 
autám, nehovoriac o tom, že pre úzkosť cesty je možný prejazd len v jednom smere v kritickej 
blízkosti zaparkovaných aut. Vo večerných hodinách, keď sú zaparkované natesno všetky 
autá, by malo problém dostať sa ku vchodom vozidlo rýchlej záchrannej služby, nehovoriac 
o väčších hasičských autách. Problém by sa podl'a nás dal vyriešiť pomerne jednoducho a bez 
vel'kých finančných nákladov: 
lIRozšírením cesty na juh o cca 2 m smerom ku bytovke Cédrová 490 s prípadným 
vybudovaním chodníka pred touto bytovkou s minimálnym dopadom na ze l eň. . 
2/Rozšírením parkoviska o cca 2 m zatrávňovacími dlaždicami pred bytovkou Cédrová 
496/11 smerom na západ ku kontajnerom a pešej zóne. 
Dňa 6.6.2016 sme podali na MU takúto žiadosť, vyhovelo sa nám len v jednom bode a to 
osadením tabule na začiatok Cédrovej ulice "Dopravnej obsluhe vjazd povolený". 
Zástupcovia vlastníkov bytov sa osobne stretli s pracovníkom MÚ p.Lengyelom a poslancom 
p.Michalom Paškom, kde sme boli ubezpečení , že rekonštrukcia Cédrovej ulice je zahrnutá 
v schválenom územnom pláne mesta. Od tohto času sa však za posledných 7 rokov nič 
neudialo. Ako vzor na rekonštrukciu nám slúži Brezová ul. na Podbrezinách. 
Žiadame osobné stretnutie zodpovedných pracovníkov MÚ a dolu podpísaných zástupcov 
vlastníkov bytov na priamo na Cédrovej ulici a posúdenie situácie. Veríme, že nám s našim 
problémom pomôžete. ladné vybavenie našej petície vám vopred ďakujeme . 

.........  .. za obyvatel'ov bytovky Cédrová 496/11 zástupca vlastníkov 
bytov Ján Peťo, predseda petičného výboru 

za obyvatel'ov bytovky Cédrová 491 /2 zástupca vlastníkov 
bytov Miroslav Vongrej, č len petičného výboru 

za obyvatel'ov bytovky Cédrová 490/9 zástupca vlastníkov 
bytov František Kováč, č l en petičného výboru 

V Lipt.Mikuláši, dňa .. :1.2.dl .. 1-Z 
Prílohy k petícii: podpisové hárky obyvatel'ov bytoviek Cédrová 496,490 491. 
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