
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ki

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. augusta 2022 číslo 10412022

K bodu: Petícia vyjadrujúca nesúhlas s výstavbou bytového domu na ulici 1.
mája (TeXtilná ulica) v k. ú. Liptovský Mikuláš a k nemu prislúchajúce
parkovacie miesta

M e s t s k é zastupitel‘stvo

konštatuje, že

1. Dňa 25. 05. 2022 bota do podateľne Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši doručená Petícia,

ktorej predmetom je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou bytového domu na ulici 1 mája (TeXtilná

ulica), resp. stavbe „Nadstavba a stavebné úpravy skladu so súpisným číslom 4496 so zmenou

účelu na bytový dom na pozemkoch parc. Č. KN-C 5460/1, KN-C 5459/96, KN-C 5459/15 a KN-E

15459/202 v k. ú. Liptovský Mikuláš a k ne] prislúchajúce parkovacie miesta, ktorá bota určená

Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš (ďalej len „petícia).

2. Petícia bola zaevidovaná v centrálnej evidencii petícií vedenej na Útvare hlavného kontrolóra

pod číslom 3/2022.

3. Petícia obsahuje B podpisových hárkov s 94 podpismi, z toho je platných 91.

4. Na prešetrenie petície je príslušné Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš (d‘alej len „MsZ)

nakoľko v zmysle zákona Č. 369/1 990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon

o obecnom zriadení‘) okrem mého rozhoduje o základných otázkach života mesta, o koncepcii

rozvoja jednotlivých oblastí života v meste, chráni verejný záujem a pod.

5. V zmysle 5d ods. 3 petičného zákona „Ak je petícia podľa odseku 2 určená obecnému

zastupiteľstvu alebo zestupitelätvu samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu



prerokovať na svo]om zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a

Čienom petiČného výboru.“

6. Petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie.

7. Dňa 01. 06. 2022 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená žiadost‘ od spoločnosti PORTIK spol,

s.r.o. ako zástupcu investora JB Apartments s. r. o., Zváračská 1390/1, 945 01 Komárno, Ičo:

53464761 o súhlas na užívanie pozemkov parc. č. KN-C 5459/15 na vybudovanie 2 parkovacích

miest a parc. Č. KN-C 5459/80 za účelom prístupu k bytovému domu.

8. V zmysle 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu okrem

mého vyhradené schvaľovat‘ najdóležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať

hospodárenie s ním. Konania podľa stavebného zákona a správneho poriadku, ktorých

výsledkem sú rozhodnutia (napr.: o umiestnení stavby, o povolení stavby, o zmene stavby pred

dokončením, kolaudačne rozhodnutie, rozhodnutie o zmene užívania stavby, o odstránení

stavby) sú vo výlučnej kompetencii stavebného úradu v rámci preneseného výkonu štátnej

správy.

II. bene na vedomie

vystúpenie zástupcu, ktorého účast‘ na prerokovaní petície je v súlade s 5d ods. 3 petičného

zákona

III. schvaľuje vybavenie petície

Petícii, vyjadrujúcej nesúhlas s výstavbou bytového domu na ulici 1. mája (TeXtilná ulica) v k. ú.

Liptovský Mikuláš a k nemu prislúchajúce parkovacie miesta vyhovuje sčasti patniacej do

kompetencie mestského zastupiteľstva, a to v časti využitia pozemkov vo vlastnĺctve mesta

Liptovský Mikuláš z dĎvodu, že pri preverovaní všetkých skutečností je preukázaný rozpor

s verejným a mým spoločným záujmom.

IV. neschvaľuje

Prevod, prenechanie majetku do nájmu, ani mé nakladanie s majetkovými právami mesta, a to

nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš:

- pozemku parc. Č. KN-C 5459/15 (LV č. 4401) za účelem výstavby parkovacích miest,

- pozemku parc. č. KN-E 15459/202 (KN-C 5459/80, LV č. 7123) za účelem vjazdu,

vybudovaných v rámci investičného zámeru výstavby bytového domu na ul. 1. mája (TeXtilná

ulica).
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Ing. Jki BIcháč, PhD.

prnátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 26. 8. 2022


