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MESTO  LIPTOVSKÝ  MIKULÁŠ 

KOMISIA  ÚZEMNÉHO  ROZVOJA  A VÝSTAVBY 

MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

zo zasadnutia komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši, konaného dňa 14.1.2021 o 15.00 hod.na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši 

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

        

Prítomnosť: Členka komisie Soňa Čupková sa ospravedlnila nakoľko je v práci. Prezenčná listina 

z dnešného zasadnutia bude prílohou zápisnice uloženej na MsÚ Liptovský Mikuláš – odbore 

výstavby. Zasadnutia sa okrem členov komisie zúčastnil aj Mgr. Martin Alušic hlavný kontrolór 

mesta Liptovský Mikuláš. 

1. Zasadnutie komisie sa realizovalo online. Zasadnutie otvoril predseda Ing. Jozef Repaský, ktorý 

privítal prítomných, ospravedlnil neúčasť neprítomnej členky komisie. Nakoľko bola prítomná 

nadpolovičná väčšina členov komisie bola komisia spôsobilá rokovať a uznášať sa. Program 

dnešného zasadnutia : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Petícia občanov 

3. Rôzne 

4. Ukončenie zasadnutia  

 

Výsledky hlasovania vo veci odsúhlasenia programu zasadnutia komisie: 

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:    0 

 

Výsledky hlasovania vo veci odsúhlasenia zhotovenia záznamu zo zasadnutia komisie: 

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:    0 

 

2. Ing. arch. Tatiana Bachtíková zaslala k pozvánke na zasadnutie správu, kde je okrem iného 

uvedené, že mesto Liptovský Mikuláš obdržalo dňa 28.9.2020 podanie od XXX, XXX a XXX  

bytom XXX, ku ktorému pripojili ôsmi občania svoj podpis. Podanie je označené ako sťažnosť. 

Podľa listu hlavného kontrolóra mesta zo dňa 29.9.2020 z obsahu spisu vyplýva, že uvedené 

podanie je možné vnímať ako petíciu, keďže sa osoby v nej uvedené obracajú na mesto vo veci 

spoločného záujmu so sťažnosťou a žiadosťou, týkajúcou sa zákazu resp. neumožnenia 

vybudovania hromadného sociálneho bývania v ich štvrti. Uvedený názor hlavný kontrolór mesta 

zastáva napriek tomu, že podanie neobsahuje náležitosti v zmysle § 5 ods.1 zákona č. 85/1990 Zb. 

sťažnosti občanov.   

Dňa 14.10.2020 mesto Liptovský Mikuláš vyzvalo sťažovateľov na odstránenie nedostatkov, 

nakoľko uvedenú sťažnosť považuje za petíciu. Dňa 2.12.2020 boli nedostatky odstránené a podaná 
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bola petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, týkajúca sa zákazu resp. neumožnenia 

vybudovania hromadného sociálneho bývania v lokalite XXX a XXX. Petícia má 5 petičných 

hárkov a na každom petičnom hárku je 15 podpisov s nasledovným obsahom: 

My dolu podpísaní obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš žiadame mesto Liptovský Mikuláš o také 

zmeny územného plánu, prípadne iných regulatívov, ktoré by v časti mesta, ohraničenej XXX  a 

XXX zakázali výstavbu budov nájomných bytových domov alebo iných foriem dočasného bývania a 

ubytovania, vyšších stavieb ako 2 nadzemné podlažia, dočasných stavieb určených na bývanie, 

najmä umiestnenie obytných kontajnerov, mobilných domov a podobne za účelom zriadenia 

akejkoľvek formy hromadného sociálneho bývania pre neprispôsobivých občanov.  

Územie ohraničené petíciou  sa nachádza podľa platného územného plánu mesta, v urbanistickom 

bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“. Maximálna výška zástavby v predmetnom 

bloku sú 2 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 30 %. 

        Prevládajúcim funkčným využitím sú 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,... 

        Neprípustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo 

vplyvmi na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmä: zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej 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 infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového 

hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho 

významu (heliport,...), zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na 

okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, ./, zariadenia nadradených 

systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/... 

 

Mgr. Martin Alušic v rámci  četu poskytol vyjadrenie pre dnešné zasadnutie komisie. 

 

Ing. arch. Tatiana Bachtíková v stručnosti informovala o petícii : 

Prešetrenie petície bolo realizované spolu s právnym oddelením a odvolávajú sa najmä na ústavu 

SR a petičný zákon : 

V zmysle čl. 12 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky 

Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na 

pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo 

sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. 

Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. 

Podľa § 1 ods.4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení  

Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, 

popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv a podľa § 2 výkon 

petičného práva nesmie byť nikomu na újmu.  

Z tohto dôvodu nie je možné požiadať o zmenu územného plánu, lebo zmeny a doplnky by podľa § 

25 stavebného zákona neboli schváliteľné. 

Územný plán nerieši susedské spory. 

 

V rámci diskusie bolo najmä uvedené: 

Ing. arch. Boris Bartánus uviedol, že názor Ing. arch. Tatiany Bachtíkovej je správny, ich 

požiadavky sa nedajú zakotviť v územnom pláne, územný plán stanovuje funkčné využitie 

a regulatívy zastavanosti a výšky zástavby. Takúto vec nie je možné riešiť územným plánom. 
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Ing. Táňa Šufliarska sa spýtala či riešime slovíčko neprispôsobivý, či riešime sťažnosť alebo 

petíciu. Stotožňuje sa s názorom Ing. arch. Borisa Bartánusa, že nie je možné ich chrániť územným 

plánom. Myslí si, že petícia je v súlade s platnou legislatívou. 

 

 Mgr. Martin Alušic uviedol, že riešime petíciu. 

 

Ing. arch. Bachtíková uviedla že nie forma ale požiadavky petície sú v rozpore s legislatívou. 

Petícia je v rozpore s § 25 ods. 6 stavebného zákona  

Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej 

dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, 

schválenie je v celom rozsahu neplatné. 

 

Ing. Táňa Šufliarska skonštatovala, že berie vysvetlenie architektky mesta a zmena územného plánu 

z týchto dôvodov nepripadá do úvahy. 

 

Ing. Matej Géci  uviedol, že sa stotožňuje s uvedeným názorom a najmä, aby sme si nevytvorili 

nebezpečný precedens, sú to neoprávnené požiadavky, nech si to riešia občianskoprávnou cestou. 

 

Mgr. Martin Alušic súhlasil, že najmä text v sťažnosti nebol práve najšťastnejší, podotkol, že majú 

možnosť domáhať sa svojich práv v rámci individuálneho správneho konania.  

 

Ing. Matej Géci uviedol, že trocha nesúhlasí s názorom hlavného kontrolóra a zdôraznil, že ľudia 

s právnym vzdelaním by mali vedieť čo je a nie je správne a treba ich upozorniť, že ich názor môže 

byť v rozpore so zákonom 

 

Ing. Táňa Šufliarska súhlasí s tým, že ich požiadavka je do iného konania a nie do tejto komisie.  Je 

to susedský spor. 

 

 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia :  

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu nevyhovieť petícií nakoľko požiadavky petície nie sú 

v súlade s platnou legislatívou. 

Výsledky hlasovania : 

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

 

4. Neboli podané  návrhy 

 

5. Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a 

ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 14.1.2021. 
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Zapísala: Ing. Anna Letavajová                                                  Overil: Ing. Jozef Repaský                      

tajomníčka komisie                                                                     predseda komisie                     

územného rozvoja a výstavby                                                     územného rozvoja a výstavby  

 


