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Vec: Petícia za schválenie uznesenia k správe Mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši »Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikáciĺ na rok 2019“ zo dňa
03.07.2019 - odpoveď

Dňa 03.07.2019 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená Petícia za schválenie
uznesenia k správe Mestského zastupitel‘stva V Liptovskom Mikuláši „Opravy
a rekonštrukcie miestnych komunikácii na rok 2019“.

Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni
neskoršich predpisov a bob zistené, že spĺňa náležitosti v zmysle citovaného zákona.

Dňa 08.08.2019 bola predÍžená lehota na vybavenie predmetnej peticie z dóvodu
konania Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš dňa 19.09.2019.

Dňa 19.09.2019 bola predmetná petícia prerokovaná Mestským zastupiteľstvom
Liptovský Mikuláš, pričom uznesenie číslo 71/2019 prijaté na tomto zasadnutí nie je ku dňu
27.09.2019, ktorý je zároveň posledným dňom na vybavenie predmetnej petície,
primátorom podpisané. V zmysle 5 12 ods. 10 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení „Nariodenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta
najneskór do 10 dni od (cli schvúlenia obecným zastupiteľstvom“, čo je v tomto prípade do
29.09.2019.

V zmysle 5 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
„Starosta může pozastavit výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že
odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa
5 12 ods. 10«.

Výsledok vybavenia peticie bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle
mesta Liptovský Mikuláš. —‘I
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UZNESENIE
LMESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

zo dňa 19. septembra 2019 čísio 7112019

K bodu: Peticia za schválenie uznesenia k správe mestského zastupitersWa
v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácii
na rok 2019“

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

a) dňa 3. 7.2019 bola mestu doručená Pet[cia za schválenie uznesenia k správe mestského
zastupiteľstva (MsZ) v Liptovskom Mikuláši Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácii
na rok 2019“; petlcia bota doručená na podateřňu MsÚ prostredníctvom osoby určenej na
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorou je Ing. Rudolf Urbanovič, Pod slivkou
520/11, Liptovský Mikuláš — Podbreziny; peticia bola zaevidovaná v centrálnej evidencfl
peticií vedenej na UHK pod Čislom 6/2019. Dolo zozbieraných 1 532 podpisov, na 124
petičných hárkoch, z toho 4 podané elektronicky, platných podpisov bob 1 352, neplatných
180 podpisov. Na prešetrenie petlcie je prlsbušné mestské zastupiteřstvo Liptovský Mikuláš.
Petfcia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov, pričom bob zistené, že petlcia spiňa náležitosti
v zmysle citovaného zákona. Peticia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej
prešetrenie a vybavenie,

b) dila 11. 7. 2019 bol pra zasadnutie mestského zastupiteľsWa predložený na rokovanie
materiál „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácii na rok 2019“, ktorého
spracovatermí bolí Ing. Bernlk, vedúci odboru výstavby a Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP
a dopravy,

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

d) materiál prediožil vedúci odboru výstavby Ing. Bernik a podal k správe odborný výklad,
odborný výklad podal aj vedůci odboru ŽP a dopravy Ing. Lengyel

e) k modelu Financovania podal stanovisko hlavný kontrolór mesta, ktorý spósob navrhnutého
financovania vyhodnotil ako legislativne obhájiteľný,

fl poslanci k prerokúvanému materiálu viedli rozpravu a k materiálu nemali žiadne
pozmeňujúce návrhy, poslanci schválili len konštataČnú časť, zoznam opráv a rekonštrukcii
navrhnutých ulic M5Z nezobralo na vedomie

g) materiál predložený na rokovanie M5Z ako cebok nebol poslancami schválený z dbvodu pre
mesto nevýhodného modelu financovania

Ii) vo verejnom záujme a vzhTadom k rozpracovanosti a pripravenosti investičných akcii a je
potrebné schválíť opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácil na rok 2019 a zabezpečit
ich reabizáciu pre mesto výhodnejš[m spčsobom financovania.



II. schvaruje vybavenie peticie

Mestské zastupite[stvo Liptovský Mikuláš PeticH za schválenie uznesenia k správe mestského
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok
2019 nevyhovuje.

III. odporúča

primátorovi mesta

a) prehodnotiť model fjnancovania a následne po schváleni v mestskom zastupitefsNe
vykonať kroky k zabezpečeniu opráv a rekonštwkcií miestnych komunikácii formou
verejného obstarávania zhotovitera. Konečná cena diela bude výsledkom verejného
obstarávania.

b) doručiť poslancom nasledovné dokumenty:

- pasportizácia miestnych komunikácil, odstavných plčch a verejných priestranstiev
v meste Liptovský Mikuláš

- aktuálny stav miestnych komunikácil s uvedením širkových a dížkových parametrov
- plán údržby a opráv miestnych komunikácii, odstavných plóch a verejných

priestranstiev s vyznačením rozsahu termĺnov a plánovaných výdavkov na opravy
a údržbu

- zoznam miestnych komunikácií, odstavných plÓch a verejných priestransťiev
plánovaných na rekonštrukciu

- zoznam vypracovaných projektových dokumentácií
- zoznam miestnych komunikácil, na ktoré boll podané žiadosti o vydanie územného

rozhodnutia
- zoznam platných stavebných povolení pre stavebné úpravy miestnych komunikácii.

odstavných plčch a verejných priestranstiev
- podklady k majetkovo-právnym vzťahom k miestnym komunikáciám, odstavným

plochám a verejným priestranswám s vyznačením pozemkov vo vlastníctve mesta
Liptovský Mikuláš

- zoznam realizovaných verejných obstarávanĺ k miestnym komunikáciám, odstavným
plochám a verejným priestranswám

- zoznam realizovaných prác v rámci údržby, opráv a rekonštrukcii s uvedením rozsahu
prác, termínu ukončenia, vysúťažených clen za dieto a údajov o skutočne vynaložených
nákladoch za realizáciu

- zoznam kolaudácii na miestne komunikácie pre rok 2019.
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Ing. Ján BlcháČ, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 20. 09. 2019



Uznesenie Č. 65/2019
Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s 13 ods. 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obeenorn
zriadení v platnom znení využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia rnestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 65(2019 zo dňa 19. 09. 2019, nakorko sa domnieva. že je
pr mesto zj avne nevýhodné.
Požiadcn*a doplnená pod hchmz JI‘. Je ‚wvvkonutel‘ná, nakoľko nic je reáhw správu

vvledkotii hoipodárt‘nia spoločizosti k 30. J J. 2019 prcci/ožit na najhližšie ‚vkovcmic
‚nestského zastztpiteľv:va. ktoré je piáno vané na čleň 12. 12. 2019.
Zároveň Je potrehné uvk‘st‘ k bodu JÍL, že o iyhonanie kontroly hospodárcnia spoločnosti
požiada hlcn‘nóho kontroléru primátor mesta v súlacle s Ihjods. 1 písni. h zákona o ohccnonz
zi‘icuk‘n[

Uznesenie Č. 71/2019
Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s 13 ods. 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení využil svoje právo postaviť výkon uzneserúa rnestskúho
Y2stupiteFstva Liptovský Mikuláš č. 71/201970 dňa 19. 09. 2019, nakoFko sa donrnieva. žeje
pre mesto zjavne nevýhodné aje v rozpore s verejným záujmom.

Opravy a rekonštrukcie iniestnvch konwnikáciísú vcreJným zdiýnzonz, pričom ideo skvalitnenie
života obyTateľov mestu. Tým, že ‚nestské zastupiteľsžvo schválilo vybaveniepredmetneJpetície
tak, že Jej nevyhovuje, nepovažuje opravy či rekonštrukcie miestnyelz koni unikácií za venízý
zdajem.

Uznesenie Č. 72/2019
Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
niadení v platnom eni yužil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia mestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 72/2019 zo dňa 19. 09. 2019. nakoľko sa domnieva, žeje
pre mesto zjavne nevýhodné.
Jflasovanie o návrhu uznesenia bolu zmätočné, nczkoľko ústnepodaný návrh poslanca na zmenu
zlznesenia počas rozprmy tzehol totožný sjeho písomnVm vyhotovením. Poslanec počas
rozprcr.y navrhol doplniťdo návrhu uznesenia len rzrný hoduJ, cíle návrhovej komisUpredložil
písomne návrh, ktorým ohiem nového hodit JÍL navrhol zmeniťznenie hodit JÍ. tak; že póvod;iý
text neiy/zunje z důvodu ivzporzt s Uzemným plánonz mesta Liptovský Mikuláš“ nahradil
noiý;;z textom: „ niovnJe


