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Vážený pán primátor, poslanci a poslankyne MsZ, ctené vedenie mesta Ružomberok. 

V mene Občianskeho výboru mestskej časti Ružomberok – Černová, predstavenstva pozemkového Zdru-
ženia účastníkov pozemkových úprav Ružomberok - Černová – Hríby, viac ako 500 vlastníkov pozemkov 
v lokalite Černová – Hríby a najmä našich obyvateľov – čakateľov, ktorí očakávajú ukončenie procesu 
pozemkových úprav a začatie reálnej možnosti výstavby RD v predmetnej lokalite, sa obraciame na Vás  
so žiadosťou a výzvou na stiahnutie bodu č.16 „Zrušenie Uznesenia MsZ č.217/2018 zo dňa 27.9.2018 –  
vo veci Pozemkové úpravy – lokalita Ružomberok – Černová – Hríby, k.ú. Ružomberok – schválenie výkupu 
pozemkov v obvode pozemkových úprav“ z rokovania MsZ, ktoré sa bude konať 27. 2. 2019.

S hlbokým rozčarovaním a ľútosťou konštatujeme, že vedenie mesta dňa 10. 12. 2018 pristúpilo k rozhodnu-
tiu neplniť uznesenie č. 207/2018 (výkup pozemkov pod komunikácie v zmysle ZP) z dôvodov uvedených  
vo verejných materiáloch k bodu č. 16 a nepochopiteľne navrhuje zmenu územného plánu zóny Ružombe-
rok – Černová – Hríby z nasledovných údajných pochybení: 

1. Spochybnenie znaleckého posudku č. 21/2017 zo dňa 23.2.2017 od znalca evidovaného v odbore stavebníc-
tvo a v odvetví „odhad hodnoty nehnuteľností“ ev. č. 912679 evidovaného Ministerstvom spravodlivosti SR 
Ing. Petra Pavlíka, ktorý si mesto Ružomberok objednalo a zaplatilo už v roku 2017.

2. Spochybnenie platného územného plánu zóny lokality Ružomberok - Černová – Hríby, ktorý bol na základe 
uznesenia MsZ č. 42/2015 zo dňa 4.3.2015 (strategická podpora IBV v Ružomberku) obstaraný a zákonným 
procesom – verejným pripomienkovaním schválený poslancami MsZ a nadobudol právoplatnosť 16. 12. 2016.  

Vážený pán primátor.

Dovoľujeme si s plnou vážnosťou tejto situácie apelovať predovšetkým na Vás ako na najvyššieho predsta-
viteľa vedenia mesta Ružomberok, ktorý svojimi pravidelnými verejnými vyhláseniami a sľubmi občanom 
mesta Ružomberok počas predošlých 5 rokov deklaroval podporu a rozvoj IBV v našom meste. 

Poslanci MsZ v Ružomberku v období 2015 – 2018 prijali viaceré zásadné rozhodnutia, ktoré Váš plán a sľub 
o potrebe vytvorenia stavebných lokalít pre IBV legislatívne podporili. 

Len pripomenieme, že poslanci v roku 2015 navrhli a schválili strategické lokality pre rozvoj IBV, v roku 
2016 sme obstarali a schválili nové územné plány zón a v roku 2017 podporili proces pozemkových úprav  
v troch vybratých územiach mesta. 

Všetky tieto procesy sa uskutočnili alebo prebiehajú aj pre lokalitu Ružomberok - Černová – Hríby, ktorá 
za výdatnej pomoci všetkých dotknutých vlastníkov pozemkov, poslancov MZ, pracovníkov štátnej správy 
a členov výboru založeného pozemkového združenia má veľmi blízko k očakávanému cieľu koncepčného 
územie IBV pripraveného pre zastavanie v krátkodobom a dlhodobom horizonte. 

Pre dlho očakávaný rozvoj podpory bývania v rodinných domoch sme v Ružomberku -Černovej absolvovali 
počas posledných 4 rokov 9 verejných hovorov za účasti viac ako 200 účastníkov konania, 18 rokovaní OV s 
geodetmi, s územnými projektantmi a vlastníkmi, ktorí svojim pričinením a pripomienkami prispeli k fi-
nálnej verzii územného plánu zóny, ale najmä k spolupráci a majetkovej participácii v rozsiahlom projekte 
pozemkových úprav Hríby. 
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Predošlý viceprimátor Ing. Michal Slaštan, pracovnici UHA a OPS a predstavitelia OU odbor pozemkový  
a lesný svojou prácou na Váš pokyn počas celého minulého volebného obdobia technicky a legislatívne 
pripravovali podklady k zdarnému cieľu budúcej IBV.

Preto je pre nás nepochopiteľné, aby ste Vy opätovný primátor mesta s väčšinou rovnakých poslancov 
MsZ z minulého obdobia nekoncepčne rozhodli o narušení dôvery občanov k mestu, a to najmä upieraním  
svojich vlastných schválených územnoplánovacích nástrojov a uznesení, ktoré boli niektoré len pred  
6 mesiacmi jednomyseľne poslancami podporené.

Územie pre budúcu IBV Hríby je výlučne mestský projekt určený pre podporu mladých a domácich obyva-
teľov. Projekt, ktorý spolu s ďalšími dvomi vybranými lokalitami (Nad dielcom a Biely Potok Luhy) boli už  
v roku 2015 strategicky poslancami schválený pre rozvoj a rast nášho mesta. Sú to projekty v prospech mno-
hých drobných vlastníkov a obyvateľov mesta. Nemá žiadny podnikateľský charakter a preto voči konku-
renčným developerským projektom, ktoré dnes vznikajú v časovom súbehu (Kalvária – Moneo, Ludrová 
– Lániky, Kosovo, Fatrapark 4... ) vyžaduje osobitný samosprávny prístup a pomoc v podobe plnenia verej-
ných sľubov, ktoré poslanci a najmä primátor dlhodobo deklarujú.

Mesto už dlhé roky stagnuje vo svojom rozvoji a v podpore bytovej politiky, čo má za následok výrazné 
ubúdanie obyvateľov mesta, preto Vás opätovne žiadame prehodnoťte Vaše rozhodnutie zrušiť navrhova-
né uznesenie vykúpu pozemkov mesta pod budúce komunikácie a podporte dobre rozbehnutý projekt bu-
dúcej IBV Ružomberok – Černová – Hríby, ktorý dlhodobo a koncepčne vytvorí moderné podmienky býva-
nia v Ružomberku hodné 21. storočia. Veríme, že tento rozvojový projekt mesta bude možné z našej strany 
opätovne argumentačne obhájiť a s predloženými dôkazmi vyvrátiť neoprávnené odôvodnenia smerujúce 
k zrušeniu platného uznesenia č. 217/2018.

S pozdravom 
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