
 

 

 Informácie o aktuálnom stave plnenia uznesenia - výkup pozemkov pod komunikácie 
pre IBV Černová - Hríby  k 4.4. 2019. 

 
Na poslednom zasadnutí  MsZ, ktoré sa konalo 27. 2. 2019,  bol  bod rokovania  č.16 „Zrušenie 
uznesenia -  výkup pozemkov pod budúce komunikácie Hríby“ po rozsiahlej rozprave z rokovania 
stiahnutý a poslanci o ňom nakoniec nehlasovali.  Účastní tohto rokovania boli aj viacerí členovia 
OV MsČ a vlastníci pozemkov na Hríboch.  
 
Bližšie informácie  tu: https://www.cernova.sk/aktualne/?a=informacie-pre-vlastnikov-pozemkov-
po-zasadnuti-msz-27-2-2019&id=2210 
Po tomto zasadnutí MsZ rokoval dňa 1.3.2019  OV MsČ  Černová spolu s členmi predstavenstva 
účastníkov  pozemkových uprav Hríby a po vzájomnej dohode zaslali  dňa 4. 3. 2019 vedeniu mesta 
žiadosť k verejnému prerokovaniu  danej problematiky, kde žiada primátora mesta  o spoločné 
rokovanie aj za účasti predsedov dotknutých komisii  MsZ, členov predstavenstva  JPU,  členov OV 
MsČ Ružomberok Černová  a vedenia mesta  s cieľom spoločnej dohody nájsť  vhodný postup 
k schválenej a deklarovanej  príprave IBV a JPU v Ružomberku. Žiadosť tu: 
https://www.cernova.sk/aktualne/?a=vyzva-k-verejnemu-rokovaniu-a-plneniu-uznesenia-207-
2018-zo-dna-27-9-2018&id=2211 
 
Okrem uvedených aktivít  sme vo februári  ako OV MsČ, predstavenstvo JPU a predseda Cechu 
architektov Ing. arch. Martin Bišťan zaslali primátorovi a vedeniu mesta otvorený list, kde ho 
žiadame o podporu a zamedzenie prieťahov v projekte prípravy IBV Hríby. 
https://www.cernova.sk/aktualne/?a=otvoreny-list-primatorovi-mesta-vedeniu-mesta-a-
poslancom-msz-k-vzniknutej-situacii-ibv-hriby&id=2186 
Do dnešného dňa sme však žiadnu odpoveď nedostali. 
 
Z oficiálnych materiálov pre členov MsR  sme sa dozvedeli, že vedenie mesta dňa  18. 3. 2019 
pripravilo uvedený návrh:  
„Vedenie mesto dňa  18. 3. 2019 rozhodlo, že OPS dá vypracovať tretí znalecký posudok na stanovenie 
všeobecnej hodnoty pozemkov v lokalite Hríby. Znalca a ďalší postup stanoví Ing. Marián Šeršík, 
prednosta. OPS zabezpečí právnu podporu podľa rozhodnutia vedenia mesta o ďalšom postupe vo 
veci.“ 
 
Tu treba dodať, že dnes sú k dispozícii už tri znalecké posudky a jeden odborný odhad ceny 
akreditovanej realitnej spoločnosti pre pozemky v lokalite Hríby, pričom dva znalecké posudky 
a jeden odborný odhad ceny jednoznačne stanovujú cenu vyššiu ako 20 €/m2. 
Keďže člen MsR  JUDr. Kubáň požiadal prednostu mesta o umožnenie mojej účasti  (poslanec MsZ 
za MsČ  Černová)  na MsR,  konanej  dňa 28. 3. 2019, mal som možnosť sa k bodu „Hríby“ na ich 
rokovaní  vyjadriť.   
 
Výsledkom rozpravy MsR (29. 3. 2019)  k bodu Hríby bolo rozhodnutie, že mesto nebude 
obstarávať ďalší  znalecký posudok, ako to navrhuje vedenie mesta, ale požiada o stanovisko 
rozhodcovskú inštitúciu znalcov (Ústav súdneho inžinierstva, príp. Ministerstvo spravodlivosti 
odbor znalectva SR), ktorá určí správnosť  jestvujúcich troch znaleckých posudkov pre všeobecnú 
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hodnotu pozemkov v lokalite Černová - Hríby. Podľa dostupných informácii takýto proces na USI 
trvá cca 10 mesiacov.  
 
Na mestskej rade, ktorej som bol účastní, boli všetci  členovia rady - poslanci, dvaja viceprimátori 
a hlavný kontrolór mesta.  Na rokovaní chýbali primátor a prednosta.  Mrzí ma však, že počas 
rozpravy boli najväčší oponenti schváleného výkupu pozemkov takpovediac „naši“ černovskí 
zástupcovia  Ing. Bednárik a Ing. Trnovský, ktorí výkup ešte v septembri 2018 schválili 
a  nerozporovali.  V prípade Ing. Bednárika ide aj o zavádzanie voličov, ktorým ako kandidát na 
primátora verejne sľuboval a deklaroval podporu IBV Hríby.  
 
Následne 3. 4. 2019 boli poslancom zaslané materiály k rokovaniu MsZ dňa 10. 4. 2019, kde pri 
bode „Zročné uznesenia“ výkup pozemkov - Hríby je uvedený aj takýto text:   
 
„Pokiaľ ide o spôsob výkonu uznesenia, primátor by mal mať možnosť zvážiť a rozhodnúť  
o spôsobe, ktorým uznesenie vykoná. Preto navrhujeme uznesenie zrušiť a výkup realizovať  
spôsobom, ktorý bude najefektívnejší , ale až keď bude definitívne potvrdená kúpna cena.“  
– Ing. Marián Šeršík, prednosta MsÚ 
 
Takže pán prednosta, ktorý nebol ani účastný rokovania predmetnej MsR,  odporúča poslancom, že 
primátor by mal zvážiť a rozhodnúť o spôsobe vykonania platného uznesenia a výkup nerealizovať. 
Tento stav už pripomína časy minulé a totalitné, keď  platné uznesenie MsZ vedenie mesta nezákonne 
neplní a odporúča primátorovi výkup nerealizovať, aj napriek tomu, že je to v rozpore s vôľou 
a hlasovaním všetkých poslancov MsZ zo septembra 2018. 
 
Je mi naozaj veľmi ľúto, že od decembra 2018, kedy vedenie mesta prvý krát spochybnilo svoj vlastný 
znalecký posudok z roku 2017 a zastavilo výkup pozemkov pod komunikácie na Hríboch,  do dnešného 
dňa nepochopiteľne nereagovalo na viaceré písomné výzvy k stretnutiu, na otvorený list mestu od OV 
a predstavenstva JPU, na žiadosti o rokovania, na žiadosti o stretnutie poslanca s primátorom ohľadom 
témy Hríby. Nakoniec nás nemilo prekvapila aj včerajšia negatívna odpoveď  od 2. viceprimátora Ing. 
Jána Bednárika adresovaná členom OV MsČ  Černová, ktorý na včas zaslanú pozvánku na  rokovanie OV 
MsČ, zvolané na pondelok 8. 4. 2019  o 19.00 hod v Černovej, reagoval odmietavo a účasť pre iný 
program zrušil. 
 
Priatelia. 
Vytvorte si, prosím, všetci vlastný názor na tento pozoruhodný stav, tykajúci sa sľubovaného 
strategického rozvoja mesta IBV, ktoré už viac ako štvrťstoročie nemá žiadnu koncepčnú zónu IBV  pre 
výstavbu RD. Je nepochopiteľné, aby ten istý primátor, prednosta a predseda klubu KDH, ktorí predošlé 
obdobie vehementne podporovali všetky procesné kroky prípravy  územia IBV  v meste  (UP – zóny, JPU, 
rozpočet, VZN), dnes svoj vlastný projekt spochybňujú a  de facto tak bránia  jeho napredovaniu.  
Počet obyvateľov v Ružomberku a v Černovej  každoročne klesá, dôvodom je nepochybne aj jav, že 
takmer všetky susedné obce nášho mesta majú, alebo reálne  pripravujú projekty rozvojových zón pre 
bývanie v RD (IBV). Škoda, že ostalo len pri prázdnych sľuboch nášho primátora, ktorý reálne  podporuje 



 

 

iné  projekty IVB (aj ako predseda predstavenstva VSR Ružomberok a.s.) a nie poslancami  schválené tri 
mestské – nedeveloperské lokality. 
 
Pre  projekt IBV Hríby je dnes záujem už viac ako  44 záujemcov o kúpu stavebných pozemkov, ktorí 
očakávajú  scelenie stavebných parciel po ukončení  JPU. Aktuálne v lokalite Hríby je povolený projekt 
JPU, čo v praxi znamená, že je  na tomto území vydaná tzv. “stavebná uzávera“ a dnešní vlastníci 
pozemkov nemôžu získať stavebné povolenie až po skončení JPU t.j.„komasácie“. Kritická situácie je 
predovšetkým pre vlastníkov  pozemkov, ktorí si už zakúpili drobné podiely  pozemkov a čakajú na nový 
právny stav po pozemkových úpravách, ktorý im zabezpečí scelenie ich viacerých parciel do staveného 
pozemku v zmysle UP zóny Hríby . Časť týchto známych budúcich stavebníkov už stratilo trpezlivosť 
a dôveru v mesto  a zakúpili si stavebné pozemky vo vedľajšej Hubovej, Švošove a Lipt. Štiavnici, čo je 
veľká škoda a naša neschopnosť udržať  vlastných obyvateľov v meste. 
 
Pevne verím, že vedenie mesta prestane brániť rozvoju IBV na Hríboch, podľa uznesenia vykúpi pozemky 
pod budúce cesty, a tak zabezpečí zhotoviteľovi projektu JPU  projektovať infraštruktúru v zmysle UP 
zóny. Dúfam, že zváži svoje aktuálne kroky, začne reálne napĺňať vlastné sľuby a podporovať  mesto, 
ktoré nevyhnutne potrebuje stavebný impulz pre rozvoj IBV, predovšetkým pre mladé rodiny. 
 
 
 
 
V Černovej, 6. 4. 2019                                                                                                        Patrik Habo 

poslanec MsZ za MsČ Černová 
 


