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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zo dňa 12. 03. 2020 číslo 12020

K bodu: Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovaniu druhov
nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS

Mestské zastu piteľstvo

konštatuje, že

Spoločnosť ZOOKONTAKT, s.r.o., so sídlom Jakubovany 189, požiadala meSto Liptovský

Mikuláš v súlade s 39 ods. 3 písm. f) zákona Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

V znení neskorších predpisov o vyjadrenie k chovu, držaniu — vystavovaniu nebezpečných

zvierat na území mesta Liptovský Mikuláš, v areáli spoločnosti Tatarapolis, Ráztocká 21,

Liptovský Mikuláš.

Zámerom spoločnosti ZOOKONTAKT, s.r.o. je prevádzkovať zariadenie chov, držanie

nebezpečných zvierat za účelom ich vystavovania areáli spoločnosti Tatarapolis,

Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš.

K schváleniu prevádzkovania predmetného zariadenia je potrebné podIa 39 ods. 3

písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

‘, súhlas územne príslušného obecného zastupiteľstva“. Súhlas je jednou z povinných

príloh žiadosti o povolenie zriadenia prevádzky chov, držanie nebezpečných živočíchov

za účelom ich vystavovania.



súhlasí
S prevádzkovaním zariadenia na chov, držanie za účelom vystavovania nasledovných
nebezpečných druhov zvierat v počte:
Trieda Cicavce (Mammalia), Rad Mäsožravce (Carnivora), Čeľad‘ Mačkovité (Felidea),

druhy:
- Lev púšťový (Panthera Leo) — 10 ks
- Jaguár americký (Panthera onca) — 2 ks
- Leopard škvrnitý (Panthera pardus) — 2 ks
- Puma americká (Puma concolor) — 2 ks
- Rys ostrovid (Lynx Iynx) - 2 ks
- Rys karabal (carabal carabal) — 2 ks
- Serval stepný (Leptailurus serval) — 4 ks
- Tiger džungľový (Panthera tigris) — 2 ks,

Trieda Cicavce (Mammalia), Rad Mäsožravce (Carnivora), Čeľaď Medveďovité (Ursidae),

druhy:
- Medveď hnedý (Ursus arctos) — 7 ks

spoločnost‘ou ZOOKONTAKT, s.r.o., so sídlom Jakubovany 189, v areáli spoločnosti

Tatarapolis, Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2020



Dóvodová správa

Spoločnosť ZOOKONTAKT, s.r.o., so SídIom Jakubovany 189, požiadala meSto Liptovský

Mikuláš v súlade s 39 ods. 3 písm. fl zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinrnej starostlivosti v znení

neskorších predpisov o vyjadrenie k chovu, držaniu — vystavovaniu nebezpečných zvierat na území

mesta Liptovský Mikuláš, v areáli spoločnosti Tatarapolis, Ráztock 21, Liptovský Mikuláš listom zo

dňa 26.1.1.2019.

Na základe vyjadrenia mesta zo dňa 12.12.2019 žiadosť bola doplnená listom zo dňa

21.01.2020, v ktorom spoločnosť ZOOKONTAKT, s.r.o. spresnila činnosť, ktorú chce spoločnosť

ZOOKONTAKT, s.r.o. na predmetnom vykonávať. Podľa tohto spresnenia spoločnosť deklarovala, že

„nemá záujem O chov zvierat ale o ich vystavovanie“ počas celého roka.

Nebezpečným živočíchom je zviera, ktorého druh je uvedený vo vyhláške č. 143/2012 Z. z. o

chove nebezpečných živočíchov v platnom, a ktorý vzhľadom na svoje biologické vlastnosti má

osobitné nároky a móže ohroziť zdravie a život človeka.

Zámerom spoločnosti ZOOKONTAKT, s.r.o. je prevádzkovať zariadenie na chov, držanie -

vystavovanie nasledovných nebezpečných nasledovných druhov zvierat v počte:

Trieda Cicavce (Mammalia), Rad Másožravce (Carnivora), Čeľad‘ Mačkovité (Felidea), druhy:
- Lev púšťový (Panthera Leo) — 10 ks
- Jaguár americký (Panthera onca) — 2 ks
- Leopard škvrnitý (Panthera pardus) — 2 ks
- Puma americká (Puma concolor) — 2 ks
- Rys ostrovid (Lynx lynx) - 2 ks
- Rys karabal (carabal carabal) — 2 ks
- Serval stepný (Leptailurus serval) — 4 ks
- Tiger džungľový (Panthera tigris) — 2 ks,

Trieda Cicavce (Mammalia), Rad Mäsožravce (Carnivora), Čel‘aď Medveďovité (Ursidae),

druhy:
- Medved‘ hnedý (Ursus arctos) — 7 ks.

Pod pojmom „chov“ sa rozumie podľa usmernenia Regionálnej veterinárnej a potravinovou

správou Liptovský Mikuláš akákoľvek prevádzkareň, stavba, alebo ak ide o chov pod otvoreným

nebom, akékoľvek miesto, v ktorom sú zvieratá držané, chované alebo kde sa s nimi manipuluje.

V rámci pojmu „chov“ sa evidujú aj karantény na zvieratá, bitúnky, hraničné prechody, exportné

organizácie, kafilérie, nemocnice pre ošetrovanie zvierat, sprostredkovatelia/obchodníci,

pastvy/salaše, tržnice na zvieratá, štátne veterinárne ústavy, štátne veterinárne a potravinové ústavy,

výstavné priestory a zberné strediská zvierat.

Prevádzkarňou, zariadením alebo strediskom akékol‘vek schválené stále, geograficky ohraničené

zariadenie, v ktorom je obvykle držaný alebo chovaný jeden alebo viac druhov zvierat určených

alebo neurčených na účely obchodu a výlučne určených na jeden alebo viac týchto účelov:

1. vystavovanie zvierat a na vzdelávanie verejnosti,

2. zachovanie druhov,



3. základný alebo aplikovaný vedecký výskum afebo chov zvierat pre potreby takéhoto

výskumu.

PodI‘a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení schvaľovanie,

povoľovanie a registrácia prevádzkarní, zariadení a činnosti vykonáva regionálna veterinárna a

potravinová správa. V povolení stanovuje aj podmienky prevádzkovania zariadenia.

Súhlas územne príslušného obecného zastupiteľstva podľa 39 ods. 3 písm. f) zákona Č.

39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je jedným z podkladov

k schváleniu zariadenia na chov, držanie za úČelom vystavovania nebezpečných zvierat. Pre účely

chovu nebezpečných zvierat má už spoločnosť ZOOKONTAKT, s.r.o. schválené zariadenie v obci

Jakubovany.

Schválené zariadenie (v tomto prípade chov, držanie s účelom vystavovania nebezpečných

zvierat) znamená každé stále, geograficky ohraničené zariadenie, v ktorom je obvykle držaný alebo

chovaný jeden alebo viac druhov zvierat určených alebo neurčených na účely obchodu a výlučne

určených na jeden alebo viac účelov. V danom prípade týmto účelom je vystavovanie zvierat. Druhy

vystavovaných zvierat sa v priebehu prevádzky móžu meniť len v rámci rozhodnutia o schválení

zariadenia vydaného Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Liptovský Mikuláš.

Zariadenie na chov, držanie - vystavovanie zvierat bude zriadené a areáli spoločnosti

Tatarapolis, Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš na pozemkoch č. KN-C:

1061/392, 1061/393, 1061/353, 1061/352, 1061/353, 1061/384, 1061/385, 1061/386, 1061/353,

1061/401, 1061/351, 1061/395, 1061/643, 1061/400, 1061/399, 1061/389, 1061/403,

1061/387, 1061/382, 1061/381, 1061/402, 1061/383, 1061/398, 1061/354, 1061/4, 1061/495,

1061/391, 1061/181 v katastrálnom území Liptovská Ondrašová. Uvedené pozemky sú vo

vlastníctve spoločnosti Tatry mountain resorts, as., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš.

Súhlas 5 držaním - vystavovaním nebezpečných zvierat na uvedených pozemkoch pre spoločnosť

ZOOKONTAKT, s.r.o. bol preukázaný listom Č. 001-2020/Sau zo dňa 24.01.2020 (Výpis z listu

vlastníctva Č. 5096).

Stanovisko Útvaru hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš k funkčnému využitiu areálu

TATRAPOLIS, Ráztocká cesta 21, k. ú. Liptovská Ondrašová je prílohou Č. 8 tejto správy.

Prílohou správy sú:

1. žiadosť O vyjadrenie obce chovu nebezpečných zvierat

2. vyjadrenie mesta Liptovský Mikuláš k predloženej žiadosti

3. doplnenie žiadosti o vyjadrenie obce chovu nebezpečných zvierat

4. vyjadrenie mesta Liptovský Mikuláš k doplneniu

5. vysvetlenie žiadosti

6. vysvetlenie pojmov

7. súhlas spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s.

8. vyjadrenie k funkčnému využitiu územia
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žiadosť o vyjadrenie obce k chovu n bezpečných živočíchov

V zmysle Vyhlášky Č. 143/2012 o Chove nebezpečných živočíchov a Zákona č. 184/2018
Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti si Vás
dovoľujeme požiadat o vyjadrenie obce k chovu nebezpečných živočíchov na území mesta
Liptovský Mikuláš.

Důvodom našej žiadosti je skutočnosť, že v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti ako aj Vyhlášky č. 143/2012 Z.z. Vyhláška ministerstva
pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR o chove nebezpečných živočíchov je k schváleniu
chovu a držby nebezpečných živočíchov potrebný súhlas prísiušného obecného
zastu pite ľstva.

Stanovisko obce bude slúžiť aiw vyjadrenie obce pred začatím vybavovania potrebných
Iegislatívnych podkiadov k zriadeniu zariadenia na vystavovanie nebezpečných živočíchov
verejnosti v areáli Tatrapolis na adrese Ráztocká cesta 21, 03101 liptovský Mikuláš, parcely
registra C KN, parc.č. 1061/393, 1061/392, 1061/353, 1061/352, 1061/384, 1061/385,
1061/386, 1061/401, 1061/351, 1061/395, 1061/643, 1061/400, 1061/399, 1061/389,
1061/403, 1061/387, 1061/382, 1061/381, 1061/402, 1061/383, 1061/398, 1061/354,
1061/4, 1061/495, 1061/391, 1061/390, 1061/394, 1061/396, 1061/402, 1061/401,
1061/388, 1061/615, 1061/181 .

“X

S pozdravorn

ZOO KOHT5KTSfD.
Jakubovany 189 032 04.

ČO: sskS 835 I
iČ DPH: SKj202 131 28 ®

Ing. Ingrid Kompišová, ZOOKONTAKT, s.r.o.
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR ŽIVOTNĚHO PROSTREDIA A DOPRAVY

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Doporučene

ZOOKONTAKT, sr.o.
Jakubovany 189

032 04 Jakubovany

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
MsÚ/ŽP2019/8130 —02- MLo

Vybavuje/linka
RNDr. Mária Lošonská
044/5564350

Liptovský Mikuláš
12. 12. 2019

Vec
Vyjadrenie k chovu nebezpečných živočíchov

Mestu Liptovský Mikuláš, oddeleniu životného prostredia a pornohospodárstva bola doručená
žiadosť zo dňa 2611.2019 úd spoločnosti ZOOKONTAKT, s.r.o, So sídlom Jakubovany 189, o vyjadrenie
k chovu nebezpečných živočíchov.

Podia údajov uvedených v žiadosti vyjadrenie má byť podkladom pre zriadenie zariadenia na
vystavovanie nebezpečných živočíchov verejnosti v areáli TATRAPOLIS, Ráztocká cesta 21, Liptovský
Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš na základe údajov uvedených v žiadostí nemůže dať vyjadrenie, pretože:

1. V žiadosti nie je presne uvedené kakej činnosti sa má mesto Liptovský Mikuláš vyjadriť.
Spoločnosf žiada o „vyjadreníe obce k chovu nebezpečných zvierat“. Ale v d‘alšej časti
žiadosti, kde žiadater uvádza k čomu bude podkladom predmetné vyjadrenie uvádza „k
zriadeniu zaríadenia na vystavovanie nebezpečných zvierat“. Sú to dve rozdielne činnosti.
Rozdielne ich posudzuje I Územný plán mesta Liptovský Mikuláš hlavne z hľadiska funkčného
využitia územia.

2. Nie sú uvedené druhy ani počty živočíchov plánov, čo rozhoduje o zaradení zariadenia - 44
ods. 1 zákona 543/20021. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.

Mesto Liptovský Mikuláš vydá Vami požadované vyjadreníe až po spresnení a doplnení žiadosti.

MESTo UF1OV$ý MiKULÁŠ
MES T5Ký ÚR*o

..t .7
RNDr. Mária Lošonská

vedúca oddelenia ŽP a poľnohospod

Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421445565111-12, fax: ±421 445621396,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111

S po2dravom

‚I

á rstva



ZOOKONTAKT • s.r.o., Jakubovany 189, 03204 Jakubovany, ičo: 36416835
L
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kÁl) Mesto Liptovský Mikuláš
LIPTOVSKY MIKULAS Štúrova 1989/41

031 01 liptovský Mikuláš
G 9 O1- 202D

Dňa 26.11.2019 podala naša spoločnost na Mesto Liptovský Mikuláš žiadosť
o vyjadrenie k chovu nebezpečných živočíchov v súvislosti so zámerom zriadiť v areáli
Tatrapolis na adrese Ráztocká cesta 21, 031 01 Liptovský Mikuláš „zariadenie na vystavovanie
zvierat verejnosti “.

Na základe odpovede Mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 12.12.2019 si týmto dovoľujeme
doplniť našu žiadosť nasledovne:

1. Zámerom našej spoločnosti je zriadiť v areáli Tatrapolis na adrese Ráztocká cesta
21, Liptovský Mikuláš „ zariadenie na prevádzkovanie kuitúrnych, spoIočenských
o zábavných zariadení, spojené s vystovovoním zvierat verejnosti “podľa 52 ods. 1
Nariadenia vlády SR Č. 313 /2002 Z.z, v ktorom budú zvieratá len vystavované
verejnosti.Pre účely chovu zvierat má naša spoloČnosť schválené zariadenie v obci (s)
Jakubovany.
K získaniu štatútu zariadenia na vystavovanie zvierat je potrebné súhlasné
stanovisko obecného zastupiteľstva podľa Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti a Vyhlášky Č. 143/2012 o chove nebezpečných živočíchov.

2. Naším zámerom je prevádzkovať v areáli Tatrapolis zariadenie na vystavovanie 2
zvierat verejnosti podYa *2 ods.1 Nariadenia vlády SR Č. 313 /2002 Z.z ‚ nie však
zoologickú záhradu podľa 5 44 ods.1 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny.
Vzhľadom na to, že sa nebude jednať o trvalý chov, druhy vystavovaných zvierat sa
v priebehu prevádzky budú meniť. Vždy to však bude v rámci projektu a režimu,
odsúhlaseného s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ktorý rieši
vystavované druhy ako aj komplexnú starostlivosť o ne, vrátane veterinárneho
dohľadu, bezpečnosti prevádzky a riešenia všetkých odpadov v zmysle platnej
Iegislatívy.

S pozdravom Zoo KoNTKr,
Jakubovany 189, 032 04.

iČ 35416835
202 181 2958 ®

žiadosť O

VJakubovanoch, 09. 01. 2020
LO1514Č. ‚4,nw,iii,: Č spisu /

— /
I‘rílohy: ‚ Vybaujt: / ď/6VC‘

vyjadrenle obce k chovu nebezZčných ivočíchov — doplnenie, resp. spresnenie

Ing. Ingrid Kompišová, ZOOKONTAKT, s.r.o.



Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Liptovský Mikuláš
MsUJZP2O20‘468 —04- MLo RNDr. Mária Lošonská 13. 01 2020

044/5564350

Vec
Vyjadrenie k chovu nebezpečných živočíchov

Mestu Liptovský Mikuláš, oddeleniu životného prostredia a poľnohospodárstva bola doručená
žiadosť zo dňa 26112019 od spoločnosti ZOOKONTAKT, sto., so sídlom Jakubovany 189, O vyjadrenie
k chovu nebezpečných živočíchov.

Podľa údajov uvedených v žiadosti a podía doplnenia žiadosti zo dňa 09.01.2020 vyjadrenie má byť
podkladom na vydanie rozhodnutia súhlasu na zríadeníe zariadenia na vystavovanie zvierat verejnosti
v areáli TATRAPOLIS, Ráztocká cesta 21, Liptovský Mikuláš. Pre účelu chovu zvierat spoločnosť má
schválené zaríadenie v obci iakubovanoch.

Mesto Liptovský Mikuláš na základe údajov uvedených v žíadosti a v jej doplnení dáva nasledovné
vyjadrenie:

Podľa 5 8 ods. 3 písm. z) bod 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti rozhodnutia
o schválení zariadenia fyzických osób, fyzických osób - podnikaterov a právnických osób, ktoré chovajú
alebo držia zvieratá na účely ich vystavovania verejnosti vydáva regíonálria veterinárna správa.

Obec sa vyjadruje len k žiadosti o schválenie chovného zariadenia pre nebezpečné živočichy
v zmysle 5 6 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva půdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.
143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov nie k vystavovaniu zvierat.

Aj v zmysle 5 39 ods. 3 p[sm. f) zákona č. Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti súhlas
obecného zastupiteľstva je potrebný k žiadosti pre príslušný orgán veterinárnej správy o schválenie
prevádzkarne alebo o schválenie zariadenia alebo o povolenie prevádzkarne, povolenie zariadenia alebo
povolenie činnosti podľa 5 39 ods. 1 písm. o) tohto zákona - chovného zariadenia na chov alebo držanie
nebezpečných zvierat.

Vyjadrenie z hľadiska Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš k predmetnej činnosti
spoločnosti ZOOKONTAKT, s.r.o. už vydal Útvar hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš, podl‘a
ktorého na tomto území poínohospodárska činnosť nie je povolená a tým ani chov zvierat.

vTQV5kt MUÁŠ

..AE.srS.X ÚRAD „/,
Qj 2 UPTOVSKN‘ MiY!YJŠ i

10-5 Ing n Bháč, PhD.
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Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565111-12, fax: ÷421 44562 13 96,
e-mail: mikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A POLNOHOSPODÁRSTVA

Doporučene

ZOOKONTAKTJ S.ť.O.

Jakubovany 189

03204 Jakubovany

S pozdravom
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ZOOIONTAKT, s.r.o. Jakubovany 189,032 04 Jakubovany, IČO: 36 416 835
ME8TK\ L kÁl)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

‚ I, Mesto Liptovský Mikuláš
L L UI LUtU Stúrova 1989/41

ž4zna, 031 80 Liptovský Mikuláš

\bauJe: V Jakubovanoch, 21.1.2620

VEC: Žiadost‘ o vyjadrenie mesta k chovu ijebezpečných živočíchov - vysvetlenie

Dňa 26. 11. 2019 podala naša spoločnosť na Mesto Liptovský Mikuláš žiadost‘ o vyjadrenie
Mesta Liptovský Mikuláš k chovu nebezpečných živočichov v areáli Tatrapolis na adrese Ráztocká 21,
031 01 Liptovský Mikuláš, nakol‘ko toto stanovisko obce je jedným z podkladov, potrebných
k zriadeniu zariadenia na vystavovanie nebezpečných živočíchov verejnosti.

Vychádzajúc z Vyjadrenia mesta ze dňa 12. 12. 2019 ‚ v ktorom snie holi upozorneni na
nezrozumitel‘nosť našej žiadosti, pretože z nej nebolo jasné, či žiadame o vyjadrenie k chovu alebo
kvystavovaniu zvierat sine našu póvodnú žiadosť dňa 9.1.2020 doplnili vysvetlením, že naša
spoločnosf na predmetnorn území nemá zází/emo chov zvierat, ale O ich vvstcrvovanie.

Následne Mesto Liptovský Mikuláš ve svojom vyjadrení zo dňa 13.01.2020 uviedlo, že
vyjadrenie k predmetnej činnosti z hľadiska Uzemnáho plánu mesta Liptovský Mikuláš už vydal Utvar
hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš a podl‘a tohto vyjadrenia na predmetnom území nie je
pornohospodárska činnosť, teda ani chov zvierat povolený.

V tejto veci by sme chceli podat‘ nasledovné vysvetlenie:
Zámerom našej společnosti v areáli Tatrapelis ni« je poľnohospodárska činnosť, teda chov

hospodárskych zvierat za účelom ich hospodárskeho využitia, našim zámerom je držanie a vystavovaní«
nierat. ktoré nieje poľnohospodárskou činnosťou

Máme v úmysle prevádzkovat‘ v areáli Tatrapolis uzavreté spo/očenské, kullúrnc a zábavné
zariadenie, poje;řé s vys!avovaním vybraných a‘ruhov zviera! a vzdelávaním verejnosti.

V spomínanom vyjadrení Vtvaru hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš —

územnoplánovacia informácia zo dfia 25.10.2019 sa o.i. uvádza, že predmetné územie je súčast‘ou
lokality č.2 „Rekreačná zóna Ráztoky“, kde prevládajúcim funkčným využitím je fonnujúce typický
charakter prostredia s nižšou intenzitou využitia územia a s koncentráciou krytých i otvorených
zariadení pre šport a rekreáciu celomestského i regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre
uspokojovanie širokej škály potrieb obyvatel‘ov i návštevníkov mesta. Najmä: zariadenia pre šport
a rekrcáciu, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služieb
— dominantne integrované do športovorekreačných kornplexov, zariadenia pre kultúru a zábavu...“
Taktiežje vo vyjadreni Lltvaru hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš uvedené, že ‚.nepripustné
je t‘unkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vp[yvnu na okolie
(hluk, prach, exhaláty...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia
priľahlých pozeirikov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie. Najmä: rodinné domy, bytové domy.
zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a negatívnym vplyvem
na kvalitu prostredia (veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety), zariadenia pricmyselnej
a pol‘nohospodárskej výroby. stavebníctva, sklady, CSPH, zariadenia odpadového hospodárstva.
zariadenia energetiky. zariadenia pohrebníctva...“

Sme presvedčení, že zariadenie. které máme záujem prevádzkovat‘ v areáti Tatrapolisje presne
takým zariadenim, pre které je predmetné územie určené a charakterem poskytovaných služieb nie je
v rozpore s územným plánom mesta.

Podmienky držania a vystavovania zvierat upravuje Zákon č.39/2007 Z.z, o veterinárnej
starostlivosti, kde podľa 39; odsek 3; písmeno o) je potrebné požiadat‘ o stanovisko mesta k chovu
nebezpečných živočíchov. Súhlas územne príslušného obecného zastupitel‘stva sa vydáva na zriadenie
chovného zariadenia na chov alebo di-žani« nebezpečných živočíchov, spadajúcich do triedy cicavce
(Mammalia) šelmy (Carnivora) - podl‘a znenia zákona.



P

Schval‘ovanie a povol‘ovanie prevádzkarne na vystavovanie zvierat verejnosti uskutočňuje
Orgán veterinárnej správy na základe žiadosti I‘zickej osoby - podnikatel‘a alebo právniekej osoby, ak
splňa priestorové. technické, materiálne, personálne a mé podmienky na požadovaný druh a rozsah
činností ustanovený osobitnými predpismi. Jednou z týchto podmienok je aj súhlas územnepríslušného
obecného zastupiíefstva, ak jde o zriadenie chovného zariadenia na chov tslebo držanie nebezpečných
živočíchov, spadajúcich do triedy cicavce (Mammalia) šeimy (Carnivora): psovité (Canidae) - všetky
druhy okrem líšky fenek, fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis lupus familiaris); medved‘ovité
(Iirsidae) - všetký druhy; lasicovité (Mustelidae) - všetky druhy okrem fretky (Mustela putorius furo);
hvenovité (Hyenidae) - všetky druhy; mačkovité (Felidae) - všetkv druhy okrem rnačky domácej (Felis
silvestris Ĺ catus); panda veľká (Ailuropoda rneianoleuca); cibetkovilé (Viverridae).

Súhlas úzernne príslušného zastupiteľstva podlieha prijatiu uznesenia zaslupitel‘stva, ktorému
predchádza posúdenie žiadosti, vypracovanie dóvodovej správy a návrhu uznesenia na rokovanie
zastupiteľstva.

Na základe vyššie uvedených skutočností si Vás dovol‘ujeme požiadať o stanovisko Mesta
Liptovský Mikuláš, resp. o zaradenie posúdenia našej žiadosti do programu rokovania Zastupitei‘stva
Mesta Liptovský Mikuláš.

ZOO KÓNTKTO
JakUbOVW‘Y l89!32 ‘

CDPH,t€h12958
®

ZOO KONTAKT. s.r.o.
Ing. Ingrid Kompišová. konateľ



Chovancová Júlia Mgr.

Od: Lošonská Mária RNDr.

Odoslané: 23.januára 2020 14:05

Komu: Chovancová Júlia Mgr.

Predmet: FW: definície

Julka, prosím dať clo pošty.

O

LIhU4JC
MIKULAS

RNDr. Mária LOŠONSKÁ
vedůca oddelenia životného prostredia a pornohospodárstva

Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
tol: +421 445565350

Táto správa o v nej obsiahnuté informácie mo/ú dáverný charakter, Je určená výiučne adresátovi opokioťbyso z okéhokofvek dávodu dostala do dispozície

osobe, ktoró ole je jej odresátorn (napríklod odos laním správy ra inú adres v), upozorňujeme, že ‚verejňovonie, rozširovoníe oiebo zhotovo van/e kápi! reto správy

alebo informácií v nej obsiahnvtýchje v rozpore so zákonorn.
V tokomto pri‘pode Vás prosíme, oby ste nás no nesprávne doručen/e upozornili o správu bezodklodne vymozolí. - -

- -

.MESÝAD
From: Mikuláš Martin MVDr. [mailto:martin.mikulas@svps.sk] i LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Sent: Thursday, January 23, 2020 11:38 AM
To: Lošonská Mária RNDr. ‘

‚
‘ Ĺ uiSubject: definIce

________

‚

ť, ‚s,,ianaj ‚. ‘—15. Spisu:

Na základe nášho dnešného stretnutia Vám zasielam tieto definície: OJ1i3 J Ý66/JoJo
\‘[..,‘.ij,

/

Chov )LJ

Pod pojmom „chov“ sa rozumie akákoľvek prevádzkareň, stavba, alebo ak ide o chov pod otvoreným nebom,
akékorvek miesto, v ktorom sú zvieratá držané, chované alebo kde sas nimi manipuluje (ošetrovanie, napájanie,

křmenie).

V rámci pojmu „chov“ sa evidujú aj karantény na zvieratá, bitúnky, hraničné prechody, exportné organizácie,
kafilérie, nemocnice pre ošetrovanie zvierat, sprostredkovatelia/obchodníci, pastvy/salaše, tržnice na zvieratá,

štátne veterinárne ústavy, štátne veterinárne a potravinové ústavy, výstavné priestory a zberné strediská zvierat.

„schválené zariadenie — napr. chov nebezpečných zvierat“ znamená každé stále, geograficky ohraničené
zariadenie, kde je obvykle držaný alebo chovaný jeden druh aiebo viac druhov zvierat, či už za obchodným účelom

alebo nie, a výhradne s jedným alebo viacerými z nasledujúcich ciel‘ov:

— vystavenie týchto zvierat a vzdelávanie verejnosti,

— udržovanie druhov,

— základný alebo aplikovaný vedecký výskum alebo chov zvierat pre potreby tohto výskumu.

V prípade otázok ma prosím kontaktujte.

S pozdravom,

MVDr. Martin Mikuláš
Oddelenie zdravia zvierat

1.



RyPS Liptovský Mikuláš
Kollárova 2,03101 L. Mikuláš

Tel.: 044/5523814, 0904131041
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64bo2o tY!
Vbaiuje:

TATPV MOUNTAIN PESOPTS, A.S.

Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Odbor Životného prostredia a dopravy
RNDr. Mária Lošonská
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš

Váš list/značka, za dňa Náš list/Značko

001-2020/SA U

Vybavuje/linka

Sauerová Lenka

+421 904 992 046

Liptovský Mikuláš

2412020

Udelenie súhlasu s chovom a vystavovanim nebezpečných zvierat v areáli ZOQKQNTAKT

V súvislosti so ŽiadosFou spoločnosti ZOOKONTAKT, s.r.o. So sídlom Jakubovany 189, 032 04
Jakubovany, IČO; 36416 835 o vyjadrenie Mesta Liptovský Mikuláš k chovu nebezpečných živočíchov
v areáli TATRAPOLIS na adrese Ráztocká cesta 21 v Liptovskom Mikuláši, ktorá bola spoločnosťou
ZOOKONTAKT, s.r.o. doručená na Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Odbor Životného prostredia
a dopravy dňa 26. 11. 2019,
udeľuje spoločnosf Tatry mountain resorts, a.s., ktorá je výlučným vlastníkorn pozemkov zapRaných
na LV Č. 5096 vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, katastrálne územie
Liptovská Ondrašová;

SKaskáda
UO!-F flCSflRT eRNO GOGSS

- tAallRfl
RESORT
QQLF S Skl

UST 1! Av! CL

Ině fl ! ! ! !!:Z)/J1 ii

pozemok KNC parc č. 1061/393 o výmere 305m2, druh pozemku; Zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok KNC parc č. 1061/392 0 v‘ýmere 222m2, druh pozemku; Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc Č. 1061/353 O výmere 3932m2, druh pozemku; Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/352 o výmere 2706m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/384 O výmere 428m2, druh pozemku; Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/385 o výmere 153m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/386 o výmere 123m2, druh pozemku; Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/401 o výmere 199m2, druh pozemku; Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/351 o výmere 6230m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

10 pozemok KNC parc č. 1061/395 o výmere 139m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/643 o výmere 93m2, druh pozemku; Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/400 o výmere 28m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/399 O výmere 64m2, druh pozemku; Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/389 o výmere 221m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/403 Ö výmere 20m2, druh pozemku; Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/387-b výmere 101m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/382 o výmere 35m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/381 o výmere 40m2, druh pozemku; Zastavaná plocha a nádvorie
pozemok KNC parc č. 1061/402 o výmere 14m2, druh pozemku; Zastavaná plocha a nádvorie

fl ĺÁskiareáL MdLLTALER
GLETSCHER 4ěsohé üy

flArTAOl KMNTTN HOfl ZAhrKav
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TMR TATPV MOUNTAIN PESORTS, AS.

Z‘3 pozemok KNC parc č.
- pozemok KNC parc Č.

pozemok KNC parc č.
pozemok KNC parc č.
pozemok KNC parc č.

‚ - pozemok KNC parc č.
časť pozemku KNC parc
v rozsahu výmery 700m2

nádvorie
nádvorie

nádvorie
nádvorie

nádvorie
nádvorie
nádvorie,

• I dlí flCu‘VLdIF‘ resofls, as.

M
TM*4 j6

42803

Ingĺlgór Mráz
Riaditel‘ vodných a zábavných parkov

TMR, as.
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1061/383 o výmere 470m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a
1061/3980 výmere 16m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a
1061/354 o výmere 258m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a
1061/4-o výmere 2019m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a
1061/495 o výmere 152m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a
1061/391o výmere 1604m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a
Č. 1061/181:o výmere 3087m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a

-J

SÚHLAS s chovom a vystavovaním nebezpečných zvierat na
spoločnosti ZOOKONTAKT, s.r.o. ‚ s ktorou má spoločnosť Tatry
Zmluvu o nájme.

Za vybavenie vopred ďakujem.

S pozdravom

po2emkoch vyšše uvedených

mountain resorts, as. podpísanú



MESTO PRE VSETKÝCH
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kP MESTO LIPTOVSKY MIKULAS
‚ MESTSKÝ ÚRAD, ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA

LIPTOVSKY

MIKULÁŠ

Doporučene

• .
Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad
Odbor životného prostredia a dopravy,
Ul. Stúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Liptovský Mikuláš
MsU/UHA 2020/2490-02- Bc lng.arch.Bachtiková/ 5565215 26.2.2020

Vec

vyjadrenie k funkčnému využitiu areálu TATRAPOLIS, Ráztocká cesta 21, k.ú. Liptovská
Ondrašová - územnoplánovacia informácia

Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, útvar hlavného architekta, na základe posúdenia
Vašej žiadosti konštatuje, že areál TATRAPOLIS, Ráztocká cesta 21, kú. Liptovská Ondrašová
a pozemky p.č. KN C 1 0611393,392,353,352,384,385,386,40l ‚351,395,400,399,389,403,387,382,
1061/381,402,383,398,354,4,495,391,181 kú. Liptovská Ondrašová sa nachádzajú podl‘a platné
ho územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenim mestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.122010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená
všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/2O1ONZN dňa 16.12.2010
s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov v urbanistickom bloku ‚. zmiešané územie
s prevahou zariadení pre šiort a rekreáciu‘. Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 4
nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 40 %.

Prevládajúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce typický charakter prostredia s
nižšou intenzitou využitia územia a 5 koncentráciu krytých i otvorených zariadení pre šport
a rekreáciu celomestského i regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie
širokej škály potrieb obyvatel‘ov I návštevníkov mesta. Najmá: zariadenia pre šport a rekreáciu,
zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služieb —

dominantne integrované do športovorekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru a zábavu,...
Prípustné íe funkčné využitie nenarúšajúce svo jimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi

prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmá: administratíva, zariadenia školstva,
zdravotnictva, soc. starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, plochy
a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické
zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu — podmienené preverením podrobnejšou
dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohl‘adňovať nielen územnotechnické
predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre
obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene,

Neprípustné ie funkčně využitie, ktoré svoiimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo
vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituie
možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie. Najmä: rodinné
domy, bytové domy, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú
obsluhu a negatívnym vplyvom na kvalitu prostredia /veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety
(bigbox)/, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými
nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej
infraštruktúry, CSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných
surovín/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie

ŠtŮrova 1989/41,03142 Liptovský Mikuláš, tel: +421445565111-12, fax: +421445621396,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111



/fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, .1, zariadenia nadradených systémov energetiky,
zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/,

Prevádzkovatelia obiektov sú povinní potrebné plochy statickei dopravy pre prevádzku
zariadení, vypiývaiúce z ustanovení STN 736110, zabezpečiť na vlastnom pozemku.

Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.

Chov hospodárskych zvierat je v predmetnom území nepripustný. Chov nebezpečných zvie
rat nie je špecificky uvedený v územnom pláne mesta Liptovský Mikuláš. ZOO je prípustnou
funkciou urbanistického bloku « územie pre rekreáciu v prírodnom prostredí

S pozdravom
i JPTQVSKY MKULÁS

MESTSKÝ ÚRAD
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Ing. arch.Tatiana Bachtíková
špecialista útvaru hlavného architekta
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