
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy 

Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš 

 
Z á p i s n i c a  1 0 / 2 0 1 6  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2016 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Dušan Fabian, Bc. Marián Vozárik, Jaroslav Grešo, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc,  Peter Ci-
bák, primátor - Ing. Ján Blcháč, PhD., Ing. Ľubomír Mikita, Ing. arch. Tatiana Bachtíková, tajomník – Ing. 
Gabriel Lengyel,  
 
Neprítomní: Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová, Ing. Dušan Grešo 
 
 
Program:  
1. Projekt stavby pre územné rozhodnutie: Skladové a logistické centrum Liptovský Mikuláš. 

 
 
Zasadnutie otvoril predseda komisie Jaroslav Grešo, privítal prítomných. Zároveň oboznámil prítom-

ných s programom zasadnutia. S programom komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 
 
K bodu 1) Projekt stavby pre územné rozhodnutie: Skladové a logistické centrum Liptovský Miku-
láš. 
 

Ing. Lengyel informoval komisiu o podanej žiadosti na odd. dopravy a VP vo veci vyjadrenia 
k projektovej dokumentácii pre územne rozhodnutie stavby „Skladové a logistické centrum Liptovský Miku-
láš“, ul. Priemyselná (lokalita bývalého futbalového ihriska). Informoval o obsahu projektu a o skutočnosti, 
že projektová dokumentácia sa nezaoberá zásadnou vecou a to vplyvom navrhovanej stavby na dopravné 
zaťaženie dotknutej existujúcej dopravnej siete (ulica Priemyselná, križovatka ul. Priemyselná a cesty č. 
I/18, cesta č. I/18). Informoval, že vzhľadom k tejto skutočnosti a vzhľadom k tomu, že je veľký predpoklad, 
nakoľko sa jedná o logistické centrum, že dôjde k zásadnému nárastu nákladnej dopravy v tejto lokalite 
a následne v celom meste, čo môže skomplikovať už teraz nevyhovujúcu dopravnú situáciu jednak 
v križovatke ul. Priemyselná a cesty č. I/18 a následne na samotnej ceste I/18. 
 O vyjadrenie k tejto veci bola požiadaná aj hlavná architekta mesta Ing. arch. Bachtíková, ktorá 
definovala využitie predmetných pozemkov v zmysle platného územného plánu mesta a to: 
 

Funkčné využitie: 

Prevládajúce 

Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia charakteristický nekompaktnou zástavbou so situ-

ovaním prevažne nízkopodlažných halových objektov slúžiacich pre výrobné i nevýrobné služby, sklado-

vanie a výrobné prevádzky s obmedzeným negatívnym dopadom na okolie, s vysokým podielom 

spevnených obslužných plôch. 

Najmä: zariadenia veľkoobchodu, skladové priestory, zariadenia výrobných služieb a výroby nerušiace svo-

jou prevádzkou okolité mestské prostredie, , ČSPH,... 

Prípustné 

Funkčné využitie zvyšujúce komplexnosť služieb, nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými ná-

rokmi prevládajúci charakter prostredia a nelimitujúce jeho využitie pre prevládajúce funkcie. 

Najmä: administratívne budovy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia 

obchodu, služieb, zariadenia viazané na výrobno-obslužný areál / zar. školstva, zdravotníctva, športu a rek-

reácie/, hromadné garáže, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, obslužné areály pre 

dopravu, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, za-

riadenia stavebníctva bez negatívneho dopadu na okolité prostredie, plochy upravenej zelene, zaria-



denia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín,.../, špecifické zariadenia do-

pravy lokálneho významu okrem heliportu- podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou a envi-

ronmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové 

obmedzenia , zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie 

okrem bioplynových staníc /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, ... 

Neprípustné 

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk, 

prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia, neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých pozem-

kov, prípadne je svojimi nárokmi na kvalitu životného prostredia nezlúčiteľné s prevádzkou výrobno-

obslužného areálu. 

Najmä: rodinné domy, bytové domy, zariadenia kultúry, sociálnych služieb, zariadenia priemyselnej a po-

ľnohospodárskej výroby /chov hospodárskych zvierat,.../ s neprimeraným negatívnym dopadom na oko-

lie, zariadenia nadradených systémov technickej infraštruktúry, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové 

háje, krematóriá/,... 

Ďalej uviedla: 

- prevádzkovatelia objektov sú povinní na celom území mesta zaistiť potrebné plochy statickej dopravy 

pre prevádzku zariadení, vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110, na vlastných pozemkoch  

- priamy a nepriamy vplyv prevádzkovaných služieb nesmie negatívne ovplyvňovať susedné parce-

ly viac, než stanovujú hygienické normy  

 
 Všetci členovia komisie, člen poradného orgánu ako aj primátor mesta Ing. Ján Blcháč PhD. vyjad-
rili v rozprave názor, že je predpoklad, že plánovaná stavba negatívne ovplyvní okolité prostredie a najmä 
dopravnú situáciu na ul. Priemyselnej a na ceste č. I/18 a teda, že jej umiestnenie nie je vhodné do tejto 
lokality. Za vhodnú alternatívu určili umiestnenie tejto prípadne obdobných stavieb na perifériu mesta, mimo 
súvisle zastavané územia a s možnosťou priameho napojenia stavby na nadradenú cestnú a diaľničnú sieť. 
Zhodli sa na tom, že v prípade, že stavebník chce realizovať túto stavbu na danom mieste, musí odbornými 
argumentmi preukázať, že stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolité životné prostredie 
a dopravu, prípadne musí navrhnúť také opatrenia, ktoré vzniknuté negatívne vplyvy odstránia. 
 

 
 

Uznesenie 87/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča odd. dopravy a VP vydať kladné stanovisko 

k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „Skladové a logistické centrum Liptovský Miku-
láš“ v takom znení ako bola predložená. Zároveň odporúča, aby projektová dokumentácia bola doplnená o 
dopravnoinžiniersky výpočet vplyvu nárastu dopravy na dopravnú kapacitu ul. Priemyselnej a  križovatky ul. 
Priemyselnej a cesty č. I/18, ktorý zároveň preukáže a stanoví prípadné opatrenia na zamedzenie negatív-
nych vplyvov na dopravu. (prípadná stavebná úprava ul. Priemyselnej a jej križovania s cestou č. I/18). Ná-
sledne bude projekt opätovné predložený na rokovanie Komisie dopravy a VP. 

 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Gabriel Lengyel                                    Overil: Jaroslav Grešo  
              tajomník komisie                                                    predseda komisie 


