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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MESTSKÝ ÚRAD, ÚWAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA
LIPTOVSKY

Ml KU LÁŠ

Zápisnica

z rokovania komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva V Liptovskom
Mikuláši, konaného dňa lot 20180 15.00 hod.na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

Prítomni podia prezenčnej listiny založenej na MsÚ Lipt. Mikuláš — útvar hlavného architekta,
(lng.arch. Boris Bartánus - ospravedlnený, Mgr. Vincent Kultán - pritomný od bodu 1.5.).

Clenov komisie privítal lng.arch. Pavel Bobák, Csc., predseda komisie. Rokovanie
pokračovalo podľa programu.
Program:
1. Prerokovanie žiadosti majetkovo právneho oddelenia
2. Plán práce komisie na rok 2018
3. Rózne

1. JUDr. Miroslava Javornická prezentovala žiadosti súvisiace s pozemkami vo vlastnictve mesta:
1.1.
p. Vladimi 3nž.— žiadajú o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 45/7 (KN-E 2428/2. LV Č.
2990) o výmere 129 m2 (ul. Demänovská) v k. ú. Palúdzka. za účelom rozširenia záhrady
a scelenia pozemkov parc. č. KN-C 48/1 a KN-C 48/2 a stavby rodinného domu súpisné Čisln 200
postaveného na pozemku parc. č. KN-C 48/1 vo výlučnom vlastnictve žiadatel‘ov v
súčasnosti uživajú predmetný pozemok na základe Nájomnej zmluvy Č. 578/2016/Práv.. nájom
konči k 31.05.2021.
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
odpredaj
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie /2 členovia boli neprítomni/

1.2.
o. Martin — žiadosť o odkúpenie pozemku v k. ú. Bodice, ato parc. č. KN-C 2850/10
o výmere 19 m2 vo vlastnictve mesta, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý
je toho času oplotený k stavbe „Rodinný dom“ súp. č. 45 vo vlastnictve žiadatel‘a. Ide o stavebný
pozemok podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš urbanistického bloku „obytné
územie s prevahou rodinných domov.
Uznesenie:
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastuoiteľstva v Liotovskom Mikuláši odporúča
odoredaj
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie /2 členovia boli nepritomni/

1.3.
Craemer Slovakia. s.r.o.. v zastúpeni subtechUNlTY s.r.o.. Liptovský Mikuláš - žiada mesto o
.‚súhlas k územnému rozhodnutiu na uloženie inžinierskej siete (plynová pripojka) cez pozemky
parc. č. KN-C 741/1, 740/14, 740/16 a KN-C 750/1, 1245/1, 1259/4, 1247/3, 1259/2 (KN-E 2787,
2793/501, 2784/502, 2793/502, 4-364/501) ve vlastnictve mesta v k. ú. Okoličné, v rámci stavby:
‚Rozširenie distribučnej siete a pripojovaci plynovod‘. Predmetná inžinierska sieť bude vedená na
predmetných parcelách za účelem vybudovania plynovej prípojky k plánovanej realizácii
investičnej výstavby s infraštruktúrou pre účely vlastných podnikatelských aktivit a činnosti na
pozemku parc. Č. KN-C 288/6 v k. ú. Beňadiková vo vlastníctve žiadateľa. Vyiadrenie UHA:
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S vedenim plynovej prípojky po pozemkoch mesta v zmysle grafickej pr[lohy nemá námietky
(pretlak popod cestu I/iS), stým že upozorňujeme na navrhované križovanie cesty /16 = B2 MZ
65/60 s hlavnou cyklotrasou s preložkou cesty ako Bi (l/iS) MZ 14/50, čo je potrebné zohľadniť
v projekte (do chráničky), tj. navrhovaná okružná križovatka, ktorú je potrebné rešpektovať podfa
UPN Lipt. Mikuláš. Odbor ZPaD: Súhlasí s umiestnením pripojovacieho plynovodu za podmienky,
že v pripade realizácie plánovanej okružnej križovatky stavebník zabezpečí preložku plynovodu
mimo trasu plánovanej okružnej križovatky na vlastné náklady bez zbytočných prieťahov.
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitefstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
udeliť súhlas stým, že bude rešpektované stanovisko UHA a Odboru ZRaD a projektová
dokumentácia miestnej komunikácie pre ‚zelený priemyseiný oark
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie /2 členovia bolí nepritomni/

1.4.
VeMco. s.r.o. - žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena. pre stavebníka Stredoslovenská
energetika cez pozemky vo vlastnictve mesta, v k. ú. Líptovský Mikuláš. Jedná sa o pozemky KN-
C 6697/1 (KN-E 6697), KN-C 336/19 (KN-E 335/2), KN-C 6698/1, KN-C 343/4, KN-C 6697/1 (KN-E
6697), KN-C 336/19 (KN-E 335/2), KN-C 6696/1. KN-C 343/4. Účelom stavby je rekonštrukcia
existujúcej murovanej trafostanice! vrátane rekonštrukcie starých a vybudovanie nových NN
rozvodov. Qdoor ZP a dopravy súhlasí s vydanim stavebného povolenia po dodržan[ podmienok,
ktoré boli doručené spoločnosti
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitelstva v Líptovskom Mikuláši odporúča
zriadenie budúceho vecného bremena s tým, že bude rešpektované stanovisko Odboru ŽPaD
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie /2 členovia bolí nepritomni/

15.
p. Marek — požiadal o zriadenie budúceho vecného bremena vo veci uloženia vodovodnej
a elektrickej pr[pojky cez mestské pozemky KN-E 505/1, KN-E 506/i a KN-E 10748/9 k svojmu
pozemku KN-C 230/7 v k. Ci. Benice, za účelom výstavby RD. Vstup do domu bude riešiť cez otcov
pozemok parc.
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
neodporúča zriadenie vecného bremena. nakoľko pre ďalšiu urbanizáciu územia ie potrebně
vypracovař projektovú dokumentáciu pristupovei cesty a sieti technickej infraštruktúry
5 dimenziami verejných rozvodov aj pre ďalšiu plánovanú výstavbu v zmysle územného plánu
mesta LM
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

1.6.
[ková — ako podielovi spoluvlastníci parcely č. požiadali o zriadenie

budúceho vecneno bremena vo veci uloženia vcdovodnej a elektrickej pripojky cez mestské
pozemky KN-E 505/1, KN-E 506/i a KN-E 10748/9 a zriadenie vecného bremena spočívajúce
v práve prechodu a prejazdu (podIa GP) cez pozemok KN-E 505/1 a pozemok KN-E 506/1 ku
svojmu pozemku KN-C . ú. Benice, za ůčeIom výstavby chaty.
Uznesenie:
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastuoitel‘stva v Liotovskom Mikuláši
neodporúča zriadenie vecných bremien, nakoľko pre ďalšiu urbanizáciu územia ie potrebné
vypracovať oroiektovú dokumentáciu prístupovej cesty a sjeti technickej infraštruktúry
s dimenziami verejných rozvodov aj pre ďalšiu plánovanú výstavbu v zmysle územného plánu
mesta LM
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 členovia komisie /1 člen bol nepritomný/
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1.7.
LMT. as. — žiada o uzatvorenie budúcej zmluvy o vecnom bremene — uloženie teplovodnej
prípojky cez pozemok parc. č. KN-C 2013/4 vk. ú. Liptovský Mikuláš (LV Č. 4401). Technológia
plynovej kotolne, ktorá sa nachádza v objekte predajne autosúčiastok AUTOP vo vlastnictve

bude zrušená, a inštalovaná bude kompaktná odovzdávacia stanica tepla (KOST).
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
zriadenie vecného bremena s tým. že trasa teplovodu bude rešpektovať eXistujúce inž.siete
a detské ihrisko na tomto pozemku
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

1.8
p. Bohdana — žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene — právo prechodu cez
pozemky parc.č. KN-C 88/503, KN-C 89/3 a KN-C 88/600v k. ú. Liptovská Ondrašová (LV Č. 4401)
za úČelom vstupu na pozemky vjej výlučnom vlastníctve, ato parc.č. KN-C a KN-C

Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
zriadenie vecného bremena - práva prechodu v šírke chodn[ka cca 2m
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

1.9.
p. Ľubomír v zastúpeni JUDr... vou — požiadali o odkúpenie pozemkov parc.
Č. KN-C 2079/2, 2080, 2081/1, 2198/2, 2060/2 a parc. č. KN-C 2079/1, 2195/3, 1992/4, 2060/3
(KN-E 6614/1, KN-E 6660/203) v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Jura Janošku). Pozemky sa
nachádzajú za pozemkami žiadatel‘ov, ktori majú v záujme ich zatial‘ využívať ako záhradu.
V pripade, že mesto Liptovský Mikuláš vyhovie žiadosti o ich odkúpenie a stanú sa vlastníkmi
uvedených pozemkov, majú záujem v budúcnosti požiadať o vydanie stavebného povolenia na
výstavbu rodinného domu na týchto pozemkoch. Na pozemky parc. č. KN-C 2079/2 o výmere 18
m2, KN-C 2080 o výmere 79 m2 a KN-C 2081/1 o výmere 47 m2 /pozemky spolu o výmere 144 m2/
je uzatvorená nájomná zmluva medzi mestom Liptovský Mikuláš (prenajímatel) a Dagmar

a Vladimirom (nájomca), od 01.01.2007 do doby začatia prestavby
vnútrobloku obytnej zóny Vrbica.
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
žiadosť stiahnuť. nakoľko je potrebné vykonať obhliadku na tvare miesta a majetkovoprávny rozbor
územia
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 Členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

1.10.
Ministerstvo obrany SR — uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
spočivajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, a to NN pripojky verejného osvetlenia v rámci
stavby.,, Pomník prislušnikom Ozbrojených sil SR - Liptovský Mikuláš cez pozemok parc. č. KN-C
7243/12 vo vlastnictve mesta v k. Ci. Liptovský Mikuláš v prospech Ministerstva obrany SR ako
budúceho oprávneného z vecného bremena.
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 Členovia komisie /1 člen bol neprítomný/
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1.11.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov CHOPOK— žiada O odkúpenie pozemku
parc. Č. KN-C 568/34 (LV Č. 4401), vytvoreného geometrickým plánom Č. 40451739-164J2016

z pozemku parc. č KN-C 566/l, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. Č. 1349 na
Stúrovej ulici. Stanovisko UHA: Podfa UPN mesta Liptovský Mikuláš se pozemok nachádza
v urbanistickom bloku ?TmieSane územie mestského centra a je stavebným pozemkom.
K odpredaju z hradiska UP nemá námietky s tým, že bude zriadené vecné bremeno — právo
prechodu a prejazdu po pozemku pre vlastnikov garáží postavených na parcelách Č. KN-C 566/3-7
a vlastníka stavby postavenej na parc. č. KN-C 561/2. Stanovisko Oddelenia životného prostredia
a poľnohospodárstva: OdporúČa odpredaj pozemku parc. č. KN-C 568/34 s podmienkou. že
kontejner na zmesový komunálny odpad zostane umiestnený na mieste ako doposiaľ (vydláždená
plocha), prĺpadne na ina) častí pozemku pristupnej zberovým vozidlám.
Uznesenie:
komisia ůzemného rozvoja a výstavby rnestského zastupiteístva v Liptovskom Mikuláši odporúča
odpredaj s podmienkami UHA a odd. ZPaP s tým, že najskór se uzatvoria Zmluvy o zriadení
vecného bremena a potom predai
Hlasovanio - za znenie uznesenia hlasovali 4 členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

2.
Členovia komisie boli oboznámeni s plánom práce komisie na rok 2018.
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši bene plán
práce komisie na rok 2018 na vedomie

3.
3.1.
Ing. Jana Kormaniková oboznámila prítomných s návrhom na schválenie spolufinancovania
projektu .‚SALUTE — integrované riadenie životného prostredia prostrednĺctvom malých zelených
lokalit v urbanizovanom prostredi“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce nterreg Stredná
Európa 2014—2020“.
Uznesenie:
komisia územného rozvoía a výstavby mestského zastupíterswa v Liptovskom Mikuláši bene
návrh na schválenie spoiuflnancovania projektu ‚.SALUTE — Integrované riadenie životného
prostredia prostrednictvom malých zelených lokalit v urbanizovanom prostredi“ v rámci programu
nadnárodnej spolupráce interreg Stredná Európa 2014— 2020 na vedomie

3.2.
V súvislosti s potrebou prerokovania návrhu akčného plánu na roky 2018 - 2020 Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoje mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022
s výhl‘adom do roku 2030 a trhového poriadku je potrebné zvolať mimoniadne rokovanie komisie na
24.1.2018.

V Liptovskom Mikuláši dňa 11.1.2018.

Á /

I

.v_Ů
Overil: lng.ařchvel Bobák, CSc. Zapisala. lng.arch. Tatiana Bachtiková

predseda“komisie tajomnička komisie
územného rozvoje a výstavby územného rozvoja a výstavby
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