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Zápisnica

z rokovania komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteFstva v Liptovskom
Mikuláši, konaného dňa 24.1.2018 o 15.00 hod.na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

Pritomni podľa prezenčnej listiny založenej na MsU Lipt.Mikuláš — útvar hlavného architekta,
Ing. arch. Bartánus nebol pritomný, Mgr Vincent Kultán bol prítomný rokovania od bodu č.2.
Clenov komisie privital lng.arch.Pavel Bobák, CSc.,predseda komisie. Rokovanie pokračovalo
podľa programu:

1 J Prerokovanie žiadostí majetkovo právneho oddelenia

2.1 Návrh akčného plánu na roky 2018 - 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 201 5-2022 s výhľadom do roku 2030

Si Trhový poriadok na území mesta Liptovský Mikuláš - návrh VZN

4.! Rózne

1. JUDr. Miroslava Javornická prezentovala žiadosti súvisiace s pozemkami vo vlastnícwe mesta:

1.1.

spoločnosť lnDevel. s.r.o. — v rámci výstavby: ‚Obchodně centrum Palúdzka — Liptovský Mikuláš‘
(objekt SO 01) v k. ú. Palúdzka žiada akc investor stavby o nájom pozemkov vo vlastnictve mesta
o výmere cca 1810 m2 za účelom výstavby komunikácie, chodnikov a okružnej križovatky
a zriadenie budúceho vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí (voda, splašková
kanalizácia, VN pripojka, predlženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, rozšírenie
verejného osvetlenia) cez pozemky mesta podľa spracovanej dokumentácie. Po kolaudácii
predmetnej stavby, budú stavebné objekty - komunikácia, chodníky, križovatka a VO prevedené do
vlastnictva mesta za 1 euro.

Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča nájom pozemkov a zriadenie budúceho vecného bremena práva uloženia inžinierskych
sieti

Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 pritomni členovia komisie

1.2.
p. Vyšný a p. Feketíková — ako podieloví spoluvlastníci parcely č. KNC požiadali o zriadenie
vecného bremena, spočivaiúce v (podľa GP) cez pozemek KN-E 505/1 a pozemok KN-E 506/1 ku
svojmu pozemku KN-C v k. ú. Benice, za účelom výstavby chaty.
Uznesenie:
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
zriadenie vecného bremena - práva prechodu a preiazdu.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali S pritomni členovia komisie
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2.
RNDr. Michaela Schlegerová oboznámila prítomných s návrhom akčného plánu na roky 2018 -

2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky
2015-20225 výhradom do roku 2030.

Mgr. Vincent Kultán odporučil doplnit do časti dopravy komunikačně prepojenie Kamenného poľa
v smere od QC TESCO - Iľanovo.

Ing. Miloš Benik preverí platnosť povolenia na predmetnú komunikáciu.

Uznesenie; komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiterswa v Liptovskom Mikuláši
odporůča upravíť časť územný rozvoj nasledovne: samostatne uviest návrh regulativov pre
umiestnenie reklamných stavieb r. 2019-2020, 3000 eur - I, doplnit design manuál pešej zóny
r.2019-2020, 2000 eur - I, Zmeny a dopinky č.6 UPN mesta L Mikuláš r.2019-2020, 5000 eur -

l/E, Zmeny a dopinky č. 2 UPN Pešia zóna v historickei časti mesta LM - západná strana Nám.
osloboditeľov r.2019-2020, 6000 eur- I.

Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie

3.
Ing. Gabriel Lengyel prezentoval návrh VZN trhového poriadku na území mesta Liptovský Mikuláš.
V súčasnosti je návrh VZN na pripomienkovani na Regionálnom úrade verejného zdravotnictva,
Liptovský Mikuláš. V návrhu VZN sú len tle lokality, na ktoré boli evidované žiadosti a povolenia.

Mgr. Vincent Kultán sa zaujímal o možnostiach predaja v mestských častiach a o výške poplatkov.
Ing. arch. Tatiana Nosková - v centre mesta absentuje mestská tržnica a možnosť predaja ovocia
zeleniny a potravin, odporúča napr. pravidelne poriadat farmárske trhy.
Ing. arch. Tatiana Bachtíková - podľa územného plánu mesta LM výstavba objektu tržnice je
možná v rámci objektov občianskej vybavenosti, podporuje myšlienku poriadat pravidelné
farmárske trhy v centre mesta.
Ing. Ján Bonko - mesto malo snahu zriadit tržnicu pri podchode na Ul. Moyzesovej, v lokalite sú
však komplikované majetkovo právne vztahy.
Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
návrh VZN postúpit na schválenie do MsZ LM.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie

4.
Ing. Jana Kormaniková prezentovala návrh na schválenie spolufinancovania projektu ‚Novostavba
komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
20 14-2020 - nový katalógový projekt jednopodlažného murovaného objektu vedľa jestvujúceho
komunitného centra.
Komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
návrh spolufinancovania projektu postúpit do MaZ LM, stavba nie je v rozpore s platným ůzemným
plánom mesta LM.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie

V Liptovskom Mikuláši dňa 25.1.2018.
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Overil: lng.arc,h. Ravel Bobak, CSc. ‘ Zapisala. lng.arch. Tatiana Bachtikova
predséda misie tajomníčka kom isie
územného rozvoja a výstavby územného rozvoja a výstavby
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