
MESTO PRE VETKYCH - —

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD, ÚriAR HLAVNĚHO ARCHITEKTA

LIPTOVSKY

MIKU LAŠ
Zápisnica

z rokovania komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiterstva v Liptovskom
Mikuláši, konaného dňa 11.1. 20170 15.00 hod.na Mestskom úrada v Liptovskom Mikuláši

Pritomní podľa prezenčnej Ustiny založenej na MsÚ Lipt.Mikuláš — útvar hlavného architekta,
(lng.arch Boris Bartánus - nepritomný). Nových členov komisie predstavil a privital lng.arch.Pavel

Bobák, CSc. predseda komisie. Rokovanie pokračovalo podľa programu.
Program:
1. Prerokovanie žiadosti majetkovo právneho oddelenia
2. Uzemný plán mesta Líptovský Míkuláš - Zmeny a dopinky č.5 - vyhodnoteníe phpomíenkového
konania
3. Plán rokovaní komisie na rok 2017
4. Rózne (projekt lesopark NicovĎ)

1. Ing. Renáta Todáková prezentovala žiadosti súvisiace s pozemkami vo vlastnictve mesta

ŽSR v zastúijeni Reming consult, as. BA — opátovné prehodnotenie žiadosti - žiadajú mesto

o vyhotovenie „nájomnej zmluvy“ a „zmluvy o uzavreti budúcej zmiuvy o odovzdaní a prevzatí

objektov vyvolaných investicii k nájomnej zmluve‘, na pozemky vo viastnictve mesta, v kú.

Okoličné, a to:
- pozemok parc.č. Č. KN-C 1327/83 ostatné plochy o výmere 2403 m2 (LV č. 1628),

- pozemok parc.Č. Č. KN-C 1327/1 06 ostatně plochy o výmere 317 m2 (LV Č. 1628),
- pozemok parc.č. č. KN-C 1327/80 ostatné plochy o výmere 422 m2 (LV Č. 631),

- pozemok parc.č. Č. KN-C 1327/110 ostatně plochy o výmere 694 m2 (LV Č. 631),

- pozemok parc.č. Č. KN-C 738/15 vodné plochy o výmere 15 m2 (LV č. 2041),

- pozemok parc.č. Č. KN-C 1327/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2560 m2

(LV Č. 2041),
- pozemok parc.Č. Č. KN-C 1327/112 ostatné plochy o výmare 1054 m2 (LV č. 2041),

- pozemok parc.Č. Č. KN-C 1327/113 ostatně plochy o výmere 3762 m2 (LV Č. 2041),

/pozemky spolu o výmere 11227 m2/
na dobu určitú, od písemného odovzdania staveniska do dňa povolenia uživania stavby

určeného právoplatným koiaudačným rozhodnutím, prípadne do dáa vydania povoienia

o predčasnom užívaní stavby za nájomné vo výška 1 eur/rok, za účelom vybudovania

budúceho stavebného objektu, a to: „pristupovej komunikácie Liptovský Hrádok — Liptovský

Mikuláš, obslužná komunikácia žst. Liptovský Mikuláš — priemyselná zóna‘. Stavebný objekt

rieši komunikáciu ako verejnoprospešnú stavbu v rámci realizácie stavby: „Modernizácia

železničnej trate Zilina — Košice úsek trate Liptovský Mikuláš — Poprad — Tatry (mimo), kterou

sa zabezpečí priame prepojenie priemyselnej zóny na ľavom brahu Váhu v Lipt. Mikuláši

$ novou železničnou stanicou. ide o prepojenie, ktoré bude náhradou za pbvodne plánovaný

diaíničný prevádzač do priemyselného parku a novů diaíničnú križovatku V katastri obce

Závažná Poruba, (po skoiaudovani bude „pristupová komunikácía odevzdaná do vlastníctva

mesta bezodplatne a pozemky pod komunikáciou, ktoré štát vykúpil od fyz. osöb do správy).
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Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
s rešpektovanim platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

SSE-D, as. Žilina (zastúpená spoločnosťou Petrostav) — žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena práva uloženia nového podzemného vedenia NN kábla cez
pozemky parc. Č. KN-C 6585 (KN-E 6585, LV Č. 7123) a parc. č. KN-C 6583 v k. ú. Lipovský
Mikuláš (ul. Čsl. Brigády, ul. Zápotockého), v rámci stavby : „8344— L. Mikuláš — Čsl. Brigády —

NNK vedenie pre BD 9 bj“ postavenej na parcele č. KN-C 1727
Uznesenie:
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľswa v Liptovskom Mikuláši odporúča
uzatvorenie zmluvy o budúcei zmluve o zriadeni vecného bremena práva uložena nového
oodzemného vedenia NN kábla
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie /1 člen bol nepritomnýl

Železnice SR (zastúpené spoločnosťou Reming consult as. BA) — žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena za účelom položenia inžinierskych sieti a práva
prechodu vo vyznačenom rozsahu na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve resp. spoluvlastnictve
mesta, v rámci stavby: ‚Modernizácia železničnej tratď‘:
a) Preložka plynovodu STL DN200 ‚SPP (GP Č. 0211 2-20/201 3):
- parc. č. KN-C 3334/2 dlel „2“ (301 m2), lokalita H/boké
- parc. č. KN-C 3334/55 diel „3“ (46 m2), lokalita Hlboké
- parc. č. KN-C 3334/61 diel »4(7 m2), lokalita Hlboké
b) Úprava plynovodu STL »SPP“ (GP č. 02/12-24/2013):
- parc. č. KN-E 2927/1 diel »3(51 m2), diel »4“ (65 m2), predmostom cez Váh
- parc. č. KN-E 6608/101 diel „2“ (13 m2), prad mostom cez Váh
- parc. č. KN-E 6625/1 dlel „8“ (37 rn2), diel „9“ (3 m2), diel „10“ (51 m2), za mostům vez Váh, smer
Hlboké
- parc. č. KN-E 6659/13 diel „6“ (23 m2), za mostom vez Váh, smerHlboké
c) Osvetlenie predstaniČného priestoru a pristupových komunikácii (GP Č. 02/1 2-26/201 3):
- parc. č. KN-E 5001/2 diel „36“ (7m2), pod d!alničným mostom
- parc. č. KN-C 7284/8 diel „18“ (2m2), pr/areál! vodného slalomu
- parc. č. KN-E 6659/5 diel »11“ (5m2), dlel »12‘ (2m2), pr/areál! vodného slalomu
d) Splašková kanalizácia (GP Č. 02/1 2-26/201 3):
- parc. č. KN-C 7284/9 dlel „9‘ (45 m2), pr/areál! vodného slalomu
- parc. č. KN-E 6659/5 diel „10“ (10 m2), diel „11“ (5 m2), pr/areál! vodného slalomu
e) Preložka MK T—com“ (GP č. 02/2012-24/2013):
- parc. č. KN-E 6624/3 diel ‚.81“ (28 m2), diel »82“ (18 m2), za mostom vez Váh, smerHlboké
- parc. č. KN-E 6625/1 diel »80“ (8 m2), za mostom vez Váh, smerHlboké
Uznesenie:
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúČa
uzatvorenie zmluvy o budúcei zmluve o zriadeni vecného bremena za účelom uloženia
inžinierskych sietí
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie /1 Člen bol nepritomný/

SSE-D. a.s. Žilina — žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov o výmere cca 2 165 m2
(vo vlastnictve mesta) zastavaných existujúcimi stavbami: »TRAFOSTANICE“ (vo vlastníctve SSE
D, as.), a to formou zámeny, na základe ktorej mesto nadobudne od SSE-D, a.s. v k. ú. L. Mikuláš
pozemky parc. Č. KN-C 1477/21 (ul. Podtatranského), parc. č. KN-C 671/4, 671/5, KN-E 679/1 (ul.
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Garbiarska) a v k. ú. Palúdzka pozemok parc. č. KN-C 2096/262 (ul. E. Penkalu), spolu o výmere
1 755 m2 výmenou za pozemky pod trafostanicami.
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
len nadobudnutie pozemkov v k.ú. L.Mikuláš na ul. Garbiarskei, ostatné pozemky na Ul.
Podtatranského a v k. ú. Palúdzka neodporúča
Hiasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

SR — Okresný úrad Žilina — ponúka mestu pozemky vo svojom výlučnom vlastníctve (bez stavieb)
v m. Č. Stošice, ato parcely č. KNC 1097/105, 1097/106, 1097/107, 1097/106 o celkovej výmere
5976 m2 v zmysle 511 ods. 3 zákona Č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. Podľa požiadavky
OU zo dňa 23.11.2016 je potrebné prejednať kúpnu cenu za tieto pozemky, nako[ko znalkyňa
určila ich výšku na 184 tis. Eur, Čo je 3076 eurlm2, mesto ponúklo KC eur, čo je pre nich
veľmi nizka ponuka za stany mesta. Ako príklad uviedli schválený prevod vlastnictva majetku štátu
pre mesto Ružomberok v hodnote určenej znalcom vo výške tis. eur. pričom mesto ponúklo
cenu ) eur. Podľa tohto prikladu by malo mesto ponúknuť KC min. J eur.
Uznesenie:
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča,
aby spol. Agria zabezpečila štúdiu na predmetný pozemok, ktorá navrhne umiestnenie detského
ihriska
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomni Členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

p. Marta M. .K i a spol. — žiadajú ako podielovi spoluvlastníci pozemkov parc. č.
parc. Č. KN-C parc. č. KN-C ‘rátane dvoch stavieb rodinný dom“ v

kú. Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C o výmere 63 m2 na ul.
Partizánov podIa GP Č. 108/2016-LM, za úČelom majetkovoprávneho usporiadania, nakoľko je
toho času pozemok oplotený k rodinnému domu v spoluvlastníctve žiadatel‘ov viac ako 50 rokov.
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
odpredaj
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

p. Marta R — žiada ako podielová spoluvlastníčka pozemkov parc. Č. KN-C ‚ KN-C
ú. Liptovský Mikuláš na ul. Partizánov o dlhodobý nájom pozemkov parc.

Č. KN-C a parc. Č. KN-C 3 spolu o výmere 232 m2 podľa GP Č. 204/ /2007, na dobu
10 rokov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania. Pozemky sú toho času oploteně
k rodínnému domu v spoluvlastnictve žiadateľky viac ako 50 rokov.
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
od p red ai
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

MHK 32, as. — žiada o súhlas So zriadením vecného hremena spočivajúceho v práve prejazdu a
prechodu cez pozemok parc. Č. KN-C 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 212 m2
vo vlastnictve MHK 32, as., v k. ú. Palúdzka, v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č.
457189 -43/2016, v prospech tretej osoby, a to vlastníka pozemku parc. Č. KN-C
evidovaného v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 01, ktorým je spoločnosť lzzard, s.r.o., 50 sidlom

- .
— Zmluva o zriadeni vecného bremena bude

uzatvorená medzi zmiuvnymi suwiiin - poločnosťou Mestský Hokejový klub 32 Liptovský
Mikuláš, as., ako stranou povinnou z vecného bremena a spoločnosťou lzzard, s.r.o. ‚ ‚ ako
stranou oprávnenou z vecného bremena.
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Uznesenie:
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
zriadenie vecného bremena spočívaiúceho v práve preiazdu a iechodu cez predmetný pozemok
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomni členovia komisie /1 Člen bol nepritomný/

NOS, as. BA (v zastúpení SVS — inžiniering, s.r,o. Žilina) — žiada o majetkovoprávne usporiadanie
pozemkov v k.ú. Liptovský Mikuláš, na ktorých je vybudovaná diaľnica Dl LM — L. Ján, a to parc.
Č. KNE 01. 935/502 a i02 spolu o výmere 1445,2 m2, za kúpnu cenu podľa znal.
posudku tj. 22438,56 eur.
Uznesenie:
komisia územného rozvoía a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši bene
informáciu na vedomie

2. K pripomienkam spol. BIPAL k návrhu Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny
a dopinky 6.5‘, vznesených v rámci pripomienkového konania
Ing. arch. Nosková - zmena funkcie a zmena indexu zastavanej plochy sa zohľadňuje pri
vyhodnoteni záberov PP, požiadavka spol. B1PAL je nad rámec prerokovaného návrhu
a vyžadovala by si nové prerokovanie
Uznesenie:
komisia územného rozvoia a výstavby rnestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
vylúČiť lokalitu spol. BIPAL z návrhu .‚Uzemný pián mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky
ČS“, nakoľko požiadavka e nad rámec prerokovaného návrhu a ponechať súčasne schválený stav
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie /1 Člen bol nepnitomný/

K pnipomienkam občanov, vznesených v rámci pnipomienkového konania /197 pisomných
pripomienok/ s požiadavkou vypustenia zmeny Č. 9 z návrhu „Uzemný plán mesta Liptovský
Mikuláš - Zmeny a dopinky ČS‘
Ing. arch. Nosková - navrhuje novú lokalitu na umiestnenie buniek vo výrobno- obsiužnej zóne
Mgr. Kultán - zmenu Č.9 bob potrebné najskór odkomunikovať s obČanmi, napr. postaviť plot okolo
garáži
Uznesenie:
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúČa
vyiúčiť lokalitu Č. 9 z návrhu Uzemný pián mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky ČS‘ a
predmetnů zmenu niešiť samostatným Doplnkom UPN.
Hiasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 Členovia komisie /1 Člen bol proti,1 Člen bol
nepritomný/

3. Čienovia komisie boli oboznámení s piánom rokovaní komisie na rok 2017.
Uznesenie:

komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši baria pián
rokovaní komisie na rok 2017 na vedomie

4. Ing. arch. Stanislav Barényi oboznámil prítomných s projektom lesoparku Nicovó ako
s kultúrno- prirodnou oddychovou zónou, ktorá nieši tématiku nástupného priestoru, cykloturistiku,
prírodovedeckú náučnú trasu, výhiiadkovú vežu, kyslíkovú trasu, tématiku Čiovek a krajina, rodinný
chodník a lúka.
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Bytový dom 20 bj. Palúdzka, projektant Ing ciová, Lipt.Mjkuláš - požiadavka o zámenu

pozemkov
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
zámenu. hranice pozemku je potrebné majetkovoprávne orever?ť
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 pritomni členovia komisie /2 členovia boll neprítomni/

V Liptovskom Mikuláši dňa 12.1.2017.

A.

Overil: lng.arch.fvel Bobák, CSc. Zapísala. Ingarch. Tatiana Bacht(ková
predseda komisie tajomníčka komisie
územného rozvoja a výstavby územného rozvoja a výstavby
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