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MESTO PRE UŠETKÝCH

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD, ÚWAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA

LIPTOVSKY

MIKULÁŠ
Zápisnica

z rokovanía komisie ůzemněho rozvoja a výstavby mestského zastupiterstva V Liptovskom
Mikuláši, konaného dňa 14.3.20180 15.00 hod.na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

Prítomní podľa prezenčnej listiny založenej na MsÚ Lipt.Mikuláš — útvar hlavného architekta,
Ing. arch. Bartánus nebol pritomný. Clenov komisie privital lng.arch.Pavel Bobák, CSc.,predseda
komisie. Rokovanie pokračovalo podIa programu:

1. Prerokovanie žiadosti majetkovo právneho oddelenia
2. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš - za rok 2017
3. Uzemný plán zóny Ploštin, Liptovský Mikuláš - vyhodnotenie pripomienkového konania a návrh

všeobecne závázného nariadenia
4. Různe

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

1.1.

Slovak Telekom. as.— žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadenĺ vecného bremena
práva uloženia zemného optického kábla cez časť pozemkov parc. č. KN-C 871/2, 1730/1, 6584,
6583 a 1715/1 (LV č. 4401) v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Csl. Brigády, ul. Stodolovcov aul. Guo
thova), v rámci stavby: ‚Telekomunikačná pripojka BTS LM_VPSC, kde je potrebné pripojiť kontaj
ner BTSfirmy Slovak Telekom, as. na eXistujúcu optickú sieť novým optickým káblom pre zlepše
nie prenosných parametrov.

Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča uzatvorenie zmluvy o budúcei zmluve o zriadení vecného bremena práva uloženia
zemného optického kábla v zmysle žiadosti

Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie Ii člen bol nepritomný/

1.2.
Jozef 11k, bová Beáta (súvisí se spisom p. Uhi Lzová a spol.) - žiadajú o odkúpenie
pozemku parc. č. KN-C 1845 (KN-E 1845, LV č. 7123) o výmere 983 m2 na ul. 1.mája v k. ú.
Liptovský Mikuláš, za účelom výstavby záhradného domčeka na uskladnenie ovocia a ovocného
sadu. Cez predmetný pozemok je trasovaná inžinierska sieť NN vedenia (vzdušná a podzemná)
s ochranným pásom 1 m na každú stranu. Pozn.: Mesto Liptovský Mikuláš uvedenú parcelu
nadobudlo do svojho vlastnictva na základe Vyvlastňovacieho rozhodnutia Č. 1467/65 zo dňa
06.mája 1965, ktorým bývalý Čsl. štát v zastúpení MsNV v Liptovskom Mikuláši vyvlastnil od
původných pozemnoknižných vlastnikov p. Mateja rika a manželky Márie r. kovej parcelu č,
PKN 1845, zapisanú vo vložke Č. 1729 v celosti, za účelem výstavby rodinných domov na ulici
Limbovej v Liptovskom Mikuláši. O predmetný pozemek majú záujem aj p. ík a spol. a podľa
tvrdenia jeho sestry Í vej pozemok parc. č. 1845 v roku 1926 kúpili jej rodiůia.
Túto skutočnosť však nevedla preukázať ani vydokladovať právnou listinou, preto nemohli ani
požiadať o vrátenie pozemku v reštitúcii. V reštitučnom konaní mal o pozemok žiadať póvodný
vlastnik zapísaný v pozemkovej knihe vo vl. Č. 1729 resp. jeho právny nástupca. Pán rík a spol.
neboli původní vlastnici tohto pozemku.
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Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj formou obchodnei verejnej súťaže ‚ ďalej len Ovs I a v súlade s platným
územným plánom mesta
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

1.3.
LAVENDER JASNÁ s.r.o. BA — žiada od mesta v k. ú. Liptovská Ondrašová: odkúpenie časti
pozemku parc. č. KN-C 687/2 (podľa zákresu v snimke z katastrálnej mapy), ul. Pod Čerencom
(LV Č. 4401), za účelom zcelenia s parcelou č. KN-C 686 (LV Č. 5793), na ktorej je plánovaná
oddychová zóna v rámci výstavby „bytového domu‘ na pozemku parc. č. KN-C 686 vo vlastnictve
spoločnosti, o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve O zriadeni vecného bremena práva uloženia
elektrickej pripojky cez časť pozemkov parc č. KN-C 687/2 a KN-C 687/1 (LV Č. 4401) v rámci tejto
výstavby „bytového domu“.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj aj uzatvorenie zmluvy o budúcei zmluve o zriadeni vecného bremena práva
uloženja elektrickej prĺpoiky v zmysle žiadosti
Hlasovanie - za znenje uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

1.4.
HAKO, as. Liptovský Mikuláš — žiada o odkúpenie časti pozemku parc.č. KN-C 6581/1 v k.ú.
Liptovský Mikuláš, o výmere cca 19,40 m2, za účelom osadenia posuvnej brány — výsuvná časť
brány bude zasahovať do časti predmetného pozemku vo vlastníctve mesta. Vlastník garáže
súp.č. 4609 stojacej na pozemku parc.č. KN-C 6581/3 písomne uviedol, že nemá záujem o kúpu
Časti parcely č. KN-C 6581/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš t. j. za jeho garážou, resp. zo západnej
strany jeho garáže.
Uznesenie: komisja územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredai
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

1.5.
Ján — firma JAN-TEC, Liptovský Mikuláš — žiada o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 783/26
o výmere 7580 m2 v kú. Okoličné, za účelom výstavby výrobno-administratívnej haly.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj formou OVS po vyčleneni koridoru na plánovanú komunikáciu podľa platného
územného plánu mesta
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

1.6.
ský Jarolím — žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 579/4 (KN-E 126, 535,

LV Č. 2041) v k. ú. Okoličné, ul. Sihotská za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych
vzťahov, nakoľko parc. č. KN-C 579/4 jet. č. oplotená k rodinnému domu súp. Č. 213 na parcele č.
KN-C 577 vo vlastníctve žiadateľov (LV Č. 479.)
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiterstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredai
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie /1 člen bol neprítomný/
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1.7.
ESIK stavebné stroje, s.r.o. Liptovský Mikuláš — žiadosť o uzatvorenie prislušných zmlúv v zmysle
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Č. 401/2014/Práv. /lokalita za Havlovci/. SpoloČnosť vybudovala
stavbu.,Hromadné garáže Dr. A. Stodolu, Ul. Za Havlovcľ, na ktorú bob mestom vydané
právoplatné kolaudaČné rozhodnutie. Ide o odpredaj pozemkov pod garážami v prospech
spoločnosti, zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena na uboženie
tepbovodných rozvodov v prospech mesta, odpredaj vybudovaných parkovacích stání v prospech
mesta za 1 euro a nájom pozemkov pod parkovacími stániami v prospech mesta za 1 euro na
dobu neurČitú.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča uzatvorenie prislušných zmlúv v zmysle zmluvy o budúcei kúpnei zmluve za podmienky
vybudovania ešte 4 parkovacích stání
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie /1 Člen bol nepritomný/

1.8.
SSE-D, a.s. (v zastúpeni ELSPOL-SK s.r.o.) — žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena práva uloženia NN siete cez časť pozemku parc. č. KN-C 6603 v k. ú.
Liptovský Mikuláš (ul. Guothova), V rámci stavby: »9780 - Lipt. Mikuláš - Guothova - Rozširenie
NNK, za účelom rozširiť zemnú sieť o nové prípojné miesta pre nových odberateľov.

Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena práva uloženia NN
siete
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní Členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

1.9.
SSE-D, a.s. (v zastúpeni ELSPOL-SK s.r.o.) — žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadeni vecného bremena práva uloženia NN siete cez časť pozemku parc. Č. KN-C 382 v k. ú.
Liptovská Ondrašová (lokalita pri futbalovom ihrisku), v rámci stavby.,, 11026 - Lipt. Mikuláš -

Liptovská Ondrašová - Rozširenie NNK“, za účelom rozšíriťzemnú sieť o nové pripojné miesta pre
nových odberateľov.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúČa uzatvorenie zmluvy o budúcei zmluve o zriadeni vecného bremena práva uloženia NN
siete
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomní členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

1.10.
p. Joz uš — žiada o odkúpenie časti pozemku parc.č. KN-C 8/86 zastavané plochy a nádvoria
o výmere cca 30 m2 (podľa GP parc. č. KN-C 8/109) v k. ú. OkoliČné (LV Č. 631), za účelom
úpravy a čistoty okolia z důvodu skrášlenia podmienok pri rodinnom dome súp. Č. 960 stojaci na
pozemku parc. č. KN-C 12/3 vo vlastnictve žiadateľa (LV Č. 1910). Pozemok parc. č. KN-C 88/6 je
v súčasnosti zaradený do pasporte miestnych komunikácii. Ziadateľ má v súčasnosti na dobu 50
rokov uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemok parc.. KN-C 8/9 vo vlastnictve p ;hovej.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
neodporúČa odpredai z důvodu potreby zachovania prístupu na pozemky mého vlastníka
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomni členovia komisie /1 Člen bol nepritomný/

1.11.
p. Ľubomír a manž. v zastúpení 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, 2198/3, 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 žiadateľov, ktori majú v záujme ich zatiaľ využívať ako záhradu.
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V pripade, že mesto Liptovský Mikuláš vyhovie žiadosti o ich odkúpenie a stanů sa vlastnikmi
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
mi 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 medii mestom Liptovský Mikuláš (prenajimateľ) a Dagmar

wou a Vladimírom n (nájomca), Od 01.01.2007 do doby začatia prestavby
vnutrobloku obytnej zóny Vrbica - opätovné predloženie do komisie územného rozvoja a výstavby
mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča predložiť maietkovoprávny rozbor širšieho územia a zvolať stretnutie 5° žiadateľmi za
účasti Ing. arch. Pavla Bobáka! CSc. a lng.arch. Tatiany Bachtikovei
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní Členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

2.
lng.arch.Tatiana Bachtiková oboznámila pritomných s plnenim plánovaných akcii Programu
hospodárskeho rozvoia a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017.

Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
bene plnenie plánovaných akcii Programu hospodárskeho rozvoia a sociálneho rozvoja mesta
Liptovský Mikuláš za rok 2017 na vedomie

3.
ing.arch.Tatiana Bachtiková oboznámila prítomných s pniebehom obstarávania Územného plánu
zóny Ploštin, Liptovský Mikuláš, s vyhodnotením pnipomienkového konania, s pripomienkami ob
čanov, ktoré neboli zohľadnené a s návrhom všeobecne závazného naniadenia

Mgr Vincent Kultán - potrebné je doniešenie kanalizácie a vodojemu

Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláš!
súhlasi s vvhodnotenim pripomienkového konanřa a 5 návrhom všeobecne záväzného nariadenia
a odporúča materiál postúpiť na schválenie do MsZ LM, odporúča vedeniu mesta tlmočiť
požiadavku zvýšenia kapacity vodojemu v súvislosti s plánovanou výstavbou v m.č. Ploštin na LVS
a.s.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pnítomni členovia komisie

4.
4.1.
Nicolaus Leder s.r.o., Liptovský Mikuláš - žiadosť o zmenu územného plánu na pozemkoch p.č.
KN C 2941/51,757/2,4,701/3,16-16 k.ú. Liptovský Mikuláš za účelom výstavby polyfunkčného
bytového domu so 6 NP + 1 ustupujúcim podlažím
Uznesenie: komisia územného nozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča žiadost zaradiV do zmien a doplnkov územného plánu mesta
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pnitomni členovia komisie

4.2.
Mgr. Vincent Kultán - odponúča zaoberať sa „svetelným smogom

v meste

Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zaoberať sa problematikou „svetelného smogu“ v meste pni aktualizácii územného plánu
mesta
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pnitomni členovia komisie
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4.3.
1<ová, Liptovský Mikuláš - posun trasy komunikácie pra plánovanú výstavbu ro

dinných domov v k.ú. Okoličné
Uznesenle: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľswa v Liptovskom Mikuláši
nemá mámietky k posunu trasy komunikácie s tým, že navrhovaná komunikácia nebude slepá,
nutné ie iei zokruhovartie. t.j. napojenie na komunikácie z východnei a zo západnej strany
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prltomni Členovia komlsie

4.4.
Radová výstavba rodinných domov v m.č. Vitáiišovce
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestskěho zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
nemá mámietky k zmene typu zástavby z 18V na radovú výstavbu rodinných domov
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prltomni Členovia komisie

V Liptovskom Mikuláši dňa 15.3.2018.

[N /
Ur Í

overil: ing.arcp((W obák, CSc. Zapísafa. lng.arch. Tatiana chtíková

predstdmisie tajomnlčka komisie
územhého rozvoja a výstavby územného rozvoja a výstavby
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