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MESTO LIPTOVSKY MIKULAS
MESTSKÝ ÚRAD, ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA

LIPTOVSKY
MIKULÁŠ

Zápisnica

z rokovania komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši, konaného dňa 15.8.2018 o 15.00 hod. na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

Pritomni podľa prezenčnej listiny založenej na MsU Lipt.Mikuláš — útvar hlavného architekta,
Mgr. Vincent Kuitán nebol prítomný od bodu 2. Clenov komisie privital lng.arch. Pavel Bobák,
CSc., predseda komisie. Rokovanie pokračovalo podIa programu:

1.1 Frerokovanie žiadostí majetkovo právneho oddelenia
2.! Ziadosti o zmeny a dopinky územného plánu mesta Lipt.Mikuláš -informatívna správa do MsZ
3.! Návrh rozpočtu na rok 2019
4.! Rózne

1. Ing. Renáta Todáková prezentovala žiadosti súvisiace s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta:

1.1.
p. Jaroslav F i —žiada o kúpu časti pozemku parc. č. KN-C 286/13v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.
Pišútova, ako zbytkovej parcely po ukončení stavby: „Realizácia nových stavieb — miestna
komunikácia ul. Pišútova - Dom služieb“. Ide o časť od existujúceho obrubníka po vlastnícku
hranicu parcely č. KNC 224/2 (vo vlastníctve žiadateľa), končiac v úrovni parcely č. KN-C 224/1
(vlastnictvo p. rovej). V rámci tejto stavby mesto uzatvorilo s p. anom budúcu kúpnu
zmluvu, ktorej predmetom je odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 224/2 o výmere cca 6,2 ni2 vo
vlastnictve p. Petrana. Riadnu zmluvu s mestom nechce p. an podpisať, a podmieňuje ju touto
novou žiadosťou resp. jej schválením v MsZ, a to najmä prihliadajúc na kúpnu cenu 1 €‚ za ktorú
sa mes!u zaviazal v budúcej zmluve.
Odbor ZP a dopravy požaduje ponechať 50 cm od obrubnika — priestor ako manipulačnú plochu.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredai za rešpektovania stanoviska Odboru ŽP a dopravy, MsÚ LM
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 prítomni členovia

1.2.
Ing. Tomáš K a Ing. Júlia Pa — žiadajú mesto o žriadenie vecného bremena práva
prechodu (peši), prejazdu (autom) a uloženia inžinierskych sieti (voda, kanalizácia, elektrika
a plyn) cez časť pozemku vo vlastnictve mesta parc.č. KN-C 2020/7 v k.ú. Liptovský Mikuláš, za
účeiom plánovanej výstavby rodinného domu na pozemkoch parc.č. KN-C 2119/2 a KN-C 2117/4
vo svojom vlastníctve (LV Č. 5354). Pozemky parc.č. KN-C 2119/28 KN-C 2117/4 sa nachádzajú
v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových domov‘. Nový územný plán je účinný
od 1.1.2011 a v zmysle jeho zmien a doplnkov na pozemkoch je možná výstavba v zmysle
deflnície toho bloku. Zariadenia prechodného ubytovania (rekreačné) sú pripustné, rodinné domy
neprípustné.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča postúpiť posúdenie vjazdu na pozemok do komisie dopravy MsZ LM, navrhovaná
výstavba musí byť v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomní členovia

Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, teL +421 445565111-12, fax: +421 445621396,
e-mail: imikulas@mikulas.sk, ičo: 00315524, Dič: 2021031111



2

1.3.
AŠG. s.r.o. — žiada o dlhodobý nájom pozemku parc. Č. KN-C 358/47 o výmere 2 913 m2 (lokalita
areál bývalých Považských kasární) v k. ú. Liptovský Mikuláš, za účelom využitia pozemku ako
spevnenej plochy pre účely autocvičiska a dopravnej výchovy, na dobu určitú 10 rokov. Spoločnosť
uživa predmetný pozemok dlhodobo od roku 2005 na základe nájomnej zmluvy Č.
752/2015/BaNF, za nájomné vo výške 55,33 eur/mesiac, t. j. 663,96 eur/rok.
Uznesenie: kornisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupitelstva v Líptovskom Mikuláši
odporúča predlženie náimu na dobu 10 rokov
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomni členovia

1.4
Finance development s.r.o. — žiadosf o zámenu časti pozemku parc. č. KN-C 171 5/1 o výmere cca
130 m2 vo vlastníctve mesta za pozemok parc. č. KN-C 1715/16 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 266 m2 vo vlastnictve spoločnosti, pričom mesto zároveň nadobudne aj eXistujúce
spevnené plochy určené na parkovanie (11 parkovacích miest) na pozemku parc. č. KN-C
1715/16, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti a najmä pre potreby ZŠ na ul. Čsl. Brigády.
Spoločnosť na vlastně náklady vybuduje pristup, resp. nájazd z ulice Hviezdoslavovej, čím sa
zabezpečí plynulý a bezpečný vjazd na tieto parkovacie miesta. Spoločnosť uvedenou zámenou
získa pozemok pred svojimi obchodnými priestormi, na ktorých plánuje v budúcnosti vybudovať
parkovacie plochy, príp. využiť tento pozemok na iný účel v súlade s UPN L. Mikuláš.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča predložiť situačný nákres parkovacích stání s vjazdom na pozemok a posúdiť ho
komisiou dopravy MsZ LM, odporúčané funkčně využitie tohto územia ie parkovisko, zeleň, terasa
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 prítomní členovia

1.5.
FELICE s.r.o. — žiadosť o odkúp?nie časti pozemku parc. č. KN-C 1715/1 o výmere cca 100 m2
v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Csl. brigády za účelom vybudovania parkovacích miest pred
nebytovým priestorom vo vlastníctve spoločnosti (súvisi 50 žiadostou O zámenu pozemkov
Finance development, s.r.o.). NP sa nachádza v objekte Dominanty.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastuoiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča predložiť situačný nákres parkovacích stání s viazdom na pozemok a posúdiť ho
komisiou dopravy MsZ LM, odporúčané funkčně využitie tohto územia je Darkovisko, zeleň, terasa
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomni členovia

1.6.
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš — žiadosť bola stiahnutá

1.7.
JL ARENA, s.r.o. Liptovský Mikuláš — žiada o odkúpenie stavby: „TLAČ.STRED. A ŠATNE“ súp. Č.
2591 na pozemku parc.č. KN-C 692/4, vrátane pozemkov parc. Č. KNC 692/4, 692/9, 694/4,
691/3, 691/2, 696/2 a 698/3v k.ú. Liptovský Mikuláš vo vlastnictve mesta (LV 4401). Spoločnosťje
správcom objektu na základe koncesnej zmluvy. Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu zimného
sa sůčasná stavba: TL4C.STRED, A ŠATNE‘ súp. Č. 2591 pri zimnom štadióne stane nevyužitou
pre mesto Liptovský Mikuláš. Objekt plánujú prestavať na športovú ubytovňu, ktorá chýba v tomto
areáli, Parkoviská k objektu plánujú riešiť na pozemku par. č. KNC 692J9, ktorý majú t.č. prenajatý
od mesta. Súčasťou predaja bude aj zriadenie vecného bremena, spočivajúceho v práve prechodu
a prejazdu v prospech mesta cez parcelu č. KNC 692/9 v celom jej rozsahu, časovo
neobmedzeného a odplatného,
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Uznesenie komisie URaV za dňa 22.5.2018: komisia k zaujatiu stanoviska požaduje doplniť
stanovisko MHK 32, či navrhovaný zámer bude v súlade s koncepciou rekonštrukcie zimného
štadióna a riešiť potrebné pakovacie miesta“.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj, MHK 32 sa k zaslanej výzvo doposiaľ nevyiadrilo, komisia má za to, že nemajú
záujem o predmetné nehnuternosti
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomni členovia

1.8.
ORBICHLAD s.r.o. - žiadajú o opätovné odkúpenie pozemku parc. č. KN C 7125/24 o výmere 286
m2 (ul. Priemyselná) v k. ú. Liptovský Mikuláš, za účelom rozvoja Firmy, t. j. plánovaná stavba
skladovej haly na paletový tovar. Fredmetný provod bol už schválený MsZ dňa 20. 10. 2016
uznesenim Č. 106/2016, následne zrušený uznesenim Č. 6/2017 zo dňa 16. 02. 2017, ato
z dóvodu: pozemok bol v danom čase pro spoločnosť bezpredmetný, nakoíko podIa schváleného
územného plánu mesta nemohla spoločnosť realizovať na svojich pozemkoch parc. č. KN C
7125/20 a 7125/10 výstavbu haly za účelom rozvoja firmy, pretože v tejto časti bola plánovaná
komunikácia + cyklotrasa .Zmenami a doplnkami Č. 5 UPN LM - uznesenie MsZ LM č.44/2017 a
VZN 3/2O17NZN zo dňa 22.6.2017 bola vtejto časti plánovaná komunikácia vypustená.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredai
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritamni členovia

1.9.
Igor B — žiadosť o odkúpenie/zámenu budovy súp. Č. 1673 „Garáž‘ vo ylastnictve mesta( bez
pozemku), nachádzajúcu sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, Ul. Družstevná. Ziadateľ je vlastnikom
pozemkov pod predmetnou stavbou vrátane priľahlej plochy pozemkov pod mestskou
komunikáciou na Ul. Družstevná a pozemku pod Ul. Pod Hájom (LV Č. 8188) . Predmetnú stavbu
žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy Č. 232/2012 za dňa 20. 04. 2012.

Uznesenie: komisia územnéha rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zámenu pozemkov

Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomni členovia

2.
Do mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš je pripravená informativna správa o žiadostiach

o zmeny a dopInky územného plánu mesta Liptovský Mikuláš.
Uznesenie: komisia územnéha rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
bene správu na vedomie

3.
Návrh rozpočtu na rok 2019 bol zaslaný členom komisie, v roku 2019 sa plánuje:

- Uzemný plán zóny lokality čil Zóna Južné mesto Kamenné pole Liptovský Mikuláš - 5 178 eur
doplatenie za návrh a čistopis poľa uzatvorenej zmluvy

- Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka - GRANT 7 900 eur
doplatenie za návrh ačistopis poľa uzatvorenej zmluvy 1000 eur

- Zmeny a dopInky č.2 Uzemného plánu Pešla zóna v historickei časti mesta Liptovský Mikuláš -západná
strana Nám. osloboditeľov - 5 000 eur

- Zmeny a dopinky č.6 Uzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš - 9 000 eur + GRANT od žiadateľov
- Propagácia. reklama. inzercia - 300 eur

Výdavky sú plánované na zverejnenie a propagáciu obstarávaných územnoplánovacich podkladov,
územnoplánovacej dokumentácie a urbanisticko-architektonických súťaži podľa potreby.
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- Všeobecné služby- 400 eur
Výdavky sú plánované na planografiu pre zabezpeČenie obstarávaných územnoplánovacích podkladov a
územnoplánovacej dokumentácie a súťaže podľa potreby,

Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča predložený návrh rozpočtu predlcžiť na schválenie do Ms Z LM
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomni členovía

4.
4.1.
CRYSTAL SK, s.r.o. Liptovský Mikuláš - žiadosť o opätovné posúdenie žiadosti o zaradenie
pozemkov KN C 356134,8-18 a 36314,6-13 k.ú. Demänová do územného plánu mesta LM s tým,
že ochranné pásmo biotopu bude dodržané a je podaná žiadosť o prehodnotenie bonity pódy
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
bene na vedomie opátovnů žiadosť a odporúča zaoberať sa ňou až po predložení zmeny bonity
pödy a predbežného stanoviska Šo S NAPANT

4.2.
Coop JEDNOTA Liptovský Mikuláš, sd.- žiadosť o zvýšenie koeficientu zastavanosti pozemkov
p.č. KN C 773/450 kú. Okoličné na 90%
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitefswa v Líptovskom Mikuláši
odporůča zaQracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš a doplníť bod č. 16
informativnej správy
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia

4.3.
Požiadavka umíestnenia kolumbária na cintoríne v Liptovskom Mikuláši

Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva V Liptovskom Mikuláši
odporúča spracovat urbanisticko - architektonický návrh Is f]nančnou odmenou za návrhy spolu
1000 eur/ ako súčasti prieskumu trhu na spracovateľa, zachovať rozptylovú lúku, navrhnúť
napoienie umového hája v novej časti cintorina, osvetlenie, ozvučenie, chodniky a rozmiestnenie
urien. Na spracovanie urbanisticko - architektonického návrhu odporÚča osloviť:
Ing. arch. Barényiho, Ing. arck Noskovú a Ing. arch. Bartánusa.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pnitomni členovia

V Liptovskom Mikuláši dňa 16.8.2015.

-

liLi_o

Ovenil: lng.arch. Pavel Bobák, CSc. Zapisala. lng.arch. Tatiana Bachtiková
predseda komisie tajomnička komisie
územného jozvoja a výstavby územného rozvoja a výstavby
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