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Zápisnica

z mimoriadneho rokovania komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiterstva
v Liptovskom Mikuláši, konaného dňa 18.7.2018 o 15.00 hod. na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši

Prítomní podľa prezenčnej listiny založenej na MsÚ Lipt.Mikuláš — útvar hlavného architekta,
lng.arch. Boris Bartánus nebol pritomný, Mgr. Vincent Kultán nebol pritomný pri hlasovaní o bode
1.1-1.3. Clenov komisie privital lng.arch. Pavel Bobák, CSc., predseda komisie. Rokovanie pokra
čovalo podľa programu:

1.! Prerokovanie žiadosti majetkovo právneho oddelenia
2./ Ziadosti o zmeny a dopinky územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
3. I Rózne

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

1,1,
Spoločnosť IPATEX, s.r.o. Liptovský Mikuláš— požiadala o odkúpenie stavby Čistiareň“ súp.č.
1814 stojacej na parcele číslo KN-C v kú. Liptovský Mikuláš (ul. Za Havlovci), vrátane
pozemkov parc. č. KNC -. zameraných geom. plánom, tvoriacich priľahlú
plochu potrebnú k prevádzke objektu pri zmene účelu, za kúpnu cenu určenú znaleckým
posudkom. Učelom prevodu je rekonštrukcia objektu na „chránenú dielňu“, spčsobom ako pripad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko spoločnosť zamestnáva telesne postihnutých, a mesto má
záujem pomáhať takejto skupme ľudi a vytvárať im čo najlepšie pracovné prostredie. Stavba
„Cistiareň‘ súp.č. 1814 nie je v súčasnosti mestom ani tretími osobami využívaná, v časti
nehnuteľnosti je sídlo pobočky Slovenskej pošty. Uznesenie: komisia územného rozvoja a
výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča odpredai S tým, že bude
zachovaná pošta Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 pritomni členovia komisie

1.2.
VEREX REALITY s.r.o. Liptovský mikuláš — žiada mesto v rámci:,, Nadstavba a stavebné úpravy
obchodu súp. Č. 1998 (Papuča) v kú. Liptovský Mikuláš:

a) o zámenu pozemkov, ato:
nehnuteFnosť vo vlastnictve mesta — pozemok parc. č. KN-C zastavané plochy a
nádvoria o výmere 548 m2, podľa geometrického plánu č. 44523106-40/2018, nachádzajúci sa na
Nábreží 4. apríla (lokalita obchod Papuča“) zameniť za nehnuteínosť vo výlučnom vlastnictve
spoločnosti VEREX REALITY s.r.o. ‚ Liptovský Mikuláš — pozemok parc. č. KN-C
zastavané plochy a nádvoria o výmere 548 m2, podľa geometrického plánu č. 44523106-41/2018,
nachádzajúci sa na ul. Kollárovej. Mesto ziska zámenou pozemok na rozširenie MK na ul.
Kollárovej a vybudovanie nových parkovacích miest. Spoločnosť nadobudne pozemok, ktorý je
priľahlou plochou k objektu obchodu „Papuča‘ súp. Č. 1998 a bude slúžiť v časti na vybudovanie
parkovacích miest, potrebných v rámci stavby: ‚Nadstavba a stavebné úpravy obchodu
súp.č.1998“ (nadstavbou pribudne 28 nových bytov) a v časti na vstup do objektu „Papuče.
Parkovisko ako stavba po vybudovaní zostane vo vlastnictve spoločnosti (stavba + pozemok =

jeden vlastnik) a bude slúžiť bytom.
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b) o nájom, a to:
- časť pozemku parc. č. KN-C zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 225 m2
- časť pozemku parc. Č. KN-C ostatně plochy o výmere cca 125 m2,
/pozemky vo vlastníctve mesta spolu o výmere cca 350 m2/, nachádzajúce sa na Nábreží 4. apríla
(lokalita obchod Fapuca),
v prospech nájomcu spoloČnosti VEREX REALITY s.r.o., za účelom vybudovania parkovacích
miest, potrebných v rámci stavby: „Nadstavba a stavebné úpravy obchodu súp. Č. 1998“.
V nájomnej zmluve bude uvedené, že nájomca ako investor stavby vybuduje na predmete nájmu
na vlastně náklady parkovacie miesta podľa spracovanej projektovej dokumentácie a tieto po
vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia prevedie do vlastnictva mesta za cenu 1 euro.
Vybudované parkovacie miesta budú verejné a zároveň budú slúžiť aj vlastníkom bytov.
V zmluve sa nájomca zaviaže k povinnosti opraviť na vlastně náklady verejne prístupnú priľahlú
plochu južne od objektu „obchodu“ smerom ku eXistujúcemu oploteniu základnej školy, na základe
dohody s tunajším odborom životného prostredia a dopravy, čím dĎjde k oprave vrchnej asfaltovej
vrstvy na časti pozemku parc. Č. KN-C vo vlastnictve mesta, ktorý je značne poškodený a
k zhodnoteniu pozemku vo vlastníctve mesta.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zámenu aj náiom v zmysle žiadosti
Hiasovanie - za znenie uznesenía hlasovali 3 pritomní členovia komisie

1.3.
LAVENDER JASNÁ s.r.o.. BA — z výsledku vybavenia peticie zo dňa 20.06.2018: V súvislosti
s požiadavkou občanov, ktorá sa týka zámeny pozemkov, bude mesto Liptovský Mikuláš rokovať
s investorom stavby a híadať riešenie, ktoré bude vhodné ako pre obyvateľov dotknutej lokality, tak
aj pre mesto Liptovský Mikuláš.“
Zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš v súčinnosti s investorom dospeli k záveru, že vzhradom na
skutočnosť, že v rovnakom katastrálnom území sa podobný a vhodný pozemok vo vlastnictve
mesta už nenachádza, jediné riešenie je zameniť pozemky v rámci mého katastrálneho územia.
Rovnako však, aby nedošlo ku koliznej situácii So zahusťovanim území v mých častiach mesta
Liptovský Mikuláš, bob navrhnuté odčlenenie vhodného pozemku v kat. území Palúdzka, kde je
toho času dostatočný odstup od okolitých stavieb, mesto Liptovský Mikuláš dlhodobo plánuje toto
územie zastavať a rovnako tu nie je problém s infraštruktúrou. Na týchto pozemkoch už bob
v predchádzajúcom období vydané územně povolenie, ktoré so zástavbou na bytový dom ráta.

a) Zámena nehnuteľností: nehnuteľnosť vo vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš — pozemok parc.
Č. KN-C I zastavané plochy a nádvoria o výmere 1889 m2 podľa geometrického plánu č.
62/2018-LM, v k. Ú. Palúdzka (ul. E. Penkalu) zameniť za nehnuteľnosť vo výlučnom vlastnictve
spoločnosti LAVENDER JASNÁ s.r.o., So sidlom ‚ 811 03 Bratislava — pozemok parc.
Č. KN-C trvalé trávne porasty o výmere 1467 rn2, v k. ú. Liptovská Ondrašová (UI. Tehliarska).

b) Nálom nehnuteľnosti — pozemku parc. Č. KN-C 1 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 158 m2 podfa geometrického plánu Č. 62/2018-LM v prospech nájomcu spoločnosti
LAVENDER JASNA s,r.o., za úČelom vybudovania chodnika pre peších v rámci výstavby
‚bytového domu“ na pozemku parc. č. KN-C ‚ ktorý spoloČnosť nadobudne do vlastnictva
formou zámeny od mesta Liptovský Mikuláš, na dobu neurčitú. Spoločnosť ako investor stavby
vvbuduie na vlastné náklady chodník pre peších na novovytvorenom pozemku parc. č. KN-C

4 a po vydaní právoplatného kolaudaČného rozhodnutia prevedie investor tento stavebný
objekt (chodník pre pešich) do vlastníctva mesta za cenu 1 euro.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zámenu a náiom pozemku na chodník vrátane nájmu pozemku na vybudovanie časti
navrhovanej komunikácie z iužnei strany - „vetvy D“ v zmysle spracovaného Qroiektu pre vydanie
územného rozhodnutia Dostavba obytného súboru Falúdzka, lng.arch. Stanislavom Šutvaiom“ -

výkres úprava 2018/03“ s tým, že viazd na pozemok bude z teito komunikácie „vetvy D“
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Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 pritomní členovia komisie

2.
lng.arch.Tatiana Bachtíkové oboznámila pritomných s obdržanými žiadosťami o zmeny a dopinky
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš:

2.1.
Dušan Š - rybárske chatky na pozemku p.č. KN C kú. Ráztoky

Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
neodporúča zapracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš výstavbu chát v ochrannom
lese z dóvodu rozporu so zákonom o lesech, odporúča zachovať ochranný les pobrežia Liptovskei
Mary

Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie

2.2.
Tomáš LM - zámer výstavy vojensko -historického komplexu s výhliadkovou vežou

v časti Háj - Nicovó a jeho doplnenie so územného plánu mesta
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča počkať na rokovanie zástupcov mesta s vlastnikmi pozemkov v lokalite Háj-Nicovó
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomni členovia komisie

2.3.
Nicolaus Leder s.r.o. LM — zámer výstavby polyfunkčného bytového domu sn 6 NP + 1 ustupujú
cim podlažím - za Billou, LM na pozemkoch p.čKN C ‚ Liptov
ský Mikuláš
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zámer v zmysle žiadosti zapracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie

2.4.
TATRA SPC3, s.r.o, Podtureň- pozemky KN C J a 32 26-45 kú. Demänová
- žiadosť o doplnenie funkcie ZOO I ukážkového chovu ako atrakcie pre hostí!
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča dokladovať stanovisko občianskeho klubu Demänová, odboru ZP MsU LM,
Regionálneho ústavu verejného zdravotnictva a št.veterinárnej správy k požadovanému chovu
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie

2.5.
Tatra SPC 3, sto., Podtureň - žiadosť o zmenu funkčného využitia a podlažnosti na pozemku KN
C kú. Demänová
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zmenu funkčného využitia v zmysle žiadosti zapracovať do územného plánu mesta
Liptovský Mikuláš s ponechanim podlažnosti tak ako je v súčasne platnom územnom pláne mesta
Liptovský Mikuláš
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie

2.6.
SLfl\MK PROPERTY GROUP, s.r.o., Podtureň - žiadosť o zmenu funkčného využitia KN C
a v kú. Demänová na obytné územie s prevahou rodinných domov
Uzneseníe: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastup[teístva v Liptovskom Mikuláši
neodporúča zmenu funkčného využitia vzhľadom na vydané rozhodnutia v predmetnom území
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie
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2.7.
Cyril F . LM - žiadosť o zmenu funkčného využitia pozemkov KN C kú.
Liptovská Ondrašová na územie pre rekreáciu v prĺrodnom prostredí‘ za účelom zosúladenia
prevádzkovaného ZOOKONTAKTU s územným plánom mesta
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva V Liptovskom Mikuláši
neodporúča zámer v zmysle žiadosti zapracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš,
nakoľko požadovaná výmera ie pre zmenu funkčného využitia na územie pre rekreáciu v
prírodnom prostredí“ na požadovaný zámer nepostačuiúca, v okalí ie zmiešané územie
s prevahou občianskei vybavenosti“ a navrhovaný zámer nie je vhodný medzi plochami občianskei
vybavenDsti
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritamni členavia komisie

2.8.
Marián V LM - žiadosť o doplnok územného plánu mesta v kú. Okoličné
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteístva v Liptovskam Mikuláši
odporúča zámer v zmysle žiadosti zapracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš s tým.
že bude dokladované stanovisko vlastníka predmetného pozemku
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie

2.9.
LURE GROUP s.r.o., Žilina - žiadosť o doplnok územného plánu mesta v k.ú. Ráztoky
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupitefstva v Liptovskom Mikuláši
neodporúča zapracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ide o nový záber
pol‘nohosp. půdy, v územnom pláne mesta ie dostatok rozvoiových plůch, ktoré si) doposiaľ
nezastavané a požadovaná výstavba rodinných domov v rekreačnom území nie ie vhodná
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomni členovia komisie

2.10.
PS Komposesorát Lipt.Ondrašová - výstavba rekreačných chát pri jachtklube Fatran pri prvom
móle Lipt. Mary
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zámer v zmysle žiadosti zapracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš za
podmienky dokladovania kladného stanoviska Šv šp. /Povodie Váhu/, Okresného úradu LM,
odboru lesného a Ministerstva ZP SR
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie

2.11.
Mesto Liptovský Mikuláš - vytypovať lokality, kde nebude možné zahusťovaf výstavbu
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča požiadavku postúpiť spracovateľovi na zapracovanie do územného plánu mesta
Liptovský Mikuláš. nech predloži návrh riešenia a odporúča zapracovať ai požiadavku situovania
min. 50% potrebného počtu parkovacích stání v suteréne obiektov /prioritne na sidliskách/
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie

2.12.
Mesto Liptovský Mikuláš- doplnenie parkoviska Ul. Lipová do územného plánu mesta
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zapracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie
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2.13.
LAVENDER JASNÁ s.r.o. Bratislava - zmena regulatívov výstavby na p.č. KN C k.ú. Liptovská
Ondrašová
Uznesenie: komisja územného rozvoja a výstavby mestskáho zastupiteľstva v Uptovskom Mikuláši
považuje žiadosť za bezpredmetnú v súvislosti So zámenou pozemkov podľa bodu 13.
Hlasovanie za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie

2.14.
Pavol K . idok - zmena funkčnáho využitia pozemkov p.č. KN C a
kú. Palúdzka
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľswa v Liptovskom Mikuláši
odporúča žiadosť aktualizovať. vzhradom na zmenu vlastníckych vzťahov
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie

2.15.
‘ Zdeno M Liotovský Mikuláš zmena funkčného využitia pozemkov p.č. KN C

Lipt.Ondrašová
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zapracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie

2.16.
Coop JEDNOTA Liptovský Mikuláš, sd.- žiadosť o zvýšenie koeficientu zastavanosti pozemkov
p.č. KN C k.ú. Liptovská Ondrašová a KN C kú. Demänová
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zapracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie

2.17.
CRYSTAL SK s.r.o. Liptovský Mikuláš - zaradenie pozemkov KN C
Demänová do územného plánu mesta LM
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
neodporúča zapracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, nakoľko územie už bob
predmetom riešenia Zmenami a doplnkami č.5 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš a v rámci
prerokovania bob z návrhu vylúčené na základe záporných stanovísk dotknutých orgánov št.
správy
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie

2.18.
Tatra SPC 10, s,r.o., Podtureň - doplnenie územného plánu mesta LM o výstavbu IBV na
pozemkoch pč. KN E kú. Bodice
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
neodporúča zapracovať do územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. ide o nový záber
poľnohosp. pády. potrebné je doriešiť prístup na pozemok a v územnom pláne mesta je dostatok
rozvoiových plůch pre IBV, ktoré sú doposiaľ nezastavané
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4
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3.
3.1.
ŽiadosV ZOOKONTAKT..s.r.o, Jakubovany k chovu nebezpečných zvierat v prevádzke ZOC
TAKT na ‚ Lipt. Mikuláš
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitelstva v Uptovskom Mikuláši
neodporúča udeliť súhlas k chovu nebezpečných zvierat v prevádzke ZOOKONTAKT na Ul.

Lipt. Mikuláš. nakoflco prevádzka ZOOKONTAKT na — . Lipt.
Mikuláš je v rozpore s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4

3.2. MERKURY MARKET liptovský Mikuláš - oplotenie vonkajších záhrad
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestskéhc zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
s navrhovaným oplotením trapézovým pozinkovaným plechom výšky 5.54m nesúhlasi, odporúča
oplotenie priehradným plotom max. výšky 25m. Oplotenie trapézovým pozinkovaným plechom nie
ie vhodné, nakoľko stavba sa nachádza vzornom poli exponovaných pohľadov pri vstupe do
mesta a požadovaným oplotenim by došlo k narušeniu kvality prostredia
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4

3.3. Požiadavka investorov neobstarávať v roku 2018 územný plán zóny Demänová-Juh,
v súvislosti s prebiehaíúcimi zmenami majetkovoprávnych vzťahov a investičných zámerov
v predmetnom území
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľswa v Liptovskom Mikuláši
odporúča neobstarávať v roku 2018 územný plán zóny Demänová-Juh a plánované financie v roku
2018 použiť na Zmeny a dopinky územného olánu mesta Liptovský Mikuláš
Hlasovanie - za znenie uznesenia hiasoyali 4

V Liptovskom Mikuláši dňa 19.7.201 8.
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Overil: lng.arch. Pavel Bobák, CSc. Zapisala. lng.arch. Tatiana Bachtiková
predseda komisie tajomnička komisie
územného rozvoja a výstavby územného rozvoja a výstavby
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