
MESTO PRE VŠETKÝCH

MESTO LIPTOVSKÝMIKULÁŠ
MESTSKY URAD, UWAR HLAVNEHO ARCHITEKTA

LI PTO VS KV

MIKULÁŠ
Zápisnica

z rokovania komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši, konaného dňa 22.5.2018 o 15.00 hod.na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

Pritomni podľa prezenčnej listiny založenej na MsÚ LiptMikuláš — útvar hlavného architekta,
Mgr.Vincent Kultán nebol prítomný od bodu čilO a pri hlasovaní o bode 1.7. Clenov komisie
privítal lng.arch.Pavel Bobák, CSc.,predseda komisie. Rokovanie pokračovalo podľa programu:

1. Prerokovanie žiadosti majetkovo právneho oddelenia
2. Rózne

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

1.1.
p. Csá ;timil s manž. — ponúka mestu pozemok parc. č. KN-C 2059o výmere 179 m2pod
MK na odkúpenie v k.ú. Palúdzka, na ul. Nábrežie K. Petroviča, pripadne uzatvorenie Zámennej
zmluvy (predmetný pozemok zameniť So susedným pozemkom parc. č. KN-C 231 vo vlastnictve
mesta). Nakoľko pozemok parc. č. KN-C 231, je toho času oplotený k rodinnému domu, postavený
na pozemku parc. č. KN-C 233, vo vlastnictve suseda p. irtuša, oslovili sme p. Miartuša a
parcelu č. KNC 231 sme mu ponúkli na odkúpenie. Pán rtuš odmietol kúpiť parcelu č. KNC
231, a preto navrhujeme zámenu pozemkov, čím zo strany mesta dójde k vysporiadaniu parcely
pod eXistujúcou MK.

Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zámenu pozemkov
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomní členovia komisie

1.2.
p. Jozef kuš — opätovne žiada o prehodnotenie a posúdenie původnej žiadosti, a to 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. Ci. 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
pasportu miestnych komunikácii. Ziadateľ má v súčasnosti na dobu 50 rokov uzatvorenú nájomnú
zmluvu na pozemok parc.. KN-C 8/9 vo vlastnictve p. rnochovej. Z hradiska platného územného
plánu mesta Liptovský Mikuláš je pozemok stavebným pozemkom urbanistického bloku ‚obytné
územie s prevahou rodinných domov“. Aby nebol odpredajom časti pozemku parc. č. 8/86 (podľa
GP parc. č. KN-C 8/109) zablokovaný vjazd na pozemok mého vlastníka, žiadateľ navrhuje zriadiť
po predmetnej časti pozemku právo prechodu na pozemky parc. č. KNC 8/9 a 8/87.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj So zriadenim vecného bremena práva prechodu a preiazdu pre vlastníka parc.
Č. KNC 8/9 a 8/87, potrebnú šírku pre toto vecné bremeno urči odbor ŽP a dopravy MsU LM
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomní členovia komisie, 1 člen sa zdržal
hlasovania
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1.3.
Bella Vista, s.r.o. — žiada o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky parc. č. KN-C 2016 (KN-E
731/102, KN-E 732/11, KN-E 854/2, KN-E 12413) /pozemky spolu o výmere cca 300 m2/ vk. Ú.
Palúdzka (ul. Glejárska), za účelom vybudovania chodníka pra paších na ul. Glejárskej (pozn.:
požiadavka mesta Liptovský Mikuláš), v rámci stavby. „Obytný súbor HBV BELLA VISTA Palůdzka
sever“ na pozemku parc. č. KNC 924. Chodník po kolaudácii prevedie spoločnosť do vlastníctva
mesta za 1 euro. Časf uHce Glejárskej je vo viastníctve Rimskokatolickej cirky) pozemok parc. č.
KN-C 2016 (KN-E 732/1, LV Č. 5378), s ktorou má spoločnosť uzatvorenú Zmluvu o budúcej
zmluve o zriadeni vecného bremena, ktorej predmetom bude vybudovanie chodnika pre peších
a rozširenie komunikácie podľa projektovej dokumentácie.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča uzatvorenie náiomnej zmluvy za úČelom vybudovania chodnika pre pešich a rozširenie
komunikácie podľa proiektovej dokumentácie
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 prĺtomni členovia komisie

1.4.
p. Filip Júch — žiadosť o odkúpenie pozemku parc.Č. KN-C 9 formou zámeny pozemkov v k.ú.
Liptovská Ondrašová, ato: pozemok parc.č. KN-C 6/2 o výmere 10,75 m2 ktoréhoje podielovým
spoluvlastníkom v podiele 6/24-in a mesto je v podielovom spoluvlastníctve v podiele 18/24-in,
zameniť za pozemok parc.č. KN-C 9 o výmere 41 m2 vo vlastnictve mesta. Mesto získa zámenou
pozemok na parkovanie na vlastnom pozemku pre rodinný dom súp. Č. 24 postavený na pozemku
parc.Č. KN-C 4. Pán ch nadobudne pozemok, ktorý je priľahlou plochou k rodinnému domu
súp. Č. 714 postaveného na pozemku parc.Č. KN-C 5 vjeho vlastnictve (LV Č. 2638) a bude slúžiť
na parkovanie a na vstup do rodinného domu. Dóvodom žiadosti o zámenu sú susedské spory so
súčasnými nájomnikmi v rodinnom dome. Zámenou získa mesto ako aj p. dúch pozemok do
svojho výlučného vlastnictva na vstup a parkovanie.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúČa zámenu pozemkov
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomni Členovia komisie

1.5.
SSD. a.s. (v zastúpeni EUB, s.r.o.) — žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni
vecného bremena práva uloženia NN káblového vedenia cez časť pozemku parc. Č. KN-C 2847/4
(KN-E 2504/2) a KN-C 2847/24 v k. ú. Bodice (ul. Bodická), v rámci stavby.,, 9996 - Liptovský
Mikuláš - Bodice - Rozširenie NNK“ vrátane prislušenstva elektroenergetického zariadenia
umiestneného na pozemku parc.Č. KN-C 2847/4 (KN-E 2504/2) nad zemou, tj. 2 nové skrine PRIS
rozmery 1415 x 530 x 245 mm, za úČelom rozširenia n[zkonapäťového distribučného vedenia
zemným káblom pra nové odborné miesta. Stavba sa nachádza v urbanistickom bloku „obytné
územie s prevahou rodinných domov‘, kde zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pra
obsluhu územia, sú pripustnou funkciou.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča uzatvorenie zmluvy o budúcei zmluve o zriadeni vecného bremena práva uloženia NN
káblového vedenia s rešpektovaním podmienok, uvedených vo vyiadreni Č. MsÚ/ŽPD-2018/03989-
002/VY zo dňa 26.03.201 8.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomni Členovia komisie

1.6.
SpoloČnosť IPATEX, s.r.o. Liptovský Mikuláš — požiadala o odkúpenie nehnuteľnosti: ‚Školský
objekt“ súp.č. 1225 stojaci na parcele Č. KN-C 1726/6 v k.ú. Liptovský Mikuláš, za kúpnu cenu
urČenú znaleckým posudkom, za účelom výstavby chránenej dielne, spósobom ako pripad hodný
osobitného zretel‘a, nakoľko spoloČnosť zamestnáva telesne postihnutých. Objekt nemá riešený
pristup.
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Mgr.Vincent Kultán upozornil na skutočnosť, že majiteľ susedného pozemku nesúhlasi so vstu
pom, prejazdom ani s trasovanim inžinierskych sjetí cez jeho pozemok.
Uznesenie: kom jsja územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odLredaj objektu
Hlasovanie - za znenje uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie, 1 člen sa zdržal
hlasovania

1.7.
p. Vladimir pa - žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastnictve mesta, a to časť pozemku parc.
Č. KN-C 1730/1 a pozemky parc. č. KN-C 1730/7, 1730/B, 1730/15, 1730/160 výmere cca 265 m2,
za účelom vybudovania odkvapového chodnika, 9 parkovacích mjest a vstupu - slúžiacich pre
prevádzku autoelektro servisu na ul. Stodolovcov v k. ú. Liptovský Mikuláš. T.č. rieši vlastník
objektu výmeničky »zmenu účelu stavby (z „výmeničky“ na »autoservis“), a preto potrebuje aj
parkovacie stánia k prevádzke. K odpredaju parkovacích stáni, potrebných k prevádzke servisu je
potrebná legalizácia prevádzky (zariadenie občianskej vybavenosti nerušiace obytné prostredie je
prípustné — bez klampiarskych prác a striekania, lakovania), okolo budovy pozemok zamerať
presne podľa priemetu strechy do pozemku. Navrhovaný počet parkovacích stáni 9 je postačujúci,
eXistujúce dreviny zachovať, resp. nepoškodiť výkopovými prácami a pri realizácii stavby
parkovacich miest vykonať v súlade s normou STN, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie. V rámci predaja sa bude riešiť 1. pozemok určený na odkvapový chodník (podľa
priemetu strechy, podľa GP), 2. pozemok určený na vjazd k budove z hlavnej cesty + pozemok
určený na 3 parkovacie miesta (podľa GP), 3. pozemky určené na 6 parkovacích miest.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredai za podmienky, že prevádzka nebude mať negativny vplyv na životné prostredie
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie, 1 člen nebol pritomný

1.8.
MTS, spol.s r.o. Krivá — žiada o odkúpenie pozemkov v kú. Okoličné, a to časti parcely č. KN-C
1327/28 a parc. č. KN-C Č. 1327/9 (LV nezaložený, KN-E 2790/511), za účelom rozšírenia
výrobných a montážnych aktivit veľmi ľahkého priemyslu, ako vlastník susedného pozemku
(odkúpil od p. rana). Pozemok parc.č. KN-E 2790/511 je stavebným pozemkom urbanistického
bloku: Územie priemyselnej a stavebnej výroby“, je potrebné zakresliť koridor cesty MZ 14/50
s cyklotrasou (1/18), na ktorú je vydané územné rozhodnutie a ostatnú časť pozemku je možné
odpredať. Po prevereni SO ŽSR je to v poriadku, do týchto parciel nezasahuje koridor navrhovanej
komunikácie. Navrhujeme časť parcely č, KN-C 1327/28 a parc. č. KN-C Č. 1327/9 odpredať ako
pripad hodný osobitného zreteľa (ideo pristup k parcele č. KNC 1327/1 2).
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj s rešpektovanim vydaného územného rozhodnutia na modernizáciu
železničnei trate - objekt obslužná komunikácia (preložka št,cesty 1/18)
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomní členovia komisie

1.9.
VEREX REALITY s.r.o. Liptovský mikuláš — žiada mesto

a/ o zámenu pozemkov v k.ú. Liptovský Mikuláš, a to: časť pozemkov parc.Č. KN-C 2494/38,
KN-C 2494/48, KN-C 2494/47, KN-C 2494/46, KN-C 2494/56, KN-C 2494/25 a pozemok parc.č.
KN-C 2494/45 spolu o výmere cca 660 m2 vo vlastníctve žiadateľa zameniť za časť pozemku
parc.č. KN-C 2941/92 o výmere cca 648 m2 vo vlastnictve mesta. Mesto ziska zámenou pozemok
na rozšírenie 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 parkoviská a v časti na vstup do objektu papuče, v rámci nadstavby obchodu na
byty (ide o 28 bytov). Parkoviská ako stavba po vybudovaní zostane ve vlastnictve společnosti
(stavba + pozemek = jeden vlastník) a bude slúžiť bytom.
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bI o nájom časti pozemku parc.č. KN-C 2941192 na dobu neurčitú, za účelom vybudovania ďalšich
parkovacích stání v rámci nadstavby obchodu. Vybudované parkoviská ako stavbu po kolaudácii
prevedie spoločnosť do vlastnictva mesta za 1 euro. Parkoviská budú verejné a zároveň budú
slúžiť aj viastnikom bytov.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča bod a/ zámenu pozemkov, pri bode b/ odporúča maximálne rešpektovať - zachovať
iestvuiúcu zeleň podľa zákresu v grařickei priloha, prehodnotíť potrebný počet parkovacích stání,
parkovacie stánia ie možné situovať pri východnej hranici pristupovej komunikácie k p.č. KN C
2941/82
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomní členovia komísie

1.10.
JL ARENA. s.r.o. — žiada o odkúpenie stavby: TLAČ.STRED. A ŠATNE“ súp. Č. 2591 postavená
na pozemku parc.č. KN-C 692/4, vrátane pozemku parc.č. KN-C 692/4 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 268 m2 v k.ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve mesta (LV 4401). Spoločnosť
je správcom objektu na základe koncesnej zmluvy. Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu
zimného sa súčasná stavba: »TLAČ.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 69219, ktorý majů
t.č. prenajatý od mesta. Fn odpredaji tohto pozemku sa zriadi vecné bremeno práva prechodu
v celom rozsahu v prospech mesta.
Uznesenie; komjsja územného nazvala a výstavby mestského zastupktefswa v Liptovskom Mikuláši
k zauiatiu stanoviska požaduie doplniť stanovisko HK 32, či navrhovaný zámer bude v súlade
s koncenciou rekonštrukcie zimného štadióna a súčasťou stavby budú ai potrebné parkoviská
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni Členovia komisie, I člen nebol prĺtomný

1.11.
Stredoslovenská distnibučná a.s.— žiada o uzatvorenie ríadnej »zmluvy O zriadení vecného
bremena“ práva uloženia podzemného vedenia NN kábla, podľa GP, cez pozemky parc. č. KN-C
6585 (KN-E 6585, LV Č. 7123)) a KN-C 6583 (LV Č. 4401) v k. ú. Liptovský Mikuláš, v rámci stavby:
„8344-L Mikuláš-Čsl. Brigády -NN vedenie pne 9 b. j.‘ na základe zmluvy o budúcej zmluve
Č. 150/2017/Práv. zo dňa 10.04.2017, za jednorázovú odplatu vo výške 2.315,50 EUR podľa
znaleckého posudku.
Uznesenie: komisia ůzemného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča uzatvorenie riadnei zmluvy o zriadeni vecného bremena“ práva uloženia podzemného
vedenia NN kábla
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomní členovia komisie, 1 člen nebol prítomný

1.12.
Mgr. Ad Milan‘ wič — žiada o odkúpenie časti pozemkov parc. č. KN-C 1866 o výmere cca
144 m2 a parc. Č. KN-C 1668/2 o výmere cca 75 m2 /pozemky spolu o výmere cca 219 m2/ (ul.
Baranovská) v k. ú. Palúdzka, za účelom rozširenia záhrady z dóvodu plánovanej výstavby nového
rodinného domu na pozemkoch parc. č. KN-C 1872, KN-C 1673, KN-C 1875, KN-C 1876, KN-C
1877 a KN-C 1878 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (LV Č. 2399). Odpredaj mimo chodnĺka pre
paších (Nájomná zmluva Č. 459/2Ol8íPráv. s p. nským)
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odkúpenie častí pozemkov s rešpektovanim stanoviska odboru ŽPaD MsU LM: za
podmienky. aby náš pozemok bol lm z oboch strán budúceho chodnika pra pešich. túto žiadosť
riešiť po vybudovaní chodnika
Hlasovanie - za znenie uznesenía hlasovali 4 pritomnĺ členovia komisie, 1 člen nebol prítomný
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1.13.
ECAV Palúdzka -

a) žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1646136 ostatně plochy o výmere 196 m2
podľa GP Č. 204-102/2017 vk. ú. Palúdzka, za kúpnu cenu 1 euro, za účelom
zabezpečenia jednoduchšieho a nerizikového vstupu na pozemok farského úradu;
stavebný pozemok, ktorý sa nachádza v urb. bloku zmiešané územie s prevahou
občianskej vybavenosti; Odbor ŽP a dopravy odporúča ponechať pás lm šírku od cesty
pre budúcu potrebu budovanía inžinierskych sjetí.

b) žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena práva uloženia kanalizačnej pripojky cez
pozemky parc. č. KN-C 1646/25, 1646/23, 1646/29, 2045/1, KN-E 12405/102 v k. ú.
Palúdzka v prospech vlastníka Farského úradu ECAV; ÚHA je potrebné prekresliť trasu
pripojky tak, aby neprechádzala pozemkom parc. č. KN-C 1646/29 tak ako je zakreslené,
nakoľko tento pozemok bude znehodnotený ak ho bude mesto odpredávať (+ ochranné
pásmo); Odbor ZP a dopravy podľa vyjadrenia zo dňa 09.05.2018 súhlasi so spĎsobom
umiestnenia kanalizačnej pripojky za podmienok stanovených v povoleni na zvláštne
uživanie miestnej komunikácie, ktoré vydá mesto pred realizácíou výkopových prác.

Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj s úpravou trasovania kanalizačnei prípoiky
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomni Členovia komisie, 1 člen nebol pritomný

1.14.
TATRA SPCB, s.r.o., BA — žiadosť o súčinnosť mesta pri investičnej výstavbe: spoločnosť má
vypracovaný projekt výstavby bytových domov v lokalite Demänová (oproti Akadémii ozbrojených
sil gen. M.R.Š — flAOS“), ato na pozemku parc. č. KN-C 262/50 vo vlastnictve spoločnosti.
Stredom pozemku je vyprojektovaná komunikácia, ktorá by mala slúžiť na zokruhovanie
Demánovej a Bodic. Na požadovanú kapacitu dopravy je potrebné vybudovať odbočovací pruh
a rozšírenie cesty smerom k ‚AOS, preto spoločnosť z důvodu verejného záujmu žiada mesto,
aby požiadalo Slovenskú republiku, v správe Akadémie ozbrojených sil generála Milana Rastislava
Štefánika ako vlastníka pozemku parc. č. KN-C 352/1, resp. parc. č. KN-C 352/31 podľa pracovnej
verzie geometrického plánu č. 36735299-162/2017 o odkúpenie predmetného pozemku.
SpoloČnosť sa zavazuje, že po nadobudnuti pozemku mestom Liptovský Mikuláš, pozemok odkúpi
v rovnakej hodnote, ako bude jeho kúpna cena /túto skutečnost treba vopred zabezpečit — pd
odkúpeni pozemku od AOS zároveň nešit odpredaj pre TATRA SPC8, s.r.o. formou budúcej
kúpnej zmluvy/.Odbor ZP a dopravy súhíasi za podmienky, že súčastou projektu bytovej výstavby
bude aj rozširenie cesty 11/584, ktoré bude realizované v rámci stavby Obytného súboru
Demänová. Ďalej podľa ich stanoviska, je nutné, aby sa k technickému riešeniu navrhovanej
križovatky vyjadrila SC ŽSK, prípadne ODI ORPZ LM, keďže sa jedná o cestu 11/584, ktorá je vo
vlastnictve VÚC a v správe ŽSK. Navrhuje, aby mesto nešilo majetkovoprávne veci až po
schváleni technického riešenia. Po vyzvaní na doplnenie týchto dokumentov sa spoločnost
vyjadrila, že dopravné riešenie, ktoré máme k dispozícii je spracované projektantom z odboru
dopravy, ktorý nešil aj križovatku, a že projektovú dokumentáciu, ku ktorej sa budú vyjadrovat SC
ZS)< a 001 ORPZ LM, budú vyhotovovat až po nadobudnutí predmetného pozemku. ÚHA súhlasi
s vyjadrením Ing. Lengyela — rozširenie cesty bude súčastou stavby na parc. č. KN-C 262/50
v k. ú. Demänová, cesta je navrhnutá v ÚPN LM ako BZ MZ 15,5/50, čo je potrebné rešpektovat.
Po ukončeni výstavby je potrebné pozemok aj cestu odovzdat vlastníkovi cesty 11/584.
Uznesenie: komisia územného rozvoía a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
sa vyiadrí až po predloženi proiektovei dokumentácie (technickei štúdie) odsúhlasenei SC ŽSK,
ODl ORPZ LM a odb. ZPa dopravy MsÚ LM
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie, 1 člen nebol pnitomný
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1.15.
Odpredaj pozemkov formou OVS (lokalita pod Stráňami) — parc. č. KNC 7168/11 a KNC 7168/12
Vk. ú. Liptovský Mikuláš. Odpredaj bol už prerokovaný v komisii ÚRaV dňa 27.10.2016 stým, že
komisia odporučila odpredaj pozemkov, ale je potrebné vydokladovať spósob dopravného
napojenia predmetnej lokality, nakoíko už v súčasnostt je tu nevyhovujúce dopravné napojenie cez
železničné precestie. Navrhujeme: do podmienok súťaže ustanoviť, že ten čo kúpi pozemky, bude
musieť vydokladovať spásob dopravného riešenia v danej lokal ite
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj formou Ovs
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovaF 4 pritomni členovia komisie. 1 člen nebol prítomný

1.16.
Odpredai pozemkov formou ovs (lokalita priemyselnej zóny Okoličné) — parc.č. KN-C 1327/23 o
výmere 6124 m2 a KN-C 1327/26 o výmere 789 m2 v kú. Okoličné. Stanovisko ÚHA: pozemky
parc.č. KN-C 1327/23 a 1327/26 sú stavebnými pozemkamí urbanistického bloku: „Uzemie
priemyselnej a stavebnej výroby“. Z hľadiska UPN nemá námietky k odpredaju predmetných
pozemkov za predpokladu, že pozemok parc.č. KN-C 1327/26 bude mimo koridoru vyhradeného
územným rozhodnutím na modernizáciu železničnej trate - objekt obslužná komunikácia
(preložka št.cesty 1/18) . Podľa vyjadrenia spoločnosti Reming Consult, a.s., pozemky parc.č, KN-
C 1327/23, 1327/26, 1327/28 a 1327/9 (KN-E 2790/511) v k.ú. Okoličné, nie sú v rámci stavby
modernizácie železničnej trate dotknuté trvalým záberom.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupheľswa v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredai
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie, 1 člen nebol pritomný

1.17.
Odpredai pozemkov formou OVS (ul. Okwžná, kú. Palúdzka) — parc.č. KN-C 1989 a KNC 1990
o celkovej výmere 392 m2. Pozemkami po prevereni prechádzajú inž. siete.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľsWa v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie, 1 člen nebol pritomný
2.
2.1. lng.arch.Tatiana Bachtíkové oboznámila prítomných s obdržanou peticiou proti výstavbe
bytového domu ULAVENDER v kú. Liptovská Ondrašová
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptavskom Mikuláši
bene peticiu na vedomie

2.2.
Ing. arch. Boris Bartánus - požiadavka využitia Iyžiarskeho vleku na Podbrezinách pre cyklistov

2.3. investičný zámer rozšírenia výroby a počtu žamestnancov spol. INTERTECHNIC, Ul. Lesnicka
Palúdzka a dopravné riešenie
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupitefstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča postúpiť zámer na vyjadrenie odboru dopravy, či komunikácia Ul. Lesnicke spÍňa knitériá
na navrhovanú dopravu 10 kamiónov týždenne

V Liptovskom Mikuláši dňa 23.5.2016. /

Overil: lng.arch. Pavel Bobák. čc. Zapisala. lng.arch. Tatiana Bachtíkové
predseda komisie / \ I I tajomnička komisie
územného rozvoja a výstvby územného rozvoja a výstavby
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