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z rokovania komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši, konaného dňa 22.11.2017015.00 hod.na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

Pritomní podIa prezenčnej listiny založenej na MsÚ Lipt.Mikuláš — útvar hlavného architekta,
Ing. arch. Bartánus bol pritomný rokovania od bodu č.1.3. Clenov komisie privítal lng.arch.Pavel
Bobák, CSc.,predseda komisie. Rokovanie pokračovalo podľa programu:

1.! Prerokovanie žiadosti majetkovo právneho oddelenia
2.! lnformácia o realizácfl investičných akcií za rok 2017
3.! Návrh investičných akcii mesta na rok 2018- návrh rozpočtu 2018
4.! Rčzne

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

1.1 Ing. t /žiadosť už bola prerokovaná v komisii ÚRaV dňa 28.8.2017/ - opätovné
prehodnotenie žiadosti (na podnet poslanca m. č. p. Trimu) o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C
88/7 o výmere 1121 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová, za účelom zabezpečenia pristupu k RD súp.
Č. 763 a k susediacim pozemkom, ktorých je výlučným vlastníkem (parc. č. KN-C 165/1, 166/1,
167) a podielovým spoluvlastnikom (parc. č. KN-E 137/2, 10136 a RD súp. Č. 57). Ide o stavebný
pozemek, na ktorom stoji drevená stavba a pozemok parc. č. KN-C 88/7 nie je jediným prístupom
k pozemkem a stavbám vo vlastnictve, resp. spoluvlastnictve žiadatel‘a (pristup je z ul.
Ondrašovskej). Návrh poslanca: po obhliadke na mieste odporúča pozemok parc. č. KNC 88/7
vĎbec neodpredávať, naďalej ponechať vo vlastníctve mesta pre potreby MS, ktorej chýbajú
parkovacie plochy pre rodičov (rodičia autami stoja na hlavnej ceste, čo je nebezpečné)
a nedostatočná plocha na hranie „záhrada“ pre deti. Uznesenie: komisia územného rozvoja
a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši odporúča nepredať pozemok.
ponechať ho pre rozvoj materskei školy. Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní
členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

1.2. PD Smrečany — žiada o zámenu pozemkov, ato: pozemky v kú, Okoličné parc. č. KNE 506,
612/501, 612/502, 613, 614/501, 614/502, 614/503, 661 vo vlastnictve PD - zameniť za pozemky
v kú. Liptovský Mikuláš parcely č. KNC 7168/11 a 7168/12 vo vlastníctve mesta. PD sa domnieva,
že pozemky ktoré ponúka mestu, mesto využije na vybudovanie cyklochodníka, možnej výstavby
bytového domu. Ziadosť bela predkladateľkou lng.Todákovou stiahnutá z rokovania z důvodu, že
veden je mesta odporučilo riešenie formou OVS.

1.3. Jen .irtin — požiadal o odkúpenie Časti pozemku parc.č. KN-C 874/3 v kú. Demánová.
Pozemok sa nachádza za záhradou žiadateľa a t. č. je opletený a udržiavaný. Má v záujme ho
užívať ako záhradu. Podľa ÚPN LM jedná sa o stavebný pozemok urbanistického bloku „obytné
územíe“ s prevahou rodinných domov. Z hľadiska územného plánovania ÚHA nemá námietky.
Odbor ŽP a dopravy súhlasi $ predajom za podmienky, že pozemok nebude zasahovať do
eXistujúcej spevnenej plochy + 2m od nej (GP vyhotoviť podIa tejto požiadavky). Komisia ÚRaV zo
dňa 28.8.2017 požaduje po vyhotovení GP opáť predložiť túto žiadosť na prerokovanie.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj, geometrický plán je v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 prítomni členovia komisie
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2.
Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsU LM, informoval o realizácii investičných akcií za
rok 2017.
Komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľsNa v Liptovskom Mikuláši berle
správu na vedomie.

3-
Ing. Miloš Bernik, vedúci odboru výstavby MsU LM oboznámil pritomných s návrhom investičných
akcií mesta na rok 2018 a s návrhom rozpočtu 2018.
Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. iníormoval o spracovanom pasporte miestnych komunikácií, ktorý
zhodnotil stav komunikácii, z čoho sa pri tvorbe rozpočtu vychádzalo.
Mgr. Vincent Kuítán dotazoval navrhovaný úver na 2 mil. eur a reahzáciu výstavby cesty „Ponad
ohrady‘ v m.č. II‘anovo.
Ing. Ján Bonko, zástupca primátora mesta, odpovedal, že zámerom mesta je vysúľažiV dodávateľa
na opravu ciest a výstavbu parkovacích stáni a takto zabezpečit financovanie. Uvedená je max.
cena 2 mil. eur, splácaná bude po dobu 10 rokov.
Ing. Miloš Bernik - heši sa majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre komunikáciu Ponad
ohrady v m.č. Iíanovo, kanalizácia v ceste níe je.
Mgr. Vincent Kultán - dotaz, prečo pozemky ešte nie sú vysporiadané, kedže sa vysporiadavajú od
roku 2015.
Ing. arch. Stanislav Barényi - odporúča nepovoľovať rozkopávky komunikácii. riešiť pretlak a prijať
VZN mesta na parkovaciu politiku.
Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši berle
návrh rozpočtu na rok 2018 na vedomie.

4.
4.1 Návrh na pomenovanie parku“ na Námestí mieru a ‚.Námestia ústavy na Nábreží
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuiáší
neodporúča zmenu územného piánu mesta LM t.i . .‚zmiešaného územia mestského centra na
„vyhradené územie parkovo upravenej zeleneu v súvislosti s návrhom pomenovania zelene
námestia.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomni členovia komisie

4.2. Úprava trhového poriadku mesta LM
Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporůča
odboru ŽP a dopravy MsU LM predložiť na posúdenie konkrétne lokality pre trhové miesta.

4.3. Revitalizáca námestia v lYanove na pozemkoch p.č. KN C 2,3,5 - architektonická štúdia
Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši bene
štúdiu na vedomie a odporúča postúpiť iu na vyiadrenie dotknutým odborom MsU LM.

V Liptovskom Mikuláši dňa 23.11.2017.

Overil: Ing rc .P vel Bobák, CSb. Zapísala. lng.arch. Tatiana chtiková
predseda komisie tajomnĺčka komisie
územného rozvoja a výstavby územného rozvoja a výstavby
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