
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

MESTSKY ÚRAD, ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA 

LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ 

Zápisn ic a 

z rokovania komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 
Mikuláši, konaného dňa 23.11. 2016 o 15.00 hod. na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši 

Prítomní podl'a prezenčnej listiny založenej na MsÚ Lipt.Mikuláš - útvar hlavného architekta, 
(Ing. L.Cukerová a Ing. archY Bátik - ospravedlnení). Prítomných privítallng.arch.Pavel Bobák, 
CSc., predseda komisie . Rokovanie pokračovalo podľa programu. 
Program: . 

1. Prerokovanie žiadostí majetkovo právneho oddelenia 

2. Vyhodnotenie realizácie investičných akcií za rok 2016 

3. Plán práce komisie na rok 2017 

4. Rôzne 

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

COOP Jednota Liptovský Mikuláš. s.d. - žiada o odkúpenie časti pozemku parc. č. ~ 
a časti pozemku parc. Č .• , .. _ . k.ú. Okoličné, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku pod existujúcou stavbou: "Obchod" súp. Č. postavenou na parcele Č. 
KN-C - vo výlučnom vlastnfctve žiadateľa, vrátane pri!'ahkej plochy slúžiacej na parkovanie 
k obchodU. Komisia dopravy dňa 18.8.2016 požadovala, aby žiadate!' predložil projekt dopravného 
riešenia v predmetnej lokalite a opätovne žiadosť posúdi. Po preložení dopravného riešenia 
komisia dopravy dňa 27.10.2016 odporučila odpredaj pod!'a prílohy č. 1 b) - vyznačené červený 
ostáva mestu, modrým žiadateľovi. 

Uznesenie: 
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča 
odpredaj parkovacích stání. vyznačených v arafickei prflohe modrou farbou, červené ponechať vo 
vlastníctve mesta 
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie / 2 členovia boli neprítomní! 

o. Ľubomír DZl S - žiadosť o odkúpenie častí pozemku parc.č. KN-C . v k.ú. Demänová, za 
účelom majetkovoprávneho usporiadania, nakoľko je toho času pozemok oplotený k rodinnému 
domu vo vlastnfctve žiadateľa viac ako 40 rokov. 

Uznesenie: 
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši odporúča 
odpredaj s tým. že ie potrebné riešiť aj prístup na pozemok 
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie 12 členovia boli neprítomní! 
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Lokalita Hlboké - čierne stavby postavené na pozemkoch mesta: 

p. Vladimir Ml =-žiada o nájom časti pozemku parc. é. KN-C ) výmere cca 80 m7. vk. 
Ú. liptovský Mikuláš (Iokalíta Hlboké), za účelom bývania na dobu určitú 5 rokov. Žiadosť podal 
z d6vodu výzvy stavebného úradu na zastavenie stavebných prác na nadstavbe objektu na časti 
pozemku KN-C 3334/1 (príloha Č. 4a)). 

Uznesenie: 
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši 
neodoorúča nájom pozemkov v lokalite osady Hlboké 
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie / 2 členovia boli neprítomní! 

p. Jana Bah i, Vlasta M lšová ml., Vlasta M šová st. ~ žiadajú o nájom časti pozemku 
parc. Č. KN-C o výmere cca 4m2 v k: ú. Lipt. Mikuláš (lokalita Hlboké), z dôvodu 
vybudovania drevami na uskladnenie dreva. Žiadosť podali z dôvodu výzvy odboru právneho na 
odstránenie stavieb drevárni z pozemku mesta (prlfoha Č. 4b)). 

Uznesenie: 
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 
neodporúča nájom pozemkov v lokalíte osady Hlboké, nelegálne stavby drevární z hľadiska ÚPN 
mesta L Mikuláš nie sú prfpustným riešením a komisia nesúhlasí s nájmom za účelom ich 
leqaJizácie. Podl'a ÚPN mesta L. Mikuláš sa nelegálne stavby nachádzajú v urbanistickom bloku: 
2miešane územie mestského centra". Lokalita je v trase exponovaných pohľadov pri 
navrhovanom vstu do mesta nová Železničná stanica a autobusová stanica. Stavb drevární 
sú v plánovanej trase komunikácie 8Z MZ 12/40 s hlavným pešlm prepojením centra mesta a S 
cez ul. Belopotockého. 
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie / 2 členovia ball neprítomní! 

Q,..., ::hová. p. <ová P. 'ková, Q., :k Ján a p .. - . Pavol ~ žiadaj LI ako podieloví 
spoluvlastníci pozemku parc. č. KN-C ~. ú. Palúdzka (LV č o odkúpenie časti 

susediaceho pozemku parc. Č. . -- vo výlučnom vlastníctve mesta, z dôvodu dodržania 
stavebnej čiary zástavby uL PalučanskeJ a za učelom dodržania jednej línie oplotenia so susedným 
pozemkom (obdobný prípad ako predaj susedného pozemku pakovi). 
Uznesenie: 
komisia územného rozvoja a výstavbY mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Odporúča 
odpredaj časti pozemku 
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie !2 členovia boli neprítomní/ 

Rudolf B a manž. žiada o odkúpenie už oploteného pozemku parc. Č. KN-( výmere 
29 m2 (ul. Okružná) v k.ú. Palúdzka, za účelom zabezpečenia a zlepšenia prístupu k stavbe 
rodinného domu súpisné číslo postaveného na parcele Č. KN-C vo výlučnom vlastníctve 
žiadateľov (LV č, a za účelom vydania kolaudácie stavby; pričom na parcele je v súčasnosti 
vybudované nové oplotenie so vstupom a prístreškom, ktoré už nikto nezvalí. Žiadatelia užívajú 
predmetný pozemok na základe Nájomnej zmluvy Č. :011/Práv., nájom končí k 08.11.2016. 
Na stavbu: ,prístrešok - rampa pre vjazd a vstup do RO" bolo vydané dodatočné povolenie stavby 
na dobu určitú - do 8.11.2016, v zmysle NZ s mestom. Ing Bemík predložil projektovú 
dokumentáciu komunikácie. 

Uznesenie: 
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteFstva v Liptovskom Mikuláši odporúča 
zamerať oplotenie pozemku geometrickým plánom a preveriť šírku cesty, pri spracovani 
qeom.plánu prizvať mesto a požiadavku predložiť opätovne na posúdenie komisii 
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie /2 členovia boli neprítomní/ 
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Ing. Miloš Berník predložil vyhodnotenie realizácie investičných akcií za rok 2016. 

MOr.V.Kultán neodporúča, aby siete technickej infraštruktúry v lokalite priemyselnej zóny pri býv. 
sklenikoch v k.ú.Okoličné boli realizované na náklady mesta. 

Uznesenie: 

komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši berie 
predkladaný materiál na vedomie. odporúča aktualizovať stav rozpracovanosti akcií a do 14 dní 
ho zaslať emailom členom komisie 

3 

Plán práce komisie na rok 2017 bude predložený až po odsúhlasení termínov zasadania ms. 
zastupitel'stva.v Liptovskom Mikuláši. 

4 
V súvislosti s odpredajom pozemku P. ' 
domu 

Uznesenie: 

l V k.ú.Palúdzka a plánovanou výstavbou bytového 

komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča 
rešpektovať spracovanú proiektovú dokumentáciu pre vYdanie územného rozhodnutia .. Dostavba 
obytného súboru Palúdzka". spracovanú v júni 2009 Ino. arch Šutvajom. 

Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie / 2 členovia boli neprítomní! 

Požiadavka J. ana o úpravu VZN 9/2008 § 26 

Uznesenie: 
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši 
neodporúča navrhovanú úpravu VZN 9/2008 § 26 podl'a požiadavky J. ·ana. nakol'ko je 
v rozpore s VZN Č. 6/2000, požiadavku odporúča prerokovať s autorom Pešej zóny. 

Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 členovia komisie 12 členovia boli neprítomní! 

Mgr.v.Kultán požiadal riešiť zloženie komisie územného rozvoja a výstavby mestského 
zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši v súvislostí so žiadosťou Ing. arch.V. Bátika o uvol'nenie ' 
z členstva v komisii. 
Predseda komisie P.Bobák : prerokuje problem doplnenia komisie s vedením mesta do konca 
roka 2016. 

V Liptovskom Mikuláši dňa 24.10.2016. 

Overil: Ing.arch.Pavel Bobák, CSc. 
predseda komisie 
územného roivoja a výstavby 

/V~;~~. 

f 
. I 

Zapisala. Ing.arch. Tatia~: jhtikOVá 
tajomníčka komisie 
územného rozvoja a výstavby 
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