
MESTO PRE VSFTKCII

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD, ÚWAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA

LIPTOVSKY

MIKULÁŠ

Zápisnica

z rokovania komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši, konaného dňa 28.8.2017 o 14.00 hod.na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

Pritomni podía prezenčnej listiny založenej na MsÚ Lipt.Mikuláš — útvar hlavného architekta,
Ing. arch. Barényi a Ing. arch. Bartánus bali nepritomni rokovania po bod č.1.7.

Členov komisie a Ing. arch. Martina Lichardusa privital lng.arch. Pavel Bobák, CSc., predseda
komisie.

Rokovanie pokračovalo podIa programu:

1.1 Prerokovanie žiadosti majetkovo právneho oddelenia

2.! Uzemný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš - návrh

3.! Návrh rozpočtu na rok 2018

4.1 Rčzne

1. Ing. Renáta Todáková prezentovala žiadasti súvisiace s pozemkami vo vlastnictve mesta:

1.1.
Ing. Mari videk s manž. — žiadajú o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C
329/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4272 m2 (podľa GP, vlastník mesto Liptovský Mikuláš
v správe ZŠ s MŠ Okoličianska, LV č. 1303) na ul. Okoličianskej v k. ú. Okoličné (areál ZŠ s MŠ
Okoličianska), ako dlhodobí nájomcovia, ato za účelom jeho využitia výlučne na parkovú záhradu
kaštieľa, ktorého sú vlastníkom (LV č. 794).V súčasnosti je platná nájomná zmluva uzatvorená dňa
25.10.2006, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 709,02 eur/rok. Náklady na kosenie (4 x ročne
podľa cenníka VPS) predstavujú sumu 1.77715 eur/rok.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredai za predpokladu zachovania parku v zmysle platného územného plánu mesta
Littovský Mikuláš.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 pritomni členovia komisie /2 členovia bali nepritomni/

1.2.
Spoločnosť Slovfln s.r.o. BA — žiada mesto o kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina k pozemku
parc. č. KN-E 1029/1, orná pöda, celková výmera 266 m2, v kú. Liptovský Mikuláš, pričom mesto
je podielovým spoluvlastnikom v 1/3-me, čo predstavuje výmeru k podielu 88,66 m2. Spoločnosť
vlastni podiel 1/3-inu a SR-SPF vlastni podiel 1/3-inu. Spoločnosť uplatňuje predkupné právo k
pozemku a podiel 1/3-inu žiada za účelom majetkovoprávneho usporiadania. SR-SPF prevedie na
nich 1/3-inu, ak budú oni nadpolovičným vlastnikom pozemku.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredai.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 pritomní členovia komisie /2 členovia holi nepritomni/
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1.3.
Milar yý— žiada o odkúpenie, prípadne nájom časti pozemkov (cca 50-60 m2) v kú. Liptovský
Mikuláš, a to parc.č. KN-E 2764, KN-E 2763, KN-E 2751 a KN-E 6604/8 (LV Č. 7123).
o predmetné Časti pozemkov, ktoré susedia sjeho nehnuteľnosťami, sa dlhodobo (10 rokov) stará
a kosi ich.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča nájom pozemkov a výsadbu živého plota.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 prítomní Členovia komisie /2 Členovia boli neprítomni/

1.4.
Pavel mpa s manž.—_žiada o zriadenie vecného bremena na uloženie inž. sieti (voda, kanál,
elektrika)cez parcelu č. KN-C 2055/12 vo vlastníctve mesta (ul. Palugyayho) v kú. Palúdzka, za
účelom výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. KN-C 1779/2 vo výluČnom vlastníctve
žiadateľov (LV Č. 3319), ide o zelený pás. Cez pozemok parc. č. KNC 2055/12 je v prospech
Pompovcov v katastri zriadené vecné bremeno spočivajúce v prechode a prejazde na odporuČenie
komisie ÚRaV zo dňa 31.5.2017.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča zriadenie vecného bremena na uloženie inž. sletí (voda, kanál, elektrika).
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 pritomni členovia komisie /2 Členovia boli neprítomni/

1.5.
Rudolf kna — požiadal o odkúpenie Časti pozemku parc. č. KN-E 95/1 o výmere cca 167 m2
(KNC 147/4) v kú. Demánová. Na časti pozemku má postavený dom a chce si pozemok pod
domom a priľahlý pozemok majetkovoprávne vysporiadať. Podľa UPN LM sa pozemok nachádza
v urb. bloku „obytné územie“ s prevahou rodinných domov — stavebný pozemok.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiterstva v Liptovskom Mikuláši
odporúČa odpredaj po eXistuiúce oplotenie.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 pritomni členovia komisie /2 členovia boli nepritomní/

1.6.
Jrušák Martin — požiadal o odkúpenie Časti pozemku parc.č. KN-C 874/3 v kú. Demänová.

Pozemok sa nachádza za záhradou žiadatel‘a a t. Č. je oplotený a udržiavaný. Má v záujme ho
užívať ako záhradu. Podľa ÚPN LM sa jedná o stavebný pozemok urbanistického bloku „obytné
územie« s prevahou rodinných domov. Odbor ZP a dopravy súhlasi s predajom za podmienky, že
pozemok nebude zasahovaV do existujúcej spevnenej plochy + 2m od nej (GP vyhotoviť podľa
tejto požiadavky).
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča rešpektovať požiadavku odboru ŽP a dopravy MsU LM a po vyhotoveni geometrického
plánu, žiadosť vrátiť do komisíe UR a V na posúdenie.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 prítomní Členovia komisie /2 Členovia boli nepritomní/

1.7.
Spoločnosť VITALIS spol. s r.o. — požiadala o odkúpenie pozemkov parc.Č. KN-C 336/23 a 336/24
o výmere spolu 45 m2 v k.ú. Liptovský Mikuláš, za účelom vytvorenia jedného logického
hospodárskeho celku ako pril‘ahlej plochy k objektu súp. Č. 4519 vo vlastnictve žiadateľa. Navrhujú
kúpnu cenu 66 eur/m2. Jedná sa o stavebné pozemky „zmiešaného územia s prevahou obč.
vybavenosti.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredai.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 prítomní členovia komisie
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Madin ngroš — ponúka mestu pozemok parc. č. KN-C 63 o výmare 433
Ondrašová (pri cintoríne). Predmetný pozemok nie je určený na rozšírenie
smerom na západ), je stavebným pozemkom v ochrannom pásme cintorína.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v
neodporúča kúpu pozemku, nakoll<o pozemok ie pra mesto nevyužiteíný.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomní členovia komisie

1.10.
JUDr. Jana ková — žiadosV o odkúpenie pozemkov v kú. Benice. ato časť parc. č. KN-C 119
a KN-C 120 (KN-E 511) o výmere 13 ni2 vo vlastníctve mesta, zameraný GP Č. 46002600
007/2017 ako ‚dlel 2U o výmere 6 ni2 a .‚diel 6 O Výmare 7 m2 za účelom majetkovoprávneho
usporiadania pozemku, ktorý je toho Času opletený k stavbe ‚Rodinný dom (bez súp. Č.) vo
vlastníctve žiadateľky. Jedná Sa o stavebný pozemok, podľa platného územného plánu mesta
Liptovský Mikuláš, urbanistického bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaL
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomni členovia komisie

1.11.
Stavebné bytové družstvo Liotovský Mikuláš — žiada o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 3317/31
o výmere 291 m2 v k.ú. Liptovský Mikuláš (za Havlovci), za účelem majetkovoprávneho
usporiadania pozemku zastavaného stavbou.,, Sklad údržby súp. Č. 4380 postavenou na parcele
KN-C 3317/31 ve výlučnom vlastníctve žiadateľa. Ide o stavebný pozemok, podľa platného
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, urbanistického bloku ‚obytné územie s prevahou
bytových domovu. Parkovanie je potrebné zabezpečiV na vlastnom pozemku + pristup k stavbe,
z toho dávodu sa odporúča odkúpenie vyznačenej Časti pozemku, tj. cca 1 m okolo budovy.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúČa odpredai vyznačeného pozemku po estvuiúci chodník z iužnei strany.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomni členovia komisie
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1,8.
jjg iún Igor — žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 88/7 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1121 m2 vk. ú. Liptovská Ondrašová (LV Č. 4401) za účelem zabezpeČenia pristupu
kRO súp. Č. 763 a k susediacim pozemkom, ktorýchje výlučným vlastnikom (parc. č. KN-C 165/1,
166/1, 167) a podielovým spoluvlastníkem (parc. č. KN-E 137/2, 10136 a RD súp. Č. 57). Ide
o stavebný pozemek, na ktorom stojí drevená stavba. Pozemok parc. č. KN-C 88/7 nie je jediným
pristupom k pozemkom a stavbám ve vlastníctve, resp. spoluvlastnictve žiadatera (prístup je z ul.
Ondrašovskej).
Návrh riešenia: odpredať len ČasV pozemku a zvyšnú časť ponechaV pra MS, ktorá sa nachádza na
vedľajšom pozemku (MŠ má nedostatočnú plochu na hranie deti, ako aj na parkovanie pra
rodičov).
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúČa odpredai časti pozemku s tým, že časV pozemku pra potreby detského ihriska pre MŠ sa

edčlení a vyčlení sa 4m pás prístupu k odpredávanej časti pozemku p.č.KN C 83/7.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 prítomni Členovia komisie

1.9.
m2 v k. ú. Liptovská
cintorina (v UPN je

Liptovskem Mikuláši
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1.12.
Ing. Rudolf ina, ml. — žiadosť o odkúpenie pozemkov v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul.
Nešporovej, vzmysle pracovnej verzie GP Č. 47418613-16/2015 - parcely č. KN-C 5287/124
a parcely č. KN-C 6616/6, spolu o výmere 63 rn2, za účelem rozšírenia parkovacieho miesta vo
vnútri svojho pozemku, aby sa dala zatvárať vonkajšia brána pred domom do vnútra pozemku, nie
na cestu. GP je vypracovaný podIa podmienok stanovených komisiou ÚRaV zo dňa 27.8.2014
(vid prílohu Č. 12d)).
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši

odporúča odpredaj s tým, že pozemek nebude opletený.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomní členovia komisie

1.13.
Spoločnosť Eco-management s.r.o. Liptovský Mikuláš - požiadala o odkúpenie pozemkov v kú.
Palúdzka parc.Č. KN-C 1654/21, 1654/22, 1654/23, 1654/24, 1646/28 Z dóvodu zarovnania So
svojím vlastnictvom (LV Č. 4724) a o novovytvorené parcely č. KN-C 1646/35 a 1646/34 podľa GP
Č. 44026595-89/2017 z dóvodu vstupu na pozemok parc. č. KN-C 1646/13 ve vlastnictve
žiadateľa, pričom takto zameraný vstup využiva už niekoľko rokov /spolu výmere 454 m2/. Podľa
ÚPN L. Mikuláš sa jedná o „zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti‘, max. 4 NP,
max. zastavanosť 40% (stavebné pozemky).

Komisia úzernného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši berle
informáciu na vedomie. o tomto bode nerokuje, nakoľko bol predložený tesne pred rokovanim
komisie, čím nebol dodržaný rokovací poriadok.

1.17. Informácia o návrhu mesta odkúpiť komunikáciu pri ..Baťovei uličke“. v pripade že nedójde
k dohode, mesto komunikáciu vyvlastni.
Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Uptovskom Mikuláši bene
informáciu na vedomie.

2.
Ing. arch. Tatiana Bachtiková predložila pritomným návrh „Územný plán zóny Ploštín. Liptovský
Mikuláš‘, ktorý je zverejnený na www.mikulas.sk a k nahliadnutiu je na Citvare hlavného architekta,
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš. Verejné prerokovanie návrhu „Uzemný plán zóny Ploštin,
Liptovský Mikuláš‘ s dotknutými obcami, orgánmi verejnej správy, s vlastnikmi verejněho
dopravného a technického vybavenia riešeného územia a s dotknutými fyzickými a právnickými
osobami za účasti autora sa uskuteční dňa 5.septembra 2017 o 10.00 hod. a 16.30 hod. na
Mestskom úrade Liptovský Mikuláš v zasadacej miestnosti na prizemi č.54. Verejnosť je
oprávnená podať pripomienky do 15. septembra 2017.
Komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľswa v Liptovskorn Mikuláši bene
informáciu o prerokovaní materiálu na vedomie.

3.
Prítomni boli obeznámení s návrhem rozpočtu programu 1.3 na rok 2018.
Komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši súhlasi
s predloženým návrhem rozpočtu.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomni členovia komisie
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4.
4.1.
Výstavba „Bytového domu Ul.Hurbanova

Komisía územného rozvoja a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši odporúča:
1. preveriť zastavanosť padľa platného územného plánu mesta LM
2. doplniť dopravnú analýzu- parkoviská. pristupy I stanoviska odd. cestnei dapravy/
3. nožiadať stavebný úrad o stanovisko: aJ k zmene stavby bez územného rozhodnutia.
bI preukázať presvetlenie bytov v jestvujúcich bytových domoch na p.č.37013 a 373/3
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 pritomní členovia komisie

4.2.
Prítomní balí oboznámeni s návrhem uvoínenía fng,Tibora Ozúrika, člena poradného orgánu,
a eho nahraden[m Ing. arch. Martinem Lichardusom.
Komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši súhlasÍ
s predloženým návrhom.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 5 prítomni členovia komisie

ĺ

V Liptovskom Mikuláši dňa 28.8.2017. J

/
Overil: Ing.arch.Pavel Bobák, CSc. Zapisala. lng.arch. Tatiana B chtiková

predseda komisie tajamnička komisie
územného rozvaja a výstavby územného rozvoja a výstavby
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