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Zápisnica

z rokovania komisie ůzemného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Uptovskom
Mikuláši, konaného díla 31 .5.2017 o 14.00 hod.na Mestskom úrada v Liptovskom Mikuláši

Pritomní podľa prezenčnej listiny založenej na MsÚ Lipt.Mikuláš — útvar hlavného architekta,
neprítomný Mgr. Kultán /ospravedlnený/. Clenov komisie privítal lng.arch. Pavel Bobák, CSc,
predseda komisie.
Pritomni členovia komisie odsúhlasili program rokovania komisie.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča rokovať podľa programu.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie Ii člen bol nepritomný/

Rokovanie pokračovalo podľa programu:
1. Prerokovanie žiadosti majetkovo právneho oddeienia
2. »Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš - zmeny a dopinky č. 5“,

vyhodnotenie pripomienkového konania a návrh všeobecne závázného nariadenia
3. HBV Palúdzka - projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
4. Rózne

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

1.1.
Vincent ský — žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 896 v kú. Okoličné

(ul. Vitálišovská), za účelom majetkovoprávneho usporiadania, nakoľko predmetná časť pozemku
je t. Č. oplotená k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa, od kolaudácie domu v r. 1993.
Pozemok je súčasťou záhrady a má nepravidelný tvar.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

1.2.
Ministerstvo obrany SR — ponúka mestu bezodplatne prebytoČný majetok štátu — líniová stavba:
železničná vlečkau spolu s pozemkami v k.ú. Liptovská Ondrašová (LV Č. 4721 a 5429), pričom
čast stavby zasahuje aj do pozemku parc. č. KN-C 6672/12 v k.ú. Liptovský Mikuláš (LV Č. 5885)
vo vlastnictve Zelezničnej spoločnosti Cargo Slovakia, as., na ktorý je uzatvorená Nájomná
zmluva za nájomné. vo výške 6 eurím2/rok (tj. 4 314- eur). Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy
skonči prevodom vlastnictva železničnej vlečky na iný právny subjekt. V prípade nadobudnutia
vlastnictva k tejto stavbe bude musieť mesto riešiť právny vzťah k tomuto pozemku, resp. Časť
stavby odstrániť, aby mesto nemalo výdavky spojené s nájmom pozemku. Návrh: Lepšie by bob
časť stavby „vlečky“ odstrániť z pozemku Carga po jej nadobudnutí, a nájom neuzatvárať. Ešte
pred schvaľovaním tohto prevodu v MsZ preveriť u Carga toto ňešenie.
Uzněseníe: komisia územného rozvoia a výstavby mestskéňo zastupiteľswa v Liptovskom Mikuláši
odporúča bezodplatný prevod
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomní Členovia komisie /1 člen bol nepritomnýÍ
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I 2.

aomír HE ir — žiada o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2494/34 o výmere 18 m2 pod
prefabrikovanou garážou (bez súpisného čísla) na ul. Kollárovej v k. ú. Lipt. Mikuláš. Vlastnikom
garáže je spoločnosť AGRO-RAdO s.r.o., s ktorou má p. Hatiar s uzatvorenú zmtuvu o budúcej
kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude prevod predmetnej garáže, bez pozemku. Na pozemok
parc. č. KN-C 2494/34 je uzatvorená nájomná zmluva Č. 1073/2014/Práv. medzi mestom
(prenajímatel‘) a AGRO-RAdO (nájomca), na dobu určitú 5 rokov ato do 31.10.2019 stým, že
nájomca nesmie požiadaf stavebný úrad o kolaudáciu garáže a nezapíše ju do katastra na list
vlastnictva — v prípade porušenia je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 5.000 eur (či. Vl. bodu 4
zmluvy Č. 304/2013/Práv.). Predmetnú garáž uživa vlastník (AGRO-RAdO) už viac ako 30 rokov
So súhlasom a vedomím bývalého MsNV Lipt. Mikuláš. Stavba bola postavená v 70. rokoch, nejde
o novostavbu.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
neodporúča predai pozemku. stavba je v rozpore s platným územným plánom mesta LM
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 2 pritomni členovia komisie vrátane predsedu komisie,
1 člen sa zdržal hlasovania,1 Člen bol proti, /1 člen bol nepritomný/

1.4.
p. Ret apko a p. TafT 3pko — žiadajú ako vlastníci pozemkov parc. Č. KN-C 8/1, KN-C
8/2, KN-C 8/3 a KN-C 2847/6 vrátane dvoch stavieb „rodinný dam“ v k.ú. Bodice o odkúpenie
pozemku parc.Č. KN-C 2847/7 o výmere 87 rn2, podľa GP (KN-E 2504/7), za účelom vyriešenia
vstupu, nakoľko pozemok dlhodobo užívajú ako prístupovú a vstupnú komunikáciu
k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a za účelom úpravy okolia. Zároveň žiadajú o odkúpenie
pozemku parc.č. KN-C 2/4 o výmere cca 40 rn2, ktorý sa nachádza medzi kostolom a ich
pozemkami, z dóvodu rekonštrukcie nevyhovujúceho oplotenia a opravy oporného múru. Manželia
Strapkovci žiadali o odkúpenie pozemku parc.Č. KN-C 2847/7 (vtedy pozemok parc.Č . KN-C
2847/5) o výmere 70 m2 už v roku 2009, ale z dóvodu, že kúpna cena bota vysoká (1000 Skim2)
odkúpili ten časť uvedeného pozemku, t.j. pozernok parc.Č. KN-C 2847/6 o výmere 55 m2 za
kúpnu cenu 55 000 Sk.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúČa odpredai
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

1.5.
PRO INVEST, s.r.o. — na základe plnej moci od ŽSR žiada uzatvorenie „Zrnluvy o uzavreti budúcej
zmluvy o zriadeni vecného bremena“ cez pozemky vo vlastnictve mesta v k. ú. Liptovský Mikuláš,
a to parc. č. KN-C 3331/8 a KN-C 7333/1 v rámci akcie:,, Modernizácia železničnej trate Žilina —

Košice, úsek trate L. Mikuláš — Poprad — Tatry (mimo)“. Jedná sa o budúce vecné bremeno na
priznanie práva uloženia vedenia: optického kábla OK T-Com (SO 411-36-01), oznamovacieho
kábla DK T-Com (SO 411-36-02), optického kábla OK SLOVANET (SO 411-36-08),
oznamovacieho kábla OK a DK NDS (SO 411-36-04), oznamovacieho kábla ENERGOTEL (SO
411-36-06) a práva prechodu v rozsahu vyznačenom jednotlivými dielmi v zmysle GP Č. 02/12 —

24/2014 za odplatu.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúČa uzatvoreníe zmluvv o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomni Členovia komisie /1 člen bol nepritomný/
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1.6.
Spoločnosť IPATEX, s.r.o. Liptovský Mikuláš - požiadala o odkúpenie pozemkov v k.ú. Liptovský
Mikuláš ato pozernok par.č. KN-C 8400 výmere 678 rn2 záhrady a časti pozemkov 854/1, 854/34

(celý) a 854/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 220 rn2, za účelom výstavby chránenej
dielne. Kúpnu sumu spoločnosV navrhla 10 eur/m2.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteFstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredai
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 pritomni členovia komisie, 1 člen sa zdržal
hiasovania, /1 člen bol nepritomný/

1.7.
SSE-D, a.s. (zast. EUB, sto.) Žilina — žiadosť o uzatvorenie zrnluvy o budúcej zmluve o zriadeni
vecného bremena práva uloženia podzemného VN kábla cez pozemok parc. č. KN-C 750/1 (KN-E
2767)- pretlakom popod cestu, v kú. Okoličné, v rámci stavby p9341 — Lipt. Mikuláš — Okoličné —

Zah. TS areál montáža“, realizovanej na parcele č. KN-C 752/2.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

1.8.
Pavel P rnanž.— žiada o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 2055/1 (KN-E 2400/1)
o výmere cca 27 rn2 (ul. Palugyayho) v k.ú. Palúdzka, za účelom pristupu k budúcej výstavbe
rodinného domu na pozemku parc. č. KN-C 1779/2 vo výlučnom vlastníctve žiadateľov (LV Č.
3319), ideo zelený pás.
Uznesenie: komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľswa v Liptovskom Mikuláši
neodporúča odpredai. odporúča zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v celom
rozsahu pozemku
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

1.9.
ST.NICOLAUS — žiada mesto o riešenie v danej veci: na základe zámennej zmluvy rnedzi mestom
a spoločnosťou ST. NICOLAUS v r. 2006, mesto ziskalo do majetku pozemky parc. č. KNC
5498/84 (pri BD na ul. 1. rnája) a KNC 155/2, KNC 155/10 (Baťova ulička) — spolu o výmere 1 931
m2 a spoločnosť ST. NICOLAUS nadobudla pozemky parc. č. KNC 1715/8, 9, 12, 13 (ul.
Zápotockého a Kuzmányho) — spolu o výmere 1607 m2. Podľa vyjadrenia spoločnosti bývalá
pracovníčka MsÚ spoločnosť ubezpečila, že všetky inžinierske siete prechádzajú krajom cesty,
a nie cez pozemky parc. č. KNC 1715/9, 12, 13, ktoré boli predmetorn zámeny. V súčasnosti už
bob preložené nové plynovodné potrubie a tento plynovod zasahuje viac ako do jednej tretiny
pozemkov 1715/9/13. Spoločnosť navrhuje, aby plynovodným potrubím znehodnotených časti
pozemkov 1715/9, 13 mesto zamenilo za pozemok KN-E 11579/2 o výmere 438 rn2, který sa
nachádza na ul. Podtatranského (podľa GP).
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
neodporúča zámenu, ponúknutý pozemok je pre mesto stavebne nevyužiteľný
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia kornisie /1 člen bol nepritomný/

1.10.
WEGA LH s.r.o. — žtada o uzatvorenie zmlu‘íy o budúcej zmluve o zriadehí vecného bremena
práva uloženia vodovodnej pripojky cez časť pozemku parc. č. KN-C 1246/1 (KN-E 2784/501, LV
č. 2041) a parc. č. KN-C 1247/2 (KN-E 2793/501, LV Č. 2041) v k. ú. Okoličné (ul. Stošická),
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v rámci stavby: Vodovodná pripojka pre výrobný areál‘1 pričom výrobný areál bude realizovaný na
parcele č. KNC 285/5 (KNE 285/1) v k.ú. Beňadiková.
Uznesenie: komisia územného rozvoje a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča uzatvorenie zmluvy o budúcei zmluve o zriadeni vecného bremena
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomni členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

1.11.
Lynnfield, s.r.o. Liptovský Mikuláš — žiada o predaj resp. nájom časti pozemku KN-C 655/1 (LV Č.
7868, vlastník mesto - v správe VPS), za účelom vjazdu na svoje susedné pozemky (LV Č. 5762).
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúČa zrjadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu podľa varianty B
Hlasovanie - za znenie uznesenja hlasovali 4 prítomní Členovia komisie /1 Člen bol nepritomný/

1.12.
p. Ivar — žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Liptovský Mikuláš (lokalita Vrbica), a to
parc.Č. KN-C 2030/1 o výmere 57 rn2, parc. Č. KN-C 2032 o výmere 58 m2 a parc.č. KN-C 2033
o výmere BO m /výmera spolu 195 m2/ za účelom výstavby rodinného domu.
Uznesenie: komisia ůzemného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúČa odpredaj
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

1.13.
j. Ján Čiak — žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Okoličné, ato parc.č. KN-C 124513

o výmere 18 rn2, parc.č. KN-C 1259/7 o výmere 4 m0 (KN-E 2793/501) a parc.č. KN-C 1259/8
o výmere 24 m2 (KN-E 364/501) /výmera spolu 46 m21, za účelom rozšírenia prístupu na pozemok
parc.č. KN-C 288/6 v kú. Beňadiková na ktorom plánuje realizovať investičnú výstavbu.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteístva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredaj
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomni členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

1.14.
Ing. Božena ková- žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 88/400 v k. Ú.
Liptovská Ondrašová, ul. Roľnicka, za úČelom rekonštrukcie rodinného domu a rozšírenia priľahlej
plochy, na ktorej sa nachádza rozvodová skriňa (elektriny) v jej vlastníctve a vysadené stromy. IS:
na predmetnom pozemku sa nachádza potrubie verejného vodovodu, podzemné VN a NN
vedenie.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča odpredai od rohu oplotenia pozemku parc. č. 124 pozdlž oplotenia v širke po rozvodnú
elektrickú skriňu s rešpektovanim stanoviska odboru ŽP a dopravy
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

1.15.
Východný dištrikt Evanjeuckej cirkvi a. v. na Slovensku- žiadosť o odkúpenie pozemku v areáli
bývalých Považských kasární, a to parc. č. KN-C 358/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere
412 rn2, za účelom využivania ako parkovacej plochy pre pedagógov, za symbolickú cenu. LíHA:
súhlasí s odpredajom, jedná sa o stavebný pozemok. Možná eXistencia inžinierskych sjetí
(preveriť), zabezpečiť stanovisko oddelenia dopravy.
Úznesenje: komisia územného rozvoja a výstavby mestškého zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
neodporÚča odpredaj. podľa úzernného plánu mesta je to stavebný pozemok
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní Členovia komisie /1 člen bol nepritomný/
1.16.

Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565111-12, fax: +421 445621396,
e-mail: imikulasmjkuias.sk, ičo: 00315524, Dič: 2021031111



5

TATRA DEVELOPMENT, s.r.o. — žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni
vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sjeti, cez pozemok parc. č. KN-C
877/1 (KN-E 21511)v k. Ú. Demänová, lokalita Stredné pole, ato:

a) vodovod SO 02
b) splašková kanalizácia SO 03
c) elektrické rozvody VN SO 05
d) elektrické rozvody NN SO 07
e) vodovod — prepojenie SO 10
f) vodovod — plnenie vodojemu SO 11

v rámci výstavby: „Technická vybavenosť na parcele č. KNC 540/9 LM - Demänová“. Spoločnosť
uvádza, že LVS nevie zjestvujúceho vodovodu zabezpečiť dostatok vody pre rozvoj Demänovej,
a preto sa spoločnosť rozhodla vybudovať na pozemkoch v ich vlastníctve „vodojem“, a tým
vylepšiť zásobovanie vodou v cele] Demánovej a pripraviť podmienky pre ďalší rozvoj. S výstavbou
vodojemu súvisi uloženia ing. sjetí cez pozemok vo vlastníctve mesta.
Uznesenie: kom isia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča uzatvorenje zmluvy o budúcei zmluve o zriadení vecného bremena
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomní členovia komisie /1 člen bol neprítomný/

1.17.
Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 854/1 o výmere 19 m2, v kú. Liptovský Mikuláš, lokalita
Stodolovcov, na výstavbu garáže - na základe OVS.
Stanoviská od spoločností:

a) stanovisko spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v ktorom sa uvádza, že na predmetnom
pozemku dójde do styku so sietami elektron ických komunikácií (d‘alej len SEK) a je potrebné
rešpektovať všeobecné podmienky ochrany SEK, t. j.: v prípade, že zámer stavebníka je v
kolizü so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sjetí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak
Telekom, as. povinný zabezpečiť:
• ochranu alebo preloženie sjetí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom, as., vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby
premiestnenia telekomunikačného vedenia a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v
pripade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
b) stanovisko spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., v ktorom sa uvádza,
že na predmetnom pozemku, resp. v jeho blízkosti sa nachádzajú podzemné VN vedenia,
podzemné NN vedenia a skrine. V pripade výstavby garáže spoločnosť požaduje dodržať
ochranné pásmo energetických zariadení, resp. riešiť preložku v zmysle Zákona č. 251/2012
Z.z. 38 „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia.“
c) v stanovisku spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. sa uvádza, že v blízkosti predmetného
pozemku sa nachádza STL pripojovaci plynovod a je potrebné dodržať bezpečnostné pásmo
plynárenského zariadenia.

Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odgorúča odpredaj formou obchodnel verejnei súfaže
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie II člen bol neprítomný/

1.18.

ŽiadosV 00CR REGION LIPTOVa nájom pozemkov p.č. KN E 665J3, 5586, 7243/13,16 v Iokalite
Háj - Nicovó za účelom umiestnenia 5 ks informačných tabúľ v rámci projektu kultúrno-prírodná,
oddychová zóna Háj - Nicovó.
Uznesenie: komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
odporúča nájom
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 prítomni členovia kom isie /1 člen bol nepritomný/
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2.
Ing. arch. Tatiana Bachtíková predložila doplnený návrh »Územný plán mesta Liptovský Mikuláš -

zmeny a dopinky Č. 5“ v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania a návrh všeobecne
záväzného nariadenia
Uznesenie:
komisia územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši berle
doplnený návrh Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - zmeny a dopInky č. 5“ v zmysle
vyhodnotenia pripomienkového konania a návrh všeobecne záväzného nariadenia
na vedomie a odporúča ho predložiť na schválenie MsZ LM
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 4 pritomní členovia komisie /1 člen bol nepritomný/

3.
Ing. Miloš Bernik informoval o potrebe úpravy projektovej dokumentácie pre vydanie územného
rozhodnutia na komunikácie a inžinierske slete Dostavba obytného súboru Palúdzka - Liptovský
Mikuláš“, spracovaného Ing. arch. Šutvajom, Dolný Kubín v súvislosti s urbanisticko -

architektonickou štúdiou Nová Palúdzka - obytný súbor investora SUKUPCAK s.r.o., Zilina.
Uskutočnilo sa pracovně rokovanie a ďalšie bude dňa 6.6.2017.
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestskáho zastupiteístva v Liptovskom Mikuláši bene
informáciu na vedcmie

4.

4.1.
Marián .M - žiadosf o doplnok územněho plánu mesta v k.ú. Okoiičné
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši bene
žiadosť na vedomie. odporúča ju držať v evidencii a posúdiť pil ďalšej aktualizácii UPN LM
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 pritomní členovia komisie I 2 členovia bol nepritomni
- Ing. arch. Bartánus sa ospravedlnil z neúčasti na ďalšom rokovaní komisie/

4.2.
LIPTARCH. spol. s r.o. LM - žiadosť o zmeny a dopinky úzernného plánu CMZ Západ LM
Uznesenie:
komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča
obstaranie zmien a doplnkov územného plánu CMZ Západ LM na náklady žiadateľa stým, že
potrebný počet parkovacích stání podľa platných STN bude riešený výstavbou nových parkovacích
stání na vlastnom pozemku a nie na existuiúcich parkoviskách.
Hlasovanie - za znenie uznesenia hlasovali 3 prítomní členovia komisie 12 členovia bol nepnitomníl

V Liptovskom Mikuláši dňa 31.5.2017.

J AA

J
IVQ

Overil: lng.archPv Bobák, CSc. - Zapisala. lng.arch. Tatiana ‘achtiková
predseda komisie tajomnička komísie
územného rozvoja a výstavby územného rozvoja a výstavby
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