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Vec: Petícia proti výstavbe bytového domu LAVENDER v k.ú. Liptovská Ondrašová - odpoveď

Dňa 14.05.2018 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená petícia „Petícia proti výstavbe 
bytového domu LAVENDER v k.ú. Liptovská Ondrašová". Petíciu podali občania, dotknutí 
plánovanou výstavbou bytového domu LAVENDER na pozemku pare. č. KN-C 686 v k.ú. 
Liptovská Ondrašová. Dotknutí občania odmietajú túto výstavbu, ktorá podľa nich plánuje 
negatívne ohroziť životné podmienky v ich bytovom dome a susedných domoch.

Uvedená petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov a nevyhovuje sa jej v plnom rozsahu, nakoľko je 
neopodstatnená.

Odôvodnenie výsledku prešetrenia petície:

Podľa vyjadrenia Útvaru hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 
12.06.2018 sa stavba "Bytový dom LAVENDER" na pozemku p.č. KN C 686 k.ú. Liptovská 
Ondrašová nachádza podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol 
schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 
16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta 
Liptovský Mikuláš Č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien 
a doplnkov v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov 
Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 3 nadzemné podlažia a index zastavanej
plochy je maximálne 30 %. Do pozemku zasahuje ochranné pásmo lesa.
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Maximálna výška zástavby je vyjadrená maximálnym počtom nadzemných podlaží. 
Maximálnu výšku zástavby je možné prekročiť o jedno ustupujúce podlažie, o výšku šikmej 
strechy s maximálne jedným využiteľným podkrovným podlažím. Ustupujúce podlažie je 
posledné podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50 % zastavanej plochy
predchádzajúceho (predposledného) podlažia.

Prevládajúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce typický obraz prostredia 
charakteristický nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom 
neverejnej zelene súkromných záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy 
pozemku 20 %. Najmä: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zar. OV, zariadenia 
občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, 
školstva, zdravotníctva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie,...

Prípustné je funkčné využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia, 
zvyšujúce jeho polyfunkčnosť s cieľom uspokojiť potreby bývajúcich, s dôrazom na 
minimalizáciu negatívnych vplyvov na obytné prostredie. Najmä: bytové domy - hmotovo- 
priestorovým riešením vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia prechodného 
ubytovania, zariadenia OV nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, 
zariadenia výrobných služieb /dielne, opravovne,.../ a drobnej výroby nerušiace svojou 
prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre 
obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej 
dopravy, plochy upravenej zelene,...

Neprípustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 
alebo vplyvmi na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmä: 
zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, 
veľkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupné centrá, zariadenia OV 
celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a 
regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej 
infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne 
druhotných surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), 
zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie 
/fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus/, zariadenia nadradených systémov 
energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/...

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.
Projektová dokumentácia stavby “Bytový dom LAVENDER" k.ú. Liptovská Ondrašová 

bola doplnená dňa 9.4.2018 alternatívou č. 2 a nájomnou zmluvou na časť pozemku p.č. KN 
C 687/2 Liptovská Ondrašová. Uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš 
č.32/2018 zo dňa 12.4.2018 bol spol. LAVENDER JASNÁ s.r.o., Bratislava schválený odpredaj 
pozemku p.č. KN C 687/4 k.ú. Liptovská Ondrašová za účelom dodržania indexu zastavanej 
plochy 30% podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v súvislosti s 
plánovanou výstavbou bytového domu na susednom pozemku p.č.KN C 686 k.ú. Liptovská 
Ondrašová, ktorý bude súčasťou posudzovaného celku pre zastavanosť územia. Potrebný 
počet parkovacích stání podľa platných STN bude zabezpečený na vlastnom pozemku. 
Navrhovaná stavba bude mať 1 podzemné podlažie, 3 nadzemné podlažia a jedno 
ustupujúce podlažie, ktorého zastavaná plocha je menšia ako 50 % zastavanej plochy 
predchádzajúceho (predposledného) podlažia, zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej 
energie bude mať celkový inštalovaný výkon do 100 kW vrátane.

Pracovné rokovanie v súvislosti s predmetnou petíciou „Proti výstavbe bytového domu 
LAVENDER v danom rozsahu vzhľadom na okolitú zástavbu" na pozemku p.č. KN C 686 v k.ú. 
Liptovská Ondrašová, za účasti primátora mesta, Ing Jána Blcháča, PhD., zástupcov mesta, 
občanov, projektanta a zástupcu investora sa uskutočnilo dňa 29.5.2018 na Mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši. Na pracovnom rokovaní investor informoval, že plánoval vybudovať
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11-15 bytov a je schopný stav bytov znížiť - upustiť od posledného ustupujúceho podlažia. 
Zníženie o dve nadzemné podlažia je pre investora ekonomicky nerentabilné, preto 
s takýmto predloženým návrhom nesúhlasil.

Projektant predložil výpočet na preukázanie podzemného podlažia podľa STN 73 4301 
- Zl, Budovy na bývanie Zmena 1 z januára 2008, ktorou sa STN 73 4301 z júna 2005 mení: 
podľa čl. 4.1.6. sa „za podzemné podlažie považuje každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy 
v priemere nižšie ako 800 mm pod úrovňou upraveného priľahlého terénu...."

Ing. arch. Stanislav Barényi, zodpovedný projektant stavby, predložil výpočtom určenie 
podzemného podlažia v súlade s STN 73 4301 - Zl, Budovy na bývanie Zmena 1 čl.4.1.6.

Spracovateľ svetlotechnického posudku, Ing. arch. Róbert Toman, potvrdil správnosť 
výpočtu insolácie podľa STN.

Ing. Jaňáková Daniela, osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, 
prerokovala s ostatnými občanmi navrhované zníženie bytového domu o posledné 
ustupujúce podlažie, občania navrhujú zámenu pozemkov.

Stavba nesmie negatívne ovplyvňovať susedné parcely viac, než stanovujú hygienické
normy, čo je potrebné preukázať v procese územného konania, stanoviskom Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši a stanoviskami dotknutých orgánov 
vyjadrujúcich sa podľa osobitných predpisov t.j. musí sa preukázať, že navrhovaná stavba 
svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie neprimerane 
neznižuje kvalitu okolitého obytného prostredia.

Na základe vyššie uvedených skutočností Útvar hlavného architekta mesta vo svojom 
vyjadrení konštatuje, že doposiaľ nebol preukázaný rozpor s platným územným plánom 
mesta Liptovský Mikuláš.

Odbor Životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, podľa 
vyjadrenia zo dňa 29.05.2018 konštatuje, že investor stavby v rámci územného konania 
predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú v súlade splatnými predpismi a normami 
a predložil aj projekt návrhu statickej dopravy pre navrhovaný bytový dom.

Keďže predložené podklady spĺňali podmienky dané zákonom a technickými normami, 
Odborom životného prostredia a dopravy ako cestným správnym orgánom, bolo v rámci 
svojej pôsobnosti vydané súhlasné stanovisko pre územné konanie stavby.

Samozrejme, stavba bytového domu tak, ako každá stavba, bude mať určitý dopad na 
životné prostredie v lokalite, avšak do úvahy treba brať funkčné využitie pozemku v zmysle 
územného plánu mesta, ktoré navrhovanú stavbu realizovať umožňuje, a ktoré bolo možné 
rozporovať zo strany obyvateľov v štádiu schvaľovania územného plánu. Taktiež je nutné 
brať do úvahy vlastníctvo predmetného pozemku, ktoré je súkromné a nie verejné.

V súvislosti s pracovným rokovaním k predmetnej petícii, ktoré sa uskutočnilo dňa
29.05.2018 bolo na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov dňa 03.06.2018 
prerokované navrhované zníženie bytov LAVENDER o posledné ustupujúce podlažie. Dňa
06.06.2018 sa uskutočnilo osobné rokovanie projektového manažéra s vlastníkmi bytov 
a ostatných susedných nehnuteľností. Na tomto stretnutí bolo zo strany investora navrhnuté 
alternatívne riešenie, ktoré by bolo kompromisom. Jednalo by sa namiesto výstavby 
bytového domu o výstavbu radových domov, s koeficientom zastavanosti v zmysle platného 
územného plánu, ale s maximálnou výškou zástavby dve podlažia. Dňa 08.06.2018 bolo zo 
strany predkladateľov predmetnej petície doručené investorovi projektu LAVENDER 
stanovisko, že po zvažovaní všetkých možných alternatív, nesúhlasia ani s výstavbou 
zníženého bytového domu a ani s navrhovaným alternatívnym riešením, teda výstavby
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radových domov a trvajú na požiadavke využiť možnosť zámeny pozemkov, ktorá bola 
predložená na pracovnom stretnutí dňa 29.05.2018.

V súvislosti s požiadavkou občanov, ktorá sa týka zámeny pozemkov, bude mesto 
Liptovský Mikuláš rokovať s investorom stavby a hľadať riešenie, ktoré bude vhodné ako 
pre obyvateľov dotknutej lokality, tak aj pre mesto Liptovský Mikuláš.

Výsledok vybavenia petície bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 
Liptovský Mikuláš.
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