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Stanovisko útvaru hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš:
Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, útvar hlavného architekta konštatuje, že 

predmetné územie severne od ul. Jahodovej, t.j. vyznačená časť územia v zmysle grafickej 
časti územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, sa 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 2 nadzemné podlažia 
a index zastavanej plochy je maximálne 30 %.

Prevládajúcim funkčným využitím vyššie uvedeného 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

Vážený pán
Jaroslav Pribula
Jahodová 1050/12 
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Vec: Petícia proti individuálnej bytovej výstavbe na parcele č. 1216/2 k.ú. Okoličné, nad 
ulicou Jahodová - odpoveď

Dňa 03.04.2019 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená petícia „Petícia proti 
individuálnej bytovej výstavbe na parcele č. 1216/2 k.ú. Okoličné, nad ulicou Jahodová".

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 
v súčasnej dobe neopodstatnená.
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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/...

Prevádzkovatelia objektov sú povinní zaistiť potrebné plochy statickej dopravy 
pre prevádzku zariadení, vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110, na vlastných pozemkoch.

V územnom pláne mesta Liptovský Mikuláš vo výkrese „ochrany prírody a tvorby 
krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability" sú zakreslené evidované 
líniové zosuvy, zasahujúce do predmetného územia a výstavba v tomto území je preto 
podmienená vykonaním inžiniersko-geologického posúdenia. V zásadách využitia územia sa 
ustanovuje usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení, 
zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy. Zosuvné územia sú 
vymedzené ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu.

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk. 
Pred návrhom výstavby v predmetnom území je nevyhnutné zabezpečiť inžiniersko- 
geologický prieskum s posúdením možností a stanovením podmienok pre zakladanie stavieb 
v území. V prípade, že inžiniersko-geologický posudok vylúči výstavbu, výstavba nemusí byť 
povolená.

Z uvedeného dôvodu je požiadavka „vyňatia predmetnej lokality z navrhovaného 
územia ako obytného územia" t.č. neopodstatnená. Územný plán je strategickým 
dokumentom a výmaz už schválených plôch "urbanistických blokov" územného rozvoja mesta 
bez súhlasu vlastníka by mohol byť spojený s možnou náhradou škody, nakoľko „výmazom" 
by došlo k znemožneniu funkčného využitia územia ako stavebného pozemku.

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš bol obstarávaný v rokoch 2009 - 2010 a 
v súlade splatnými právnymi predpismi bol zverejnený, verejne prerokovaný 
a pripomienkovaný.

Verejnosť bola oprávnená podať pripomienky v rámci pripomienkového konania 
podľa § 20 - 22 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov k zadaniu, 
konceptu a k návrhu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš.

V rámci pripomienkového konania k pôvodnému návrhu územného plánu mesta 
Liptovský Mikuláš sa ako dotknutý orgán verejnej správy vyjadrilo aj 
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, Odbor štátnej geologickej správy, Bratislava a vo svojom stanovisku uviedlo, že 
podľa § 23 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení
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neskorších predpisov je ministerstvo dotknutým orgánom v územnom konaní. Evidované 
zosuvy boli zapracované v územnom pláne mesta Liptovský Mikuláš.

V § 30 odst.l a 4 stavebného zákona sa uvádza:
(1) Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, 

sústavne sleduje, či sa nezmenili územno - technické, hospodárske a sociálne predpoklady, 
na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene 
predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného 
plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

(4) Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, 
preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či 
netreba obstarať nový územný plán.

Pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje 
podľa ustanovení § 22 až 28 stavebného zákona. Zmeny a doplnky územnoplánovacej 
dokumentácie musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi vypracované, zverejnené, 
verejne prerokované, pripomienkované a preskúmané.

Pri aktualizácii územného plánu mesta je dotknutým orgánom aj Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. 
Štúra č.l, Bratislava. Ich stanovisko v rámci poslednej aktualizácie územnoplánovacej 
dokumentácie mesta k návrhu zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Liptovský 
Mikuláš bolo plne akceptované.

Na základe uvedeného považujeme za nevyhnutné v predmetnom území zabezpečiť 
inžiniersko-geologický posudok, vypracovaný oprávnenou osobou, ktorý určí vhodnosť resp. 
nevhodnosť využitia predmetného územia pre stavebné účely. Pred návrhom výstavby 
v tomto území budeme požadovať od investora stavby aj preukázanie stability predmetného 
územia.

Na základe záverov tohto inžiniersko - geologického posudku budeme postupovať 
v zmysle platných právnych predpisov.

Stanovisko odboru Územného rozhodovania a stavebného poriadku:
Dňa 08.04.2019 bola stavebnému úradu doručená „Petícia proti bytovej výstavbe na 

parcele č. KN C 1216/2 k.ú. Okoličné - nad ulicou Jahodová".

Mesto Liptovský Mikuláš zastúpené Spoločným obecným úradom územného 
rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a § 5 ods.l písmeno c) zákona č. 608/2003 o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, dáva k petícii nasledovné stanovisko:

Jednou zo základných podmienok pre vydanie územného rozhodnutia je súlad 
plánovanej stavby s územným plánom mesta a jeho regulatívami. Ďalšou z podmienok pre 
vydanie územného rozhodnutia je predloženie projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, ktorá zohľadňuje podmienky umiestňovania stavieb v danej lokalite a obsahuje 
všetky zákonom stanovené náležitosti projektu pre územné rozhodnutie. Podkladom pre 
vydanie územného rozhodnutia sú aj vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov k projektu 
pre územné rozhodnutie, ako je aj preukázanie stability predmetného územia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky vydalo odporúčané postupy na zabezpečenie činnosti obce pri 
ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti so vznikom svahových deformácií v 
súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov a v súlade s geologickým zákonom. Tieto odporúčané postupy obsahujú 
podrobnosti, základné činnosti a kompetencie obce, nevyhnutný rozsah opatrení na 
zabezpečenie záchranných prác a spôsob organizácie informačného toku pri ohrození alebo
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Výsledok vybavenia petície bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 
Liptovský Mikuláš.

Ing.JáYi Bldhác, PhD.
primátor mesta

vzniku mimoriadnej udalosti v dôsledku aktivácie svahových deformácií, a tiež pri svahových 
deformáciách, ktoré nemajú povahu mimoriadnej udalosti.

Na základe výsledkov mapovania a registrácie svahových deformácií stavebný úrad 
prihliada a dodržiava odporúčania odborníkov pri realizácií investičných zámerov, pri 
procesoch územnoplánovacieho rozhodovania (v územiach s plánovanou výstavbou 
minimalizovanie, resp. vylúčenie kolízie stavieb so zosuvmi).

Aj k žiadosti o stavebné povolenia stavieb umiestnených v území podľa tohto 
územného rozhodnutia stavebníci predložia stavebnému úradu doklady vypracované 
oprávnenými osobami, ktorými preukážu vhodnosť stavebných pozemkov uskutočniť na nich 
stavbu z hľadiska ich únosnosti a stability ich podložia.

Tunajší stavebný úrad doposiaľ neeviduje návrh na vydanie územného rozhodnutia 
v tejto lokalite.

Dňa 15. mája 2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši verejné 
prerokovanie vyššie uvedenej petície spojené s diskusiou, kde bolo dohodnuté, že pri 
najbližšej aktualizácii územného plánu mesta Liptovský Mikuláš budú doplnené konkrétne 
požiadavky a podmienkou výstavby v tejto lokalite by bolo:

- vykonanie inžiniersko-geologického prieskumu a dokladovanie aktuálneho 
inžiniersko-geologického posudku so zameraním na stabilitné pomery hodnoteného 
územia a s posúdením možností a stanovením podmienok pre zakladanie stavieb v 
území,
- doloženie stanoviska ŠGÚDŠ Bratislava k stanoveným podmienkam pre zakladanie 
stavieb v území,
- vypracovanie architektonicko-urbanistickej štúdie na predmetné územie 
s rešpektovaním záverov inžiniersko-geologického posudku a jej odsúhlasenie 
mestom,
- vypracovanie projektu riešenia odvedenia zrážkových vôd pre predmetné územie,
- výstavba podzemných podlaží je zakázaná.
Prítomní sa zhodli na tomto riešení.
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