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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 

NAVRH NA UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 02.06.2022 číslo ........ /2022 

K bodu: Petícia vyjadrujúca nesúhlas s umiestnením stavby "Obchodného centra 

Liptovský Mikuláš - Obslužná" pred futbalovým štadiónom na pozemku 

parc. Č. KN-C 773/231 v katastrálnom území Okoličné 

Mestské zastupitel'stvo 

I. konštatuje, že 

1. Dňa 16. 03. 2022 bola do podatel'ne Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši doručená Petícia, ktorej 

predmetom je vyjadrenie nesúhlasu s umiestnením stavby "Obchodného centra Liptovský Mikuláš -

Obslužná" pred futbalovým štadiónom, umiestnená na pozemku parc. Č . KN-C 773/231 v katastrálnom 

území Okoličné , ktorá bola určená Mestskému zastupitel'stvu Liptovský Mikuláš (ďalej len "petícia"). 

2. Petícia bola zaevidovaná v centrálnej evidencii petícií vedenej na Útvare hlavného kontrolóra pod 

číslom 1/2022. 

3. Dňa 28. 03. 2022 boli odstránené nedostatky petície osobou určenou na zastupovanie v styku 

s orgánom verejnej moci Ing . Milanom Mikušiakom, nakol'ko doručená petícia nemala náležitosti v zmysle 

zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení (ďalej len "petičný zákon") . 

4. Petícia obsahuje 58 podpisových hárkov s 1036 podpismi, z toho je platných 436. Z celkového počtu 

1036 podpisov (platných aj neplatných) je 348 podpisov (86 platných a 262 neplatných) osôb s pobytom 

na území mesta Liptovský Mikuláš, pričom 187 z nich (48 platných a 139 neplatných) uviedli pobyt v m. č. 

Podbreziny (lokalita, ktorá je predmetom petície). 
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5. Na prešetrenie petície je príslušné Mestské zastupitel'stvo Liptovský Mikuláš (ďalej len "MsZ") nakol'ko 

v zmysle zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení okrem iného rozhoduje 

o základných otázkach života mesta, o koncepcii rozvoja jednotlivých oblastí života v meste, chráni 

verejný záujem a pod. 

6. V zmysle § 5d ods. 3 petičného zákona "Ak je petícia pod/'a odseku 2 určená obecnému zastupitel'stvu 

alebo zastupitel'stvu samosprávneho kraja, je zastupitel'stvo povinné petíciu prerokovať na svojom 

zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru. u 

7. Petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie. 

8. Mesto Liptovský Mikuláš na základe obchodnej verejnej súťaže odpredalo pozemok parc. Č. KN-C 

773/231 vk. Ú. Okoličné spoločnosti DG ZÁHRADNíCTVO, s.r.o. za kúpnu cenu 152000 eur (prevod 

schválený uznesením MsZ Č . 92/2010 zo dňa 16. 09. 2010, pričom v termíne od 26. 05. 2010 do 13. 09. 

2010 prebehlo 5 kôl OVS) s tým, že tieto finančné prostriedky boli použité na podporu Mestského 

futbalového klubu TATRAN Liptovský Mikuláš, a to aj v čase celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy. 

V prípade, ak by mesto neodpredalo predmetný pozemok a finančné prostriedky by neboli použité na 

podporu futbalového klubu, Mestský futbalový klub TATRAN Liptovský Mikuláš by bol nútený odstúpiť 

z vtedajšej 1. futbalovej ligy . 

9. Súčasťou odpredaja pozemku parc. Č. KN-C 773/231 vk. Ú. Okoličné bol aj záväzok kupujúceho začať 

s výstavbou do 2 rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, t.j . do 21. 01 . 2013. V prípade 

porušenia tohto záväzku bol kupujúci povinný na základe výzvy mesta uzatvoriť zmluvu o zriadení 

predkupného práva k predmetnému pozemku. Zo strany mesta k uplatneniu tohto práva nedošlo, a to aj 

napriek tomu, že kupujúci v stanovenej lehote s výstavbou nezačal. 

10. Súčasné funkčné využitie pozemku parc. Č. KN-C 773/231 v k. Ú. Okoličné bolo už v pôvodnom 

územnom pláne mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením MsZ Č . 115/2010 zo dňa 16. 

12. 2010. Územný plán mesta Liptovský Mikuláš bol obstarávaný v rokoch 2009 - 2010 a v súlade 

s platnými právnymi predpismi bol zverejnený, verejne prerokovaný a pripomienkovaný. Verejnosť bola 

oprávnená podať pripomienky v rámci pripomienkového konania k zadaniu , konceptu a k návrhu 

územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. V rámci verejného prerokovania návrhu "Územného plánu 

mesta Liptovský Mikuláš" neboli zo strany Mestského futbalového klubu TATRAN Liptovský Mikuláš 

vznesené pripomienky. 

11. Už v minulosti bolo mestom Liptovský Mikuláš na stavbu "Obchodné centrum Podbreziny" na 

pozemkoch parc. Č . KN-C 773/231 a KN-C 773/1 vk. Ú. Okoličné vydané územné rozhodnutie zo dňa 28. 

10. 2011 , proti ktorému sa ako nepriamy účastník územného konania odvolala spoločnosť Verex Reality 

s.r.o. , pričom Krajský stavebný úrad Žilina ako odvolací orgán toto odvolanie dňa 26.01.2012 zamietol 

a územné rozhodnutie potvrdil. Dňa 18. 01. 2013 bolo mestom Liptovský Mikuláš vydané na objekt OC 

Podbreziny aj stavebné povolenie. O realizácii predmetnej výstavby boli obyvatelia mesta Liptovský 

Mikuláš, ako aj obyvatelia m. Č . Podbreziny informovaní prostredníctvom médií, a to ešte v čase pred 

vydaním územného rozhodnutia. 
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12. Na stavbu "Obchodné centrum Liptovský Mikuláš - Obslužná" na pozemku parc. č. KN-C 773/231 

vk. ú. Okoličné bolo dňa 13. 01 . 2022 mestom Liptovský Mikuláš vydané územné rozhodnutie pre 

stavebníka PRIMUM, s. r. o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35789646, pod č. 

MsÚ/ÚRaSP/2022/617-3/AGo, právoplatné dňa 04. 02. 2022. 

13. Listom č . MsÚ/Práv. 3817/2022-2/MJav zo dňa 22. 04. 2022 požiadalo mesto Liptovský Mikuláš 

spoločnosť PRIMUM s.r.o. o stanovisko k možnosti odpredaja pozemku parc. č . KN-C 773/231 v k. ú. 

Okoličné, pričom išlo o návrh predkladatel'a petície MFK Tatran Liptovský Mikuláš. 

14. Dňa 09. 05. 2022 bolo mestu Liptovský Mikuláš doručené stanovisko spoločnosti PRIMUM s.r.o., 

podl'a ktorého nie je možné pozemok parc. č. KN-C 773/231 vk. ú. Okoličné spätne odpredať alebo 

vymeniť za iný. Zároveň, spoločnosť uviedla, že pri projektoch modernizácie susedného športového 

areálu, ako aj pri rôznych športových akciách mesta, poskytla bezodplatne uvedený pozemok pre 

nárazové parkovanie alebo na organizáciu kultúrnych podujatí. 

II. berie na vedomie 

vystúpenie zástupcu, ktorého účasť na prerokovaní petície je v súlade s § 5d ods. 3 petičného zákona 

III. schval'uje vybavenie petície 

Petícii vyjadrujúcej nesúhlas s umiestnením stavby "Obchodného centra Liptovský Mikuláš - Obslužná" 

pred futbalovým štadiónom na pozemku parc. č. KN-C 773/231 vk. ú. Okoličné nevyhovuje z dôvodu, 

že pri preverovaní všetkých potrebných skutočností nie je preukázaný rozpor s verejným a iným 

spoločným záujmom. Výstavba obchodného centra je v súlade platným územným plánom mesta 

Liptovský Mikuláš a s príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 
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Dôvodová správa 

Dňa 16. 03. 2022 bolo mestu Liptovský Mikuláš doručené podanie označené ako "Petícia" , ktorej predmetom 

je vyjadrenie nesúhlasu s umiestnením stavby "Obchodného centra Liptovský Mikuláš - Obslužná" pred 

futbalovým štadiónom, umiestnená na pozemku parc. Č . KN-C 773/231 v katastrálnom území Okoličné (ďalej 

len "petícia"). 

Mesto Liptovský Mikuláš predmetnú petíciu prešetrilo v zmysle príslušných ustanovení zákona Č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v platnom znení (ďalej len "petičný zákonU), prešetrením zistilo skutočný stav veci , jeho 

súlad s právnymi predpismi a s verejným alebo iným spoločným záujmom. 

Vyjadrenie Referátu hlavného architekta 

Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, referát hlavného architekta, na základe posúdenia konštatuje, že 

pozemok p.č . KN C 773/231 k.ú. Okoličné sa nachádza podl'a platného územného plánu mesta Liptovský 

Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupitel'stva Liptovský Mikuláš Č . 115/2010 dňa 

16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš 

Č. 7/201 ONZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov v urbanistickom bloku 

"zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti u . Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku je 6 

nadzemných podlaží a index zastavanej plochy je maximálne 25 %. Do pozemku zasahuje ochranné pásmo 

železničnej trate. 

Prevládajúce funkčné využitie tohto bloku je formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou 

zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre 

uspokojovanie širokej škály potrieb obyvatel'ov i návštevníkov mesta. Najmä: administratíva, zariadenia 

obchodu celomestského i regionálneho významu . služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania 

a prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy , ... 

Minimálny podiel plochy zelene z plochy pozemku je stanovený na 20 %. Uvedený minimálny podiel zelene je 

potrebné dodržať v prípade povol'ovania zariadení prechodného ubytovania, bytových domov spolyfunkčným 

parterom, ... 

Prípustné je funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci 

charakter a kvalitu prostredia. Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom, zariadenia výrobných služieb a 

drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné 

byty v objektoch občianskej vybavenosti , obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez 

neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne 

začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu -

podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohl'adňovať 

nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry 

slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene, ČS PH ako súčasť objektov 

a areálov občianskej vybavenosti , .. 

Neprípustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie 

(hluk, prach, exhaláty, .. . ) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia pril'ahlých 

pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti. Najmä: rod inné a bytové domy (mimo objektov v 

existujúcej zástavbe), narúšajúce charakter okolitej zástavby , zariadenia priemyselnej a pol'nohospodárskej 

5 



výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov 

dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných 

surovín/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie 

/fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, . .1, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia 

pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPH, ... 

Prevádzkovatelia objektov sú povinní potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku zariadení, vyplývajúce 

z ustanovení STN 73 6110, zabezpečiť na vlastnom pozemku. Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je 

zverejnený na www.mikulas.sk. 

Doplnená a upravená projektová dokumentácia stavby "Obchodné centrum Liptovský Mikuláš - Obslužná" na 

pozemku p . č . KN C 773/231 k.ú. Okoličné, doručená dňa 30.11 .2021 , nie je v rozpore s platným územným 

plánom mesta Liptovský Mikuláš. 

Vyššie uvedené funkčné využitie pozemku p . č . KN C 773/231 k.ú. Okoličné bolo už v pôvodnom územnom 

pláne mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupitel'stva Liptovský Mikuláš 

č.115/2010 dňa 16.12.2010. 

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš bol obstarávaný v rokoch 2009 - 2010 a v súlade s platnými právnymi 

predpismi bol zverejnený, verejne prerokovaný a pripomienkovaný. Verejnosť bola oprávnená podať 

pripomienky v rámci pripomienkového konania podl'a § 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 

verejného prerokovania návrhu "Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš" neboli zo strany Mestského 

futbalového klubu TATRAN Liptovský Mikuláš vznesené pripomienky. 

Vyjadrenie Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Na stavbu "Obchodné centrum Liptovský Mikuláš - Obslužná" na pozemku parc. Č . KN-C 773/231 vk. Ú. 

Okoličné bolo dňa 13. 01 . 2022 mestom Liptovský Mikuláš vydané územné rozhodnutie pre stavebníka 

PRIMUM, s. r. o., Záhradnícka 34,821 08 Bratislava, IČO : 35789646, pod Č . MsÚ/ÚRaSP/2022/617-3/AGo, 

právoplatné dňa 04. 02. 2022 (ďalej len "územné rozhodnutie"). 

Územné rozhodnutie bolo vydané v súlade s platnými právnymi predpismi. záväznými stanoviskami 

príslušných orgánov a platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením 

mestského zastupitel'stva Liptovský Mikuláš Č . 115/2010 dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení 

zmien a doplnkov. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do 

podmienok územného rozhodnutia. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania je riadne odôvodnené 

v územnom rozhodnutí. Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podl'a § 37 stavebného zákona 

a zistil, že jej umiestnenie odpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hl'adiskám 

neodporuje a ani životné prostredie neohrozuje. 

Vyjadrenie Odboru dopravy, životného prostredia a výstavby 

Dňa 18. 10. 2021 bolo mestom Liptovský Mikuláš pod Č. MsÚ/ŽPD-2021/6657-3/MGa vydané záväzné 

stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia stavby "Obchodné centrum 

Liptovský Mikuláš - Obslužná" s tým, že: 
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Mesto Liptovský Mikuláš, odbor dopravy, životného prostredia a výstavby , referát cestnej dopravy, pozemných 

komunikácií a verejných priestranstiev po preskúmaní žiadosti , predloženej dokumentácie a následnom 

prerokovaní súhlasí 

- s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby pre stavbu "Obchodné centrum Liptovský Mikuláš - Obslužná" 

parc. č . KN-C 733/231, k. ú. Okoličné, Liptovský Mikuláš, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, 

- so spôsobom napojenia obslužnej prístupovej dvojpruhovej obojsmernej komunikácie na miestnu cestu na 

ul. Obslužnej, parc. č . KN-C 773/1, k. ú. Okoličné , v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, 

- s prepočtom a vybudovaním spevnených parkovacích stojísk z betónovej dlažby na pozemku investora, 

podl'a ktorého bude celkovo vybudovaných 58 stojísk pre osobné autá (v zmysle STN 736110/Z2 min. 52 

stojísk), s minimálnym rozmerom 5,0 m x 2,5 m, 

a to pod podmienkou uplatnenia nasledovných pripomienok a požiadaviek: 

1. Požadujeme aby navrhované účelové prístupové komunikácie a parkovacie plochy boli navrhnuté 

a vybudované v zmysle znenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

2. Z celkového poštu parkovacích státí budú min. 3 miesta vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z .. Vyhradené parkovacie 

státia budú vyznačené príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením. 

3. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme predložiť projekt trvalého a dočasného dopravného 

značenia vypracovaný fyzickou alebo právnickou osobou odborne spôsobilou na túto činnosť. 

4. Požadujeme, aby účelová komunikácia bola navrhnutá a vybudovaná v súlade s platnými technickými 

normami (najmä normou STN 736110). 

5. Požadujeme dodržať článok 16.3.17 platnej STN 73611 0/Z1 "Projektovanie miestnych komunikácií, ktorý 

znie: "Na všetkých navrhovaných parkovacích plochách na teréne so stojiskami vo viacerých radoch za 

sebou, sa musí realizovať výsadba vysokej zelene v počte minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta 

v priestore medzi protif'ahlými stojiskami". 

6. Požadujeme, aby parkovacie plochy boli navrhnuté a vybudované v súlade s platnými technickými normami 

(najmä normou STN 73 6056) . 

7. Požadujeme všetky verejne prístupné účelové komunikácie, parkovacie plochy a priechody pre chodcov 

zabezpečiť dostatočným verejným osvetlením. 

8. V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred realizáciou 

inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia vytýčiť prostredníctvom správcu 

verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 

Liptovský Mikuláš. V prípade kolízie existujúcich stípov lámp verejného osvetlenia s navrhovaním 

napojením účelovej komunikácie, požadujeme ich presunutie realizovať na náklady investora. 

9. Požadujeme v zmysle § 8a ods. 1 zákona 378/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopíňa zákon č . 555/2005 Z.z. 

o energetickej hospodárnosti budova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, aby nové nebytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami mali najmenej jednu 

nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, na 

najmenej jednom z piatich parkovacích miest s ciel'om zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc 
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pre elektrické vozidlá. 

10. Požadujeme predložiť projekt sadových úprav verejnej zelene. 

11 . Pred zriadením napojenia účelovej prístupovej komunikácie na miestnu cestu na ul. Obslužnej, v meste 

Liptovský Mikuláš je potrebné požiadať mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný správny orgán podl'a § 3b 

ods. 1 zákona Č. 135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov o povolenie na zriadenie 

napojenia na miestnu cestu. 

12.Akékol'vek ďalšie zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestne cesty , parkovacie plochy 

a verejné priestranstvá požadujeme odsúhlasiť na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, odbor dopravy, 

životného prostredia a výstavby, referát cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných 

priestranstiev. 

Dňa 18. 03. 2022 bolo mestom Liptovský Mikuláš pod Č . MsÚ/ŽPD-2022/3063-2/MGa vydané záväzné 

stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia stavby "Obchodné centrum 

Liptovský Mikuláš - Obslužná" s tým, že: 

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, referát cestnej dopravy, pozemných 

komunikácií a verejných priestranstiev po preskúmaní žiadosti, predloženej dokumentácie a následnom 

prerokovaní súhlasí 

- s vydaním stavebného povolenia pre stavbu "Obchodné centrum Liptovský Mikuláš - Obslužná" parc. Č . KN

C 733/231 , k. ú. Okoličné , Liptovský Mikuláš, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, 

- s prepočtom a vybudovaním spevnených parkovacích stojísk z betónovej dlažby na pozemku investora, 

podl'a ktorého bude celkovo vybudovaných 58 stojísk pre osobné autá (v zmysle STN 73611 0/Z2 min. 52 

stojísk), s minimálnym rozmerom 5,0 m x 2,5 m, 

- s umiestnením trvalého dopravného značenia v zmysle predloženej dokumentácie, výkres Č . 04 SO 06 

Areálové komunikácie a spevnené plochy - Dopravné značenie, k dátumu 12/2021 , 

- s umiestnením dočasného dopravného značenia v zmysle predloženej dokumentácie, výkres č . 07 SO 06 

Areálové komunikácie a spevnené plochy - Dočasné dopravné značenie , k dátumu 12/2021 , 

a to pod podmienkou uplatnenia nasledovných pripomienok a požiadaviek: 

1. Požadujeme pred začatím stavebných prác zrealizovať úpravy existujúceho chodníka a zriadenie vjazdu 

z miestnej cesty na ul. Obslužnú a vybudovanie spevnenej čistiacej plochy pred výjazdom na miestnu 

cestu , aby sa minimalizovalo znečisťovanie miestnej cesty v obytnej zóne. 

2. Z celkového poštu parkovacích státí budú min. 3 miesta vyhradené pre vozid lá osôb s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle vyhlášky MŽP SR Č . 532/2002 Z.z .. Vyhradené parkovacie 

státia budú vyznačené príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením. 

3. Požadujeme, aby účelová komunikácia bola navrhnutá a vybudovaná v súlade s platnými technickými 

normami (najmä normou STN 736110). 

4. Požadujeme, aby parkovacie plochy boli navrhnuté a vybudované v súlade s platnými technickými normami 

(najmä normou STN 73 6056). 

5. Požadujeme všetky verejne prístupné účelové komunikácie, parkovacie plochy a priechody pre chodcov 

zabezpečiť dostatočným verejným osvetlením, v súlade s platnými technickými predpismi. 
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6. V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred realizáciou 

inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia vytýčiť prostredníctvom správcu 

verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 

liptovský Mikuláš. V prípade kolízie existujúcich stípov lámp verejného osvetlenia s navrhovaním 

napojením účelovej komunikácie, požadujeme ich presunutie realizovať na náklady investora. 

7. Požadujeme v zmysle § 8a ods. 1 zákona 378/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopíňa zákon Č . 555/2005 Z.z. 

o energetickej hospodárnosti budova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, aby nové nebytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami mali najmenej jednu 

nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, na 

najmenej jednom z piatich parkovacích miest s ciel'om zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc 

pre elektrické vozidlá. 

8. Pred zriadením napojenia účelovej prístupovej cesty na miestnu cestu na ul. Obslužnej, v meste Liptovský 

Mikuláš je potrebné požiadať mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný správny orgán podl'a § 3b ods. 1 

zákona Č . 135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov o povolenie na zriadenie napojenia na 

miestnu cestu . 

9. Pred začatím výkopových prác v telese chodníka a vozovky miestnej cesty na ul. Obslužnej v meste 

Liptovský Mikuláš je stavebník povinný v súlade s § 8 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií. 

K žiadosti je potrebné priložiť schválenú projektovú dokumentáciu a projekt dočasného dopravného 

značenia, ktorý odsúhlasí Okresný dopravný inšpektorát, OR PZ v Liptovskom Mikuláši. 

10.Akékol'vek ďalšie zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestne cesty , parkovacie plochy 

a verejné priestranstvá požadujeme odsúhlasiť na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, odbor dopravy, 

životného prostredia a výstavby, referát cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných 

priestranstiev. 

Vzhl'adom na vyššie uvedené vyjadrenia a zistenia skutočného stavu veci, ako aj súladu s právnymi predpismi 

a verejným alebo iným spoločným záujmom, dôvody uvedené v petícii boli posúdené ako neopodstatnené. 

9 



PRÍLOHAč. ~ 

MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULAŠ 
Sm rečíanska 612, 03104 Liptovský Mikuláš 
Tel.lfax: 044/5533489 email:fktatran@imafex.sk 
IČO: 14221195 DIČ:SK2020428003 č . účtu· 

Mestský úrad Liptovský Mikuláš 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 

Primátor mesta 

Štúrova 1989/1 
03142 liptovský Mikuláš 

v Liptovskom Mikuláši dňa : 16.03 .2022 

Vec: Petícia 

Na základe spoločného a verejného záujmu predkladáme petíciu, ktorej prílohou sú petičné hárky 

v počte 58 ks a ktoré obsahujú 1.037 podpisov občanov. 

Obsahom petície je vyjadrenie nesúhlasu s umiestnením stavby pred futbalovým štadiónom 

"Obchodného centra Liptovský Mikuláš - Obslužná" , ktorá má byť umiestnená na pozemku parcele č. 
KN - C 773/231 v katastrálnom území Okoličné. 

Odôvodnenie: 

Nesúhlasné stanovisko vyjadrujeme tým, že vybudovaním uvedenej stavby v bezprostrednej blfzkosti 

nášho štadióna sa výrazne zho ršia podmienky pre všetkých našich športovcov a aj širokej verejnosti, 

ktorá využíva naše športoviská ( tenisový kurt, ihrisko na plážový volejbal, futbalové ihriská a ihrisko 

s umelou trávou) . 

Výstavbou by došlo jednak k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite a hlavne zníženie 

bezpečnosti pre všetkých športovcov a návštevníkov areálu. 

Zásobovanie uvedeného OC nákladnými automobilmi bude zdrojom vytvárania emisných nečistôt 

a hluku, ktorý bude nepriaznivo vplývať na zdravie športovcov a na nerušené vykonávanie športových 
činností. 'C} 

Ďalšou závažnou skutočnosťou je to, že v tesnej blfzkosti záUjmového územia tejto výstavby sú 

komunikačné cesty a chodník, po ktorých dennodenne prechádza vel'ké množstvo športujúcich detí, 

ktoré prichádzajú na štadión zo ZŠ Okoličné. Už v súčasnosti počas tréningových hodín dochádza 

k dopravným kolapsom pred štaďíónom a nevieme si predstaviť čo by nasledovalo po spustení do tejto 

stavby do prevádzky. 



Pre ilustráciu uvádzame, že na naše športoviská v čase od 14. hodiny do 16, hodiny denne prichádza 

cca 300 detí a práve v tomto čase býva aj najväčšia špička nákupov v obchodoch. Máme za to, že 

povol'ujúci orgán miestnej samosprávy, ktorý vydal územné rozhodnutie na túto stavbu pod člslom: 
MsÚ/ ÚR a SP/2022/617-3/AGo, toto nebral do úvahy, nevykonal zisťovanie na mieste a z toho dôvodu 

nežiadal od stavebnfka predložiť potrebné štúdie, ktoré by tento stav odhalili. 

Záverom Vás žiadame, aby bola uvedená petícia predložená na najbližšom 2\:1'sadnutf Mestského 

zastupitel'stva mesta Liptovský Mikuláš. Navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo pre jednalo možnosť, 
zámeny uvedeného pozemku s jeho vlastnfkom poprfpade jeho odkúpenie do vlastnfctva mesta 
Liptovský Mikuláš. 
Uvedený pozemok vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš by zabezpečoval ďalšie rozšírenie potrebnej 
infraštruktúry v súčinnosti so zámerom dobudovania futbalového štadióna pre potreby účinkovania 
MFK TATRAN Liptovský Mikuláš vo Fortuna lige. 

V uvedenom kontexte vás žiadame, aby do doby rozhodnutia Mestského zastupiteľstva k uvedenej 
petícii a našich návrhov, sa nepokračovalo v schvaľovanf plánovanej výstavby zo strany príslušných 
orgánov mesta, ktoré to majú vo svojej kompetencii. 

Za porozumenie ďakujeme. 

S pozdravom 

j 

Ing. Milan Mikušiak 
prezident MFK TATRAN Liptovský Mikuláš 

Ing. Peter Hruška 
viceprezident MFK TATRAN Liptovský Mikul~ 

"""j 
Miloš Rojček 
viceprezident MFK TATRAN Liptovský Mikuláš 
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Investície' Projekcia' Výstavba' Prenájom' Správa 

Mesto Liptovský Mikuláš 
Štúrova 1989/41 

031 42 Liptovský Mikuláš 

Miesto, dátum: Vaše č lslo 
Bratislava, 3. 5.2022 MsÚ/Práv. 3817/2022-2/MJav 
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Vybavuje: E-mail : / 
Mgr. Milata 

Stanovisko k žiadosti o odpredaj pozemku par. Č. KN·C 773/231 vk. Ú. Okoličné 

Vážený pán primátor, 

d ňa 22 . 04 . 2022 ste sa na nás obrátili vo veci možného odkúpenia vyššie uvedeného pozemku v Liptovskom 
Mikuláši , ako podklad k prerokovaniu doručenej petfcie na pôde zastupitel'stva . 

V súvislosti s doručenou žiadosťou vám oznamujeme nasledovné: 

Naša spoločnosť získala predmetný pozemok odkúpením od spoločnosti DG ZAHRADN[CTVO, s.r.o. ešte 
v roku 2015. Uvedená spoločnosť plánovala v súlade s územným plánom výstavbu menšieho obchodného 
centra ešte v roku 2011 . Keďže sa na Slovensku venujeme výstavbe a prevádzkovaniu obchodných centier 
už viac ako dvadsať rokov , pozemok sme s týmto ciel'om odkúpili. 

Už dlhšiu dobu sa intenzívne venujeme príprave výstavby nového obchodného centra, ktoré veríme, že 
vhodne dotvorí a posilní možnosti nákup~ pre obyvatel'ov a návštevníkov sídl iska Podbreziny. Za týmto 
účelom sme uzavreli viaceré nájomné zmluvy , ktoré nás zaväzujú k realizácii spomínaného projektu. Aj 
z tohto dôvodu pre nás nie je možné pozemok spatne odpredať alebo vymeniť za iný. 

Zároveň by sme radi podotkli , že od doby vlastníctva uvedeného pozemku sa správame ako zodpovedný 
sused . Kooperovali sme pri projektoch modernizácie susedného športového areálu , ako aj pri rôznych 
akciách mesta Liptovský Mikuláš, kedy sme plochu nášho pozemku dali bezplatne k dispozícii pre nárazové 
parkovanie alebo na organizáciu kultúrnych podujatí. 

Veríme, že realizáciou projektu sa dotvorí priestor nákupnej zóny na Podbrezinách so zachovaním 
a skultúrnením možnosti parkovania pre verejnosť. 

S pozdravom 
/ / / 1/ /1 II 

.- ' ' ~b< . ~ CCr,\ I~g.rcn Hlaváček 
k~natel' 
PRIMUM s. r. o. 

PRIMUM s. r.o. 
Záhradnícka 34 
821 08 Bratislava 
Slovenská republika 

Tel. : +421 2 555 71 516 
www. primum.sk 
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