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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. 08. 2022 číslo .......J2022

K bodu: Petícia vyjadrujúca nesúhlas s výstavbou bytového domu na ulici 1. mája

(TeXtilná ulica) v k. ú. Liptovský Mikuláš a k nemu prislúchajúce parkovacie

miesta

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. Dňa 25. 05. 2022 bola do podateľne Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši doručená Petícia, ktorej

predmetom je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou bytového domu na ulici 1. mája (TeXtilná ulica), resp.

stavbe Nadstavba a stavebné úpravy skladu so súpisným číslom 4496“ so zmenou účelu na bytový dom

na pozemkoch parc. č. KN-C 5460/1, KN-C 5459/96, KN-C 5459/15 a KN-E 15459/202v k. ú. Liptovský

Mikuláš a k nej prislúchajúce parkovacie miesta, ktorá bola určená Mestskému zastupiteľstvu Liptovský

Mikuláš (ďalej len „petĺcia‘).

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

čĺslom 3/2022.

3. Petícia obsahuje 8 podpisových hárkov s 94 podpismi, z toho je platných 91.

4. Na prešetrenie petície je príslušné Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš (ďalej len „M5Z) nakoľko

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnom

zriadenľ) okrem mého rozhoduje o základných otázkach života mesta, o koncepcii rozvoja jednotlivých

oblastí života v meste, chráni verejný záujem a pod.
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5. V zmysle 5d ods. 3 petičného zákona „Ak je petícia podlä odseku 2 určená obecnému zastupiteIstvu

alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom

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

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

7. Dňa 01. 06. 2022 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená žiadost‘ od spoločnosti PORT1K spol, s.r.o.

ako zástupcu investora JB Apartments s. r. o., Zváračská 1390/1, 945 01 Komárno, ičo: 53464761

o súhlas na užívanie pozemkov parc. č. KN-C 5459/15 na vybudovanie 2 parkovacích miest a parc. č.

KN-C 5459/80 za účeiom prístupu k bytovému domu.

8. V zmysie 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu okrem mého

vyhradené schvaľovať najdóležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať hospodárenie s ním.

Konania podľa stavebného zákona a správneho poriadku, ktorých výsledkom sú rozhodnutia (napr.: o

umiestnení stavby, o povolení stavby, o zmene stavby pred dokončením, kolaudačne rozhodnutie,

rozhodnutie o zmene užívania stavby, o odstránení stavby) sú vo výlučnej kompetencii stavebného

úradu v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

II. berle na vedomie

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

III. schvaľuje vybavenie petĺcie

Petícii, vyjadrujúcej nesúhlas s výstavbou bytového domu na ulici 1. mája (TeXtilná ulica) v k. ú. Liptovský

Mikuláš a k nemu prislúchajúce parkovacie miesta vyhovuje sčasti, a to v časti využitia pozemkov vo

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš z dóvodu, že pri preverovaní všetkých skutočností je preukázaný

rozpor s verejným a mým spoločným záujmom.

IV. neschvaľuje

Prevod, prenechanie majetku do nájmu, ani mé nakladanie s majetkovými právami mesta, a to

nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš:

- pozemku parc. č. KN-C 5459/15 (LV č. 4401) za účelom výstavby parkovacích miest,

- pozemku parc. č. KN-E 15459/202 (KN-C 5459/80, LV Č. 7123) za účelom vjazdu,

vybudovaných v rámci investičného zámeru výstavby bytového domu na ul. 1. mája (TeXtilná ulica).

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Důvodová správa

Dňa 25. 05. 2022 bob mestu Liptovský Mikuláš doručené podanie označené ako „Odovzdanie petície určenej

primátorovi mesta Liptovský Mikuláš mestskému zastupiteľstvu v Liptovskom Mikuláši“, ktorého predmetom je

vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou bytového domu na ulici 1. mája (TeXtilná ulica), resp. stavbe Nadstavba

a stavebné úpravy skladu so súpisným číslom 4496“ so zmenou účelu na bytový dom na pozemkoch parc. č.

KN-C 5460/1, KN-C 5459/96, KN-C 5459/15 a KN-E 15459/202v k. ú. Liptovský Mikuláš a k nej prislúchajúce

parkovacie miesta (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 zákon“), prešetrením zistilo skutočný stav veci, jeho

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

Vyjadrenie Referátu hlavného architekta

- vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov parc. č. KN-C 546011 a 5459196 k. ú. Liptovský Mikuláš

a k upravenej a doplnenej projektovej dokumentácii stavby “zmena dokončenej stavby prestavbou

a nadstavbou na bytový dom“ — územnoplánovacia informácia zo dňa 25. 07. 2022

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

pozemky parc. č. KN C 5460/1 a 5459/96 k. ú. Liptovský Mikuláš a stavby na ich sa nachádzajú podľa platného

územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský

Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závázná Časť boba vyhlásená všeobecne závazným nariadením

mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnost‘ou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov

v urbanistickom bloku zmiešané územie s prevahou občianskei vybavenosti“. Maximálna výška zástav-by v

predmetnom bloku ie 6 nacizemných Dodlaží a index zastavanei ilochy je maximálne 40 %.

Minimálny podiel Dlochy zelene z Dlochy Dozemku ie stanovený na 20 %. Uvedený minimálny podiel zelene je

potrebné dodržať v prípade povoľovania zariadení prechodného ubytovania, bytových domov s polyfunkčným

parterom a ostatných bytových domov v zmysle prípustného funkčného využitia.

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

zariadení občianskej vybavenosti cebomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre

uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta. Najmä: administratíva, zariadenia

obchodu cebomestského i regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania

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

Prípustné ie funkčné využitie nenarúšaiúce svoiimi Driestorovými a Drevádzkovými nárokmi revládaiúci

charakter a kvalitu Drostredia. Naimä: bytové domy s Dolyfunkčným parterom, bytové domy v eXistuiúcei

zástavbe (So zastúením bytových domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia, 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 zohľadňovat‘

nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry
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slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene, ČSPH 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 priľahlých

pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti. Najmä: zariadenia priemyselnej a

poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia

nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné

dvory, zberne druhotných surovin/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na

okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, .1, zariadenia nadradených systémov

energetiky, zariadenia pohrebnictva icintoríny, urnové háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPH,...

Prevádzkovatelia obiektov sú povinní potrebné plochy statickei dopravy pre prevádzku zariadení, vyplývaiúce

z ustanovení STN 73 6110, zabezpečit‘ na vlastnom pozemku.

Index zastavanej plochy je stanovený ako pomer medzi plochou zastavanou budovami a plochou pozemku,

resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom posudzovania. Do indexu

zastavanei plochy sa nezapočítavajú plochy stavieb, ktoré maiú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (S

výmerou ich zastavanei plochy spolu do 50 m2), spevnených plóch ani prekrytých terás umiestnené alebo

navrhované na pozemku, resp. súbore pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom

posudzovania.

Priamy a nepriamy vplyv prevádzkovaných služieb nesmie negatívne ovplyvňovať susedné parcely viac, než

stanovujú hygienické normy.

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk

Projektová dokumentácia stavby ‘zmena dokončenej stavby prestavbou a nadstavbou na bytový dom“ bola

upravená a doplnená na základe našej výzvy. Dokladovaný bol svetlotechnický posudok, vypracovaný spol.

3S - PROJEKT, s.r.o., Boldog č.145 — Ing. Zsoltom Straňákom, v ktorom sa uvádza, že plánovaná výstavba

negativne neovplyvní vyhovujúce preslnenie okolitých existujúcich bytov ani vyhovujúce denné osvetlenie

okolitých miestností a posudzované byty v plánovanej výstavbe vyhovujú požiadavkám STN 73 4301 na

preslnenie bytov aj požiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie obytných miestností.

Doplnená a upravená projektová dokumentácia stavby „zmena dokončenej stavby prestavbou a nadstavbou

na bytový dom“ na pozemkoch parc. č. KN-C 5460/1 a 5459/96 k. ú. Liptovský Mikuláš, doručená dňa

18.7.2022, spracovaná firmou PORTIK spol. s.r.o., Bratislava nie ie v rozpore s platným územným plánom

mesta Liptovský Mikuláš s tým, že potrebné plochy statickei dopravy pre preváclzku zariadenia, vyplývaiúce z

ustanovení STN 73 6110, budú zabezpečené na vlastnom pozemku.

Vyjaclrenie Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku

Navrhovateľ JB Apatments s.r.o., Zváračská 1390/1, 945 01 Komárno, IČO: 53 464 761 v zastúpení PORTIK

spol, s.r.o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava, IČO: 17 333 113 podal dňa 14. 03. 2022 (ďalej len

„navrhovater) na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Nadstavba a stavebné úpravy skladu so súp. Č. 4469 SO
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zmenou účelu na Bytový dom na pozemkoch parc. č. KN—C 5460/1, KN-C 5459/96 a KN-C 5459/15 V k. ú.

Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté územné konanie.

Dňa 31 05. 2022 sa uskutočnilo miestne zisťovanie a následne rozhodnutím zo dňa 06. 06. 2022 bob územné

konanie prerušené z dĎvodu, že navrhovateľom predložená žiadosť neposkytuje dostatočný podklad na

posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň bol navrhovateľ vyzvaný na doplnenie návrhu o súhlas mesta

Liptovský Mikuláš ako vlastníka dotknutých pozemkov so stavbou na pozemkoch parc. Č. KN-C 5459/80 a KN-

C 5459/15v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Dňa 28. 07. 2022 bola stavebnému úradu navrhovateľom doručená upravená projektová dokumentácia, na

základe čoho bob zverejnené „Oznámenie o zmene v projektovej dokumentácii“ zo dňa 02. 08. 2022, čím

začala plynúť lehota na prípadné pripomienky.

Vyjadrenie Odboru dopravy, životného prostredia a výstavby

- stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia stavby „Zmena

dokončenej stavby prestavbou a nadstavbou na apartmánový a bytový dom“ na ul. Južnej

v Liptovskom Mikuláši Č. MsÚIŽPD-202117267-2IMGa za dňa 30. lt 2021

Mesto Liptovský Mikuláš ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych

a účelových komunikácií podIa 3 ods. 2, 3b ods. 3 a 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o

pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon) v znení neskorších prepisov, v súlade s 4 ods. 1 až 3

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s 140b zákona č.

50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších prepisov, uplatňujúci záujmy

chránené osobitnými predpismi, na základe žiadosti právnickej osoby PORTIK spol. s r.o., Trnavská cesta

Č.102, 821 01 Bratislava, IČO 17333113, splnomocneného zastupovať stavebníka vo veci vyjadrenia sa

k predboženej projektovej dokumentácii stavby

Názov stavby: Zmena dokonČenej stavby prestavbou a nadstavbou na apartmánový a bytový dom

Stavebník: JB Apartments s.r.o., Zváračská 1390/1, 945 01 Komárno, IČO: 53464761

Umiestnenie stavby: parc. Č. KN-C 5460/1, 5459/6, 5459/96, 5459/1 5, 15459/202, k. ú Liptovský Mikuláš,

ul. Južná, mesto Liptovský Mikuláš

Podľa dokumentácie: zodp. proj. Ing. Peter Skovajsa, PORTIK, spol. s r.o., DUR, k dátumu 09/2021

doručenej dňa 09.11.2021 do podateľne tunajšieho mestského úradu, vydáva z hľadiska dopravy nasledovné

záväzné stanovisko.

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

kornunikácií a verejných priestranstiev po preskúmaní žiadosti a predloženej dokumentácie súhlasí

- s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby „Zmena dokončenej stavby prestavbou a nadstavbou na

apartmánový a bytový dom, na parc. Č. KN-C 5460/1, 5459/6, 5459/96, 5459/1 5, 15459/202, k. ú Liptovský

Mikuláš, v zmysle predboženej projektovej dokumentácie,

- s prepočtom a vybudovaním parkovacích stoiísk pre plánovaný bytový a apartmánový dom, podľa ktorého

bude celkovo vybudovaných 16 stojísk pre osobné autá (v zmysle STN 736110/Z1 min. 15 stojísk), pričom

14 miest bude vybudovaných na pozemkoch investora a 2 miesta vybuduje po dohode s mestom na

pozemku mesta na parc. č. 5459/15, k. ú. Liptovský Mikuláš, pri BD ul. Textilná 1202/1 29,
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- So spÓsobom napojenia 13 parkovacích miest So šikmým radením (75°) a I miesto pozdížnym radením

vybudovaných pozdíž miestnej cesty na ul. Južnei v Liptovskom Mikuláši,

- so spósobom napojenia 2 parkovacích miest s pozdížnym radením na miestnu cestu na ul. Textilnei

v Liptovskom Mikuláši,

a to pod podmienkou uplatnenia nasledovných pripomienok a požiadaviek:

1. Požadujeme navrhované parkovacie stojiská vybudovat‘ 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.

V zmysle 58 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a

parkovacej ploche pre osobné motorové vozidlá musia byť vyhradené 4 % stojísk, najmenej však jedno

stojisko, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnost‘ou pohybu a orientácie, v danom prípade sa jedná

o min. 1 stojisko. Toto stojisko o rozmeroch min. 3.5 m x 5,0 m, požadujeme označit‘ trvalou zvislou

dopravnou značkou č. 272 Parkovanie s dodatkovou tabuľou č. 506 Platí pre s príslušným symbolom v

bode 27 Osoby so zdravotným postihnutím. V súlade 50 znením vyhlášky č. 532/2002 Z. z. požadujeme

predmetné stojisko umiestnit‘ čo najbližšie ku vstupu do objektu.

2. Požaduieme parkovacie plochy vybudovať podľa proiektovei dokumentácie, ktorá ie v súlade s platnými

technickými normami (naimä normou STN 73 6056).

3. Novovybudované parkovacie plochy musia mat‘ dostatočne vyriešený odtok dažďových vöd a nesmú

narušiť odtokové pomery miestnej komunikácie, na ktorú sa napájajú.

4. Požadujeme v zmysle 8a ods. 2 zákona 378/2019 Z. z. ktorým sa mení a doplňa zákon č. 555/2005 Z. z.

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

predpisov, aby nové bytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami mali infraštruktúru vedenia,

najmä rozvody pre elektrické káble, pre každé parkovacie miesto nachádzajúce sa vo vnútri budovy alebo

v bezprostrednom susedstve budovy s cieľom umožniť neskoršiu inštaláciu nabíjacích stanic pre elektrické

vozidlá.

5. V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná siet‘ verejného osvetlenia. Pred realizáciou

inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia vytýčíť prostredníctvom správcu

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

Liptovský Mikuláš.

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

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

7. Pred zriadením nových zjazdov z miestnej cesty na ul. Južnej a TeXtilnej je potrebné si podat‘ žiadosť

o povolenie na zriadenie nového vjazdu na mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný správny orgán podľa

3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších

predpisov.

8. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestne komunikácie požadujeme

odsúhlasiť na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, odbor opravy, životného prostredia a výstavby,

referát cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia vydávané podľa osobitných predpisov.
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- stanovisko k doručeným námietkam účastnĺkov konania pod č. MsÚ1ÚR a SPI2022I3016-5IMDu na

stavbu „Nadstavba a stavebné úpravy skladu súp. Č. 4469 So zmenou účelu na Bytový dom na

pozemkoch parc. Č. KN-C 546011, KN-C 5459196 a KN-C 5459115 v k. ú. Liptovský Mikuláš“ zo dňa 13.

06. 2022

Mesto Liptovský Mikuláš ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych

a účelových komunikácií podľa 3 ods. 2, 3b ods. 3 a 16 ods. 6 zákona Č. 135/1961 Zb. Zákon o

pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon) v zneni neskorších prepisov, v súlade s 4 ods. 1 až 3

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s 140b zákona č.

50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších prepisov, uplatňujúci záujmy

chránené osobitnými predpismi, na základe žiadosti Spoločného obecného úradu územného rozhodovania

a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši o poskytnutie súčinnosti vo veci vyjadrenia sa k podaným

námietkam k začatému stavebnému konaniu stavby

Názov stavby: Nadstavba a stavebné úpravy skladu súp. Č. 4469 so zmenou účelu na Bytový dom

Stavebník: JB Apartments, s.r.o., Zváračská 1390/1, 94501 Komárno, lČO:53464761

Umiestnenie stavby: parc. Č. KN-C 5460/1, KN-C 5459/96 a KN-C 5459/1 5, k. ú. Liptovský Mikuláš, ul.

Južná, mesto Liptovský Mikuláš

Podľa dokumentácie: zodp. proj. Ing. Peter Skovajsa, PORTIK, spol. s.r.o., DUR, k dátumu 09/2020

doručenej dňa 07.06.2022, k predloženým pripomienkam fyzickej osoby René Kertész, 1.mája 1330, 031 01

Liptovský Mikuláš, ako osoba určená pre kontakt a zároveň splnomocnená pre zastupovanie vlastníkov

nehnuteľností dotknutých stavbou vo veci podania námietok pripomienok k stavbe úČastníkov konania,

týkajúcich sa statickej dopravy súvisiacej s predmetnou stavbou, dávame nasledovné vyjadrenie:

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, referáte cestnej dopravy,

pozemných komunikácií a verejných priestranstiev po preskúmaní podaných pripomienok účastníkov konania

a následnom opátovnom preskúmaní projektovej dokumentácii, naďalej trvá na vydanom záváznom

stanovisku číslo MsÚ/ŽPD-2021/7267-2/MGa zo dňa 30.11.2021.

Vydané závázné stanovisko nenahrádza súhlas mesta Liptovský Mikuláš ako vlastníka nehnuteľnosti

(pozemku) na jeho využitie pre potreby vydania rozhodnutia o umiestnení stavby. O súhlas na využitie

mestských pozemkov je potrebné požiadať odbor právny, oddelenie majetkovo právne.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia vydávané podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na vyššie uvedené vyiadrenia a zistenia skutoČného stavu veci. ako ai súladu s rávnymi redDismi

a vereiným alebo mým sDoloČným záuimom, dóvody uvedené v Detícii boll sčasti posúdené ako opodstatnené.
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PRÍLOHA Č.

René Kertész, iptovký Mikuláš, .: \‘ [kAI)Mgr. Adriana Majerčíková, Mgr.,
Miroslav Červenka, 1101 liptovský Mikuláš l

‘J Mesto Liptovský MikulášU UU1 Mestské zastupiteťstvo
. Ih4i šturova 1989/41ji«J 7(7(.

________

‘,j Liptovský Mikuláš
V Liptovskom Mikuláši 25. mája 2022 J

/Vec: Odovzdanie petície určenej primátorovi mesta Liptovský Mikuláš mestskmu zastupiteľstvuv Liptovskom Mikuláši.

Týmto doručujeme Petíciu občanov proti výstavbe bytového domu na Ulici 1. Mája (Textilná ulica),respektíve na stavbu „Nadstavba a stavebné úpravy skladu so súpisným číslom 4496“ so zmenou účelu naBytový dom na pozemkoch parcelné číslo KN-C 5460/1, KN-C 5459/96, KN-C 5459/15 a KN-E 15459/202v k.ú. Liptovský Mikuláš a k nej prislúchajúcich parkovacích miest, ktorá je určená primátorovi MestaLiptovský Mikuláš, mestskému zastupitel‘stvu v Liptovskom Mikuláši

Všetky důvody uvádzame v texte petície.

Zároveň žiadame mestské zastupiteľstvo, aby neprenajalo alebo nepredalo, nevyhlásilo súťaž pozemokalebo jeho časť s číslom KN-C 5459/15 v k.ú. Liptovský Mikuláš za účelom výstavby parkovacích, ktorá mábyť súčasťou investičného zámeru výstavby bytového domu na Ulici 1. Mája (Textilná ulica) a je v priamomsusedstve našich bytových domov. Rovnako o to žiadame aj v prípade parcely KN-E 15459/202 v k.ú.Liptovský Mikuláš, s ktorou investor počíta, aby na nej postavil vjazdy na navrhované parkovisko.
Petíciu celkovo podpísalo ..9.í obyvateľov na ... petičných hárkoch. ide najmä o obyvateľovVeľkejKolónie, majiteľov nehnuteľností, ľudí, ktorítu opatrujú rodičova záhradkárov, ktorí majú v oblasti svojezáhrady.

S pozdravom

Petičný výbor:

René Kertész, tovský Mikuláš - Osoba poverená na zastupovanie v styku s orgánomverejnej moci.

Adriana Majerčíkové, ovský Mikuláš,
-1

Miroslav Červenka, ptovský Mikuláš,

Príloha petičných hárkov + sprievodný list k petícii



Petičný výbor:

René Kertész, ovský Miku‘áš - Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.Adriana MajerČikov. Mgr., 101 Liptovský MikuIš
Miros‘av Červenk 03101 Liptovský Mikuláš

lii ha R ‘jidren iu R p.I ic ii I I vÝ‘1a b tivb ni‘ .. NtJta bi i hiw úpra ‘ k td u ‘ úpiii nikkitu 4496 so zmcnoi.i úCclu n Bviov doni ni po,cinkouh ;Irc:lIh ckla K N—( 5-lol) I . K N—C 5.159 Q. KN—( 5459 J 5 a K N—I I 5.459 202 ‘ kú. I.iptovk MiRnI a R nni pr Iúd1ljúL‘ich pirku wkh n ki.

My, obyvatelia a návštevníci bytových domov na ulici 1. mája (TeXtilná ulica), Liptovský Mikuláš, ktoríbývajú v susedstve zamýšl‘anej výstavby, NESUHLASIME s výstavbou developerského zámerus názvom „Nadstavba a stavebné úpravy skladu so súpisným číslom 4496“, so zmenou účelu na Bytovýdoni ktorého súčasťou je aj výstavba parkovacích miest.

Zároveň NESÚHLASÍME s tým, aby Mesto Liptovský Mikuláš prenajalo alebo predalo čast‘pozemku trávnatej plochy medzi našimi bytovými domami za účelom vybudovania parkovacíchmiest na pozemku parcelné číslo KN-C 5459115 pre potreby stavebníka, ktorý tieto parkovacie miestapotrebuje, aby mohol stavat‘ bytový dom. Plocha je definovaná ako ostatná plocha (Pozemok, na ktorom jeokrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a má funkčně zeleň a lesný pozemok na rekreačné apol‘ovnícke využívanie). Rovnako NESUHLASIME s tým, aby mesto prenajalo alebo predalo čast‘ parcelyKN-E 15459/202 v k.ú. Liptovský Mikuláš, ktorá sčasti zaberá zeleň a investor na nej plánuje zabezpečit‘zjazdy z navrhovaného parkoviska.

Upozorňujeme na to, že keby Mesto Liptovský Mikuláš prenajalo alebo predalo pozemky s verejnouzeleňou pre potreby developera, vznikol by vážny precedens. Developeri by si nemuseli zabezpečovat‘potrebný počet parkovacích miest na pozemkoch vo svojom vlastnictve (resp. nájme), ale spoliehali sa nato, že im ich predá alebo prenajme Mesto Liptovský Mikuláš hoci na úkor verejnej zelene. Týka sa tonielen plochy pre potrebné parkovacie miesta, ale napríkiad aj pre kontajnerové stojiská. Navrhovatel‘ užs týmito pozemkami vo vlastníctve mesta v projektovej dokumentácii narába, akoby boll jeho vlastně.Upozorňujeme aj nejasnú situáciu na parcele KN-E 15459/202 k.ú. Liptovský Mikuláš v majetku mestaLiptovský Mikuláš, ktorú investor nemá zahrnutú v projekte, niomentálne sa na nej nachádza zeleň a podl‘aprojektu by na nej mal vybudovat‘ zjazcly k navrhovanému parkovisku. ide pritom o široký pás zelene,ktorá lemuje Ulicu Južná.

Veľká kolónia je štvrť s jednu z prvých výstavieb bytových domov v Liptovskorn Mikuláši, je súčast‘oupriemyselnej histórie mesta, ktorá sa viaže na niekdajšiu textilnú fabriku Maytex. Tá už zanikla ajecliné, čopo znániej textilnej výrobe v Liptovskom Mikuláši zostalo, je práve táto bytová štvrt‘ a jej zeleň je jednouz najlepšie zachovaných na území mesta.Navrhovatel‘ chce do nej neprimerane zasiahnut‘ a narušit‘ju výstavbou d‘alšich parkovacích miest priamopod oknami majitel‘ov bytov v bytových domoch a prislúchajúcich pozemkov v úzkej uličke.Obyvateliajestvujúcich bytových domov v minulosti žiadali mesto o prenájom alebo kúpu pozemkov preúčely vlastného parkovania, ale na mieste, ktoré by nenarušilo ucelený vzhl‘ad štvrte. Obyvatelia saponúkli, že vlastnými finančnými prostriedkami prispejú k čiastočněmu zlepšeniu zložitej situácies nedostatkom parkovacích miest. Mesto s tým nesúhlasilo z dóvodu, že parkovacie miesta by zaberaliplochy zelene. Máme za to, že mesto Liptovský Mikuláš tu, pre zachovanie zelených plóch, neclovol‘ujerozširovat‘ parkovacie miesta na úkor zelene. Zárner udržiavat‘ ucelenú zeleň je v poriadku, ale mal by sauplatňovat‘ pre všetkých žiadatel‘ov bez rozdielu — či sú to majitelia existujúcich bytov alebo developer,ktorý plánuje zahustit‘ územie.
Takýto prístup by znevýhodňoval dlhoročných obyvatel‘ov mesta Liptovský Mikuláš, ktorí tu žijúa dlhodobo platia dane.

Navrhovatel‘ v dokumentácii, ktorú predložil stavebnému úradu uvádza, že vybuduje jedno parkovaciemiesto, ktoré bude verejné. V dokumentácii sú viaceré rozpory, ktoré nasvedčujú tornu, že parkovacíchrniest bude potrebovat‘ viac. Preto máme dóvodnú obavu, že bude zaberat‘ a žiadat‘ o d‘alšie parkovacie
miesta v majetku mesta v území. karn nepatria, obyvatelia s ňou nesúhlasia a bude na ďalší úkor verejnej
zelene.



Zastavaná plocha budovou, parkoviskami a cestami, tu bude dovedna tvorit‘ až 78,1 percenta plochy. Naúzemí zostane len zlomok zelene, vznikne tu, v synergii s blízkou cestnou kornunikáciou a veľkýmiparkoviskami Apartmánových domov Liptov, vel‘ká zastavaná plocha.
Navrhovaná výstavba znehodnotí náš životný a verejný priestor. Neúmerne zat‘aží oblast‘ statickou ajdynamickou dopravou. V území sa nachádza 6 bytových domov so 72 bytovými jednotkami. K dispozíciitu máme len 11 verejných ofciá1nych parkovacích miest. V oblasti je enormný problém s nedostatkomparkovacích miest, čo ešte len umocní nový bytový dom.Navrhovatel‘ počíta s výstavbou vlastných parkovacích miest. no v súčasnosti pripadá na jednu domácnost‘nie jedno ale najmenej dva osobné automobily. Už súčasná kapacita nestačí, záhradkári, turistia návštevníci Apartmánového domu a tamojšej reštaurácie parkujú pod našimi oknami. Navrhovanávýstavba výrazne zhorší už teraz nevyhovujúcu statickú dopravu, ktorá by tu potrebovala kompleXnejšiea koncepčné riešenie.

Navrhovaná výstavba sa nachádza v obytnej zóne, budúci obyvatelia, nájomníci aklienti ubytovanív apartmánoch, budú využívať miestne komunikácie, ktoré vedú obytnou zónou. Uzke komunikácienemajú chodník, využívajú ju chodci a najmä deti, pretožeje zároveň jedinou spevnenou plochou v oblasti.Výstavba a s ňou spojené zvýšené zat‘aženie dynamickou dopravou bude ohrozením bezpečnosti, zdraviaa životov našich rodín.

Investor navrhuje pri miestnej komunikácii šikmé státie. Znamená to, že parkovat‘ bude možné až po tom,ako majitelia a nájomníci navrhovaných bytov obídu miestne, nespevnené a úzke cesty (nevhodné preobojsmernú prernávku) medzi bytovými domami. Podstatná čast‘ miestnych komunikácií v blízkosti našichdomov tu nemá spevnený povrch, ale len štrk.Do oblasti je možné vojst‘ len v jednom smere (medzi Apartmánovými domami Liptov a bytovým domomčíslo 1336. Druhý vjazcl je možné využit‘ len z smere od Liptovského Hrádku. Majitelia a nájomníciv bytovom dome nebudú móct‘ zaparkovat‘ hned‘ po odbočení vl‘avo, ale budú musieť obíst‘ celú Kolóniupo miestnych úzkych cestách, bez chodníkov a v zadnej časti aj bez spevneného povrchu.Navrhované riešenie pakovacích miest, ich umiestnenie v území, bude vytvárat‘ početné kolízne situáciemedzi obyvatel‘mi, deťmi, turistami a záhradkármi.Vel‘mi problematická bude v tejto štvrti aj samotná výstavba, pretože cesty sú tu úzke, pre jednosmernúdopravu, a bez chodníkov.

Výstavbou bytového-apartmánového domu v beztak husto zastavanej oblasti dójde k d‘alšej neúmernejdopravnej zát‘aži územia, dójde z zvýšeniu prašnosti a emisií v obytnej zóne, neprimeranej a zahustenejzástavbe, zásadnému zníženiu bezpečnosti chodcov.

Výstavba sa nachádza na úplnej hranici dvoch blokov s róznym využitím - obytné územie s prevahoubytových domov a zmiešané územie s prevahou OV, preto by mal Útvar hlavného architekta, a Spoločnýobecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku k rozhodovaní po povol‘ovaní d‘alšej zástavby,
jej zahust‘ovania pristupovat‘ citlivo.

Petícia je určená orgánom mesta Liptovský Mikuláš — primátorovi mesta a mestskémuzastupitel‘stvu.


