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MESTO  LIPTOVSKÝ  MIKULÁŠ 

KOMISIA  ÚZEMNÉHO  ROZVOJA  A VÝSTAVBY 

MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

zo zasadnutia komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši, konaného dňa 1.6.2021 o 15.00 hod.na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši 

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

        

Prítomnosť: Prezenčná listina z dnešného zasadnutia bude prílohou zápisnice uloženej na MsÚ 

Liptovský Mikuláš  na odbore výstavby 

1. Zasadnutie komisie sa realizovalo prezenčne. Zasadnutie otvoril predseda Ing. Jozef Repaský, 

ktorý privítal prítomných. Nakoľko boli prítomní všetci členovia komisie bola komisia spôsobilá 

rokovať a uznášať sa. Program dnešného zasadnutia : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 

s majetkovými právami mesta 

3. návrh Územného plánu centrálnej mestskej zóny - Západ, Liptovský Mikuláš- Zmeny a doplnky 

č. 3  +  vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu  + návrh VZN : Záväzná  časť Územného 

plánu centrálnej mestskej zóny - Západ, Liptovský Mikuláš- Zmeny a doplnky č. 3 

4. žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu mesta Liptovský Mikuláš 

3. Rôzne 

4. Ukončenie zasadnutia 

 

Výsledky hlasovania vo veci odsúhlasenia programu zasadnutia komisie: 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:    0 

 

2. Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 

s majetkovými právami mesta predniesla JUDr. Soňa Lakotová a Mgr. Andrea Mlynarčíková 

2.1 PRODESIGN STUDIO s r.o. – žiada o uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena“, spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí ( elektrický kábel, kanalizácia, 

plyn) cez časť pozemkov  parc. č. KN-C 2099/55, 2099/15, 2099/22 a 2099/245 v k. ú. Palúdzka, 

ul. Palúčanská, v rámci stavby: „IBV 11 RD -Palúdzka“ (6 rodinných domov, 5 rekreačných domov 

a technická infraštruktúra), ktorá bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-E 1310/2, 1310/1.   

Odbor dopravy a ŽP: inžinierske siete odporúča viesť čo najbližšie k existujúcim budovám súp. č. 

632 (na pozemku parc. č. KN-C 2099/11) a súp. č. 635 (na pozemku parc. č. KN-C 2099/26)  tak, 

aby nebolo zaťažené budúce využitie mestských pozemkov.  

Vyjadrenie ÚHA: súhlasí s posunom trasy vedenia inžinierskych sietí k bytovým domom súp. č. 

635 a 632 a mimo detského ihriska. 
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Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
 

2.2 Stredoslovenská distribučná a.s. (v zastúpení eub, s.r.o.)  – žiadosť o uzatvorenie riadnej „zmluvy 

o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby“ práva uloženia inžinierskej siete (podzemného vedenia 

NN) na časti pozemku parc. č. KN-C 370/1 vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš  v rozsahu podľa GP v k. ú. 

L. Mikuláš (ul. Hurbanova), v rámci stavby: „11220 - Liptovský Mikuláš – Hurbanova – Rozšírenie NNK“.  

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               4 

proti:           0  

zdržal sa:     2 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzavrieť zmluvu o vecnom bremene 

 

2.3 XXX -  žiada o odkúpenie časti parcely KN-C 486/2 (KN_E 2791/511) v XXX (ul. XXX ) o 

výmere cca 178 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku. Pozemok je t. č. 

oplotený a žiadateľ ho užíva 11 rokov.  

Vyjadrenie ÚHA: z hľadiska ÚPN LM sa pozemok nachádza v urbanistickom bloku „obytné 

územie s prevahou rodinných domov“, stavebný pozemok 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča predaj pozemku  

 

2.4 X SEVEN s.r.o., BA  – v rámci stavby: „Bytové domy  LÚKA Palúdzka“ žiada o : 

A) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva uloženia inžinierskych 

sietí cez pozemky vo vlastníctve mesta L. Mikuláš, a to splašková kanalizácia cez pozemky parc. č. 

KN-C 2098/118, KN-C 2098/151 a parc. č. 2099/119, plynová prípojka cez pozemok parc .č KN-C 

2098/151, vodovodná prípojka cez pozemky parc. č. KN-C 2098/281, parc. č. KN-C 2099/204 a 

parc. č. KN-C 2099/203, dažďová kanalizácia cez pozemok parc. č. KN-C 2098/151 a optický kábel 

cez pozemok parc. č. KN-C 2098/151   v katastrálnom území Palúdzka (ul. Eduarda Penkalu)  

v rámci stavby: „Bytové domy LÚKA Palúdzka“.  

B) uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parc.č. KN-C 2099/204 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere cca ...... m2 a na časť pozemku parc. č. KN-C 2099/203 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere cca ....... m2 v k.ú.  Palúdzka, ul. Dušana Pálku, za účelom predĺženia miestnej 

komunikácie (KN-C 2099/203) a pešej komunikácie (KN-C 2099/204) na dobu neurčitú za nájomné 

vo výške 0,30 eur/m2/rok t. j. ....... eur/ročne, pričom nájomca sa zaväzuje, že po vybudovaní 

a skolaudovaní predmetných stavieb ich prevedie do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 1 euro.  

C) budúca kúpna zmluva medzi mestom L. Mikuláš (budúci kupujúci) a spoločnosťou X SEVEN 

s.r.o. (budúci predávajúci), ktorej predmetom bude nadobudnutie stavby: pešej komunikácie 
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a spevnených plôch vybudovaných na pozemku parc .č. KN-C 2099/331 a pozemku pod 

predmetnými stavbami do vlastníctva mesta za 1 euro.  

D) budúca kúpna zmluva medzi mestom L. Mikuláš (budúci predávajúci) a spoločnosťou X SEVEN 

s.r.o. (budúci kupujúci), ktorej predmetom bude nadobudnutie časti pozemkov parc .č. KN-C 

2098/151 a KN-C 2098/154 pod stavbou „parkoviská“- ....... počet, ktoré nebudú verejne prístupné 

na ul. Eduarda Penkalu, za kúpnu cenu nie nižšiu ako je hodnota  znaleckého posudku.  

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzatvorenie nájomnej zmluvy, budúcich kúpnych zmlúv a budúcej zmluvy 

o vecnom bremene 

 

2.5 GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. – žiada odkúpenie časti pozemku parc.č. KN-C 391/1 

o výmere cca 850 m2 v k. ú. L. Mikuláš (ul. Jánošíkovo nábrežie), za účelom  udržiavania 

predmetnej plochy s väčšou starostlivosťou, nakoľko táto plocha tvorí predvstupovú zónu do ich 

spoločnosti.   

Vyjadrenie ÚHA – z hľadiska UPN mesta LM nesúhlasí s odpredajom pozemku pred objektom 

z východnej strany, komunikácia II / 584 je určená ako B2 MZ 12/50 s hlavným peším ťahom 

a hlavnou cyklotrasou.( plánované rozšírenie ). Ak nájom, tak je potrebne dodržať podmienky 

odboru dopravy ŽP a max. na  dobu 5 rokov. S odpredajom severnej časti pozemku pri garážach je 

možné súhlasiť, ide o stavebný pozemok.  

Oddelenie CD, PK a VP – s predajom pozemku nesúhlasí, nakoľko v budúcnosti je predpoklad na 

rozšírenie cesty II/584. Súhlasí len s odpredajom severnej strany  v uličke ku garážam a to len 

v rozsahu (šírke), ktorá bude spĺňať, že od priestoru vjazdu do garáží bude ponechaný pozemok 

o šírke minimálne 5 m (priestor na vycúvanie z garáže). Súhlasí len s prenájmom tohto pozemku 

a za podmienky, že nebudú využité na umiestnenie akýchkoľvek reklamných zariadení a bude pre 

mesto kedykoľvek umožnené na tie pozemky umiestniť prvky mestského informačného systému, 

a dopravné značenie či už existujúce alebo do budúcnosti.  

Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva -  súhlasí  s odpredajom časti predmetného pozemku, nakoľko , 

podľa vyjadrenia žiadateľa,  si  naďalej zachová svoj charakter s tým, že  sa viac  bude dbať 

o čistotu a úpravu.   Podmienkou súhlasu je zachovanie drevín  (2 ks smrekov) nachádzajúcich sa 

v časti pozemku pozdĺž komunikácie.  

Poznámka: Na pozemku parc. č. KN-C 391/1, ktorý je predmetom odkúpenia sa nachádza 

komunikácia, ktorá nie je zapísaná v pasporte miestnych komunikácií. Predmetná komunikácia tu 

existovala už pred odkúpením objektov spoločnosťou, teda už pred viac ako 20 rokmi (možno 

predpokladať, že vznikla pred 38 rokmi, to sú roky výstavby objektov). Nemáme k tomu žiadne 

listiny, ale v minulosti odbor dopravy dával potvrdenie, že ide o verejné priestranstvo a v tých 

v časoch sa nedávalo všade stavebné povolenie na cestné stavby.   

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               0 

proti:           6 

zdržal sa:     0 
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Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši neodporúča predaj pozemku  

 

2.6. Žilinský samosprávny kraj – žiada o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C1012/19 (KN-E 

1573/1) o výmere 213 m2 a parc. č. KN-C 1013/19 (KN-E  1554/3) o výmere 872 m2 podľa GP 

/výmera pozemkov spolu 1085 m2/, v k. ú. Lipt. Ondrašová (ul. Matúškova) pod komunikáciou v ich 

vlastníctve, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v rámci investičnej akcie 

„Rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 584-024 ponad rieku Jalovčianka v katastri  obce Liptovská 

Ondrašová“.  

Vyjadrenie ÚHA: – k prevodu nemá námietky. Cesta II/584 je podľa ÚPN mesta navrhovaná ako 

B2 MZ 12/50 s hlavnou cyklotrasou.  

Oddelenie CD, PK a VP:  - odporúča odpredať. Komunikácia (cestné teleso) je vo vlastníctve 

Žilinského samosprávneho kraja.   

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča predaj pozemkov  

 

2.7 Telovýchovná Jednota Snaha Ploštín - žiada o  nájom nehnuteľností  vo vlastníctve mesta, 

nachádzajúce sa v  k. ú. Ploštín,  na dobu 20 rokov.  Jedná sa o: 

- Šatne a sociálne zariadenia súpisné číslo 133 (bez pozemkov) postavené na pozemku parc. č. KN-

C 510/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2, zapísané v katastri nehnuteľnosti na liste 

vlastníctva č. 313. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 133 nie je evidovaný na liste 

vlastníctva; 

- Garáž súpisné číslo 279 (bez pozemkov) postavená na pozemkoch parc. č. KN-C 320/4 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2 m2, parc. č.  KN-C 320/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 

m2  a parc. č. KN-C 320/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2, zapísaná v katastri 

nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 313. Právny vzťah k parcele na ktorej leží  stavba 279 nie je 

evidovaný na liste vlastníctva; 

- Futbalové ihrisko (bez pozemkov) postavené na pozemku parc. č. KN-C 510/4 ostatné plochy 

o výmere  7 592 m2 , ktoré nie je zapísané na liste vlastníctva (spôsob využitia pozemku -  

pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión ...). 

Účelom nájmu je poskytovať služby a rozvíjať športové aktivity hlavne pre mládež, udržiavať, 

zveľaďovať a prevádzkovať celý športový areál na vlastné náklady, poskytovať športový areál  

v prospech školských a predškolských zariadení a tiež  v prospech širokej verejnosti a taktiež 

podporovať rozvoj a existenciu športového zariadenia miestneho charakteru, ktoré poskytuje 

technicky, časovo i cenovo dostupné služby prevažne pre miestne obyvateľstvo. 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzavretie nájomnej zmluvy. Vzhľadom na riziko nárokov vyplývajúcich 
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z práv vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádza futbalové ihrisko odporúča toto ošetriť 

v podmienkach zmluvy. 

 

2.8 ul. XXX, k. ú. XXX  – mesto je vlastník pozemku parc. č. KN-C 731/15 o výmere 19 m2 

v k. ú. XXX podľa GP (vytvorený z pozemku parc. č. KN-E 540), ktorý je „pokračovaním“ 

spoločného dvora (pozemok parc. č. KN-C 270/1) medzi nehnuteľným majetkom dvoch rodín, a na 

jeho časti sa nachádza stavba oplotenia (brána), ktorej vlastníctvo je sporné; navrhujeme odpredať 

predmetný pozemok manželom XXX, určenie vlastníckeho práva k spornej bráne bude predmetom 

súdneho konania, bez účasti mesta, p. XXX  – odpredať následne pozemok parc.č. KN-C 731/16 

o výmere 44 m2 v k. ú. XXX podľa GP (vytvorený z pozemku parc. č. KN-E 540), v súčasnosti 

tvoriaci predzáhradku k rodinnému domu postavenému na pozemkoch v spoluvlastníctve p. XXX, 

ktorá tým bude mať taktiež zabezpečený prístup na spoločný dvor.  

Odbor ŽPaD:  - súhlasí s predajom pozemku pod a za plotom .  

Vyjadrenie ÚHA: - stotožňuje sa so stanoviskom odboru ŽPaD.  

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča predaj pozemkov 

 

2.9 Športový klub Demänová – na základe nájomnej zmluvy č. 347/2013/Práv. zo dňa 

18.11.2013 v znení Dodatku č. 1 č. 579/2019/Práv. zo dňa 27.11.2019, užíva v k. ú. Demänová 

(areál futbalového ihriska)  pozemky parc.č. KN-C 3/1 o výmere 21 210 m2, parc.č. KN-C 3/3 

o výmere 296 m2 a stavbu: „Šatne, krytá tribúna“ s.č. 257 na parcele č. KN-C 3/3; z dôvodu 

realizácie samostatného oplotenia detského ihriska, ktoré sa nachádza v oplotenom areáli 

futbalového ihriska, je potrebné ponížiť výmeru predmetu nájmu o výmeru detského ihriska, t.j. 696 

m2 (29mx24m). Zároveň obchodná spoločnosť ARBET, s.r.o., so sídlom Veličná 5, 027 54 Veličná, 

IČO: 44 346 891 požiadala mesto v súvislosti s  budúcou výstavbou jednosmernej prístupovej 

komunikácie, vrátane vybudovania chodníka pre peších a verejného osvetlenia, k plánovanej 

výstavbe: „Apartmánový dom“ na pozemku spoločnosti parc. č. KN-C 262/2 v k.ú. Demänová, 

o nájom pozemkov v k. ú. Demänová, vrátane časti pozemku parc. č. KN-C 3/1 o výmere 255 m2, 

ktorý je predmetom Nájomnej zmluvy č. 347/2013/Práv., s ktorou skutočnosťou je spojená potreba 

taktiež znížiť výmeru časti predmetu nájmu, a to pozemku parc. č. KN-C 3/1 ostatné plochy 

o výmere 21 210 m2, o výmeru 255 m2. 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča zmenu nájomnej zmluvy 

 

2.10 XXX-zámerom mesta je predaj pozemku a navrhuje toto riešenie: 

1/  uzatvorenie Zámennej zmluvy, na základe ktorej mesto nadobudne do svojho vlastníctva časť 

pozemku parc. č. KNC 7151/1 o výmere cca 1 000 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností 
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v prospech: XXX k. ú. XXX, určeného podľa platného územného plánu mesta L. Mikuláš na 

výstavbu rodinného.  Mesto za to XXX ponúkne svoj pozemok, ktorý susedí s rodinným domom 

pani XXX, t.j. ide o pozemok parc. č. KNE 2941 a časť pozemkov parc. č. KN-E 2943, 2944, 

2942/1, 6608/101 o celkovej výmere cca 1 000 m2, určených podľa platného územného plánu mesta 

L. Mikuláš na výstavbu bytovú  

2/  po odvkladovaní Zámennej zmluvy v katastri nehnuteľností mesto odpredá pozemok XXX. 

Zámenná zmluva bude v MsZ schvaľovaná až po realizácii stavby: „IBV XXX – inžinierske siete 

(komunikácia, chodník, voda, kanál, preložka NN vedenia, NN elektro rozvody, verejné osvetlenie, 

preložka distribučného STL plynovodu, STL pripojovacie plynovody)“,  vybudovanej na 

pozemkoch vo vlastníctve XXX Investor stavby   

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzatvorenie zámennej zmluvy a následne kúpnej zmluvy 

 

2.11 XXX – predmetom ich žiadosti je návrh na odkúpenie časti pozemku parc. reg. C-KN č. 

5269/79, o výmere 20393 m2, ostatná plocha. Žiadatelia požadujú odpredať výmeru 422 m2. Svoju 

žiadosť odôvodňujú tým, že odkúpenie požadujú za účelom vytvorenia odstavných plôch k stavbe 

súp. číslo 1577, spoločenský pavilón, postaveného na pozemku parc.reg. C-KN č. 5269/73, ktorých 

sú výlučnými vlastníkmi. Uvedený objekt sa v budúcnosti plánuje využívať  ako bytový objekt 

s polyfunkčným parterom, ktorého prevádzka bude mať nerušivý charakter a svojim účelom zvýši 

štandard okolitého bytového prostredia, vďaka poskytovaniu verejného stravovania.  

Vyjadrenie ÚHA – podľa UPN Lipt. Mikuláš, urb. blok, obytné územie s prevahou bytových 

domov. MAX  - 6NP, index zastavanej plochy – MAX 40 % a  20 % zelene. Parkovanie na 

vlastnom pozemku. Odporúča obhliadku na tvare miesta.  

Odbor dopravy a ŽP –  požaduje náhradnú výsadbu za odstránenú zeleň, nové parkovacie miesta na 

úkor zelene je potrebné navrhnúť v dostatočnej vzdialenosti od existujúcich bytových domov ( min. 

5 metrov od okien ). Za týchto podmienok súhlasí. Vybudované parkovacie miesta na nových 

plochách po kolaudácii prejdú do majetku mesta a budú verejné. 

Referát ŽP  -  odd. ŽP nemá námietky k odpredaju časti pozemku za podmienky zachovať prípadnú 

vzrastlú  zeleň  - stromy. 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši dňa 16.6.2021 o 17,00 hod. zrealizuje terénnu obhliadku 

 

3. návrh Územného plánu centrálnej mestskej zóny - Západ, Lipt. Mikuláš- Zmeny a doplnky č. 3  +  

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu  + návrh VZN : Záväzná  časť Územného plánu 

centrálnej mestskej zóny - Západ, Liptovský Mikuláš- Zmeny a doplnky č. 3 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 
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proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča schválenie zmien a doplnkov č.3 územného plánu CMZ- Západ, Liptovský 

Mikuláš v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania k návrhu  a vyhlásenie záväznej 

časti územnoplánovacej dokumentácie všeobecne záväzným nariadením 

 

4. žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu mesta Liptovský Mikuláš  

Predmetom rokovania komisie bola žiadosť o zmenu územného plánu v mestskej časti Palúdzka 

(podľa prílohy k žiadosti) týkajúcu sa preklasifikovania aktuálneho zatriedenia územia 6 NP (0,75) 

na územie s max. výškou zástavby 2NP a koeficientom zastavanosti 0,6. Ostatné žiadosti o zmenu 

územného plánu budú predmetom rokovania na budúcom zasadnutí komisie. 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši  odporúča vyhovieť žiadosti sčasti s tým, že mesto obstará zmenu územného plánu – 

t.j. zmenu max. výšky zástavby z max. 6 nadzemných podlaží na max. 4 nadzemné podlažia 

a v ostatných častiach komisia odporúča nevyhovieť žiadosti  

 

5. Rôzne 

Ing. arch. Bachtíková požiadala o stanovisko k návrhu na realizáciu dráhy pre kolesové športy 

PUMP TRACK v areáli severnej časti záhrady Galérie P. M. Bohúňa.  

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania : 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši  odporúča realizáciu  dráhy pre kolesové športy PUMP TRACK s max. rozmerom 

15x25 m za podmienky, že musí byť určená len pre deti a nesmie byť žiadny zásah do 

vzrastlých stromov 

 

6. Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie ukončil zasadnutie komisie. 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 1.6.2021. 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Anna Letavajová                                                  Overil: Ing. Jozef Repaský v.r.                     

tajomníčka komisie                                                                     predseda komisie                     

územného rozvoja a výstavby                                                     územného rozvoja a výstavby  

 


