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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 2.9.2021 o 15.00 hod.na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši 

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

 

        

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

Liptovský Mikuláš. Ing. Matej Géci a Ing. arch. Boris Bartánus sa ospravedlnili. 

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

ktorý privítal prítomných. Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina členov 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. Zmeny a doplnky č. 1 UPN zóny Trnovecká zátoka  

4. Rôzne 

5. Ukončenie zasadnutia 

 

Výsledky hlasovania vo veci odsúhlasenia programu zasadnutia komisie: 

za:               4 

proti:           0  

zdržal sa:    0 

 

 

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

s majetkovými právami mesta predniesla Mgr. Andrea Mlynarčíková. 

Žiadosti majetkovo-právneho oddelenia na prerokovanie do komisie ÚR a V  konanej dňa  

02. 09. 2021: 

 

1. Liptovský Mikuláš Property Development, a.s. (v zastúpení ATRIOS Projektmanagement 

s.r.o.) -  v rámci stavby: „Obchodné centrum OBI Liptovský Mikuláš“ (bývalá Hypernova) žiada 

o odkúpenie novovytvorených pozemkov  parc. č. KN-C 6557/54 zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 718 m2, ako „diel 1“ a KN-C 6557/55 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, ako 

„diel 3“, podľa geometrického plánu č. 45554048-58/2021, odčlenených z pozemkov parc. č. KN-E 

6557/1 a KN-E 6570/2, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 7123, za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 6557/54 a KN-

C 6557/55, na ktorých sa v časti nachádza zeleň a v časti sú zastavané stavbou parkoviska 

a spevnených plôch, ktoré boli povolené ako stavebný objekt: „SO-07 Cesty a spevnené plochy“ 

v rámci výstavby Obchodného centra Hypermarket HYPERNOVA Liptovský Mikuláš, a ktoré sú 

v súčasnosti vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je investorom stavby obchodného centra „OBI 
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Liptovský Mikuláš“. Vybudovaná stavba parkoviska a spevnených plôch je priľahlou plochou, 

ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou: „OBCHODNÉ 

CENTRUM“ súp. č. 4118 postavenej na parcele č. KN-C 587 vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 5821).  

RHA:  k odpredaju nemá námietky .  

Odbor DaŽP:  odporúča odpredaj predmetných pozemkov. 

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

za:               4 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzavrieť kúpnu zmluvu  

 

2. LUKAS LM, spol. s r. o. -  žiada o odkúpenie novovytvoreného pozemku  parc. č. KN-C 

6581/24 ostatné plochy o výmere 210 m2 podľa geometrického plánu č. 47418613 – 12/2021, 

odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 6581/12, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 4401, 

nachádzajúceho sa na ul. Kpt. Nálepku,  za účelom zabezpečenia prístupu z ul. Kpt. Nálepku k 

nehnuteľnostiam, a to k pozemkom parc. č. KN-C 1726/122, KN-C 1726/121 a KN-C 1726/28 

s tým, že na pozemku parc. č. KN-C 1726/122 plánuje žiadateľ vybudovať parkovisko, po 

odstránení existujúceho starého oplotenia nachádzajúceho sa na spoločnej vlastníckej hranici a k 

stavbe: „OBJEKT TECHNICKEJ VYBAVENOSTI“ súp. č. 1386 postavenej na pozemku parc. č. 

KN-C 1726/28 vo vlastníctve nadobúdateľa (LV č. 8410) a zároveň na predmetnom pozemku budú 

v časti vybudované parkovacie miesta.  ).  

RHA:  podľa ÚPN mesta LM sa jedná  o stavebný pozemok, s odpredajom súhlasí. Keďže žiadateľ 

súhlasí so zachovaním stromov, je možné umiestniť parkoviská aj pomedzi zeleň.  

Odbor DaŽP:  súhlas. 

Oddelenie ŽPaP: súhlasí s podmienkou zachovania rastúcich drevín. 

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

za:               4 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzavrieť kúpnu zmluvu s tým, že sa do schvaľovacej časti uznesenia pre 

zastupiteľstvo doplní podmienku zachovania stromov na predmetnom pozemku  

 

3. XXX (v zastúpení XXX) - žiada o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena práva uloženia plynovej prípojky cez časť pozemkov 

v k. ú. XXX   

- KN-C 364/231 ( mesto podiel 7/8-in) 

- KN-C 6696/2 (KN-E 1574/21) mesto LM podiel 7/8-in v k. ú. XXX  

- KN-C 1002, KN-C 1049 (KN-E 1574/21) mesto podiel 7/8-in 

- KN-C 1011/1 (KN-E 1573/2)  mesto podiel 1/1, 

k vydaniu stavebného povolenia na stavbu: „STL plynovod a prípojka“. Na predmetnú stavbu už 

bolo vydané Mestom Liptovský Mikuláš územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

08.04.2021.   

Vyjadrenie RHA: z hľadiska ÚPN LM nemá námietky, za predpokladu, že plynová prípojka bude 

uložená tak, aby bolo možné rozšírenie komunikácie s hlavnou cyklotrasou (napríklad do 

chráničky) MZ 12/50 a cyklotrasa B2 II/584 podľa ÚPN mesta LM.  
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Vyjadrenie odboru dopravy a ŽP: súhlas za podmienok uvedených v liste č. MsÚ/ŽPD-2020/6034-

2/MGa zo dňa 17.09.2020 t. j.:  

- potrubie plynu bude uložené do ochranných rúr formou pretlaku, bez priameho zásahu do 

celistvosti vozovky miestnej komunikácie 

- pre súhlas na uloženie podzemného vedenia plynovodnej prípojky je potrebné zriadenie 

vecného bremena 

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

za:               3 

proti:           0  

zdržal sa:     1 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzavrieť zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva 

uloženia plynovej prípojky cez časť pozemkov  

 

4. XXX a manž. – žiadajú o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 5/15 o výmere 30 m2 a parc. 

č. KN-C 5/12 o výmere 18 m2 /pozemky spolu o výmere 48 m2/ vo vlastníctve mesta v k. ú. XXX, za 

účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré sú t. č. oplotené k pozemkom parc. č. 

KN-C  16/1, KN-C 16/2, KN-C 16/3, KN-C 10/1 a k stavbe: „Rodinný dom“ súp. č. XXX vo 

vlastníctve žiadateľov.  

Vyjadrenie RHA: - súhlas s odpredajom. 

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

za:               4 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzavrieť kúpnu zmluvu  

 

 

5. p. XXX a maž. XXX – žiadajú o odkúpenie pozemku parc. č. 2055/12 o výmere 32 m2 vo 

vlastníctve mesta nachádzajúci sa v k.ú. XXX, za účelom  scelenia pozemku s pozemkami parc.č. 

KN-C 1779/2, parc.č. KN-C 1779/3 pre stavbu: „Rodinný dom“ súp. č. XXX postavenou na 

pozemku parc.č. KN-C 1779/3 vo vlastníctve žiadateľov.  

Vyjadrenie RHA: - s odpredajom súhlasí s tým, že bude dodržaná línia oplotenia, ktorú je potrebné 

najprv odsúhlasiť. Podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš ide o stavebný 

pozemok v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“, cesta I/18 XXX B2 

MZ 8,5/50 s hlavnou cyklotrasou.  

Odbor ŽPaD:  - s odpredajom súhlasí. 

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

za:               0 

proti:           0  

zdržal sa:     4 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši neodporúča zaradiť do programu rokovania zastupiteľstva z dôvodu potreby 

vytýčenia línie oplotenia  
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6. p. XXX – žiada o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 2581/2 o výmere 118 m2 a parc. č. 

KN-C 2580/3 o výmere 114 m2, vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v k. ú. XXX, za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré svojím oplotením tvoria kompletný celok 

s pozemkami parc. č. KN-C 2580/1, parc. č. KN-C 2580/2, parc. č. KN-C 2581/1 a stavbou: 

„Rodinný dom“ súp. č. XXX postavenou na pozemku parc. č. KN-C 2580/1 v podielovom 

spoluvlastníctve žiadateľa. Žiadateľka má uzatvorenú nájomnú zmluvu.  Nájom končí 21.09.2027.  

Vyjadrenie RHA: - k odpredaju nemá námietky. 

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

za:               4 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzavrieť kúpnu zmluvu  

 

7. GreenWay Infrastructure, s.r.o. – žiada o uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena“, spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete (elektrická NN 

prípojka) cez časť pozemku  parc. č. KN-C 7326/53 v k. ú. Liptovský Mikuláš, (Kamenné pole), 

v rámci plánovanej výstavby 2 ks nabíjacia stanica (NS1 a NS2) pre elektrické vozidlá vrátane 4 

parkovacích stání, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. č. KN-C 7324/16 vo vlastníctve 

spoločnosti CF INVEST-Liptovský Mikuláš, s.r.o., Klariská 7, 811 03 Bratislava.   

Odbor dopravy a ŽP:  súhlasí s uložením elektrickej NN prípojky, za podmienky realizácie 

technológiou pretláčania (pretlakom, nie výkop).  

Vyjadrenie RHA: - z hľadiska ÚPN mesta Lipt. Mikuláš nemá námietky. Odporúča pretlak popod 

komunikácie. 

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

za:               4 

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  

 

8. XXX – žiada o odkúpenie časti pozemkov parc. č. KN-C 3/2 o výmere cca 271 m2 a parc. č. 

KN-C 874/3 o výmere cca 187 m2  vo vlastníctve mesta v k.ú. XXX, za účelom rozšírenia zelene, 

výsadby ovocných stromov, kríkov, pestovanie zeleniny pre vlastnú potrebu. Pozemky sa 

nachádzajú pri pozemkoch parc. č. KN-C 3/5, KN-C 3/13, KN-C 3/14, KN-C 3/16 a stavbe: 

„Rodinný dom“ súp. č. XXX, postavenej na pozemku parc.č. KN-C 3/13 vo vlastníctve žiadateľa.  

Vyjadrenie RHA:  - k odpredaju nemá námietky.  

Odbor ŽPaD: - súhlas s odpredajom. 

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

za:               0 

proti:           0  

zdržal sa:     4 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši neodporúča uzavrieť kúpnu zmluvu resp. riešiť odpredaj predmetného pozemku, 

a to do doby výstavby prístupovej komunikácie, ktorej súčasťou bude aj vybudovanie 

chodníka pre peších a verejného osvetlenia v zmysle Nájomnej zmluvy č. 546/2021/Práv. zo 

dňa 13. 08. 2021, uzatvorenej so spoločnosťou ARBET, s.r.o. 
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3. Návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka  

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

za:               4 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši berie na vedomie návrh zmien a doplnkov č. 1 UPN zóny Trnovecká zátoka  

 

4.  Rôzne 

Mgr. Šufliarska sa informovala o stave žiadosti rodiny XXX. Predmetná žiadosť je v riešení na 

odbore právnom. 

 

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

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 2.9.2021. 

 

 

 

 

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

          tajomníčka komisie                                                                     predseda komisie                     

územného rozvoja a výstavby                                                     územného rozvoja a výstavby  

 


