
 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 

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 3.3.2021 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 online. 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. Zmeny a doplnky č.3 UPN CMZ Západ, LM -  vyhodnotenie pripomienkového konania a návrh 

VZN  

3. DESIGN MANUAL PEŠEJ ZÓNY- návrh 

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

s majetkovými právami mesta 

5. Žiadosť XXX  o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš 

6. Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš od petičného výboru za zrušenie 

rozhodnutia o umiestnení stavby XXX  z apríla 2019                          

7. Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš  od XXX, XXX a XXX 

8. Rôzne 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

Výsledky hlasovania vo veci odsúhlasenia programu zasadnutia komisie: 

za:               6 

proti:           0  

zdržal sa:    0 

 

2. Ing. arch. Tatiana Bachtíková informovala o Zmenách a doplnkoch č.3 UPN CMZ Západ, LM - 

o vyhodnotení pripomienkového konania a návrhu VZN. Uviedla, že ešte prebiehajú rokovania so 

Slovenskou správou ciest a Okresným úradom Žilina, pripomienkové konanie je ukončené. 

 

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 MsZ schváliť návrh Zmien a doplnkov č.3 UPN CMZ Západ, LM - 

vyhodnotenie pripomienkového konania a návrh VZN. 
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3. Ing. arch. Tatiana Bachtíková informovala o návrhu DESIGN MANUALU PEŠEJ ZÓNY mesta 

L. Mikuláš. 

 

Keďže neboli otázky ani pripomienky 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 berie na vedomie DESIGN MANUAL PEŠEJ ZÓNY a odporúča ho zapracovať pri 

aktualizácií územného plánu 

 

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

s majetkovými právami mesta predniesla Ing. Renáta Todáková 
 

4.1 AUTOMOTOKLUB Liptovský Mikuláš (OZ) - žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa a areálu, ktorý tvorí priľahlú plochu,  v k. ú. 

Liptovský Mikuláš, ul. M. Pišúta. Jedná sa pozemky parc. č. KN-C 222/17 (areál), KN-C 222/7 pod 

stavbou: „Sklady a dielne“ súp. č. 1929, KN-C  222/18 pod stavbou: „Sklad“, bez súp. č. (LV č. 

5716). Vyjadrenie ÚHA: Podľa ÚPN sa jedná o „stavebné pozemky“. Pozemky sa nachádzajú v 

„zmiešanom území mestského centra“ s tým, že parkovanie je potrebné zabezpečiť na vlastnom 

pozemku. (pozn.: uznesenie komisie ÚRaV 12/2020 – členovia požadujú účasť zástupcov AMK). 

XXX zdôvodnil ich požiadavku na odovzdanie majetku, nie ako odpredaj pozemkov. 

Ing. Géci a p. Mgr. Šufliarska sa zaujímali o rozsah pozemkov určených k vysporiadaniu. Ing. Géci 

navrhol, aby Automotoklub predložil aj pôvodné geometrické plány resp. iné doklady, ktorými 

preukážu rozsah pozemkov, ktoré bývalé MsNV chcelo previesť na ich právneho predchodcu  

Zväzarm. 

Ing. Todáková odporučila podmieniť predaj pozemku predkupným právom pre mesto Liptovský 

Mikuláš.  

Ing. arch. Bachtíková sa spýtala či sú objekty prenajímané.  

XXX súhlasil s predkupným právom a uviedol, že skladové objekty sú prenajímané za účelom 

získania finančných prostriedkov pre činnosť a údržbu stavieb.  

Ing. Géci uviedol, že pri zmene vlastníka pozemkov mali by vrátiť pozemok mestu tak ako ho 

dostanú napr. bezodplatne. 

XXX uviedol, že danú požiadavku musí prerokovať na členskej schôdzi automotoklubu. 

Mgr. Šufliarska chce, aby automotoklub uviedol, kto je konečným užívateľom výhod t.z. komu 

pripadá zisk a vlastnícku štruktúru občianskeho združenia. 

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 po predložení požadovaných podkladov opätovne prerokuje žiadosť Automotoklubu 

na ďalšom zasadnutí komisie. 

 

4.2 Min. obrany SR – žiada o uzatvorenie  Zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v 

práve uloženia NN prípojka verejného osvetlenia, v k. ú. Liptovský Mikuláš, na Háji Nicovô,  

medzi povinným z vecného bremena, mestom ako vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 7243/12 (LV 
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č. 7123) a oprávneným z vecného bremena, Ministerstvom obrany, ako vlastníkom NN prípojky 

verejného osvetlenia, vybudovanej v rámci stavby: „Pomník príslušníkom Ozbrojených síl SR – 

Liptovský Mikuláš“, na ktorú bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš oznámenie o ohlásení 

drobnej stavby pod č. MsÚ/ÚRaSP 2018/107-02/VVr zo dňa 06.02.2018. Predmetom zmluvy je 

zriadenie časovo neobmedzeného a bezodplatného vecného bremena, čo vyplýva z budúcej zmluvy 

schválenej v MsZ. 

 

Keďže neboli pripomienky 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 schváliť zriadenie vecného bremena v súlade so schválenou budúcou zmluvou 

 

 

4.3 Bella Vista, s. r. o., LM- žiada o odkúpenie pozemkov parc. č. KNC 1251/9 (LV č. 4401) 

a 1251/11 (podľa GP), spolu o výmere 128 m2/, nachádzajúce sa na ul. Budovateľská, za účelom 

majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 1251/9  zastavaného 

stavbou: „Prístrešok pre osobné automobily“ bez súp. čísla vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa 

a k pozemku parc.č. KN-C 1251/11 ako priľahlej plochy, ktorá svojím oplotením, umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou. Na základe NZ vybudovali nové oplotenie, 

ktoré susedí s mestskými pozemkami na hranici pozemkov, v rámci výstavby rezidenčného 

bývania: „HBV Bella Vista Palúdzka - Sever“ v rozsahu 110 b. j., ktorého je investorom. 

 

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 schváliť predaj pozemkov 

 

 

4.4 rod. XXX  - žiada o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. 

KN-C XXX, ktorý svojim oplotením tvorí kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C XXX, KN-

C XXX a stavbou: „Rodinný dom“ súp. č. XXX, postavenou na pozemku parcela č. KN-C XXX, 

v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov, ktorí užívajú uvedené nehnuteľnosti viac ako 50 rokov. 

Ide o pozemok t. č. oplotený k RD, na ul. XXX, v k.ú. XXX. 

 

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 schváliť predaj pozemkov 

 

4.5 p. XXX – žiada o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C XXX o výmere 890 m2 v k.ú. XXX 

(XXX), za účelom výstavby rodinného domu. Vyjadrenie ÚHA: Podľa ÚPN ide o stavebný 

pozemok obytné územie s prevahou rodinných domov. Maximálna výška zástavby sú 2 NP, index 
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zastavanej plochy je maximálne 30 %, s minimálnym podielom plochy zelene pozemku 20 % . 

Parkovanie na svojom pozemku. Je potrebné vykresliť ochranné pásmo el. vedenia a osadiť objekt 

za dodržania platných právnych predpisov (projektantom). Takýto návrh je potrebné doplniť zo 

strany žiadateľa za účelom zistenia možnosti osadenia RD. Stavebná čiara nie je stanovená. 

Vyjadrenie ÚRaSP: V prípade, že nie je stanovená stavebná čiara tak výstavba rodinného domu je 

možná. Vyjadrenie SSD, a.s.: Súhlasí s výstavbou rodinného domu, ale nakoľko sa v záujmovej 

oblasti nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. je potrebné rešpektovať ich ochranné 

pásma a postupovať v zmysle platnej legislatívy.  XXX – žiada o odkúpenie tohto istého pozemku 

parc.č. KN-C XXX, za účelom zachovania zelene a scelenie pozemku so svojím vlastníctvom. 

 

Ing. Géci navrhol, aby bola oslovená XXX či má záujem o odkúpenie pozemku za znaleckú cenu.  

Mgr. Šufliarska uviedla, že vzhľadom k tvaru a veľkosti pozemku neodporúča predaj inému 

vlastníkovi ako susedom,  s cieľom scelenia pozemkov 

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 osloviť XXX, či má záujem o odkúpenie pozemku za znaleckú cenu.  

 

4.6 XXX- žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. XXX, a to parc.č. KN-C XXX o výmere XXX 

m2 na ul. XXX, za účelom výstavby bytového domu. Vyjadrenie ÚHA: Podľa ÚPN sa pozemok 

nachádza v urbanistickom bloku  „obytné územie s prevahou bytových domov“. Index zastavanej 

plochy je 25 %, je možné stavať max. 4 nadzemné podlažia a min. 20% z plochy pozemku je 

potrebné ponechať na zeleň. Parkovanie zabezpečiť na vlastnom pozemku. Spoločnosť BÁLEK 

ARCHITEKTI s.r.o. taktiež žiada o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C XXX v k.ú. XXX, na 

XXX, za účelom výstavby objektu s dvoma bytovými jednotkami a kancelárskym priestorom 

spoločnosti.  

 

Ing. Géci a Mgr. Šufliarska navrhli zmenu územného plánu, a to na plochu zelene teda 

prekvalifikovať pozemok tak, aby to nebol stavebný pozemok.  

Ing. arch. Bachtíková berie na vedomie požiadavku na zmenu územného plánu. 

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 neodporúča schváliť predaj pozemku z dôvodu nadmerného zahusťovania územia 

a odporúča zmenu územného plánu t .j. stavebný pozemok preklasifikovať na zeleň  

 

4.7 XXX- žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. XXX, a to parc.č. KN-E XXX o výmere 501 

m2, KN-E XXX o výmere 562 m2 a KN-E XXX o výmere 189 m2 (pozemky spolu cca 1 252 m2) na 

ul. XXX, za účelom výstavby bytového domu. Vyjadrenie ÚHA: Podľa ÚPN sa pozemky 

nachádzajú v urbanistickom bloku  „obytné územie s prevahou bytových domov“. Index zastavanej 

plochy je 40 %, je možné stavať max. 6 nadzemných podlaží a min. 20% z plochy pozemku je 

potrebné ponechať na zeleň. Parkovanie zabezpečiť na vlastnom pozemku.  
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Ing. Géci a Mgr. Šufliarska navrhli zmenu územného plánu, a to na plochu zelene teda 

preklasifikovať pozemok tak, aby to nebol stavebný pozemok. 

Ing. arch. Bachtíková berie na vedomie požiadavku na zmenu územného plánu. 

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 neodporúča schváliť predaj pozemkov a odporúča zmenu územného plánu t .j. stavebný 

pozemok preklasifikovať na zeleň  

 

4.8 Slovenský hydrometeorologický ústav v zastúpení spoločnosti MILANKO, spol. s r.o. – 

žiada o uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“, spočívajúce v práve 

uloženia inžinierskej siete ( elektrický kábel) cez časť pozemku  parc. č. KN-C 904/1 v k. ú. 

Liptovský Mikuláš, ul. 1. Mája, v rámci stavby: „NN prípojka pre Monitorovaciu stanicu Liptovský 

Mikuláš“, ktorá je už umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 891/1 (vo vlastníctve ŽSK, Nájomná 

zmluva č. 32/2017 zo dňa 04. 05. 2017, na dobu určitú – 10 rokov). Vyjadrenie ÚHA: z hľadiska 

ÚPN Liptovský Mikuláš sa predmetný pozemok nachádza v urbanistickom bloku „zmiešané územie 

s prevahou občianskej  vybavenosti“, k zriadeniu vecného bremena z hľadiska územného 

plánovania nemá námietky s tým, že trasa kábla bude mimo vzrastlej zelene a osadeného mobiláru. 

Odbor dopravy a ŽP: súhlasí, s odporúčaním, aby bola prípojka vedená čo najbližšie k bytovému 

domu. V prípade uloženia siete do chodníka budeme požadovať výmenu povrchu chodníka v celej 

jeho šírke. 

 

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 schváliť budúcu zmluvu o zriadení vecného bremena s tým, že  trasa kábla bude 

mimo vzrastlej zelene a osadeného mobiliáru a prípojka bude vedená čo najbližšie k bytovému 

domu. V prípade uloženia siete do chodníka bude požadovaná výmena povrchu chodníka v celej 

jeho šírke. 

 

4.9 XXX – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C XXX ostatné plochy o výmere 

cca 90 m² v k. ú. XXX za účelom vybudovania 6 garážových prístreškov, t.j. pre každý byt v BD 

súp. č. XXX jeden prístrešok. V súčasnosti je problém s parkovaním okolo BD a vybudovanie 

garážových prístreškov skvalitní bývanie a parkovanie obyvateľom BD na ul. XXX.  Vyjadrenie 

ÚHA: súhlasí s nájmom, podľa ÚPN L. Mikuláš sa pozemok nachádza v urb. bloku „obytné územie 

s prevahou bytových domov“. Vyjadrenie odboru dopravy: súhlasí s odpredajom časti pozemku 

s tým, že odvodnenie strechy treba riešiť tak, aby voda nestekala na existujúci chodník. 

 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu uznesenia na odpredaj pozemku. 

Výsledky hlasovania : 

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:     1 
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Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča schváliť predaj časti pozemku s tým, že odvodnenie strechy prístrešku treba 

riešiť tak, aby voda nestekala na existujúci chodník. 

 

 

4.10 XXX – žiada odkúpenie pozemku parc. č. KN-E XXX ostatná plocha o výmere 14 m² (ul. 

XXX) za účelom vybudovania prístupu k nehnuteľnostiam na pozemku parc. č. KN-C XXX 

vo vlastníctve žiadateľa. Stanovisko ÚHA – z hľadiska ÚPN nemá námietky k odpredaju, ide 

o stavebný pozemok obytnej zóny. Stanovisko dopravy – súhlasím avšak pre potrebu vjazdu je 

nutná šírka min. 3m čo bez riešenia aj pozemku p. XXX nie je možné zabezpečiť. 

 

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 schváliť predaj pozemku 

 

4.11 XXX-  žiadajú odkúpenie pozemku parc. č. KN-C XXX o výmere 33 m² v k. ú. XXX (ul. 

XXX) vo vlastníctve mesta, za účelom scelenia pozemku s pozemkami parc. č. KN-C XXX, KN-C 

XXX, KN-C XXX, KN-C XXX, stavbou: „Rodinný dom“ súp. č. XXX postavenou na pozemku 

parc.č. KN-C XXX a stavbou: „Hospodárska budova“ súp. č. XXX postavená na pozemku parc.č. 

KN-C XXX vo vlastníctve žiadateľov (LV č. XXX, LV č. XXX), nakoľko v súčasnosti nie je 

možné pozemok samostatne využívať.  Plot medzi hranicami p. XXX a p. XXX bol postavený 

približne pred 20 rokmi v rámci výstavby kanalizácie a regulácie potoka a p. XXX nemá záujem 

o odkúpenie predmetného pozemku. Vyjadrenie ÚHA:  k odpredaju nemá námietky. Podľa 

územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ide o stavebný pozemok urbanistického bloku: „obytné 

územie s prevahou rodinných domov“. V prípade výstavby na pozemku parc.č. KN-C XXX je 

potrebné stanovisko SVP, š.p., Piešťany. Stanovisko LVS, a.s. – na pozemku parc.č. KN-C XXX sa 

nachádza kanalizačná šachta a potrubie verejnej kanalizácie PVC DN 300. V zmysle zákona č. 

442/2002 Z.z. § 19 ods. 2 ide o pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V pásme 

ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, vykonávať činnosti, ktoré 

obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii, vysádzať trvalé porasty, 

vykonávať terénne úpravy ap. LVS, a.s. si vyhradzuje právo vstupu na pozemok s mechanizáciou 

pre opravu a údržbu kanalizačného potrubia a šachty (zapracovať do kúpnej zmluvy ako povinnosť 

uzatvoriť bremeno s LVS. a.s.). Stanovisko SVP, š.p. - pozemok parc.č. KN-C XXX, sa nachádza 

v ochrannom  pásme toku Demänovka, ktorý v uvedenom úseku nie je upravený. V zmysle STN 75 

2102 je ochranné pásmo toku stanovené na vzdialenosť do 10 m od brehovej čiary, po oboch 

stranách toku. Podľa uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba, výsadba stromov, 

budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma. Podľa § 

49 zákona 364/2004 Z.z. o vodách je správca toku oprávnený používať k výkonu svojej správy 

pobrežné pozemky. 

 

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 schváliť predaj pozemku 
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4.12 XXX – na právny odbor je podaných niekoľko  žiadostí o odkúpenie nehnuteľností vo 

vlastníctve mesta vo Vrbici, nájomcami resp. inými osobami...  v súčasnej dobe mesto nechce 

predávať v danej lokalite; ÚHA navrhuje stanoviť koncepciu výstavby v tejto lokalite a spolu 

s právnym odborom odporúča vyžiadať stanovisko komisie ÚRaV (podobne ako v XXX), ktoré 

bude použité ako „odpoveď“ pre všetky podané žiadosti -   predložiť komisii na posúdenie. 

 

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 neodporúča schváliť predaj pozemkov v danej lokalite do doby vypracovania koncepcie 

výstavby v tejto lokalite 

 

4.13 LVS, a. s. – plánuje vybudovať stavbu: „Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia 

Pod Stráňami – rozšírenie 2“ v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Pod Stráňami). Stavba bude prechádzať 

aj cez pozemky mesta a to: parc. č. KN_C 7168/11, orná pôda o výmere 7943 m², KN-C 7168/12 

orná pôda o výmere 2526 m² (LV 4401) a parc. č. KN-E 6639 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 3164 m² (LV  7123). Cez pozemok parc. č. 6639 bude stavba križovať komunikáciu III. 

tr. a bude realizovaná otvoreným výkopom. Stanovisko ÚHA: súhlasí, projektová dokumentácia je 

v súlade s platným ÚPM LM s tým, že budú rešpektované komunikácie B2 MZ 12/50 s hlavnou 

cyklotrasou a B2 MZ 8,5/50. Stanovisko dopravy, ŽP a výstavby: S umiestnením stavby súhlas. 

 

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 schváliť budúcu zmluvu o zriadení vecného bremena 

 

5. Žiadosť XXX o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v mestskej časti Demänová. 

Zmena sa týka  prekvalifikovania  aktuálneho  funkčného využitia územia z rekreačného 

a zmiešaného  územia, kde je povolená max. výška zástavby 1-2-3-4 NP na územie so zákazom 

výstavby. 

 

Ing. Géci – neodporúča zmenu územného plánu tam, kde je začaté územné, resp. stavebné konanie.  

Mgr. Šufliarska – odporúča sa zaoberať takými podnetmi, kde nie je výstavba v príprave či v 

realizácii 

Ing. arch. Bartánus -navrhuje riešiť  zmenu regulatívov ÚPD v lokalite a  vyčleniť  územie v tejto 

lokalite, ktoré môže byť zaregulované ÚPD – Zónou  

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 zaradiť požiadavku p. XXX k ostatným žiadostiam o zmenu územného 

plánu a odborne prehodnotiť  na najbližšom prezenčnom rokovaní komisie. 
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6. Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v mestskej časti XXX  od petičného 

výboru za zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby XXX  z apríla 2019 tak, aby nebola 

umožneného viacpodlažná výstavba. Požadovaná zmena sa týka max.  výšky zástavby a koeficientu 

zastavanosti. 

 

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 zaradiť požiadavku o zmenu územného plánu k ostatným žiadostiam 

a odborne prehodnotiť  na najbližšom prezenčnom rokovaní komisie. 

 

7. Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v mestskej časti Palúdzka tak, aby 

nebola umožnená viacpodlažná výstavba. Zmena sa týka max.  výšky zástavby. 

Ing. arch. Bartánus sa pýtal, či to nie je možné to riešiť zónou a požiadal o aktualizáciu podkladov.  

Ing. Géci navrhol riešiť ako celý urbanistický blok nie však do úrovne 2NP a súčasne prihliadať na 

potrebu výstavby nájomných bytov na pozemkoch vo vlastníctve mesta. 

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 zaradiť k ostatným žiadostiam  o aktualizáciu územného plánu a odborne 

prehodnotiť  na najbližšom zasadnutí komisie. 

 

8. Rôzne 

Ing. arch. Bartánus sa informoval, o výstavbe bytovky s 18 bytmi na pozemku parc. č. KN-C  422/1 

v k. ú. Okoličné. 

Ing. Repaský a Ing. arch. Bachtíková informovali, že  nemajú vedomosť o podaní  konkrétneho  

návrhu  

 

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

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 3.3.2021. 

 

 

 

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

tajomníčka komisie                                                                     predseda komisie                     

územného rozvoja a výstavby                                                     územného rozvoja a výstavby  

 


