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w zasadnutia komis[e územného.rozvoja a výstavby Mestského zastupiteľstva v Liptovskorn
Mikuláši, konaneJ dia 6.1 2.2Q21 mihne pozvánkou.

Pz itomm big Jozef Repasky, Mgi TaM Šulliai ska, Ing Matej Geci1 Ing arch Boris
Bartanus, Ing aich Tatiana Baobtiková, Ing Renáta Todakova Nepntornna Soňa Cuikova
Host‘ Mgr. Vincent Kukati.

Program
1, Otvorenie zasadnutia
2 Prerokovarne inaterialu — žiadosti majetkopravneho oddeienia majetok mesta) - zaslasieho
26.11.2021 17:17 hod. prednostom MW Liptovský Mikuláš PhDr Michalom Lavr(korn
do komisie JRaV, ktorý hude predmetorn rokovania.MsZ dňa 09.12.2021.
3. R6zne
4. Ukůtčenic zasadnutia.

1. Zasadnutie komisie. sa tealizovalo oniine, Zasadnutie otvotil nazákladepozvánky v zrnys1
rokovacieho poriadku kosrnsii onlmc formou na 6 12 2021 o 16 00 hod predscda Ing Jozef
Repasky, ktory privital pritomnych Nakoľko bola prltomná nadpolovična v4Čšma členov
kornišie, bóia koniisia Spösóbilá rokovať a uzĎášaf sa. V úvode oboznámil predseda komisie
Ing Jozef Repasky členov komisie s tyrn, že tajornntčka kornisie Ing Letavajova sa vzdala
inkde zé zdravotných dävčxlbv ä iodľa prednosfli ntského úradu PhDr. Michala Lavrfka
nemá záujem niklo z oslovených zamestriancov MsU o výkon .funkcie tajornníka krnisie
URaV Komisiu pedseda zvolal osobne prostredrnctvom platformy ZOOM a zápis vyhotovi
a.doručí členom kornisi riaslcdujúci deň..K programu tokovauia členovia nemali doplňujúce
návrhy, odsúblasili hoapristůpiii k rokovaniu vbode 2.

Výsledky biasóýania.vo voci ůdšÚhlasenia programu: zasadnutia komisie: za: 5 proti: O zdrža}
sa:. O

2..
2.1.

Obchódnů akadémia v LAď (vlastník: ŽSK — požiadala rnestc o zámenu p.zenikov:
nehnuteľnosť vo vyiučnom vlastmctve mesta Liptovsky Mikuiaš v k u Liptovsky Mikulaš
pozemokparc Č KN-E 6555/1 zastavane plochy a nádvona o vymete 2852 ni2, zapisany v
katastri nehnuteľností na LV Č. 7123, nachádzkjúci sana ul. Jáncš(kovo.nábrežie. Pozemokjc.
zastavany stavbou ‘cestneho telesa cesty II triody‘ vo vlastmctve župy (v mapo vyznačene
žitou farboü) zarneniť za nebyiuteVhosti vo výlučnom vJasictvc Ziiinského šamosprávneho
.krajav k.ü. Palúdzka, ato::

- pozemók.arc. Č. KN-C 216/15 zastavané 1ochy anádvoria o výinere 771 mZ,

- pDzernok parc. č. KN-C21 /16 žástvahé plochy a nádvoriä ó výmóre 1 Si 2:ni2,

- pozernok parc.Č. KN-C 21117 zastavané plochy a »ádvoriao výňiere 89 m2,

- pozemók paíc;ě. KN-C 216/18 zastavanČ plochy a nádvoria .0 výmerc 88 m2, (pozemky
spoiu o vymete 2460 rn2/, zapsane v katastn nebnutefnosti na LV Č 4728, nachadzajuce sa
v areáli Obehodňej akadétnie, na ul. Nábtežie K. PctroiČa (v mape význačeit červenou.



farbou).Mesto uvedenou zámenou.žíska pozemky, ktůrýrni zabezpečený prf stup svojim
óbyvatďům bytových domov.

Po ukončení diskusie dal p±cdseda kornisiehlasovať onávrhu tizneseniä. Výsledky hlasovania
-zů: 5 proti: O zdržal sa: o: Uzncsenié: Kómisia územného rozvoja a výstavby mestského
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporúča uzavrief zámenu pozernkoy.

2.2,

PD Snirečwzy—rnesto požiadaIo PIJ Smrečaiiy o odkúpcnie pózemkovpod plánovanou
výstavbou cykJotrasy, v.k,ú. Okoiičné, za učeIorn rnajetkovoprávnebo usporiadania
vlastiuckych prav k pozernkom, v rámci buducej stavby ve verejnotti zaujme „Vystavba
cýkflstiúkých kdimmikáci( vEuroregióne Tätrý — 1V etapa4l

— po katasteťZáv. Poiuby. .PD
navrhlo zamenupozenilcov, naclzadzajnczch sa mi ul Pobrežnej takto iichnuteľnosti vo
vylučnotn vtastnictve mesta Liptovsky Mikulaš — pozemky parc Č KN-C 422/52 ostatne
pldchy o. Výmerc l8m2 KNC422/53 ostatně plochy o výmere.18 m2, KN-C 422/54 ostatně
plochy o vymere 18 m2, apisane v katastri nehnuteFnostt na LV Č 631, nachádzajuce sana
ul. Pobrežná (pozemky spolu ó výmere 54m2/zú,neniť.žahchtrnteľnosti výlučnorn
vlastnĺctve Poľnóhospodárskeho.družstva — pozemky pcdľa geometrického plánu Č, 204—
45/2019, ato parc. Č. KN-C 738/170 výnore 35 tn2, parc. Č. KN-C 738/18 o výmere 183 m2
.‘ýtvorené.žpózemku patt. Č. KN-E 61.2/501 zapísaněho ‘ kataštri něhnuteľnóstí naLV Č.
2099 a.pozemok parc. Č. KNC. 738/340 výmete 35 rn2vytvorcný z pozemku parc. Č KN-R
2750/501 zapísánébó vkatastri ňehnutel‘nósti nä LV č 2099 /pozemky spotů ú výwere 253

Po uicončenídiskijsiédal prcdšedakoniište h1ašovfd Íiávrhu uznesenia. Výsledky hlasovaniá
- Za: 5 proti: O zdržal sa: O Uztiesenie: Kon-iisiaúzcmnélio rozvojaa výstavbymestskěho
zastupiteľštva v Liptovskoin Mikuláši odporúča uzavrieť zárnenwpozemkov.

2.3.

SR SPF Bratislava — Q rámci budúcej stavby vo verejnoni žáujmo: ‚Výstavba:cyklistickýöh
komunikácii v Euroregiónc Tatry — IV. etapa“—po katasterZá. Pbruby, je nevyhnutný
zasah do pozenikov ve vlastmctve neznaniych Vlastti ‚kov, v sprave Slovcnskeho
pozeňiiwvého foiidu ktorý.zastupujv danorn prípde netnámych vlastnikov v pozícii štátu.
Ako ptedavajuci by mal pristupiť k uzatvoreniu odplatneho ptevodu pozemkov urcenych na
stavbu ve verejnorn zaujme, $ mestem Liptovsky Mikulaš SPF k žiadostt o nadobudnutie
pozemko\‘ výžaduje Uznesen.íe mestského zastupitei‘stva o schválení právnebo úkonu.. Ido
opozemky,zapfaně na listoch vlastu t v prospech nezná.myöh v.lastnikov:

1) paYe; cY. KN-C 731,‘! O zastavané plochy a nádvoria o výwere 2 rn2:evidov ného
v operáte katastra nehnúteľností na LV Č. 2043

2) a±c. Č; KN-C 731/11 zastavané plochy a nádvoria o:výmere 39.rn2 evidovaného
v operáte katastra nehnuteľností na LV Č. 2042

3) parc. ě. KN-C738/21 zastavaněplochy a.iiádvoria o výrÚere 19m2 evidoQaného
v operáte katastra nehnutefností na LV 251.

4) paic c KN-C 73 8/22 zastavane ploch) anadvoua o vymete 18 m2ewdovaneho
v opetátekatastľa nehnuteľrtdstí na LVČ. 2648

5) parc. č. KN-C 73 8/23 zastavaně plochy atádvoria o:výmere 23. n2evidovanéhQ
v operátekatastra.nehnutel‘noš;í ha LV Č. 2208.



6) parc. Č. KN-C 738/24 zastavané ploóhy a nád‘6ria o výmete 22 ni2 evidovaného
v opetáté .katastra nelrnutel‘ností na LV č

7) pate Č KN-C 73 8/25 zastavaiie plochy a nadvoi ia o vymete 19 ni2 cvidovaneho
v operáte katastra nehnutcFnostina LV Č. 2652

8) parc. č. KNC 738/27 zastavané plochy anádvoria o výmete 22 m2 evidovaného
v operáte katastra úehsiuteľností naiV Č. 2658

9) parc. č. KN-C 738/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 tn2evidovariého
v operáte katastra. nehnuteřnosttna LV Č. 2049

10) pate č KN-C 738/29 zastavane plochy a nadvoria o vymete 26 tu2 evidovaneho
v operáte katatranehjiuteľností na LV Č. 2213

11) parc č KN-C 738/32 zastavané plochy a nadvoria o vymete 12 ni2 evidovaného
v operáte katastranehiiutel‘nosti na LV Č. 2 68

!pozernky spolu o Výmare 133,15 uťĺ. V prípade, že správca Slovenský pozemkový fond
neuzatvorí š mestom Kúpnu zmluvu a pokus o získanie práva k pozemkorn bude bezvýsledný,
mesto podľa zákona č. 2$2J20 15 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom
obmedzcní vlastnfckeho práva k nim a ó zmene a dbplnení niektorýčh zákonov podá Návrh na
začatie vvylastňovacieho konania a ó vydanie rozhodnutia o vyvlastnení.

Po ükončení diskusic dal predseda koÍisie hlasovat‘ o návrhu uznesenia. Výsledky hlasovan.ia
- za 5 proti: O zdtžai sa O Uznesenie: Korntsia dzemného rozvoja a výstavby mestského
zastupitel‘stva v Liptovskom Mikulaši odporuča v prípade, že spravca Slovensky pozemkovy
fond neuzatvůrí smestům Kúpnu.zmtuvu a pokus o získanie právak pózernkom bude
bezvýsledný, mesto podľa zákona č. 282/2015. Z. z. o vyvlasovani pozemkov a stavieb a Q
núlenom obmedzerf .vlastnickeho práva k nim a o zmene á doplneni iňektorých zákbnov podá
Návrh nazačätie vyvlastfovacieho konaiiia a o vydaiiierozliodnutia o vyvlastneni.

2.4.

Stredoslovenská distribučnů, ti. s. (v. z. ELSPOL-SK) — žiada o uzatvoreníe zm[uvy
o budúcej zniluve io zriadení vécnČho bremena v prospech oprávneného Ž vecného brernena:
StredosloveuskádisMbuČná, a. s., ceičasti pozemkov vk. ú. Palúdzka (ul. Edua.rda.Penkalu)
a toparc. Č. KN-C 2098/15 1 aKN-C 2098/354, zapfsané na LV Č. 4401 o vlasüiíctvemesta.
Jedná sa o rozširenie KN zčmnej siete, ktorou sa vybuduje nový káblový rozvod.pre
pripojenie budúcich nových odberateľov elektrickej energie v rámci stavby: „11488
Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Rozšfrenic NNK“.

Po ukončeni diskusie dal predseda koinisie hlasovať o.návrhu uznesenia. Výsledky hlasovania.
- za: 5 proti: Q zdržal sa: O Uznesenie: Komisia ťzemného rozvojä a výstavby inestského
zaštupiteľswa v Liptovskom Mikuláši odporúča uzatvorenie zrnluvy o budúcej zmluve
o zsadem vecneho bremena v piospccb opravneneho z vccneho bremeria StredoslDvcnska
distribuěná, ak s.,

2.5.

Sttedoslovenskd disžribučná. a. .‘. — žiada o stanovisko k zriadeniu elektroenergetického
zariadenia, kíoskovej ttafostamee a vstup na pozemky počas vystavby, resp stanoveme
podzrnenok, za akych je možne stavbu na pozemku mesta realžzovať ado buducna



prevádzkovať. Jedná sä o výstavbu nöÝcj tiaťóstánice pre pláiióvaaú IBV vk. ů. Okoličné,
ktorátiahradijestsujúcutrafostaiiicu .z kapacirných technických dóvodov. Dójde k výmeno:
eXistujucej TS za novu TS vratane obslužnej plochy, na tom zstoin mieste, pnčom nova TS
bude väčšit Póvodná üafostanica je uniiestncná.na pozemku par. Č. KN-C 1087128 a KN-C
1087/29 vo vlastuíctveStredosíovenskej distribučnej, a. s. a po ukončoní stavby sa demontuje.
Nova TS bude osadena v časti na pozcrnkoch SSD, a s a v Časti tym že bude vačšia, tak na
pozinku vo vlastnictve mesta, ato parc. č.:IKN_E 2782/501 ([X Č. 2041), v registd „C“ ide

parc. č. KN-C 087/26 (bez LV),. kprevodu je potrehný GP ÷ Z?, nakoľko stavba stojí

Po ukončení diskusie dal predseda .komisie hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledky .hiasovaiiia
- za 5 proti O zdí žal sa O Uznesewe Konusia uzenuielio rozvoja a vystavby mestskeho
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporučila uzatvorenie riadnej kúpnej zinluvy, nakoľko
trafostanicaje už postavená.

2.6.

KOS — Kysucká obelwdwíspo!očnosť; L ľ. ü.. Čadea — žiada o odkúpeníe pozemkcv parc...
Č. KN.:E 6559/2 zastavai plochy .a nádvoria o výmere 217 ni2 a parc. č. KN-E 6595
zastavané plochy anádvoria O výmere 39 m2 vk, ú. Liptovský.MikuIáš, ul. Podtatranského
(LV Č. 7123). Ideo pozemky nachádzájúce sav bplotenůrn areáli spoloČnosti, pozern1‘
priamo susedia s pozemkami vo vlasrnfctve žadateVa a .ich predajom dójde k scelcniu
pozemkov.

Po ukončeni dískusie dal predseda koniísie hlasovať o navrhu uzneserna Vysledky h]asovania
- za: 5 proti Ozdržal éa: Q :Uzneseníe: Komiia úzenměho rozvója a výstavby meslského,
zastupiteľstva V Liptovskom.Mikuláši odporúča pozemky odpredať.

2.7.

Mgr. J Bc. Ai — žiadajú o odkúpenie pozemkov za účetom výstavby
ganíží parc. Č. CKN 854/35, 854136, 854/34 (všetky tri sú o výmete 20 m2), lokalita
hromadných garáží na ul. Stodoloveov, k. ů Liptovský Mikuláš.

V diskusii zaznel od členov komisie nesúhlas s výrubornvzrastlých strornóv a s požiadavkou
uhradiť icli spoločenskú hodnotu.

Po ukončeni diskusie dal predseda konišie hlasbvať o návrhu uznesenia, Výsledky hlasóvahia
- za: Oproti :4 zdržal sa::1 Uzncsenie: Komisia územného r zvojaa výstavby mestskěho.
zastupitel‘stva v Liptovskorn Mikulaší neodporuca odpiedaj pozernkov z dóvodu, *e by dóšlo
k výrubu stromov.

28. I.

Ing. A P —:žiada omajetkovoprávne uso.vriadanie vlastníckych vzfahov
k pozemkorn načhádzajúcim sa na ul. . part, Č. KN-C
ktorésvojim oplotením tvoria.kornpletiý celok s pozemkoniparc. Č. KN-C a parc. č.
KN-C a stavbou: „Rodinný don“ sůp. óšlavenou na pozemku pare Č. KN-C.

Ý pódiIovom spůluvlastníetve 1ng E W — v podleJe 1/3, Ing. A
I podiele. 1/3 a Ing. F v podjeta 113 (LV Č. žiadate,ľka.ajej



právti predchodcovia uvedené pozemky užívajú už viac akc 50 rokův, pozemky sůL Č.
op1oteňék rodinnému donu.

Po ukončeni dískusie dal predsedakomisiehlasóvať c návrhu uznósenia. Výsledky hlasóvania
- za: 5 prdti:0 zdržal Sa: 0 Uzngenie: Kotnisia územneho rozvojaavýsta by mestského
zasWpitel‘stva v Liptovskom Mikuláši očpor4Čap.ozemky odpredät‘.

2.9.

Saveneia Frornage k Dížky SK — žiada o odkúpenic pbzernku parc. č. KNC71 19/1 (KN-R
2791/13, LVč.. 7123) vodná plocha o výmere 355 m2 v k. ú.. Liptovský Mikuláš, (pri
Smtecianke) Spoloěnosť planujc postupne odkupenie pozemkov, lctore sa nachadzaju okolo
areálu spoločnosti, a to hlavne z důvodův ochrany majetku spóločnos;i (nežiadúca výstavba
z východnej strany areáhi společnosti, absencia verejnej kanahzáčnej íte),

Po ukončení diskusie dal predseda komisie blasovať o návrhu uzncsenia. Výsledky hlasovania
za 3 proti O zdržal sa 2 Uzneserne Komisia uzcnmeho rozvoja a výstavby mestskeho

zastupiterstva v Liptovskorn Mikuláši odporůča na základe htasovania prehodnctiť zámer
odpredaja pozemku.

2.10.

CER« ss.o., LAď— požiada[a mesto o zémenu časti pozemku pt Č. KN-C 697(s
poncehanírn 0,5 ni od komunikácie) vk. ů. Liptovská Ondrašová vo vlastníctve mesta (LV Č.
4401) za časť pozernkov parc. č. KN-C 696/l, 707 a 69W8 vk. ů. Liptovská Ondrašová vo
vlastnírtve spoločnosti CYRO, s.r.o., - -

za dodržania požiadaviek odsúhlaseuýth na pracovnom strctnutí dÉa 19. 10. 20Z1, a
to- najrnä:

• komunikáciu situovat‘ v súlade s Odborným stanoviskoin statika, vyhotoveným
spoločnosťou BOCEK, s. r .0.,

zo dua 18. 10. 2021;

• hranu budúccj komunikácie osadit‘ min. 5 rn od najbližšej zvislej konštrulccie exištujůöeho
objektu bytového domu súp. Č. 154 postaveného na p.ozemkoch parc. Č. KN-C 696/2, 696/9
(LV Č. 4982) (d‘alej len „objekt“);

• pri výstavbe budúcej komunikácie použiť tecbnolúgie.a materiály, které eliminujú vibrácie
a možný vplyv na eXishijúci objekt;

• investorem zabezpečíť inžiniersko-geologický prieskum, nionitorovanie a pravidelné
vyhodnocovanie stavu objektu;

na nk1ady investora zrealizovat‘ novú kariatizáciu pre existujůci objekt a v prípade, ak
vzniknu skody na tomto objekte spósobene ystavbou buducej komunikácie, investor je
.póvinný tlete škddy uhradiť v plnej výške.

Po ukonceni dtskusie dal predseda komisie lilasovať o navrlrn uznesenia Vysledky hlasovania
- ža: 5 proti: O zdržatsa: O Uznesenie: Komisia úzernného rozvojaa výstavby rnestského
zastupiteľstva-v Liptovskom Mikuláši odporůčauzavrief zámenu pozemkov.



3-

V rámci bodu rózne:

- Ing. Todáková požiadala členov komisi o stanovenie termínu obhiiadkypozemkov na
Nábreží Dr. A. Stodolu, súvisiacich s odpredajom priľahlej plochy k objektu,,Vyšňan“
—spis pJ4

- Ing. arch. Tatiaia Bavlníková požia±ila o zvolaiue komisie v mcsiaci január Z dövodu
38 žiadostí o zmeny a dopinky Ůzenmého plánu Mesta Liptovský Miku1áš

- Mgr. Táňa SufliaÍska:upozornila naoneskorené zaslanie.materiálov na rokovanie
korni sic.

4

Po prcrokovani všelkých bodov prograňm prcdstda kornisiě kohčiI zasadnutie.

Ing. Jozef Repaský vs.

predseda kámisie úžemněbo rozvoja a výsiavby

VLitóvskom Mikuláši dňa6, 12.2021.


