
 

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 12.5.2021 o 16.00 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. Prerokovanie prípravy návrhu na revíziu a úpravu regulatívov a zón ÚPD Liptovský Mikuláš v 

lokalitách Liptovský Mikuláš. Príprava postupného vyčlenenia územia v týchto lokalitách, ktoré 

môže byť regulované ÚPD – Zónou.  

4. Žiadosť Ing. Ľupták - zmena ÚPD Ráztocká zátoka  

5. Rôzne 

6. 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 Ing. Renáta Todáková 

2.1 XXX a manž XXX. – žiadosť o odkúpenie pozemkov za účelom výstavby rodinného domu, 

a to parc. č. KN-C 2270/3 a časť parc. č. KN-C 2269/2, v zmysle predložených „3 variant 

parkovania“ ku stavbe súp. č. XXX vo vlastníctve mesta  

- predmetná časť stavby súp. č. XXX, ktorá je navrhnutá na sanáciu priamo susedí s garážou 

vo vlastníctve p. XXX – je v dezolátnom stave, prerastajú odtiaľ stromy priamo do múrov 

domu/garáže, ide odtiaľ zápach (na mesto bola doručená aj jeho sťažnosť  na zatekanie – hrozí 

žaloba), 

Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov : stanovisko -„časť stavby súp. č. XXX“ slúži 

obyvateľom mestských bytov ako sklad dreva. Nakoľko mesto v súčasnosti nemá schválený 

rozpočet, nedisponuje finančným krytím opravy strechy. V prípade, že dôjde k schváleniu rozpočtu 

mestským zastupiteľstvom, mesto pristúpi k realizácii opravy havarijného stavu objektu“,  
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Dobrovoľný hasičský zbor (Ing. Klobušiak): za úsek dobrovoľných hasičov, nemám námietky 

k odpredaju predmetného nehnuteľného majetku do vlastníctva p. XXX.“  

Stanovisko ÚHA: „Podľa ÚPN LM sa predmetné pozemky nachádzajú v zmiešanom území 

mestského centra (4 NP, 0,5=MAX IZP). Návrh výstavby konzultovať v štádiu spracovania. 

V súvislosti so stavbou: „Obyt.-prevádzková budova“ súp. č. XXX, nachádzajúcou sa na pozemku 

parc. č. KN-C 2269/1, vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, je potrebné riešiť počet parkovacích 

státí na vlastnom pozemku, t. j. potrebujeme vyčleniť parkovacie státia, preto odporúčam odpredaj 

len časti pozemku parc. č. KN-C 2269/3 a parc. č. KN-C 2270/3 celú, s právom spoločného prístupu 

(p. XXX, XXX)“, 

Stanovisko odboru dopravy a ŽP :   podľa prepočtu STN 736110/ZZ je potrebných 6 parkovacích 

miest (72 m2) ; predkladajú 3 varianty riešenia parkovacích státí v zmysle zakreslenia (1.- bez 

sanácie Hasičskej veže, 2.- sanácia Hasičskej veže, 3. - sanácia Hasičskej veže a časti budovy súp. 

č. XXX) – viď snímka 

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 vo variante č. 1 
 

2.2 XXX – žiadosť o riadnu zmluvu o vecnom bremene spočívajúce v uložení VN a NN 

elektrického vedenia, právo vstupu), cez pozemok parc. č. KN-C 29/2. Predchádzalo tomu: 

- uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 590/2018/Práv. zo dňa 02. 

07. 2015 v zmysle Dodatku č. 1 626/2019/Práv. zo dňa 05. 11. 2019 (právo uloženia VN a NN 

vedenia, právo vstupu) cez pozemok parc. č. KN-C 29/2, v rámci stavby: „Liptovský Mikuláš – Za 

synagógou – Preložka NNK a VNK“, 

- stavba skolaudovaná rozhodnutím pod č. MsÚ/ÚRaSP 2020/4024-3/MDu zo dňa 16. 07. 2020, 

- predložený geometrický plán porealizačného zamerania a znalecký posudok. 

Do MsZ na schvaľovanie ide uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej 

osoby, a to Stredoslovenskej distribučnej, a.s. – oprávnená spravovať predmetné inžinierske siete. 

 

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 vecnom bremene 

 
 

2.3 XXX –  bola im zaslaná ponuka na odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1845/1 za cenu 

znaleckého posudku.  XXX zaslali mestu dve odpovede. O predmetný pozemok majú záujem, ale 

požadujú podrobnejšie informácie o pozemku, čo sa týka existujúcich inžinierskych sietí; ďalej že 

pozemok je ako stavebný pozemok nevyužiteľný z dôvodu rešpektovania ochranných pásiem  a 

na kúpnu cenu to má vplyv ..., atď   V  druhej odpovedi predložili vizualizáciu predmetnej parcely 

s vyznačením zákonných ochranných pásiem inžinierskych sietí a že stavba tu nevojde (právny 
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odbor odkonzultoval na stavebnom úrade: „výstavba úzkeho a dlhšieho RD tu vychádza“). XXX 

o predmetný pozemok majú záujem ale dovoľujú si  mesto Liptovský Mikuláš požiadať 

„o prehodnotenie ceny pozemku z dôvodu existencie inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem, 

 nakoľko parcela ako stavebný pozemok sa stáva nevyužiteľná“. Znalec ale v ZP zohľadnil 

existenciu sietí, a preto aj ponížil hodnotu pozemku. 

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

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:     1 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča, aby právny odbor oznámil XXX a XXX, aby sa k návrhu na odkúpenie záväzne 

vyjadrili do 7 dní inak bude predaj pozemku riešený verejnou obchodnou súťažou 

 

2.4 SR - Slovenská správa ciest – ako investor a stavebník líniovej stavby mosta: „I/18 

Palúdzka – most 347A“ v k. ú. Palúdzka, ul. Palúčanská, sa obrátila na mesto s písomným návrhom 

na uzavretie kúpnej zmluvy. Predmetom kúpy sú pozemky vo vlastníctve mesta, a to:  

a) parc. č. KN-C 1634/2 o výmere 1 m2 (LV č. 4401) 

b) parc. č. KN-C 1635/2 o výmere 2 m2 (LV č. 4401)  

 

pozemky v zmysle GP č. 16/2019: 

c) parc. č. KN-C 2013/5 o výmere 1 m2, 

d) parc. č. KN-C 2013/6 o výmere 4 m2 

e) parc. č. KN-C 2013/7 o výmere 8 m2,  

f) parc. č. KN-C 2013/8 o výmere 3  m2,  

g) parc. č. KN-C 2012/6 o výmere 1 m2 

ktoré sú súčasťou mostného telesa, ide o rekonštrukciu mosta. Pozn.: uvedená líniová stavba je 

podľa § 17a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v pl. znení 

stavbou, z dôvodu výstavby a správy ktorej možno vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vo 

verejnom záujme za náhradu obmedziť alebo za odplatu vyvlastniť podľa z. č. 282/2015 Z. z. v pl. 

znení. 

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.  

 

2.5 Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina– žiada o uzatvorenie dvoch zmlúv v rámci stavby: 

„12168 Liptovský Mikuláš – Demänová – Rozšírenie VNS, VNK“, v k. ú. Demänová: 

a) zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - práva uloženia NNK – nízke 

napätie zemné, VNK – vysoké napätie zemné cez časť pozemkov vo vlastníctve mesta parc. č. KN-

C 3/2, KN-C 3/1, KN-C 874/9, KN-C 5/5, KN-C 5/6, KN-C 5/1 (LV č. 355),  

b) zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy - na časť pozemku parc. č. KN-C 5/5 o výmere cca 37 m2, 

za účelom výstavby trafostanice za účelom odstránenia zlého fyzicky zastaralého stavu VN technológie 

v trafostanici 151/ts/611_Zádvorie. Výmenou VN rozvádzača a časti VN káblového vedenia z tejto TS sa 

eliminuje poruchovosť prevádzky. Ďalej je účelom stavby vybudovať nový prepoj VN zemným káblovým 
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vedením v úseku stavby (pri kultúrnom dome), čím sa navýši distribučná kapacita. Výmenou trafostanice, 

demontážou úsekových odpojovačov a demontážou exist. VN vzdušného holovodičového vedenia medzi k. 

ú. Demänová a k. ú. Bodice, ktoré je vedené naprieč pozemkami, kde sú postavené RD, sa výrazne 

odbremení zabratá časť dotknutých pozemkov (aktuálna šírka ochranného pásma  v trase VN vzdušného 

vedenia je 20 m). Rekonštrukciou exist. NN vzdušných  vedení sa odstráni ich zlý fyzický stav. 

Rekonštruované a presmerované NN vedenia sa uložia v pôvodných trasách VN a NN vedení. Celou stavbou 

sa minimalizuje poruchovosť prevádzky a značne zvýši kvalita dodávky elektrickej energie.  

Stanovisko ÚHA: K zriadeniu vecného bremena za účelom položenia zemného kábla el. vedenia 

nemá námietky s tým, že bude rešpektované rozšírenie cesty II/584 ako B2MZ 8,5/50 a navrhovanej 

križovatky podľa platného ÚPN LM.  

Odbor ŽP a dopravy: navrhuje umiestniť vedenie min. 2 m od existujúceho chodníka pre peších 

z dôvodu výstavby budúceho cyklochodníka, inak súhlasí. 

Zároveň sme písomne oznámili ŠK Demänová (p. Vyparinovej) o zámere rekonštrukcie káblov zo 

strany SSD a.s. cez futbalové ihrisko (južnou stranou). ŠK nemá námietky. 

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 kúpnej zmluve na výstavbu trafostanice 

a zmluvu o budúcej zmluve zriadení vecného bremena  

 

2.6 LA-BI, s.r.o., Liptovský Mikuláš  - žiada o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 2099/8  

o výmere cca 2570 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. E. Penkalu), za účelom výstavby 5 podlažného bytového 

domu a potrebného počtu parkovacích miest.  

Vyjadrenie ÚHA: jedná sa o stavebný pozemok v urbanistickom bloku: „obytné územie s prevahou 

bytových domov“. K odpredaju pozemku nemá námietky za dodržania podmienok uvedených 

v stanovisku zo dňa 04.08.2020 (ako súčasť výstavby vybudovať aj časť komunikácie na 

pozemkoch parc. č. KN-C 2099/337, 214 v k. ú. Palúdzka po južnú hranicu dotknutého pozemku).  

Vyjadrenie odboru dopravy, ŽP a výstavby:  Stavebník je povinný vybudovať časť komunikácie 

v parametroch potrebných pre jeho stavbu a v zmysle ÚPN. 

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

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:     1 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši neodporúča predaj pozemku a odporúča ho ponechať ako územnú rezervu pre 

výstavbu nájomných bytov  

 

2.7 R B R Betón, a. s. Žilina – žiada o odkúpenie častí pozemkov v k. ú. Okoličné 

(priemyselná zóna), a to parc. č KN-1327/67 a KN-C 1327/83, za účelom výroby betónových zmesí 

a vybudovania prevádzky betonárne.  

Vyjadrenie ÚHA: vyznačená časť pozemku sa nachádza podľa ÚPN v urbanistickom bloku 

„územie priemyselnej a stavebnej výroby“. Zo severnej strany pozemku je navrhovaná trasa 

preložky I/18 ako MZ 14/50 s hlavnou cyklotrasou (zasahuje do pozemku parc. č. KN-C 1327/83). 
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Zo západnej strany je v časti pozemku enviromentálna záťaž bez možnosti výstavby. Problematická 

je „dopravná trasa“ betonárky cez obytnú zónu Okoličné.  

Vyjadrenie odboru dopravy a ŽP:  Súhlasí s odpredajom časti pozemku parc. č. KN-C 1327/67, ale 

upozorňuje, že ďalšia takáto prevádzka opäť len zhorší a vyhrotí problém v Okoličnom a už teraz 

preťaženú križovatku s cestou I/18. Zároveň upozorňuje, že popred tento pozemok je v zmysle ÚPN 

mesta vedená trasa preložky cesty I/18 ako južný obchvat mesta, takže je potrebné, aby hlavná 

architektka stanovila pokiaľ je možné operovať s mestskými pozemkami. Súčasne uvádza, že 

pozemok parc. č. KN-C 1327/83 teda zasahuje do koridoru preložky cesty I/18. 

Pozn.: Pozemok parc. č. KN-C 1327/83 o výmere 2403 m2 v k. ú. Okoličné, ktorého časť je 

predmetom žiadosti, je predmetom Nájomnej zmluvy č. 383/2017/práv. zo dňa 04.08.2017, 

uzatvorenej s nájomcom ŽSR, na obdobie 30 rokov, za účelom vybudovania budúceho stavebného 

objektu SO 409-38-07, a to prístupovej komunikácie „Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš, 

obslužná komunikácia žst. Liptovský Mikuláš – priemyselná zóna“. 

Ing. arch. Bachtíková predložila „zákres“ enviromentálnej záťaže na pozemku KNC 1327/67. 

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 posúva prerokovanie tohto návrhu na ďalšie rokovanie komisie, pričom dňa 26.5.2021 

o 17 hod. sa uskutoční miestna obhliadka 

 

2.8 XXX a manž. XXX  - žiadajú o majetkovoprávne usporiadanie  pozemku parc. č. KN-C 

2020/10 o výmere 22 m2 nachádzajúci sa pod stavbou: „Garáž“,  súp. č. XXX vo vlastníctve 

žiadateľov (LV č. 7817) v k. ú. XXX (ul. XXX). Jedná sa o majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku pod stavbou garáže postavenou pred rokom 1990. Vyjadrenie ÚHA: Z hľadiska ÚPN 

nemá k odpredaju námietky.  Podľa ÚPN sa jedná o stavebný pozemok urbanistického bloku 

„obytné územie s prevahou bytových domov“  

XXX a manž. XXX  - žiadajú o majetkovoprávne usporiadanie  pozemku parc.č. KN-C 2020/11 

o výmere 26 m2 nachádzajúci sa pod stavbou: „Garáž“,  súp. č. XXX vo vlastníctve žiadateľov (LV 

č. 6288) v k. ú. XXX (ul. XXX). Jedná sa o majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

garáže postavenou pred rokom 1990. Vyjadrenie ÚHA: Z hľadiska ÚPN nemá k odpredaju 

námietky. Podľa ÚPN sa jedná o stavebný pozemok urbanistického bloku „obytné územie 

s prevahou bytových domov“  

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 

 

LM Square, s.r.o. – spoločnosť uzatvorila so spoločnosťou TOPAS D.A., s.r.o. nájomnú zmluvu 

o prenájme 2 ks stánkov vo vlastníctve  TOPAS D.A., s.r.o., postavených na pozemkoch parc. č. 

KN-C 6548/7 (lokalita Slovenská sporiteľňa, a.s.) a parc. č. KN-C 6549/3 (lokalita kostol Sv. 

Mikuláša) vo vlastníctve  mesta, v k. ú. Liptovský Mikuláš (námestie Osloboditeľov). Spoločnosť 

LM Square, s.r.o. žiada o udelenie súhlasu, prípadne zriadenie vecného bremena na uloženie 

inžinierskych sietí (vodovodnej a kanalizačnej prípojky) na pozemkoch parc.č. KN-C 6548/7 a parc. 
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č. KN-C 6549/3 z dôvodu, že predmetné stánky chce využiť na rozšírenie možnosti využitia na 

gastro prevádzku, predpokladaný predaj občerstvenia a maloobchodného tovaru.  

Vyjadrenie ÚHA:  Na základe obhliadky na tvare miesta za účasti žiadateľa bolo dohodnuté, že v I. 

etape bude riešený stánok pri kostole a to:  

- obnažením prípojok v jednej ryhe s tým, že práce budú realizované ručným výkopom 

a rozoberaním dlažby, nie rezaním, nakoľko náhradnú dlažbu PORFIR, po konzultácii s p. 

riaditeľom VPS, už nemajú v zásobe.  

Po ukončení prac bude dlažba PORFIR uložená v pôvodnom klade dlažby pešej zóny. (t.j. 

s uvedením do pôvodného stavu). K zriadeniu vecného bremena nemá námietky s tým, že bude 

dodržaný dohodnutý postup.  

Po ukončení prác bude dlažba PORFIR uložená v pôvodnom klade dlažby pešej zóny  (t.j. 

s uvedením do pôvodného stavu).  

Vyjadrenie referátu CD, PK a VP:– s uložením vodovodnej a kanalizačnej prípojky súhlasí za 

podmienky, že verejné priestranstvo bude uvedené do pôvodného stavu vrátane presne rovnakého 

typu dlažby a jej uloženia   

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 uzadvrieť zmluve o budúcej  zmluve o zriadení vecného bremena s tým, že 

bude do zmluvy doplnená zmluvná pokuta v prípade neodbornej realizácie prác. Komisia 

odporúča, aby práce realizoval správca siete – LVS a.s. L. Mikuláš 

 

3. Prerokovanie prípravy návrhu na revíziu a úpravu regulatívov a zón ÚPD Lipt. Mikuláš v 

lokalitách L. Mikuláš. Príprava postupného vyčlenenia územia v týchto lokalitách, ktoré môže 

byť regulované 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 žiada Ing. arch. Bachtíkovú o predloženie všetkých požiadaviek  na zmenu územného 

plánu na budúce zasadnutie komisie členom komisie  

 

4. Ing. Milan Ľupták – žiada o spracovanie a zmenu ÚPD mesta v k. ú.  Ráztoky a to 

dopracovaním ÚPN-Z hlavne na pozemky parc. č. KN-C 371/1 a 371/5 na ktorých by chcel 

uskutočniť stavebný zámer Boats Resorts Apartments vrátane prehodnotenia podlažnosti na vyššiu 

podlažnosť.  

Ing. arch. Bachtíková - ÚPN Z Trnovecká zátoka na časť lokality č. 1 v k. ú. Ráztoky bol 

schválený. V súčasnosti sa pripravuje jeho aktualizácia - zmeny a doplnky č.1. ÚPN Z Trnovecká 

zátoka. Potrebne je s podrobnosťou zóny dopracovať aj ostatnú časť lokality č.1 v k. ú. Ráztoky. 

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  
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5. Rôzne 

Ing. arch Tatiana Bachtíková predložila na rokovanie komisie petíciu občanov odmietajúcej 

výstavbu bytového domu na križovatke ulíc E. Penkalu  a M. Štalmacha, kde podpísaní občania 

žiadajú zmenu územného plánu a to zmenu regulatívu max. výška zástavby. Občania nesúhlasia 

s výstavbou bytového domu o výške 6 nadzemných podlaží na pozemkoch parc. č. C KN 2099/331, 

C KN 2099/118 a 2099/119 v k. ú. Palúdzka. 

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 max. výšky zástavby zo 6 nadzemných podlaží  na 4 nadzemné 

podlažia    

 

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

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 12.5.2021. 

 

 

 

 

 

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

tajomníčka komisie                                                                     predseda komisie                     

územného rozvoja a výstavby                                                     územného rozvoja a výstavby  

 


