
 

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 3.12.2020 o 15.00 hod.na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši 

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

 

        

Prítomnosť: Členka komisie Soňa Čupková  sa ospravedlnila nakoľko je v práci. Prezenčná listina 

z dnešného zasadnutia bude prílohou zápisnice uloženej na MsÚ Liptovský Mikuláš – odbore 

výstavby 

1. Zasadnutie komisie sa realizovalo prezenčne aj online. Zasadnutie otvoril predseda Ing. Jozef 

Repaský, ktorý privítal prítomných, ospravedlnil neúčasť neprítomnej členky komisie. Nakoľko 

bola prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie bola komisia spôsobilá rokovať a uznášať sa. 

Program dnešného zasadnutia : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie žiadostí majetkovo právneho oddelenia súvisiace s majetkom mesta 

3. Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ, Liptovský Mikuláš- návrh  

4. Rôzne 

5. Ukončenie zasadnutia 

 

Výsledky hlasovania vo veci odsúhlasenia programu zasadnutia komisie: 

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:    0 

 

2. Ing. Renáta Todáková informovala o žiadostiach súvisiacich s nakladaním nehnuteľného majetku 

mesta :       

2.1 AUTOMOTOKLUB Liptovský Mikuláš (OZ) – vzhľadom na neúčasť zástupcov 

Automotoklubu sa tento bod presúva na budúce zasadnutie komisie  

 

2.2 XXX - žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť 

pozemku parc. č. KN-C 199 (LV č. XXX) v k. ú. XXX (v areáli XXX). Predmetom vecného 

bremena je napojenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre účely ohlásenia drobnej stavby. 

Stavebným povolením č. MsÚ/ÚRaSP2019/4608-3/Du zo dňa 20.8.2019 bolo vydané SP na zmenu 

účelu stavby pred jej dokončením zo stavby: „XXX“ na „XXX “, ktorá je t. č. ukončená, stavba sa 

nachádza na pozemkoch  parc. č. KN-C 182/1 a 183/2(LV č. XXX). Pri realizácií stavby bolo 

zistené, že budúca kanalizačná a vodovodná prípojka bude prechádzať pozemkami vo vlastníctve 

fyzickej osoby a bod napojenia sa nachádza na časti pozemku mesta parc. č. KN-C 199  (LV XXX 

).  

Vyjadrenie ÚHA: ide o stavebný pozemok urbanistického bloku „obytné územie s prevahou 

rodinných domov“. So zriadením vecného bremena na uloženie sieti nemám z hľadiska 
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územnoplánovacieho námietky s tým, že v prípade zásahu do detského ihriska a zariadení Ms budú 

tieto prvky dané do pôvodného stavu vrátane úpravy terénu.  

Vyjadrenie riaditeľky XXX : beriem na vedomie a súhlasím s pripojením kanalizačnej prípojky. 

Práce sa budú vykonávať na pozemku XXX pod podmienkou, že stavebník dá pozemok do 

pôvodného stavu. Stavebné práce môžu byť realizované len počas víkendových dní a sviatkov, 

nakoľko počas prevádzky XXX využívame priestory XXX dvora.  

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu. 

Výsledky hlasovanie : 

za:               4 

proti:           0  

zdržal sa:    1 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  

v zmysle žiadosti 

 

2.3 Bella Vista, s.r.o. – žiada o odpredaj pozemku, a to parc.č. KN-C 1251/10 o výmere 128 m2 

zameraný geometrickým plánom č. 40003337-95/2020 vo vlastníctve mesta v k.ú. Palúdzka (ul. 

Budovateľská), za účelom výstavby (úpravy) nového oplotenia, ktoré bude nahradené pôvodným 

oplotením, v rámci bytového komplexu. V súčasnosti má spoločnosť na pozemok uzatvorenú 

nájomnú zmluvu 542/2020/Práv. 

Vyjadrenie ÚHA: k odpredaju nemá námietky. Podľa platného územného plánu mesta Liptovský 

Mikuláš je pozemok parc. č. KN-C 1251/10 určený pre šport a rekreáciu.  

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu. 

Výsledky hlasovanie : 

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:    0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča odpredaj pozemku v zmysle žiadosti 

 

2.4 nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva mesta - a to pozemkov parc.č. KN-C 738/37 

o výmere 913 m2 v podiele 1/1 a parc.č. KN-C 731/11 o výmere 39 m2 v podiele 8/16 /pozemky 

spolu o výmere 932,50 m2/, podľa geometrického plánu č. 204-45/2019 od vlastníka RNDr. Peter 

Malík, CSc., za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom 7 805,03 eur, čo je 8,37 eur/m2, za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnená 

a vybudovaná mestom Liptovský Mikuláš ako investorom stavby, líniová stavba: cyklistický 

chodník v rámci „Výstavba cyklistických komunikácií v euroregióne Tatry“ – IV. etapa. Trasa 

cyklistického chodníka je v zmysle platného územného plánu mesta verejnoprospešnou stavbou. 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu. 

Výsledky hlasovanie : 

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:    0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča kúpu  pozemkov 

 

2.5 Slovenská republika Železnice SR – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, žiadosť ŽSR bola upravená 
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len na jeden pozemok a to  na preložku rozvodov VN a NN cez pozemok parc.č. KN-E 4529 v k.ú. 

Liptovský Mikuláš podľa GP č. 02/12-28/2013 (28 m2), v rámci stavby: „Modernizácie železničnej 

trate ...“.  

Vyjadrenie ÚHA: K zriadeniu vecného bremena nemá námietky. 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu. 

Výsledky hlasovanie : 

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:    0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  

v zmysle žiadosti 

 

2.6 MASTO REAL s. r. o. – žiada o prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 568/1 o výmere cca 90 

m2  v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova, za účelom vybudovania ďalších 5 parkovacích miest 

s tým, 2 novovybudované parkovacie miesta sa stanú majetkom mesta, a to výmenou za pozemok 

pod 3 parkovacími miestami (uzatvorenie budúcej zámennej zmluvy). Zároveň spoločnosť 

vybuduje chodník v predĺžení s existujúcim chodníkom.  

Vyjadrenie odboru dopravy a ŽP: súhlas. 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu. 

Výsledky hlasovanie : 

za:               4 

proti:           0  

zdržal sa:     1 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši nájom  pozemkov a následne zámenu pozemkov v zmysle žiadosti 

 

2.7 + 2.8  

TATRA SPC22, s.r.o. – žiada o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, 

spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (elektrický kábel, voda, optický kábel) cez časť 

pozemku parc. č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1) v k. ú. Demänová, v rámci výstavby: „Zasnežovanie – 

príprava DEMÄNOVÁ VILLAGE“.  

Vyjadrenie ÚHA: podľa ÚPN LM sa pozemok nachádza v urbanistickom bloku „zmiešané územie 

s prevahou občianskej vybavenosti“, z hľadiska ÚPN Liptovský Mikuláš nemá námietky k uloženiu 

inžinierskych sietí s tým, že bude rešpektovaná trasa navrhovanej komunikácie B2MZ 8,5/50 podľa 

grafickej časti ÚPN LM a hlavnej cyklotrasy.   

Odbor dopravy, ŽP: súhlasí.   

Pozn.: Spoločnosť TATRA SPC22, s.r.o. má „Písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti k výstavbe“ 

zo dňa 23. 09. 2020, a to od spoločnosti ARCHIMEDEA a.s., Komenského 10D, 974 01 Banská 

Bystrica – ako vlastníka nehnuteľností parc. č. KN-E 211/1, 212/1, 213/1, 211/2, 212/2, 213/2, ktoré 

sú dotknuté predmetnou výstavbou „Zasnežovanie – príprava DEMÄNOVÁ VILLAGE“ – súhlas, 

predložiť do komisie ÚRaV. 

TATRA SPC8, s.r.o. žiada 

a) o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, spočívajúce v práve 

uloženia inžinierskych sietí (dažďová kanalizácia, vodovod, VN a NN vedenie, plynovod, optika) 

cez časť pozemku parc. č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1) v k. ú. Demänová, v rámci výstavby: 

„Verejná infraštruktúra“.  
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b)  v súvislosti s touto výstavbou o nájom časti pozemku parc. č. KN-C 877/1 (KN-E 215/1) 

o výmere 105 m2  v k. ú. Demänová, za účelom výstavby účelovej komunikácie – ako prechod 

a prejazd pre peších a autom, s vybudovaním prechodu pre chodcov v rámci výstavby: „Verejná 

infraštruktúra“.  

Vyjadrenie ÚHA: podľa ÚPN LM sa pozemok nachádza v urbanistickom bloku „zmiešané územie 

s prevahou občianskej vybavenosti“, z hľadiska ÚPN Liptovský Mikuláš nemá námietky k uloženiu 

inžinierskych sietí s tým, že bude rešpektovaná trasa navrhovanej komunikácie B2MZ 8,5/50 podľa 

grafickej časti ÚPN LM a hlavnej cyklotrasy.   

Odbor dopravy, ŽP a výstavby: súhlasí.   

Pozn.: Spoločnosť TATRA SPC8, s.r.o. má „Písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti k výstavbe“ zo 

dňa 23. 09. 2020, a to od spoločnosti ARCHIMEDEA a.s., Komenského 10D, 974 01 Banská 

Bystrica – ako vlastníka nehnuteľností parc. č. KN-E 211/1, 212/1, 213/1, 211/2, 212/2, 213/2, ktoré 

sú dotknuté predmetnou výstavbou „Verejná infraštruktúra“ – súhlas, predložiť do komisie ÚRaV. 

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu o oboch žiadostiach súčasne s tým, že 

právny odbor preverí či stavby sú zrealizované a v prípade potreby navrhne iný typ zmluvy. 

Výsledky hlasovania : 

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:    0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča uzatvorenie zmlúv s tým, že právny odbor preverí či stavby sú zrealizované 

a v prípade potreby navrhne iný typ zmluvy. 

 

2.9 ARBET, s.r.o. (v zastúpení spoločnosti JANČI & Partners s.r.o.) – žiada o odkúpenie pozemkov 

parc.č. KN-C 3/2 o výmere cca 535 m2 a parc.č. KN-C 874/3 o výmere cca 600 m2 /pozemky spolu 

o výmere cca 1135 m2/ v k.ú. Demänová (Za štadiónom), za účelom využitia pozemkov na 

parkovacie plochy alebo na vytvorenie verejnej zelene k plánovanej výstavbe Apartmánového 

domu na pozemku parc.č. KN-C 262/2 vo vlastníctve spoločnosti (LV č. 1030). Prístup na svoj 

pozemok parc.č. KN-C 262/2 má spoločnosť zabezpečený z východnej strany v šírke cca 5 m.  

Vyjadrenie ÚHA: Podľa ÚPN sa jedná o stavebný pozemok urbanistického bloku „obytné územie 

s prevahou rodinných domov“. Maximálna výška zástavby sú 3 NP, index zastavanej plochy je 

maximálne 30 %. Plochu vyznačenú oranžovou farbou s ponechaním prechodu pri južnej hranici 

pozemku je možné z hľadiska ÚPN odpredať.  

Odbor ŽPaD: Súhlasí odpredajom za podmienky, že sa ponechá priestor v šírke pozemkov parc.č. 

KN-C 874/3 a KN-C 3/2 pod existujúcou cestou – súhlas s odpredajom.  

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu  

Výsledky hlasovania : 

za:               4 

proti:           0  

zdržal sa:     1 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča odpredaj pozemkov v zmysle žiadosti 

 

2.10  Zámena pozemkov v k.ú. XXX  - nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve mesta Liptovský 

Mikuláš – pozemok parc. č. KN-C 231/2 záhrady a o výmere 199 m2 nachádzajúci sa na ul. XXX 

zameniť za nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve XXX  a XXX, pozemok parc. č. KN-C 

2059 zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2. Uvedenou zámenou dôjde zo strany mesta 

k nadobudnutiu pozemku parc. č. KN-C 2059, na ktorom je umiestnená a vybudovaná stavba: 

„miestna komunikácia“, na ul. XXX. 
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Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu s tým, že predmetom zámeny má 

byť celý pozemok vo vlastníctve mesta parc. č. KN-C 231, ktorý je v časti svahovitý a bez 

prístupu. 

Výsledky hlasovania : 

za:               5 

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča zámenu pozemkov s tým, že predmetom zámeny má byť celý pozemok vo 

vlastníctve mesta parc. č. KN-C 231. 

 

3. Ing. arch. Tatiana Bachtíková informovala o Zmenách a doplnkoch č.3 ÚPN CMZ Západ, 

Liptovský Mikuláš- návrh  

 

4. V rámci bodu Rôzne predseda komisie konštatoval, že plán činnosti komisie bude spracovaný po 

stanovení programu a termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva pre rok 2021 

 

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

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 3.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

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

tajomníčka komisie                                                                     predseda komisie                     

územného rozvoja a výstavby                                                     územného rozvoja a výstavby  

 

 

 

 

 

 


