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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 5.11.2020 o 15.00 hod.na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši 

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

        

Prítomnosť: Členka komisie Soňa Čupková  sa ospravedlnila nakoľko je PN. Aj prizvaný Ing. 

Renáta Todáková,  Ing. arch. Matej Petran a Ing. Gabriel Lengyel sa ospravedlnili. Prezenčná listina 

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

výstavby 

1. Zasadnutie komisie 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. Predseda komisie oznámil, že podáva návrh na 

doplnenie programu o voľbu podpredsedu a teda program dnešného zasadnutia bude: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba podpredsedu 

3. Prerokovanie žiadostí majetkovo právneho oddelenia súvisiace s majetkom mesta 

4. Rôzne 

5. Ukončenie zasadnutia 

 

Ing. Jozef  Repaský dal  o doplnení programu hlasovať. Výsledky hlasovania: 

za:               5 (Repaský, Géci, Šufliarská, Bartánus, Bachtíková)  

proti:           0  

zdržal sa:     0 

 

2. Predsedajúci navrhol za podpredsedu komisie Mgr. Táňu Šufliarskú. Poslanec Ing. Matej Géci 

navrhol za podpredsedu Ing. arch. Tatianu Bachtíkovú. O obidvoch návrhoch prebehlo hlasovanie. 

Výsledky hlasovania za návrh, aby podpredsedom komisie bola Ing. arch. Tatiana Bachtíková 

za:               2 (Géci, Bartánus) 

proti:           2 (Repaský, Šufliarská) 

zdržal sa:     1 (Bachtíková) 

 

Výsledky hlasovania za návrh, aby podpredsedom komisie bola Mgr. Táňa Šufliarska 

za:               3 (Repaský, Šufliarská, Bachtíková) 

proti:           1 (Géci) 

zdržal sa:     1 Bartánus 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši si za podpredsedu zvolila Mgr. Táňu Šufliarskú. 
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3. Predseda komisie informoval o žiadostiach súvisiacich s nakladaním nehnuteľného majetku 

mesta :       

 

3.1 XXXaXXX– žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C  875/3 (KN-E 277/25) (LV č.XXX) 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 v k. ú. XXX (ul. XXX). Nové parcelné číslo pozemku 

bolo vytvorené  geometrickým plánom č. 47 457 325-56/2020, za účelom vyriešenia vstupu 

z cestnej komunikácie na pozemok parc. č. KN-C 69/3 v ich podielovom spoluvlastníctve.  

Vyjadrenie útvaru hlavného architekta (ÚHA): K odpredaju nemá námietky. Jedná sa o stavebný 

pozemok urbanistického bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“.  

Vyjadrenie odboru dopravy, ŽP a výstavby: Súhlasí s odpredajom, ide o prevod pozemku, na 

ktorom sa nachádza zelený pás v tesnej blízkosti miestnej komunikácie, ktorý je súčasťou verejného 

priestranstva; pre mesto je nepotrebný.  

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

Výsledky hlasovania : 

za:               5 (Repaský, Géci, Šufliarská, Bartánus, Bachtíková)  

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie: Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši odporúča odpredaj pozemku. 

 

 

3.2 XXX -  žiadosť  o odkúpenie  pozemku parc. č. KNC 88/608 o výmere 24 m2, podľa 

geometrického plánu, v k. ú. XXX (ul. XXX), za účelom majetkovo-právneho vysporiadania 

pozemku, t. č. oploteného k rodinnému domu žiadateľa (pri plote vysadené porasty), cca 30 rokov 

to takto užíva.  

Vyjadrenie ÚHA:  parc. č. KN C 88/608 sa nachádza podľa platného územného plánu mesta 

Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš 

č.115/2010 dňa 16.12.2010 a  jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením 

mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení 

zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“ (stavebný 

pozemok). K odpredaju t.č. oploteného pozemku z hľadiska územnoplánovacieho nemá námietky, 

ak vydláždený chodník ako peší prechod bude zachovaný.  

Po ukončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu. 

Výsledky hlasovanie : 

za:               5 (Repaský, Géci, Šufliarská, Bartánus, Bachtíková)  

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie:Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

odporúča odpredaj pozemku v zmysle žiadosti 
 

3.3 Automotoklub  OZ  Liptovský Mikuláš - žiadosť o odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa 

pri ul. J. Rumana v k. ú. Liptovský Mikuláš a to:  

- parc. č. KN-C 222/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1104 m2,  

- parc. č. KN-C 222/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere   155 m2,  

- parc. č. KN-C 222/7   zastavané plochy a nádvoria o výmere   345 m2,   

za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k nim. Ide o pozemky    

zastavané dvoma stavbami vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (LV č. 5716) a vrátane priľahlej 

plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami. Žiadateľ 

je výlučným vlastníkom stavieb, bez pozemkov. Takýto právny stav pretrváva od r. 1990.   
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Pozemok parc. č. KNC 222/18 je zastavaný stavbou: „Sklad“ (bez súpisného čísla), ďalej pozemok 

parc. č. KN-C 222/7 je zastavaný stavbou: „Sklady a dielne“ súpisné číslo 1929 a  pozemok parc. č. 

KN-C 222/17 je priľahlou plochou tvoriacou jeden celok s predmetnými stavbami. 

Vyjadrenie ÚHA: Podľa územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa jedná o „stavebné pozemky“. 

Pozemky sa nachádzajú v „zmiešanom území mestského centra“ s tým, že parkovanie je potrebné 

zabezpečiť na vlastnom pozemku. K odpredaju nemá námietky. 

 

V rámci diskusie vznikla požiadavka  na objasnenie dôvodov na odpredaj pozemkov vlastníka 

stavieb ako aj návrhov na spôsoby riešenia nakladania s predmetnými pozemkami. Z uvedeného 

dôvodu padol návrh na prerokovanie tohto bodu na budúcom zasadnutí komisie za účasti vlastníka 

stavieb. 

Výsledky hlasovania : 

za:               5 (Repaský, Géci, Šufliarská, Bartánus, Bachtíková)  

proti:           0  

zdržal sa:     0 

Uznesenie:Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

neodporúča na dnešnom zasadnutí odpredaj pozemkov a prerokovanie návrhu presúva na 

nasledujúce zasadnutie komisie za účasti zástupcu Automotoklubu  OZ  Liptovský Mikuláš.  

 

4. V rámci bodu Rôzne neboli uplatnené žiadne návrhy. 

 

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

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 5.11.2020. 
 
 
 
 
 

 

 

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

tajomníčka komisie                                                                     predseda komisie                     

územného rozvoja a výstavby                                                     územného rozvoja a výstavby  
 
 
 
 
 
 


