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Dňa 10.04.2019 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená petícia „Petícia za zrušenie 
rozhodnutia o umiestnení stavby".

Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov a bolo zistené, že nemá náležitosti v zmysle § 5 citovaného zákona. Na 
základe uvedeného bol petičný výbor dňa 17.04.2019 mestom Liptovský Mikuláš vyzvaný na 
doplnenie nedostatkov.

Dňa 23.04.2019 bola predmetná petícia zo strany petičného výboru doplnená a boli 
odstránené zistené nedostatky.

Uvedená petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov a verejne prerokovaná dňa 15.05.2019 s tým, že petícii „Petícia 
za zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby" sa vyhovuje sčasti, a to v súlade so 
stanoviskami uvedenými v odôvodnení výsledku prešetrenia petície.

Stanovisko útvaru hlavného architekta mesta Liptovský Mikuláš:
Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, útvar hlavného architekta konštatuje, že 

stavba „Bytového domu s občianskou vybavenosťou" na pozemkoch p.č. KN C 103/15,22,35 
a 104/12 k.ú. Palúdzka 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 v znení zmien a doplnkov 
v urbanistickom bloku „zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti". Maximálna
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výška zástavby v predmetnom bloku je 6 nadzemných podlaží a index zastavanej plochy je 
maximálne je 30 %.

Prevládajúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce typický verejný charakter 
prostredia s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho 
významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i 
návštevníkov mesta Najmä: administratíva, zariadenia obchodu celomestského i 
regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania a 
prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia 
zábavy,...

Prípustné je funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými 
nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. N a j m ä: bytové domy s polyfunkčným 
parterom, bytové domy v existujúcej zástavbe (so zastúpením bytových domov) vhodne 
začlenené do okolitého prostredia, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez 
neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné 
byty v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy 
bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, 
hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy 
lokálneho významu okrem heliportu - podmienené preverením podrobnejšou 
dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen 
územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej 
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej 
zelene, ČSPH ako súčasť objektov a areálov občianskej vybavenosti,...

Neprípustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 
alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane 
limituje možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej 
vybavenosti. Najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) 
narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, 
stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených 
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva 
/zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez 
negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus,./, 
zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové 
háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPH,...
Potrebný počet parkovacích stání podľa platných STN je nutné zabezpečiť na vlastnom 
pozemku.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie "Bytový dom s občianskou 
vybavenosťou", spracovaná APROX spol. s.r.o. Bratislava bola na základe požiadavky útvaru 
hlavného architekta doplnená o detské ihrisko s mobiliárom. Nakoľko prípustné je funkčné 
využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter 
a kvalitu prostredia a bytové domy musia byť vhodne začlenené do okolitého prostredia, 
požadovali sme spracovať variantu zastrešenia navrhovaného objektu nízkou sedlovou 
strechou resp. pultovou strechou. Pri umiestňovaní stavieb je potrebné chrániť krajinný 
obraz mesta s ohľadom na prírodné a kultúrno-historické dominanty (vrch Háj s pamätníkom 
padlých, historické centrum mesta,...), pri návrhu konkrétnych objektov zvážiť použitie 
typických tvaroslovných prvkov Liptova a v dotyku s prírodným prostredím uprednostniť 
prírodné materiály, kameň a drevo.

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že doposiaľ nebol preukázaný rozpor 

s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.

Požiadavke „zabezpečenia aspoň 20% ponechania zelene na pozemku" odporúčam 
vyhovieť tak, že požiadavka bude zapracovaná pri aktualizácii územného plánu mesta 
Liptovský Mikuláš aj do urbanistického bloku „zmiešané územie s prevahou občianskej
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vybavenosti", nakoľko v tomto bloku je prípustná aj výstavba bytových domov s 
polyfunkčným parterom a pri bytovej výstavbe tento regulatív v územnom pláne mesta 
Liptovský Mikuláš máme.

Stanovisko odboru Životného prostredia a dopravy:
Stavba bytového domu bude dopravne napojená na miestnu komunikáciu ul. 

Chrenoviská. Predmetná komunikácia je zaradená v technickej evidencii miestnych 
komunikácií mesta Liptovský Mikuláš do kategórie miestnych komunikácií II. triedy medzi 
ktoré patria ostatné mestské komunikácie a komunikácie pokiaľ vyhovujú premávke 
všetkých druhov motorových vozidiel.

Šírkové usporiadanie tejto miestnej komunikácie, ktoré je v šírke 4,2 - 4,4 m vyhovuje 
obojsmernej premávke všetkých druhov vozidiel vrátane nákladných vozidiel, ktoré v rámci 
zásobovania tam majú povolený vjazd aj teraz (záhradnícka predajňa). Aj napriek tomu, 
neboli doteraz v tejto lokalite zaznamenané dopravné nehody. Momentálne dopravné 
zaťaženie tejto komunikácie je minimálne, nakoľko má funkciu obslužnú nie prejazdnú a teda 
je využívaná najmä obyvateľmi tejto lokality a vozidlami podnikateľského subjektu 
(záhradnícka predajňa) a jeho zákazníkov. Komunikácia je vo veľkej miere využívaná aj 
cyklistami a chodcami.

Plánovaná stavba počíta s výstavbou 35 bytov a 42 parkovacích miest a teda vplyv na 
kapacitu miestnej komunikácie ul. Chrenoviská vzhľadom k terajšej intenzite dopravy 
a vzhľadom k stavebnotechnickému riešeniu, vzhľadom k dobrému technickému stavu 
a vzhľadom k rozptylu týchto vozidiel nebude zásadný rovnako ako na kapacitu križovatky 
s ul. Demänovskou. Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov investor stavby vyhovel požiadavke 
mesta Liptovský Mikuláš, ktorou bolo a je vybudovanie chodníka pre peších po pravej strane 
miestnej komunikácie. Predmetný chodník je súčasťou projektovej dokumentácie stavby.

Stanovisko odboru Územného rozhodovania a stavebného poriadku:
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a § 5 písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil 
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov 
konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a ods.l a 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva rozhodnutie 
o umiestnení stavby (pod číslom MsÚ/ÚR a SP 2019/1475 /MDu zo dňa 22.01.2019).

„Bytový dom s občianskou vybavenosťou, Palúdzka, Liptovský Mikuláš" stavba na 
pozemkoch pare. č. KN-C 104/5, KN-C 104/12, KN-C 103/15, KN-C 103/22, KN-C 103/35, 
KN-C 202/1, KN-C 202/2, KN-C 204, KN-C 103/10 a KN-C 104/6 v k. ú. Palúdzka tak, ako je to 
zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27.02.2019. Vlastník pozemkov môže následne 
podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa rozhodnutia o umiestení stavby, resp. 
podať žiadosť o zmenu územného rozhodnutia ak to považuje za potrebné podľa jeho 
investičného zámeru.

Pre odstránenie pochybností týkajúcich sa obojsmernému míňaniu vozidiel aj 
nákladných z dôvodu výstavby chodníka, navrhujeme chodník riešiť bezbariérovo a teda nie 
výškovo oddeleného od miestnej komunikácie. Týmto sa zabezpečí možnosť prípadného 
vzájomného vyhnutia protiidúcich vozidiel. Súčasťou tejto zmeny projektu bude musieť byť 
aj zmena dopravného značenia a teda jeho doplnenie o zákaz státia motorových vozidiel,
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a to z dôvodu, aby sa z bezbariérového riešenia chodníka nestalo parkovisko, čím by stratil 
opodstatnenie.

Ing. Ján Blchač, PhD.
primátor mesta

Výsledok vybavenia petície bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle 
mesta Liptovský Mikuláš.
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