Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad,
konaného dňa 2.05.2018

Miesto konania: Mestský úrad Poprad, rokovacia miestnost' na 4. poschodí
Dátum a ěas konania:

02.05.2018, 13:00 hod. - 15:00 hod.

Členovia Rady pre priestorové plánovanie:
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna
Ing. arch. Ján Derevjaník
Ing. arch. Dušan Genčanský
Ing. arch. Branislav Ivan
Ing. Helena Sarvašová
Ing. arch. Eudovít Vartovník
Ing. Tibor Haluška
Ing. arch. Tibor Schmidt
Prítomní: podra prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie

1.1. Vol'ba zapisovatel'a
1.2. Vol'ba overovatel'ov zápisnice
2. Hlavné body programu
2.1 Rekonštmkcia a dostavba objektu na Velickom námestí
2.2 Návrh prestavby vnútrobloku medzi ulicami 1. mája a Ul. Curie
3. Rózne
4. Záver

Priebeh rokovania:

Rokovanie RPP prebiehalo podl'a oznámeného programu. Postupne boli jednotlivé body
prerokovávané a boli k nim prijaté jednotlivé odporúčania.
K bodu 1. - Otvorenie

Zasadnutie Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad (d'alej len ,,Rada") otvoril predseda
Rady Ing. arch. Martin Baloga, PhD., ktorý prítomných privítal a zároveň oboznámil
s programom zasadnutia.
1.1
1.2

Za zapisovatera bol zvolený Ing. Tibor Haluška
Za overovaterov zápisnice boli zvolení Ing. arch. L'udoví Vartovník a Ing. arch. Ján
Derevjaník

2.1. Rekonštrukcia a dostavba objektu na Velickom námestí
Predložený bol alternatívne spracovaný zámer rekonštrukcie a dostavby objektu na p. č.
1371/1, 1371/2 v k.ú. Verká, ktorý sa nachádza priamo na Velickom námestí, UPN mesta
Poprad vymedzenom historickom jadre. V minulosti sa daným zámerom spracovaným v inom

architektonickom poňatí rada už zaoberala a nesúhlasila s ním. Predložený zámer v oboch
alternatívach opát' nerešpektuje danosti historického jadra v ktorom je objekt situovaný, preto
RPP neodporúča žiadnu z predložených alternatív. RPP odporúča, aby pri návrhu zámeru boli

d6sledne dodržané regulatívy 9.1.3 záváznej časti ÚPN mesta Poprad, ktoré sa vzt'ahujú na
územia historických jadier podl'a vymedzenia územného plánu.
2.2. Návrh prestavby vnútrobloku medzi ulicami 1. mája a Ul. Curie
Predložená bola žiadost' oinformáciu k zámem prestavby časti radových garáží vo
vnútrobloku na spojnici ulíc 1. mája a Ul. Curie. Zámerom žiadatel'a je na ploche 4 garáží
rozšírenej zo severnej strany, zrealizovat' 3 podlažný objekt pre zdravotnícke ambulancie
a vytvorit' parkovacie stánia zo severnej strany objektu - do vnútrobloku.
RPP zaujala stanovisko v ktorom tento zámer odporúča dopracovat' tak, aby poskytol celkový
názor možnej revitalizácie tohto priestoru aprestavby všetkých garáží vrátane dopravnej
obslužnosti územia aposúdenia dopadu zhl'adiska svetelných podmienok na jestvujúci
bytový dom nachádzajúci sa severne od garáží.

K bodu 3. - Rózne

Bola podaná informácia, že sa pokračuje v príprave Architektonickej sút'aže- širšieho centra a
Námestia sv. Egídia.

K bodu 4. - Záver

Rada sa dohodla na predbežnom termíne budúceho zasadnutia dňa 06.06.20l8. Z neúčasti na
tomto zasadnutí sa vopred ospravedlnil Ing.arch. Derevjaník.
Rokovanie ukončil predseda Rady Ing. arch. Martin Baloga, PhD. Pod'akoval prftomným za
ÚČast'.

Zapísal: Ing. Tibor Haluška, v. r.

Overovatelia zápisnice:
Ing. arch. L'udoví Vartovník
Ing. arch. Ján Derevjaník
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V Poprade, 03.05.20l8

