Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad,
konaného dňa 03.07.2018

Miesto konania: Mestský úrad Poprad, rokovacia miestnost' na 4. poschodí
Dátumačaskonania:

03.07.20l8,10:OOhod.-11:OOhod.

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. L'udovít Vartovmk
Ing. Tibor Haluška
Ing. arch. Tibor Schmidt
Prítomní: podl'a prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie

1.1. Vorba zapisovatel'a
1.2. Vorba overovatel'ov zápisnice
2. Hlavné body programu
2.1. Památnm M. R. Štefánika
2.2. Kvetnica - upravená štúdia Pod lesom
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 privítal prítomných vrátane primátora mesta

Ing. -Jozefa Švagerka a zároveň oboznámil s p'rogramom-zasadnutia.
1.1
1.2

Za zapisovatera bol zvolený Ing. arch. Tibor Schmidt
Za overovatel'ov zápisnice boli zvolení Ing. arch. Eudovft Vartovník
a Ing. Helena Sarvašová

K bodu 2. - Hlavné body programu

2.1. Umiestnenie pam»tníka s bustou M. R. Štefánika
Rada prerokovala návrh umiestnenia památníka s bustou M. R. Štefánika v priestranstve pred
budovou okresného súdu. Predložený návrh rieši umiestnenie památníka a vytvorenie
zhromažd'ovacieho priestoru pre cca 50 os«"b vo východnej časti priestranstva. Rade bola
vysvetlená genéza zámem umiestnenia památníka v Poprade, výberu lokality, spracovania
zadania a následne návrhu. V diskusii bolo váčšinou prítomných členov Rady konštatované,
že predmetné priestranstvo nemá v súčasnosti atribúty parku a je potrebné jeho komplexné
riešenie ako priestoru pre umiestnenie památníka s rešpektovaním budovy okresného súdu

ako pozadia- památníka acelého priestom. Ďalej bolo konštatované, že excentrické

umiestnenie památníka v rámci priestranstva je nevyvážené, potláčajúce jeho význam, ako aj
význam priestom vo vzt'ahu k budove okresného súdu. Taktiež vyvstáva potreba výtvarného
riešenia, konzultácie s autorom busty.
Rada odporúča riešit' priestranstvo pred budovou okresného súdu komplexne ako park
s umiestnením pam»tníka na hlavnej kompozičnej osi parku kolmej na prieěelie budovy
okresného súdu (vychádzajúcej od hlavného vstupu) s vytvorením zhromažd'ovacieho
priestoru rozšírením stredného chodníka parku. Pri stvárnení pamutníka odporúča
priklonit' sa k súčasným trendom riešenia verejných priestorov.
2.2. Kvetnica - upravená štúdia Pod lesom
Rada pokračovala v prerokovaní upraveného návrhu urbanistickej štúdie lokality Pod lesom

v Kvetnici, ktorá má byt' podkladom pre spracovanie zmeny a doplnku ÚPN mesta Poprad.
Upravený návrh obsahoval alternatívu dopravného napojenia riešeného územia na cestu I/66
bližšie k existujúcemu napojeniu lokality IBV Lesopark. Následná diskusia sa týkala rozsahu
zadania a otázky rozdelenia riešeného územia podra etáp budúcej realizácie.

Rada odporúča urbanistickú ,štúdiu vpredloženom rozsahu ako podklad pre
spracovanie zmeny a doplnku 'ÚPN mesta Poprad s riešením občianskej vybavenosti
vploche nadvmzujúcej na zastávku MHD asevernej časti ako zmiešaného územia
bývania a občianskej vybavenosti.
K bodu 3. - Rózne

3.1. Umiestnenie vyhliadkovej veže v Kvetnici
Rada prerokovala otázku prepracovania návrhu vyhliadkovej veže v p«"vodne navrhovanej
lokalite na Zámčisku, resp. nájdenia novej lokality pre jej umiestnenie vp5vodne
navrhovanom rozsahu, nakorko po geologickom posúdení lokality na Zámčisku
sa umiestnenie vyhliadkovej vež.e v p6vodne navrhovanom rozsahu javí ako nevhodné.

Rada neodporúča prepracovanie projektovej dokumentácie vyhliadkovej veže, odporúěa
nájst' novú lokalitu pre jej umiestnenie, napr. na Krížovej, čo podmieňuje vypracovaním
geologického prieskumu v novej }okalite.

K bodu 4. - Záver

Rada sa dohodla na predbežnom termíne budúceho zasadnutia dňa 07.08.2018. Rokovanie
ukončil predseda Rady Ing. arch. Martin Baloga, PhD. Pod'akoval prítomným za účast'.

Zapísal: Ing. arch. Tibor Schmidt, v. r.
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Overovatelia zápisnice:
Ing. arch. Eudovít Vartovník
Ing. Helena Sarvašová

V Poprade, 06.07.2018
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