Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad,
konaného dňa 14.09.2018

Miesto konania: Mestský úrad Poprad, rokovacia miestnost' na 4. poschodí
Dátum a ěas konania: - 14.09.2018, 09:00 hod.-13:00 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: podl'a prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie

1.1. Vorbazapisovatel"a
1.:2. Vorba overovatel'ov zápisnice
2. Hlavné boda
2.1.
2.2.

'aJÍlu

.ová hala

st' o ZaD ÚPN mesta Poprad - Tatramat

2.3. Vyhliadková veža Kvetnica
2.4. Rekonštrukcia Rp vo Verkej
2.5. Vnútroblok BD Šalvia
2.6. Obnova BD - Francisciho ulica

2.7. ÚPN-Z Pri trati

2.8. Polyfunkčnédomyl,2,3-JuhIV
2.9. %atravagónka - inovácia výroby

2.10. ČerpaciHstanicapri?/18

2.11. IBVWalltech,Matejovskáulica
2.12. SkladovéhalyLigum,Lajmex
2.13. IBVVelickácesta

2.14. PamátnfkM.R.Štefánika
2.15. BDBarboraaMert'uky-JuhIV
3. R«"zne
4. Záver

Priebeh rokovania:

Rokovanie RPP prebiehalo podl'a oznámeného programu. Postupne boli jednotlivé body
prerokovávané a 6oli 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 a oboznámil ich s programom
zasadnutia.

1.1 Za zapisovatera bol zvolený Ing. arch. Tibor Schmidt

1.2 Za overovatel'ov zápisnice 'boli zvolení Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
a Ing. arch. Dušan Genčanský

K bodu 2. - Hlavné body programu

2.1. Športová hala
Predseda Rady inforrnoval o doterajšom postupe Mesta Poprad pri výbere aposudzovaní
vhodnosti lokalít pre umiestnenie športovej haly.

Rada odporúěa umiestnenie športovej haly v súlade s platným ÚPN mesia Poprad,

p-rioritne"-v Grébparku.- Neodporúča lokality s potrebou 'zmeny a doplnku 'ÚPN mesta
Poprad.

2.2. Žiadost' o ZaD ÚPN mesta Poprad - Tatramat

Rada sa zaoberala žiadost'ou spoločnosti Tatramat, a.s. o zmenu a doplnok ÚPN mesta Poprad
vlokalite na Staničnej ulici vMatejovciach zplochy telovýchovy, športu, rekreácie
a cestovného ruchu na zmiešané plochy výroby, výrobných služieb a občianskej vybavenosti
za účelom výstavby skladovej haly.
prad a v predmetnej lokalite, odporúča
Rada neodporúěa zmenu a doplnok ÚPN mesta Popyad

ÚPN mesta Poprad.
riešit' zámer investora v lokalite v súlade s platným 'CJPN

2.3. Vyhliadková veža Kvetnica

Vedúci odbom urbanizmu apriestorového plánovania MsÚ Poprad Ing. Tibor Haluška
informoval Radu o d'alšom po-stupe prípravy-investičnej akcie vzhl'adom na zmenu lokality
umiestnenia predmetnej stavby.
Rada informáciu zobrala na vedomie, odporúča prepracovanie projektovej
dokumentácie v novej loka}ite, odporúča jej predloženie na posúdenie.
2.4. Rekonštrukcia RD vo Vel'kej

Rada posúdila architektonické riešenie uličnej fasády objektu na severnej straneradovej
zástavby Velického nárnestia v historickom jadre mestskej časti Vel'ká.
Rada nemá pripomienky knavrhovanému architektonickému riešeniu rekonštrukcie
predmetného objektu.

2.5. Vnútroblok BD Šalvia

Rada prerokovala žiadost' na oplotenie pozemku vo vnútrobloku za bytovým domom Šalvia
na Vajanského ulici.

Rada nemá pripomienky kzámeru oplotenia predmetného pozemku za podmienky

riešit' oplotenÍe 6ez podmurovky a p}ných výp}ní a s max. výškou 1,1 m.
2.6. Obnova BD - Francisciho ulica

Rada prerokovala zámer obnovy bytového domu súp. č. 903 na Francisciho ulici,

pozostávajúcej zo zateplenia objektu, -odstránenia systémových porúch, úpravy a zasklenia
'balkónov,-úpravy pril'ahlého chodníka.

Rada nemá pripomienky kzámeru obnovy predmetného bytového domu, odporúěa
zachovat' chodník s dlažbou v póvodnej šírke.

2.7. ÚPN-Z Pri trati

Rada bola informovaná oprebiehajúcich konaniach na stavebnom úr,ade, týkajúcich
sa výstavby v areáli Schtíle Slovakia a o prípravných prácach pre zadanie na ÚPN-Z Pri trati.
Rada informácie zobra}a na vedomie.

2.8. Polyfunkčné domy 1, 2, 3 - Juh IV
Rada prerokovala zámer výstavby troch polyfunkčných bytových domov v severovýchodnej
časti lokality Juh IV ,,Mert'uky" vrátane ich dopravného napojenia.

Rada odporúěa zachovat' trasovanie komunikácií v zmysle platného ÚPN mesta Poprad,
križovatku na Suchoňovej ulici riešit' ako stykovú.
2.9. Tatravagónka - inovácia výroby
Bod 2.9. bol vypustený z d6vodu spát'vzatia žiadosti.

2.10. Čerpacia stanica pri I/18
Rada sa zaoberala zámerom výstavby čerpacej stanice pohonných hrn8t pri ceste I/18

v urbanistickom okrsku B Západ s upraveným návrhom dopravného napojenia z,cesty I/18
ako dočasným do doby vybudovania zbernej komunikácie triedy B3 v zmysle UPN mesta
Poprad .
Rada požaduje predložit'
stanovisko Slovenskej správy ciest kupravenej situácii
pred}í
v zmysle platnéholUPN
UPN mesta Poprad.
2.11. IBV Walltech, Matejovská ulica

Rada prerokovala zámery výstavby rodinných domov vsevernej čast,i lokalít Walltech
a Matejovská ulica v území, ktorého rozvoj je v zmysle záváznej časti ÚPN mesta Poprad
možný až po realizácii prístupových komunikácií triedy B a C.

Rada neodporúěa zmeny adoplnky ÚPN mesta Poprad ypredmetných
lokalitách,
Y prc
UPN mesta Poprad.
odporúča dodržat' trasovanie komunikácií v zmysle p}atného UPN

2.12. Skladové haly Ligum, Lajmex

Rada prerokovala návrhy dopravných napojenf plánovaných skladových hál spoločností
Ligum aLajmex vpriemyselnom areáli Východ ako dočas,ných napojení do doby

vybudovania-okružnej križo'vatky na ceste I/ 18 v zmysle platného ÚPN mesta Poprad.
Rada odporúěa okrem dočasných dopravných napoj,ení
IJ,en preukázat' vprojektových
UP mesta Poprad.
dokumentáciách dopravné napojenia v zmysle platného UPN

2.13. IBV Velická cesta

Rada prerokovala zámer výstavby troch rodimiých domov severne od Velickej cesty a ich
dopravného napojenia.

Rada odporúča pristúpit' kobstaraniu ÚPN-Z Na slavkovskú cestu apre verejne
prístupné komunikácieupozorňuje, na ich riešenie sparametrami miestnych

komunikácií v zmys}e závMznej ěast'Í 'ÚPN mesta Poprad.

2.14. Pam»tník M. R. Štefánika

Vedúci odboru urbanizmu apriestorového plánovania MsÚ Poprad Ing. Tibor Haluška
informoval Radu o odovzdaní projektovej dokumentácii predmetnej stavby.
Rada informáciu zobrala na vedomie.

2.15. BD Barbora a Mert'uky - Juh IV

Rada bola informovaná o d'alšom postupe posudzovania zámeru výstavby bytových domov
v juhovýchodnej časti lokality Juh IV ,,Mert'uky".
Rada informáciu zobrala na vedomie.
K bodu 3. - Rózne

3.1. Pripomienka k návrhu ZaD 2018 ÚPN mesta Poprad
Rada sa zaoberala pripomienkou knávrhu ZaD 2018 ÚPN mesta Poprad vlokalite
2.01 Ul. Levočská s požiadavkou ponechat' predmetnú lokalitu v regulačnom bloku BO3.08 1
so súčasne platnou priestorovou reguláciou.
Rada odporúěa pripomienku neakceptovat'.

3.2. Žiadost' o ZaD ÚPN mesta Poprad - Dlhé Hony
Rada sa zaoberala žiadost'ou o zmenu a doplnok ÚPN mesta Poprad v lokalite Dlhé Hony
zplochy občianskej vybavenosti na zmiešané plochy bývania aobčianskej vybavenosti
za účelom výstavby polyfunkčných bytových domov.

Rada neodporúča zmenu a doplnok 'ÚPN mesta Poprad v predmetnej lokalite.
K bodu 4. - Záver

Rokovanie ukončil predseda Rady Ing. arch. Martin Baloga, PhD. Pod'akoval prítomným
za ÚČast'.

Zapísal: Ing. arch. Tibor Schmidt, v. r.
Overovatelia zápisnice:
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Ing. arch. Dušan Genčanský
V Poprade, 19.09.2018
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