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Vážený pán
MUDr. Alexander Slafkovský
primátor mesta Liptovský Mikuláš
Ul. Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš 27. január 2012
Vážený pán primátor Slafkovský, vážená pani Bachtíková, vážení poslanci mestského
zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš,

dňa 28. novembra 2011 som Vás osobne pán Slafkovský svojim mailom (kópiu mailu Vám
prikladám v prílohe) žiadal, aby ste Vašimi vyhláseniami nezavadzal verejnosť nepravdivými
informáciami a výrokmi týkajúcimi sa umiestnenia a výstavby „ Heliportu Liptovský Trnovec“.
Napriek tomu v posledných týždňoch nielen Vy osobne, ale aj ďalší zamestnanci mesta Liptovský
Mikuláš pre verejnoprávne média, to je pre rozhlasové a televízne stanice slovenskej
republiky, ostatné média a internetové portály zverejnili a uviedli mnoho nepravdivých
a zavádzajúcich informácií nielen ohľadom umiestnenia a výstavby „ Heliportu Liptovský
Trnovec“, ale aj ohľadom zamietnutia návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby civilné letisko – heliport na pozemku parc.č. KN-C 1061/485, 1061/1 /KN-E 765/2,
510/2/ v k.ú. Liptovská Ondrašová.
Zároveň v náväznosti na Váš list zo dňa 16.11.2011, Vaše číslo Sekr 2011/6624- 02 uvádzam,
že nesúhlasím s viacerými Vašimi tvrdeniami, ktoré vo svojom liste uvádzate a to následne:
1/ Mesto Liptovský Mikuláš dňa 8. 2. 2011 vydalo súhlasné záväzné stanovisko č. UHA
2011/00473-02-Bc k projektovej dokumentácií „Letecko - prevádzkové a stavebnotechnické posúdenie Heliportu Liptovský Trnovec podpísané pánom MUDr. Alexandrom
Slafkovským, primátorom mesta Liptovský Mikuláš. Mesto podľa danej projektovej
dokumentácie súhlasilo s prevádzkou vrtuľníka Mi -17 nielen počas dňa ale aj v noci a nie
tak ako uvádzate Vy pre kritický typ vrtuľníka AUGUSTA A 109 K2 ( mimochodom správny
názov vrtuľníka je AGUSTA). Mesto sa taktiež zaviazalo vydať územné rozhodnutie pre
objekt Heliportu pozostávajúci z dvoch hangárov, administratívnej budovy, manipulačných
plôch, parkoviska, samotnej vzletovej a pristávacej plochy – TLOF a taktiež prístupovej
komunikácie, ktorá je odbočením zo štátnej cesty II/584. V uvedenom záväznom stanovisku
Mesto uviedlo, že navrhované funkčné využitie je v súlade s platným územným plánom
mesta Liptovský Mikuláš.

2/ Petícia občanov mestskej časti Liptovská Ondrášová bola podaná dňa 12. apríla 2011
- viď pečiatku podania Mestského Úradu Liptovský Mikuláš, 11/2294, 11/7302
3/ Firma EKOAKUSTIK spol. s.r.o. Bratislava nám doteraz nikdy žiadne hlukové štúdie
nerobila a ja som Vám od Vami uvádzanej firmy nikdy žiadnu hlukovú štúdiu nepredložil.
4/ Nesúhlasím s Vašim tvrdením o prekročení prípustných hodnôt hluku, lebo vplyv hluku bol
na základe námietok účastníkov konania posúdený v rámci „novej hlukovej štúdie zo dňa
04.07.2011“ regionálnym hygienikom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR, ktorý vo svojom stanovisku zo dňa 6. 7. 2011 potvrdil platnosť pôvodného kladného
záväzného stanoviska zo dňa 11. 3. 2011 v súlade s § 140, ods. 5 zák. č. 50/1976 Zb.
/stavebný zákon/ a tento konštatoval, že v predmetnom území nebude dochádzať
k prekračovaniu prípustných hodnôt určujúcej veličiny, ekvivalentnej hladiny hodnoty A
zvuku.
5/ Taktiež nesúhlasím s Vašim tvrdením, že došlo k podstatným zmenám skutkových
okolností, lebo na predmetnom projekte heliportu všetky jeho parametre boli jednoznačne
určené od začiatku projektu, t.j. od januára 2011, kedy bol projekt - Letecko-prevádzkové a
stavebno-technické posúdenie heliportu Liptovský Trnovec vypracovaný a predložený na ÚHA
ako príloha ku žiadosti k vyjadreniu sa k projektu pre územné rozhodnutie. Od vtedy, to je od
januára 2011 do dnešného dňa sa na projekte Letecko - prevádzkove a stavebno-technické
posúdenie Heliportu Liptovský Trnovec v ničom ani raz nemenil a ani sa nezmenili žiadne
jeho parametre. Toto moje tvrdenie Vám doporučujem preveriť nielen na Leteckom úrade SR,
ale aj na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia civilného letectva
a vodnej dopravy, odbor civilného letectva v Bratislave, ktoré na predmetný heliport vydalo svoj
súhlas dňa 9. 3. 2011 a voči ktorému ste sa mohol v zákonom predpísanej dobe odvolať.
6/ Odpoveď k mojej žiadosti o vypracovanie zmien a doplnkov k územného plánu mesta

Liptovský Mikuláš poznáte isto tiež z môjho mailu zo dňa 28. 11. 2011, ale vzhľadom na to, že to
čo sme si osobne viackrát povedali predsa len nie vždy platí, preto to zopakujem. Áno, dal som
Vám žiadosť na vypracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu aby ich mesto Liptovský
Mikuláš dalo čím skôr vypracovať. Avšak z dôvodu, že mesto Liptovský Mikuláš vydalo pre mňa
ako investora jednoznačné záväzne stanovisko zo dňa 8. 2. 2011, podľa ktorého som mal
zrealizovať výstavbu heliportu Liptovský Trnovec s kritickým vrtuľníkom Mi - 17 pre lietanie
nielen cez deň ale aj v noci bez závažnejších problémov, požadoval som od Vás a aj dodnes
požadujem, aby mesto Liptovský Mikuláš ak to vidí zo svojej strany ako nevyhnutné a potrebné
zabezpečilo vypracovanie zmien a doplnkov k územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v čím
kratšej dobe. Samozrejme tak ako som Vám to počas nášho osobného stretnutia povedal a
zdôraznil, vypracovanie zmien a doplnkov k územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
zabezpečte na Vaše náklady, to je na náklady mesta Liptovský Mikuláš a nie mňa ako
investora.
Opätovne podotýkam a zdôrazňujem, že prípravu a lokalizáciu tohto zámeru sme zosúlaďovali
s koncepčnými podkladmi mesta Liptovský Mikuláš už na pracovnom rokovaní dňa 4. novembra
2010 na prerokovaní pripomienok podľa § 22 odst. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov v rámci pripomienkovacieho konania k návrhu ÚPN mesta Liptovský Mikuláš. Táto
požiadavka bola vnesená v rámci pripomienkového konania ÚPN a bolo akceptovaná. V rámci
pripomienkového a schvaľovacieho procesu ÚPN neboli k umiestneniu heliportu v danej lokalite
vznesené žiadne pripomienky. Územný plán mesta Liptovský Mikuláš bol bez pripomienok
včítane umiestnenia heliportu v danej lokalite schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva
Liptovský Mikuláš číslo 115/2010 dňa 16.12. 2010. Na základe toho teda došlo k vypracovaniu
projektovej dokumentácie „Letecko-prevádzkové a stavebnotechnické posúdenie heliportu
Liptovský Trnovec“, ktorá bola predmetom posudzovania dotknutými stranami.

V rámci tohto posudzovania dňa 8. 2. 2011 bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko
Mesta Liptovský Mikuláš č. UHA 2011/00473-02-Bc k projektovej dokumentácií „Letecko prevádzkové a stavebno-technické posúdenie Heliportu Liptovský Trnovec a k vydaniu
územného rozhodnutia podpísané pánom MUDr. Alexandrom Slafkovským, primátorom
mesta Liptovský Mikuláš. Mesto podľa danej projektovej dokumentácie súhlasilo
s prevádzkou vrtuľníka Mi -17 nielen počas dňa ale aj v noci a zaviazalo sa vydať územné
rozhodnutie pre objekt Heliportu. Opätovne podotýkam, že v uvedenom záväznom
stanovisku Mesto uviedlo, že navrhované funkčné využitie je v súlade s platným
územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.
Vážený pán primátor,
Vašim osobným konaním ako aj konaním zamestnancov mestského úradu mesta Liptovský
Mikuláš dochádza k neoprávneným zásahom do dobrej povesti spoločnosti E L A N spol. s.r.o.
so sídlom ul . 1 mája 35/115 v Liptovskom Mikuláši, ako aj voči mojej osobe.
Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie zasahujúce práva právnickej
osoby chránené v zmysle paragrafu 19b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. Zo strany mesta
Liptovský Mikuláš, ktorého ste Vy osobne štatutárnym zástupcom vo funkcií primátora dochádza
vo vzťahu k našej spoločnosti k šíreniu rôznych nepravdivých informácií.
Na základe uvedených skutočnosti som nútený vykonať ochranu voči danému stavu a Vášmu
konaniu a týmto Vás informujem, že zvažujeme podať žalobu na ochranu dobrej povesti
právnickej osoby ako aj žalobu na ochranu osobnosti voči mojej osobe v zmysle paragrafu 11
a násl. Občianskeho zákonníka vrátane uplatnenia finančného zadosťučinenia cestou
príslušného súdu.
Zároveň Vás informujem, že obsah predmetného listu zasielam všetkým poslancom
mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš v elektronickej forme, ako aj ostatným
dotknutým osobám, uvedených v prílohe tohto listu. V spojitosti s touto vecou Vás žiadam
o zverejnenie tohto listu občanom mesta Liptovský Mikuláš aby k danému problému poznali
skutočnosti a fakty aj zo strany investora a na zverejnenie tohto listu Vám týmto dávam svoj
súhlas.
S úctou
Cyril F o g a š
konateľ spoločnosti ELAN spol. s r.o.,
budúci investor heliportu a občan mesta Liptovský Mikuláš
Prílohy:
Mail primátorovi mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 28.11.2011
Na vedomie:
Poslanci mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš,
Ing. Arch. Bachtíková Tatiana
Ing. Miroslav Vrbacký
Ing. Arch. Klaučo, AUREX spol. s r.o., Bratislava

