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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

‚

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 13. 4. 2017 čĺslo /2017

K bodu: Zadanie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“

Mestské zastupiteľstvo

I. bene na vedomie

1. stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky,
plánovania podľa stavebného zákona č. 50/1 976 Zb. V zneni neskorších
„Územný plán zóny Trnovecká zátoka‘

oddelenia územného
predpisov k Zadaniu

2. stanovisko komisie územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mi
kuláši

II. konštatuje, že

Zadanie „Üzemný plán zóny Trnovecká zátoka“ bob v súlade s -om 20 stavebného zákona
Č. 50/1976 Zb. v zneni neskoršich predpisov prerokované a pripomienkované a je spracované
v rozsahu podra vyhlášky MZP SR Č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacich podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii v textovej časti. Jeho spracovatefom je Ing. arch. Peter
Cerňanský, Zilina a kol. v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš. odborne spósobibou osobou
na jeho obstarávanie podía 5 2a stavebného zákona v znenĺ neskoršich predpisovje Ing. arch.
Tatiana Bachtíková, Liptovský Trnovec.
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III. schvaľuje

Zadanie Územný plán zóny Trnovecká zátoka“, spracované Ing. arch. Petrom Čerňanským,
Žilina a kol. v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš, co zapracovaním pripomienok v zmysle
vyhodnotenia pripomienkového konania k predmetnému zadaniu.

IV. odporúča

Ing. Jánovi Bicháčovi, PhD., primátorovi mesta, zabezpečit spracovanie Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka“ v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo medzi mestom Liptovský Mikuláš
a zhotoviteíom.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:



Dóvodová správa o priebehu obstarávania
„Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka“

Mesto Liptovský Mikuláš má územný plán, schválený uznesenim mestského zastu
piteľstva č.115/2010 dňa 16.12.2010 s vyhlásením jeho záväznej časti všeobecne závázným
nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2O1ONZN zo dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom
1.1. 2011 v zneni zmien a doplnkov. Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia pre potreby
podrobnejšieho usmernenia rozvoja mesta je potrebné zabezpečiť pre predmetné územie
Vypracovanie podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie, územný plán zóny. V súlade
s ustanovením 51 9b ods.1 písm. a/zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorších predpisov mesto
oznámilo začatie jeho obstarávania verejnou vyhláškou MsU/UHA-2016106395-01-Bc zo dňa
6.10.2016, ktorcu vyzvalo verejnosť, fyzické a právnické osoby a dotknuté orgány podľa
stavebného zákona v platnom zneni o pisomné zaslanie námetov, požiadaviek a podkladov,
týkajúcich sa riešeného územia, potrebných pre vypracovanie „Uzemného plánu zóny
Trnovecká zátoka“ vtermine do 31.10.2016. Vsúlades výsledkom prieskumov a rozborov,
spracovaných Ing.arch. Petrom Cerňanským a kol., Zilina vjúli 2016, bob spracovaně
Zadanie Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka‘. V súlade 50 zákonom SNR Č. 369/1 990
Zb. o obecnom zriadení podľa 5-u 4 ods. 3 písm. j/ v znení neskoršich zmien a doplnkov
a v súlade So zákonom Č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni
neskoršich predpisov podľa -u 20 mesto Liptovský Mikuláš oznámilo zverejnenie
a prerokovanie Zadania územného plánu zóny Trnovecká zátoka - verejnou vyhláškou číslo
MsU/UHA-2016/06395-02-Bc zo dňa 11.11.2016. Verejné prerokovanie Zadania „Uzemný
plán zóny Trnovecká zátoka“ s dotknutými obcami, orgánmi verejnej správy a s vlastnikmi
verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia za účasti autora sa
uskutočnibo dňa 612.2016 o 10.00 hod. na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš. Verejné
prerokovanie s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti autora sa uskutočnibo
dňa 6.12.2016 o 16.00 hod. na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš. Zadanie obsahuje hlavně
ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v územnom pláne zóny a požiadavky na formu, rozsah a
obsah jeho spracovania. Zadanie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ je spracované v
sú!ade So zákonom č.5011976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu podľa vyhlášky
MZF SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
v teXtovej časti. Pripomienkové konanie k Zadaniu „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka“ sa
začalo dňa 22.11.2016 a bob ukončené dňa 7.1.2017. Zadanie bob doplnené vzmysle
vyhodnotenia pripomienkového konania opripomienky dotknutých orgánov.

Komplexný textový materiál Zadania „Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka‘ bol počas
prerokovania zverejnený na internete www.mikulas.sk.

Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
bene zadanie s vyhodnotenim pnipomienkového konania na vedomie a odporúča Zadanie
UPN zóny Trnovecká zátoka postúpiť na schválenie do MsZ v Liptovskom Mikuláši.
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY — TRNOVECKÁ ZÁTOKA — ZADANIE

1.) Důvody na obstaranie územného plánu

Uzemný pián mesta Liptovský Mikuláš bol schválený uznesením mestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 115/2010 dňa 16. 12. 2010 ajeho záväzná Časť bola
vyhlásená všeobecne závázným nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č. 7/2O1ONZN dňa
16. 12. 2010s účinnosťou dňom 1.1.2011 v piatnom znení.

Zadanie bob vypracované na základe prieskumov a rozborov vjúli 2016. Dóvod na
obstaranie územného plánu zóny Trnovecká zátoka, je potreba ziskania záväzného
územnoplánovacieho dokumentu, ktorý bude podrobnejšie stanovovať zásady a regulativy
priestorového usporiadanie a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného
dopravného a technického vybavenia ůzemia pri rešpektovani zásad ochrany prírody a
tvorby životného prostredia.

2.) Určenie vstupných cieFov rozvoja, celkového rozvoja územia, ktoré sa má riešiť

Ciefom ůzemného piánu zóny je vypracovaV ůzemno-plánovaciu dokumentáciu na
reguláciu zástavby vymedzeného nezastavaného územia a získaV optimálne urbanistické
riešenie pre dobudovanie plóch pre šport a rekreáciu podľa požiadaviek stanovených v
záváznej Časti územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni pre túto lokalitu.

3.) Vymedzenie riešeného územia

- V zmysle VZN Č. 7/2010 v platnom zneni ‚WMEDZENIE ČASTÍ MESTA LIPTOVSKÝ
-MIKULAS, PRE KTORE JEP-OTREBNE OBSTAR JSSCHVALlTJJZEMNY PLAN iONY‘ -

je potrebné pre danú lokalitu z dóvodov podrobnejšieho usmernenia územného rozvoja
obstaraV územný plán zóny. Rozloha riešeného územia je 9,763 ha. Nachádza sa
v nadmorskej výške v rozmedzi 572 až 578 m.n.m. Riešené územie je pristupné z cesty II.
triedy Č. 584. Nachádza sav kú. Ráztoky na pozemkoch p. Č. KN C 371/1 2, 371/15—17,
328, 368/5, 368/18—23, 366/9—11, 368/45, 368/49-53, 370/1, časV 371/10, 392/1 v zmysle
grafického znázornenia:
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY—TRNOVECKÁZÁTOKA—ZADANIE

RIEŠENÉ ÚZEMIE
ÚPN ZÓNY TRNOVECKÁ ZÁTOKA
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY— TRNOVECKÁ ZÁTOKA — ZADANIE

4.) Požiadavky vyplýva]úce z územného plánu mesta na riešené ůzemie vrátane
záväznej časti

čl.2

2.1 ZÁSADY A REGULATIVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A
FUNKČNÉHO VYUŽ1VANIA ÚZEMIA v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia
Liptovský Mikuláš č.7I2OIONZN zo dňa 16.12.2010v platnom zneni

Regulativy priestorového usporiadania
Intenzita využitia a priestorového usporiadania územia mesta je v územnom pláne mesta
Liptovský Mikuláš regulovaná stanovením indexu zastavanej plochy a maximálnou výškou
zástavby.

Vymedzenie pojmov pre účely uplatnenia navrhnutej regulácie
-v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Liptovský Mikuláš č.7I2O1QNZN zo dňa
16.12.2010v platnom zneni.

či. 3
3.1 URČENIE PR1PUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH

PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÓCH A INTENZITU ICH WUŽITIA

Funkčné využitie územia je regulované s podrobnosťou na urbanistický blok s
určenim prevládajúceho, pripustného a nepripustného funkčného využiua.
F5revlědi]Ůce fuňkčré Wúfié iyjadrúJe z hľadiska navrhovaného riešenia optimálne
využitie územia.
Prípustné funkčně využitie zahřňa funkcie, ktoré möžu byť alternatívou k prevládajúcemu
funkčnému využitiu, keďže nie je predpoklad ich negatívneho vplyvu na prostredie.
Neprípustné funkčné využitie zahřňa funkcie, ktoré by mohli nevhodne pósobiť na
prostredie a preto je ich umiestnenie v danom území zakázané.

Charakteristika funkčného využitia územia podľa jednotlivých typov
Zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu
Vyhradené územie zariadení nadradených systémov TI
Vyhradené územie pozemných komunikácií
Vyhradené územie parkovo upravenej zelene

Funkčné využitie územia je definované v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia
Liptovský Mikuláš č.7/2O1ONZN zo dňa 16.12.2010v platnom znení.

3.2 ZÁSADY A REGULATIVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA
ÚZEMIA

Nie sú riešené.
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY — TRNOVECKÁ ZÁTOKA— ZADANIE

3.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A
TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

Zásady a regulativy verejného dopravného vybavenia územia
V súlade s navrhovanou koncepciou verejného dopravného vybavenia:
- zabezpečiť vybudovanie komunikačnej slete v zmysle navrhovaného riešenia
- upresniť tvary križovatiek v podrobnejšej dokumentácii
- podporovať rozvoj cyklistickej dopravy1 budovať cyklotrasy i základnú vybavenosť pre
cyklistov

-rešpektovať zákon Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách I cestný zákon I v znení
neskorších predpisov

-pre lokalitu č. 17 vymedzenů v ZaD O3je potrebné spracovať ÚPN zóny resp. urbanistickú
štúdiu, so stanovením podrobných podmienok výstavby a podrobného riešenia dopravy,
vrátane dopravných napojeni, na základe výhíadovej intenzity dopravy v súlade s platnými
STN. V rámci UPN zóny resp. urbanisuckej štúdie budú navrhnuté taktiež potrebné priestory
pre statickú dopravu. SúčasVou riešenia UPN zóny resp. urbanistickej štúdie bude návrh
napojenia na technickú infraštruktúru.

Zásady a regulativy verejného technického vybavenia územia
V súlade s navrhovanou koncepciou verejného technického vybavenia v oblastiach:

Zásobovanie elektrickou energiou:
-nové transformačné stanice pre obsluhu rozvojových územi budovať ako murované s
kábelovým privodom uloženým v zemi

-jestvujúce stlpové a stožiarové transformačné stanice postupne meniť na murované
- nové VN rozvody v riešenom území navrhovať uložené v zemi
-sekundárne (NN) rozvody a domové pripojky v novej výstavbe navrhovať uložené v zemi
.elektromerové rozvádzače umiestňovať na hraniciach stavebných pozemkov tak, aby boll
pristupné z verejných priestorov

- rozvod verejného osvetlenia komunikácií riešiť ako kábiový, uložený v zemi
rozvody nizkeho napätia riešiť ako zemné káblové, dlžka výbežkov od zdroja max.350 m

- preložky vedeni vykonať v zmysle zákona 25112012 Zz. v zneni neskoršich predpisov

Zásobovanie vodou
- zabezpečif napojenie rozvojových území na vodovodnú sleť
- výstavba v lokalite Č. 17 vymedzenej v ZaD 03, je podmienená odvádzanim splaškových
odpadových vád do eXistujúcej, resp. novej Čistiarne odpadových vád

Odkanalizovanie
podporovať rozširovanie kanalizačnej siete

.zabezpečiť stavby centrálnych miestnych záchytných melioračných kanálov na záchyt
privalových povrchových vód podľa podrobnejšej projektovej dokumentácie

Telekomunikačné a informačné slete
-v rozvojových lokalitách uvažovať 50 zemným vedenim telekomunikaČných trás
-v podrobnejšej dokumentácii uvažovať s priestorom pre položenie zemnej telefónnej siete
(metalická alebo optická sleť) ku každému stavebnému objektu

Zásobovanie teplom
podporovať využivanie obnoviteiných zdrojov paliv a energie na území mesta

7



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY—TRNOVECKÁZÁTOKA—ZADANIE

Vodné tokya plochy
-zabezpečiť úpravy vodných tokov za účelom zabezpečenia protipovodňovej ochrany podľa
podrobnejšej projektovej dokumentácie

3.4 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH
HODNÓT, OCHRANY A VYUŽIVANIA PRIRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRIRODY
A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY
VRÁTANE PLÖCH ZELENE

Zásady a regulativy zachovania kultúrno historických hodnót

- v podrobnejšej ůzemnoplánovacej dokumentách — územnom pláne zóny (ÚFN-Z)je potrebné
stanoviť limity a regulativy prs využitie územia, ktoré budú rešpektovať vymedzenie
ochranných pásiem a pamiatkovo chránených území podľa osobitných predpisov a budú
zohľadňovaf zachovanie hodnöt prostredia s pamiatkovými hodnotami pre akúkoľvek
stavebnů alebo lnů činnosť zasahujúcu do terénu, musi byt oslovený KPÚ Žilina, ktorého
stanovisko bude podkladom pre ohlásenie stavených prác, vydanie územného rozhodnutia a
stavebného povolenia konkrétnych stavieb alebo samostatného rozhodnut/a KPÚ Žilina vo
ved

35 ZÁSADY A REGULATIVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH
ZDROJQV, OCHRANY PRIRODY ATVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA
EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÖCH ZELENE

Ochrana a využivanie prirodných zdrojov
-v chránených tizemlach, ktoré predstavujú chránené oblasti prirodzenej akumulácle vád
(chránené vodohospodárske oblasti) a ochranné pásma vodárenských zdrojov podra
zákona č. 64/2004 Z. z. o vodách a chránené územia a ich ochranné pásma podía zákona
č.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, je potrebné dodržiavať obmedzenú formu
hospodárenia na poľnohospodárskej páde. V týchto územiach je vhodné presadzovať
organické systémy hospodárenia s primeranou kompenzáciou pre obhospodarovaterov
týchto pozemkov

- na zabezpečenie ochrany vád a ich trvalo udržateFného využívania sledovať nasledujúce
environmentálne ciele: postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami, zastavenie
alebo postupné ukončenie emisií, vypúšVania a únikov prioritných nebezpečných Iátok
stanovených podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskoršich predpisov (vodný
zákon)

- zamedziť ohrozeniu povrchových vád v dósledku erózno-akumulačných procesov
-poínohospodársku pádu zaberaV s ohľadom na prirodné podmienky riešeného územia,
nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pády
nevhodným situovaním stavieb, jej delenim a drobením

Ochrana prirody a krajiny, podpora a zabezpečenie ekologickej stability a
biodiverzity
- rešpektovať a nezasahovať do vymedzených chránených území prírody podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ‚

-v poľnohospodárskej krajine vytvárať predpoklady prs zakiadanie a rozvoj prvkov USES
v liniách vodných tokov a v agrocenózach - dotvoriť prvky kostry USES (biocentrá a
biokoridory) formou interakčných prvkov

- uplatňovať koncepčno-regulačné opatrenia prs zachovanie prevažne prirodzeného
charakteru tokov územia a požiadavky nutnej revitalizácie sprievodnej zelene najmä na

8
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- rozvojové zámery v územiach Iežiacich v dotyku s územiami s tretim a vyšším stupňom
ochrany prirody riešiť s ohľadom na elimináciu ich vplyvu na tieto chránené územia

Koncepcia rozvoja a starostlivosti o plochy zelene
-zachovať a udržiavať esteticky významné prirodné prvky sídla — parky a parkovo
upravené plochy zelene, prirodné prvky začleňujúce sídlo do krajiny.

-formou výsadieb izolačnej a ochrannej zelene eliminovať negatívne pösobenie rušivých
techníckých a dopravných prvkov v sídle
rešpektovať navrhovaný pás izolačnej parkovo upravenej zelene pozdÍž 111584.

3.6 ZÁSADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oblasť ochrany kvality ovzdušia
- použivať zariadenia využívajúce obnovheľné zdroje energie (biopalivo, slnečná energia,
geotermálna energia,...) -využívaťzariadenia na spaľovanie odpadov, používajúce šetrné
technológie a moderné odlučovacie zariadenia na znižovanie emisii

Oblasť ochrany kvality véd
.venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov, zabezpečiť rekonštrukciu a
dobudovanie kanalizácii a čistiarenských kapacit

Hluková situácia
-zabezpečiť spracovanie hlukových štúdií a akčných plánov na znižovanie hluku pre
naplnenie požiadaviek platných legislativnych predpisov

-v podrobnejšich riešeniach zohľadniť pósobenie hluku i emisnej záťaže z dopravy a v
pripade potreby navrhnúť protihlukové opatrenia
rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR Č. 54912007 Z. z., ktorau sa istanovujú
podrobnosti o pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí v zneni neskoršich predpisov.

Oblasť odpadového hospodárstva
- pokračovať v separovanom zbere využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo
komunálneho odpadu

-iabezpečiť následné využitie alebo nezávadné zneškodňenie problémových Iátok
- problémové látky zneškodňovať odbornou organizáciou
-biologicky rozložiteľné odpady kompostovať

3.7 WMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Súčasné zastavané územie mesta Liptovský Mikuláš podía vymedzenia v KN k 1.1.1990 bob
rozširené o nové rozvojové plochy v zmysle „Kompbexného výkresu priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záváznou časťou riešenia a
verejnoprospešnými stavbami“ v zneni zmien a doplnkov.

3.8 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV

Unity využitia územia predstavujú súbor predpisov (zákon, vyhláška a pod.) a
noriem tvoriacich obmedzenia rozvoja v území. Ich účelom je zabezpečiť ochranu zložiek
životného prostredia a systémov dopravnej a technickej infraštruktúry.

S
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Do riešeného územia z existujúcich ochranných a bezpečnostných pásiem zasahujú
chránené územia prírody. Limity využitia riešeného územia viažúce sa na zariadenia
dopravne a technickej infraštruktúry:

Ochranné pásma cestných stavieb určuje Zákon 135/1961 Z. Z. O pozemných
komunikáciách (cestný zákon) 511

Cestné ochranné pásma
Vyhláška 35/1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný

zákon) 515
(3) Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch

stranách komunikácie vo vzdialenosti - 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy,

Ochranné pásma zariadení elektrizačnej sústavy určuje Zákon2Sl/2012 Z. z. o
energetike a o zmene niektorých zákonov

5 36
Ochranné pásma
1.) Na ochranu zariadeni elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma.

Ochranné pásmo je príestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy,
ktorý je určený na zabezpečenie spoíahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie
ochrany života a zdravia osób a majetku.

2.) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti rneranej kolmo na
vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napäti

a) od 1 kV do 35 kV vrátane pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných
priesekoch 7 rn, pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch
2 rn, pre zavesené káblové vedenie 1 rn,

t)-od35kVdo

ii0kvvrátane-15m, ——--- ——-——---——-—

------------- —----— -

c) od 110kV do 220 kV vrátane 20 rn,

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia
a) s napätim 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo

vodorovnej vzdialenosti 30 rn kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) s napätim do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sů vedené vo vodorovnej

vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou

objektu elektrickej stanice, pričorn rnusi byt zabezpečený pristup do elektrickej stanice
na výmenu technologických zariadení.

Limity využitia riešeného územja viažúce sa na ochranu orírodných prvkov
Pobrežné pozemky vodných tokov určuje Zákon 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o phestupkoch v zneni neskoršich predpisov
(vodný zákon)

S 49
Oprávnenia pri správe vodných tokov
(2) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadeni

rnáže správca vodného toku uživať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v
závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom
vodnom toku sú pozemky do 10 rn od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch
do 5 m úd brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 rn od vzdušnej a
návodnej páty hrádze.

Dodržať ochranné pásmo vodnej nádrže Liptovská Mara v širke min. 10 m od
zátopovej čiary vodnej nádrže pri kóte maximálnej hladiny ochranného retenčného priestoru
566.34 m. n. rn.
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Chránené územia prírody
Do riešeného územia nezasahujú plochy národných parkov Nizke Tatry . Chránené
územia sú vyhlásené sú v zmysle 5 17 zákona NR SR Č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskoršich predpisov.

ČI.4
4.1 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A

SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

Plochy pre verejnoprospešné stavby
Plochy pre verejnoprospešné stavby dopravnej a technickej infraštruktúry sú vymedzené
plochami vyhradených území zariadeni nadradených systémov TI, pozemných
komunikácii, doplnené samostatne výmedzenými plochami verejnoprospešných stavieb.

Plochy na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov
Požiadavky na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov budú špecifikované podľa
konkrétnych potrieb geometrickým plánom.

4.2. VYMEDZENIE ČASTI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, PRE KTORÉ JE
POTŘEBNĚ OBSTARAt A SCHVÁLIt ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

V zmysle ÚPN — Liptovský Mikuláš v platnom zneni je potrebné pre lokalitu Trnovecká
zátoka spracovať územný plán zóny.

4.3 ZOZNAM VEREJNOPRQSPEŠNÝCH STAVIEB
Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné v zmysle 5 108 a následných
paragrafov zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(Stavebný zákon) v znení jeho neskoršich predpisov pozemky, stavby a práva k nim
vyvlastniť, alebo vlastnícke práva -k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutim
stavebného úradu (ďalej len “vyvlastniť“). V rámci spracovania územného plánu zóny (UPN
Z) je možné v jeho riešenom územ! polohu verejnoprospešných stavieb upraviť podľa
podrobnejšieho návrhu, za predpokladu zachovania účelu konkrétnej verejnoprospešnej
stavby.

Verejnoprospešné stavby dopravného vybavenia
Stavby cestných komunikácii

Dl — cestné komunikácie v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácií a
obslužné komunikácie rozvojových území (vymedzené podrobnejšou dokumentáciou)

Stavby cykFstickej doijravv
DCi — cyklistické chodniky v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácii

Verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry
Zásobovanie vodou

Vl - stavby a zariadenia verejnej vodovodnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a
podrobnejšej projektovej dokumentácie

Odkanalizovanie
K1 - stavby a zariadenia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a
podrobnejšej projektovej dokumentácie
K2 - vedenia verejnej kanalizačnej slete, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnšej
projektovej dokumentácie
Verejnoprospešné stavby verejnej zelene
ZC1 — areál cintorina v rozsahu vyhradených území pohrebiska

fl
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5) Požíadavky vyplývajúce Zo širších vzt‘ahov riešeného územia zóny k z hľadiska
riešenia dopravy, občianskej vybavenosti a technického vybavenia

DOPRAVA
- riešiť dopravno-obslužné väzby územia a napojenie na cestu 11/584
- vo väzbe na navrhnuté funkcie dimenzovať prislušné plochy a zariadenia statickej dopravy.
- parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel riešiť na vlastných pozemkoch.
- navrhnúť základnú kostru pešich a cyklistických trás a ich vzájomné napojenie - uvažovaV s

vybudovaním chodnikov pozdíž novo navrhovaných miestnych komunikácii.
- pri návrhu územného piónu zóny je nutné rešpektovať existujúcu trasu cesty II. triedy a jej

výhľadové šírkové usporiadanie v zmysle STN 736110 podía UPN mesta liptovský Mikuláš
v platnom znení

- pri návrhu zohíadniť: ‚

- cyklostratégia: rešpektovať návrh cyklotrasy Dc-l v zmysle UPN mesta Liptovský Mikuláš
v platnom zneni

VODNÉ HOSPODÁRSTVO
- v návrhu rozvoja riešiV spósob zásobovania pitnou vodou napojením na verejný vodovod

resp. na vlastnú vodovodnú sieY

KANALI zÁc IA
- odkanalizovanie predmetnej lokality nešit napojením na verejnú kanalizáciu s čistením
odpadových vód v Čov

ELEKTRIFIKÁCIA
- v návrhu niešiť spósob zásobovania elektrickou energiou, s využitím všetkých energetických

zariadeni, ktoré sú technicky a kapacitne dostatočne dimenzované pre dodávku elektrickej
energie a rešpektovať ochranné pásma elektrizačnej sůstavy

- Vysdké ňaUe — Eípdjkyni třáfóštihice v žatvéňéj ČáU řiešiV akó žémňé kábloýé
- Trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA. Napojenie nových odberných miest je možné,
len z trafostanic vo viastnictve SSE-D as.
- Nízke napätie — rozvody nešit‘ ako zemné káblové, dÍžka výbežkov od zdroja max. 350 m.
- v predmetnej lokahte sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia V správe SSE-D, a. s.
od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.
- V pripade požiadavky na prekiádku energetických zariadeni je potrebné ťieto riešiť V zmysle
zákona Č. 251í2012 Z.z 545 „Preložka elektroenergetického rozvodného zaniadeniaw

PLYNOFIKÁCIA
- v návrhu prehodnotíť možnosť napojenia areálu na jestvujúci STL plynovod
- bene na vedomie plynárenské zariadenia vrátane ich prislušenstva (napr. ich katódovej

ochrany)

TELEKOMUNIKAČNĚ VEDENIA
- v návrhu rozvoja riešiť napojenie na telekomunikačné vedenie
- rešpektovať káble diaľkovej siete v niešenom území - diaľkový telekomunikačný kábel DK

Energotel
- zhodnotiť kapacity miestnej telefónnej siete a možnosti jej rozširenia
- trasy nových a rekonštwovaných rozvodov MTS i nadradené rozvody niešiť systérnom

podzemných vedení v zmysle vyhlášky č. 532J2002 Z.z.
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6) Požiadavky vyplývajúce Zo základných demografických, sociálnych a ekonomických
údajov a prognóz

Nerieši sa,

7) Požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície
- rešpektovaV platný ÚPN mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení
- navrhnúť napojenie záujmových území na miestne komunikácie a vyšpecifikovať požiadavky

statickej dopravy
- riešiť napojenie územia na okolitú infraštruktúru
- vhodným spósobom navrhnúť plochy pre zeleň, detské ihriská, oddychové zóny
- stanoviť regulativy oplotenia jednotlivých pozemkov (vytypovať pozemky bez možnosti

• oplotenia)
- stanoviť regulativy umiestňovania reklamných stavieb v riešenom území
- riešiť funkčné umiestnenie navrhovaných zariadení občianskej vybavenosti, rekreačných

chát, rekreačných objektov, šponových pk5ch a zaniadeni staťckej dopravy (parkoviska)
a tech. iníraštnuktúny

- riešeným územím je územie vymedzené v bode 3. tohto zadania

8) Požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie

Nerieši sa.

9) Požadované regulačně prvky plošného a priestorového usporiadania a miery
využivania pozemkov

Návrh územného plánu zóny stanoví zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na
jednotlivých pozemkoch budú určovať:

a) umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku, najmä
vymedzenie hranice na umiestnenie stavby, uličnej a stavebnej čiary, stanovenie hlbky, šírky
a výšky zastavania (podlažnosti) vo vzVahu k úrovní terénu a napojenia stavby na možnosti
prístupu z miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie, k hranici susediacich pozemkov,
k umiestneniu verejného technického vybavenia územia, k eXistujúcim stavbám a plochám
zelene,

b) intenzitu zastavania, pripustnosť a nepripustnosť zastavania podľa druhu stavieb a ich
účelového využitia, najmä rozsah a mieru stavebného využitia vyjadrené indexom zastavanej
plochy, indexem podlažnosti, indexom stavebného objemu, podielom zelene vrátane
nezastavaných plóch na pozemku a limitmi podl‘a druhu stavby,

c) pripustnosť architektonického niešenia zástavby (stavebný sloh, tvaroslovie, sklon
strechy, použitie stavebných výrobkov), uprednostnit‘ prirodné materiály kameň, drevo

d) opis dopravného a technického riešenia a pripustnosf pripojenia na verejné dopravné
a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity, najmä trasovanie a rozmerové
parametre liniových stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, vrátane napojenia na
pozemek s určením spósobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu,

e) niešenie stavieb uživaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a oríentácie,
riešenie protipožiarnych a protipovodňových opatreni
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Záväzná časť územného plánu zóny bude obsahovať presne formulovaný návrh
regu!ativov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky
vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú
spósob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb
na pozemku.

10) Požiadavky na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, na ochranu a tvorbu
prírody a krajiny v urbanizovanom prostredi, požiadavky na zachovanie a rozvoj
prírodného a umelého prostredia

1. POŽIADAVKY NA OCHRANU A STAROSTLIVOSt O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia
- zhodnotíť využivanie dažďovej vody na technické účely
- zamedziť znečisťovaniu vody, pbdy a ovzdušia
- zabezpečíť ochranu pódy proti erozívnym vplyvom prostredia uplatnenim vhodných principov

umiestnenia stavieb a parkovej zelene
- eliminovať nepriaznivé vplyvy hluku na území (doprava)
- riešiť nároky na likvidáciu odpadu (separovaný zber)
- Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika
je potrebné posúdiť podía zákona Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov a vyhlášky MZ
SR Č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie
ožiarenia z prirodného žiarenia.

- rešpektovať vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym
systémom
- hydromelioračné zariadenia nie sú

2.POŽIADAVKY NA OCHRANU A TVORBU PRIRODY A KRAJINY V URBANIZOVANOM
PROSTRED1

-rešpektovať jednotlivé prvky územnej stability, najmä míestny biokoridor a sprievodnú
zeleň vodnej nádrže
- riešené územíe sa nenachádza v Tatranskom národnom parku, ani vjeho ochrannom pásme,
do riešeného územia nezasahujú žiadne maloplošné chránené ůzemia, ani chránené územia
sústavy NATURAL 2000

3. POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ROZVOJ PRÍRODNÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA.
- rešpektovať moďológiu existujúceho terénu a minimalizovať zásahy do jeho prirodzenej

podoby
(návrh prístupovej komunikácie)
- rešpektovať pósobenie hluku z dopravy - štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie na
zástavbu, hlukové pernery v obytnom a rekreačnom prostredí rnajú byt v súlade s vyhláškou
MZ SR Č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pripustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí v zneni vyhlášky MZ SR Č. 237/2009 Z.z.

11) Požiadavky z hfadiska ochrany poFnohospodárskej pády a Iesného pódneho fondu,
prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chránených území a ich
ochranných pásem, území postihovaných povodňami v záujme civilnej ochrany a v
záujme obrany štátu

1.) POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY FOĽNOHOSPODÁRSKEJ PÓDY
-rešpektovať zákon č, 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pády a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
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2.) POŽIADAVKY Z HĽADISKA LESNEJ PÓDY
- územným plánom zóny Trnovecká zátoka nebude dotknutý ochranný les

3.) POŽIADAVKY Z HĽADISKA PRIRODNÝCH ZDROJOV
- zachovať pristup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska

realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity
- rešpektovať prislušné platné normy STN 752102, STN 736822 a pod.
- v rámci odvádzania dažďových vád a vöd z povrchového odtoku je potrebné v rámci možností

realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia
nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená
kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vád a
pod.)

-odvádzanie a čistenie odpadových vád z rozvojových lokalit musí zohľadňovať požiadavky na
čistenie vád v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení posledných zmien a NV SR
Č. 269/2010 Z.z., v zneni posledných zmien, ktorou sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vád

4. FOŽIADAVKY Z HĽADISKA KULTÚRNYCH PAMIATOK
Nie sú riešené.

5. POŽIADAVKY Z HĽADISKA PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH
PÁSEM

rešpektovať 40 ods. 4.pamiatkového zákona a . 127 zákona č 5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp.
narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Zilina.

6. POŽIADAVKY Z HĽADISKA ÚZEMÍ POSTIHOVANÝCH POVODŇAMI V ZÁUJME
CIVILNEJ OCHRANY A V ZÁUJME OBRANY ŠTÁTU
-v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia rozvojové aktivity byt‘ v sůlade
so zákonom Č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
- rešpektovaV zákon č. 42/19940 civilnej ochrane obyvateľstva
- rešpektovať vyhlášku Č 532/2002 Z.z. o podrobnostiach na zabezpeČenie

stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany a
- rešpektovať zákon č.319/2002 Z. z. o obrane SR

12) Požiadavky z hľadiska ochrany Iožísk nerastných surovín, trás nadradených
systémov dopravného a technického vybavenia územia

- v riešenom územ! sa nenachádzajú záujmy chránené podľa banského a geologického
zákona. - v riešenom území nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana
Iožísk nerastných surovín, nie sú evidované staré banské diela, nis sú evidované skládky
odpadov, nie je určené prieskumné ůzemie pre vyhradený nerast.

- nie sú zaregistrované zosuvy ‚ zaregistrované zosuvy — brehová erózia je v dotyku riešeného
územia

- územie spadá do stredného radónového rizika
- rešpektovať 5 30 leteckého zákona

15



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY—TRNOVECKÁZÁTOKA—ZADANIE

13) Zhodnotenie limitov využitia pozemkov a stavieb

V návrhu riešenia ůzemia rešpektovať dlhodobo platné limity:
- územná rezerva investičných zámerov (systém odvodnenia územia)
- záujmy ochrany prirodných hodnót a prvkov ekostability územia (miestny biokoridor vodnej

nádrže, ochranné a bezpečnostně pásma liniových stavieb a zariadeni technickej
infraštruktúry

- územně rezervy verejnoprospešných stavieb vyplývajúce z platných územnoplánovacích
dokumentácií

14) Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie

- rešpektovať požiadavky v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z.z, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie.

15) Požiadavky na vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby

- spracovaf zoznam verejnoprospešných stavieb a vymedziť pozemky pre verejnoprospešné
stavby.

16) Požiadavky na varianty a alternatívy rozvoja územia, ktoré sa majú riešiť

- územný plán zóny — Trnovecká zátoka bude riešený bez variant

17) Požiadavky na rozsah a spósob spracovania dokumentácie návrhu
územného plánu

Obsah územného plánu zóny bude spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácH.

Záväzná časť územného plánu zóny bude obsahovať:
a) regulatívy priestorověho usporiadania a funkčněho využivania pozemkov a stavieb,
b) regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,
c) regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením

zastavovacích podmienok,
d) určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb,
e) regulativy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervách, do

pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,
f) určenie stavieb, na ktorě sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby,
g) požiadavky na delenie a scefovanie pozemkov,
h) pozemky na verejnoprospešné stavby zoznam verejnoprospešných stavieb,
1) schému záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb.
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Grafická časf územného plánu zóny na podklade výškopisu:
a)širšie vzťahy So zameraním na limity využitia územia, na koordináciu súčasnej a

navrhovanej verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, na ochranu prirody a krajiny
vrátane prvkov územného systému ekologickej stability s vyznačením hranice riešeného
územia, M 1:5 000

b)výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia, ml:1000
c) výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemek,

ml:1000
d)hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulócie celého riešeného územia na podklade

katastrálnej mapy s vyjadrenim existujúceho stavu a regulovaného stavu, ml:1000
e)vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích

podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na
verejnoprospešné stavby, ml:1000

f) dolDžka civilnej ochrany

V Žilina február 2017
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Priloha č.2

Vyhodnotenie pripomienkového konania
k návrhu Zadania Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka

orgán, organizácia akceptácia

1.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor štátnej geologickej správy
Námestie Ľ. Stúra č.1
Bratislava

Číslo: 7854/2016-5.3 vybavuje: RNDr. Jana Michalková za dňa: 08.12.2016

Vec: ‚

Oznámenie o zverejneni a prerokovaní Zadania Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka“ —

stanovisko
Katastrálne územie Liptovský Mikuláš — zóna Trnovecká zátoka spadá do stredného
radónového rizika tak, ako je zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko móže
negatívne ovplyvnif možnosti ďalšieho využitia územia. Informácie o geotermálnej energii
v predmetnom území sú k dispozicfl na webovej stránke Státneho geologického ústavu
Dionýza Stúra — aplikácia Atlas geotermálnej energie
httQ://apl.geology.sk/mapQortal/#/aplikácia/14. Podľa 5 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z.z.
o geologických prácach (geologický zákon) v zneni neskorších predpisov ministerstvo
vymedzuje riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť
podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR Č. 528/2007
Z.z. ‚ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prirodného
ži a ren ía.

akceptované v Zadaní Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana Č. 14

2.
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Odbor výstavby a bytovej politiky
Oddelenie územného plánovania
Andreja Kmeťa Č. 17, 010 01 Zilina

Číslo: OU-ZA-OVBPI/2016/046335/HRI - vybavuje: Ing. arch. Hrivík Vladimír zo
dňa: 21.12.2016

Na základe preskúmania postupu pni obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie, návrhu
Zadania pre UPN- Z Trnovecká Zátoka, vydáva Okresný úrad Zilina odbor výstavby a bytovej
politiky, oddelenie územného plánovania s ta n o v i s k o
1. OU Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky2 ‚ oddelenie územného plánovania upozorňuje
na „.Zmeny a dopInky Č.5 UPN-M Liptovský Mikuláš‘ - Zmena č.1 na zrušenie ochranného
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pásma cintorina, ktoré zasahuje do riešeného územia navrhovaného v Zadaní pne UPN-Z
Trnovecká zátoka a nie je v nadradenom územnom pláne mesta Liptovský Mikuláš zrušené.

akceptované v návrhu zmien doplnkov č.5 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš,
který sa v súčasnosti obstaráva a plánovaný term In jeho schvá íenIa je jún 2017 Ž.]. pred
schválením UPN zóny Trn ovecká zátoka

2. OÚ Žilina, OVBP1 oddelenie ÚP žiada definovať v predmetnorn Zadaní funkčné využitie
riešeného územia (objekty, šponové zariadenia ...)‘ vymedzenie riešeného územia (čisla
parciel alebo ich častí)

akceptované v Zadaní Územný plán zóny Trna vecká zátoka, strana č. 4

Doterajší postup obstarávania je v súlade s 5 20 ods. 1,2 stavebného zákona. OÚ Žilina,
odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania požaduje doplniť návrh
zadania o vyššie uvedené pripomienky a konkrétne pripomienky uvedené v stanoviskách
orgánov štátnej správy. Po doplneni návrhu zadania, prerokovaného podľa 5 20 ods.2
stavebného zákona v platnom zneni a po vyhodnotení stanovisk a pripomienok orgán
územného plánovania, ktorý obstaráva predmetné zadanie pre územnoplánovaciu
dokumentáciu (Mesto Liptovský Mikuláš) podľa 5 20 ods.5 stavebného zákona v platnom
zneni požiada o posúdenie návrhu zadania OU Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania. Podľa 520 ods.8 stavebného zákona v platnom znenĺ mesto
Liptovský Mikuláš nemóže schváliť Zadanie pre UPN-Z Trnovecká Zátoka v rozpore so
stanoviskom OU Zilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania.
Ak by mesto Liptovský Mikuláš napriek tomu takéto rozporné zadanie schválilo, schválenie je
v celom rozsahu neplatné.

bude akceptované

4.
Štátna ochrana prirody SR S TANAP, Tatranská Štrba č.75

Vyjadrenie číslo TANAP/l 802/2016 Vybavuje/linka Ing. Benediktyová zo dňa 23.12.2016

Stanovisko:
ldentif]kácia územia a charakter činnosti:
účelom obstarávania územného plánuj je potreba ziskania záväzného územnoplánovacieho
dokumentu a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využivania pozemkov,
stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovani zásad
ochrany pnirody a tvorby životného prostredia. Cieľom územného plánu zóny je vypracovať
územno-plánovaciu dokumentáciu na reguláciu zástavby vymedzeného riešeného územia pre
ziskanie optimálneho urbanistického riešenia, dobudovania plóch pre šport a rekreáciu podIa
požiadaviek, stanovených v záváznej časti územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. Uzemný
plán zóny Trnovecká zátoka bude niešený bez variant. Riešené územie -Trnovecká zátoka sa
nachádza na severnom brehu vodnej nádrže Liptovská Mara v kú. Ráztoky, na pravej strane
št. cesty v smere do obce Liptovský Trnovec. Lokalita je presne vymedzená jednotlivými
parcelami s celkovou rozlohou 9,763 ha v zmysle grařickej časti v bode 3.
Hodnotente z hľadiska ochrany pnirody a krajiny:
riešené územie - Trnovecká zátoka sa nachádza v území, v ktorom podVa zákona o ochrane
prírody platí prvý stupeň územnej ochrany prirody a krajiny (12 zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskoršich predpisov, kde sa uplatňujú ustanovenia o
všeobecnej ochrane prirody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona). Riešená lokalita nie je
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umiestnená v chránených územiach sústavy NATURA 2000 (chránené vtáčie územie —

SKCHVU, územie európskeho významu — SKUEV), ani v žiadnom maloplošnom chránenom
územi alebo v jeho ochrannom pásme. Podľa Regionálneho územného systému ekoiogickej
stability okresu Liptovský Mikuláš je v tejto časti k. ú. Ráztoky evidované biocentrum
nadregionáineho významu: Liptovská Mara $ pásom lesných porastov okolo vodného diela,
ktoré je zároveň sůčasťou hydrického biokoridoru nadregionáineho významu Váh.
V zmysle záväznej časti územného plánu mesta Liptovský Mikuláš je váčšia časť územia
zaradená medzi zmiešané územia s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu, pre ktorú sú
stanovené prevládajúce, pripustné a neprípustné funkčné využitie územia. Menšia časť
územia je zaradená medzi územie lesa ako ochranný les okolo Liptovskej Mary, ktorý má
špecifické funkcie.
Návrh riešenia a odóvodnenie:
Správa TANAP-u ako odborná organizácia ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona o
ochrane prirody odporúča súhlasiť so schválením zadania „územného plánu zóny Trnovecká
zátoka“ za dodržania nasledovnej podmienky: v kap. 3.8. Vymedzenie ochranných pásem a
chránených území podľa osobitných predpisov opravíť časť chránené územia prirody
nasledovne - riešené úzernie sa nenachádza v Tatranskom národnom parku, ani v jeho
ochrannom pásme, do riešeného územia nezasahujú žiadne maloplošné chránené územia,
ani chránené územia sústavy NATURA 2000.

akceptované v Zadaní Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana Č. 14

6. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie I. Krasku Č. 31834
921 80 Piešťany

Číslo: CS SVP 07 FN 1582/14/2016 vybavuje: Ing. Malinka/209
zo dňa: 23.12.2016

Územný plán zóny Trnovecká zátoka — Zadanie - stanovisko
Z hľadiska správcu tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko:
Riešené územie sa nachádza na brehu vodnej nádrže Liptovská Mara v okalíte Ráztoky, a
preto požadujeme v návrhu zadania rešpektovať naše stanovisko z listu
Č. CZ 26796/2014 zo dňa 22.10. 2014 ako i stanovisko SVP, šp. Banská Stiavnica
Č. 7111/2012 zo dňa 11.7. 2012, ktoré Vám v prílohe zasielame.

berle sa na vedomie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie I. Krasku Č.3/834
921 80 Piešťany

Číslo: CZ 26796/2014 vybavuje: Ing. Malinka/209 zo dňa: 22.10.2014

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš, Zmeny a dopinky č.3 — prehodnotenie stanoviska.
Listom, ktorý nám bol doručený mailom dňa 14.10.2014 ‚ ste nás požiadah o prehodnotenie
nášho stanoviska k Uzemnému plánu mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 3“, z listu
č.CZ21054/2014 zo dňa 21.8.2014, adresovanom MsÚ Liptovský Mikuláš. Jedná sa
o prehodnotenie nášho stanoviska k zmene Č. 18 — výstavbe 10 ks rekreačných chát na
parcele 4/9 v mestskej časti Ráztoky na severnom brehu vodnej nádrže Liptovská Mara.
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Dövodom nášho nesúhlasného stanoviska bole nerešpektovanie ochranného pásma
požadovaného vstanovisku SyP, šp. Banská Stiavnica Č. 7111/2012 zo dňa 11.7.2012.
Následne, ‚po odstránení dóvodu nášho nesúhlasného stanoviska (zmena hranice plochy
určenej na Zástavbu) ZO strany žiadateľa, na základe pracovného rokovania, ktoré sa
uskutoČniio dňa 14.10.2014 na SyP, š.p Banská Stiavnica, bude SVP súhlasiť s vyčlenením
územia pre výstavbu podľa zmeny Č. 18, po spinení všetkých ďalších podmienok uvedených
v stanovisku SVP, šp. Banská Stiavnica Č. 7111/2012 ze dňa 11.7.2012. Zároveň si však
dovoľujeme upozorníť na nesúlad zmeny Č. isso schváleným zadanim UPN mesta L. Mikuláš
a nesúhlas Okresného úradu Zilina, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyČlenenim
územia na výstavbu v zmysle zmeny Č. 18, pričom súhlas orgánu štátnej správy ochrany
prírody a krajiny je jednou z podmienok uvedených v stanovisku SVP, šp. Banská Stiavnica
Č. 7111/2012 zo dňa 11.7.2012. Upozorňujeme aj na ustanovenie Č. 105 zákona č. 182/2014
Z.z. Z 27.mája 2014, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 326/2005 Z.z. O lesoch v znenĺ
neskoršich predpisov, ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony, podľa ktorého sa v 50,
ods. 10, zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch na konci pripája: ‚Zámenou nadobudnuté lesné
pozemky a lesné porasty na nich, které boli ve vlastnictve štátu, nemožno zameniť odpredať
alebo sa neméže zmenif ich charakter počas desiatích rokov od zápisu do katastra
nehnuteľnosti, pričom práve súhlasné stanovisko orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva v danej veci je jednou z najdóležitejšich podmienok uvedených v stanovisku
SyP, š.p. Banská Stiavnica Č. 7111/2012 zo dňa 11.7.2012.

akceptované, územným plánom zóny Trna vecká zátoka nebude dotknutý ochranný les,
zapracované v zadaní strana 15

7.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničně námestie 8
969 55 Banská Stiavnica

Číslo: 7111/2012 vybavuje: Martinovič/045 6945 220 zo dňa: 11.7.2012

K Vášmu listu zo dňa 25.6.2012 k nášmu vyjadreniu k územnému plánu mesta Liptovský
Mikuláš „Zmeny a dopinky č. 1“, list Č. 5896/2012 zo dňa 5.6.2012, ve veci zmeny funkčného
využitia územia na pozemku parcelné Číslo KN-C 4/9 v katastrálnom území Ráztoky (mestská
Časť mesta Liptovský Mikuláš) na severnom brehu Liptovskej Mary z územia ochranného lesa
na zmiešané územie 5 prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu zasielame nasledujúce
vyj ad ren ie:

Svojím listom nás žiadate o opátovné vyjadrenie sa k územnému piánu mesta Liptovský
Mikuláš „Zmeny a dopinky Č. 1“ a prehodnotenie nášho nesúhlasného stanoviska so zmenou
funkČného využitia územia na pozemku parcelné čislo KN-C 4/9 v katastrálnom území
Ráztoky, list Č. 5896/2012 zo dňa 5.6.2012, na základe záväzku, podfa kterého Vaša
spoločnosť do vydania stavebného povoienia na výstavbu Vami navrhovaných rekreaČných
objektov na pozemku parcela číslo KN — C 4/9 predloži projektovú dokumentáciu na riešenie
vlnovej brehovej abrázie a svahových deformácií tj. Vaša spoloČnosť vykoná na vlastné
náklady na základe predchádzajúceho inžinierskogeologického prieskumu technické
opatrenia na elimináciu brehovej abrázie a svahových deformácií na dotknutom pozemku.
Svoju žiadosť oprávňujete aj vyjadrenim, že Vaša spoloČnosť pristúpila ku kúpe pozemku
parcelné číslo KN-C 4/9 v katastrálnom území Ráztoky a k priprave výstavby rekreaČných
objektov na tomto pozemku aj na základe súhlasného stanoviska nášho Odštepného závodu
Piešťany zaslaného Vám listom CZ 5736/2008/210 Zo dňa 19.2.2008.
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Oceňujeme Váš záväzok eliminovať riziká, na ktoré sme vo svojom stanovisku zo dňa 5.6.2012
upozornili. Nemóžeme však súhiasiť s Vašim názorem, že ‚les ako taký plní len čiastočne
a dočasne protiabráznu funkciu a zastaviť ďalší postup abrázie je možné len použitím
lomového kameňa“, Skúsenosti správcu vodnej stavby Liptovská Mara potvrdzujú, že len
použitie lomového kameňa nie je dostatočným opatrenim proti brehovej abrázii a svahovým
deformáciám. Preto podporujeme postup, ktorý vo svojom liste uvádzate, že pri umiestňovani
rekreačných objektov a stavebnej činnosti dájde len k čiastočným výrubem jestvujúcich drevin,
ktoré po dokončeni stavebnej činnosti budú opätovne vysadené ako aj to, že Vaša spoločnosY
na základe predchádzajúceho inžinierskogeologického prieskumu zabezpečí vypracovanie
projektovej dokumentácie na riešenie vlnovej brehovej abrázie a svahových deformácii na
pozemku parcela čĺslo KN — C 4/9 a vykoná na vlastně náklady technické opatrenia na
elimináciu brehovej abrázie a svahových deformácii na dotknutom pozemku podľa nami
odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Našim vyjadrenim k územnému plánu mesta
Liptovský Mikuláš »Zmeny a dopinky č. 1“, list č. 589612012 zo dňa 5.6.2012, vo veci zmeny
funkčného využitia územia na pozemku parcelné číslo KN-C 4/9v katastrálnom území Ráztoky
vybudovaním rekreačných objektov na tomto pozemku sme nemalí v úmysle obmedziť Vaše
nakladanie s privátnym majetkom, s parcelou číslo KN — C 4/9, druh pozemku lesné pozemky
o výmere 7 200 m2 v k. ú. Ráztoky, obec Liptovský Mikuláš zapísanou na liste vlastnictva Č.

v prospech ávrhom Zmeny a dopinku č. 1
üzemného piánu mesta Liptovský Mikuláš sú však dotknuté lesné pozemky v kategárii lesov
ochranných, v subkategórii ostatných lesov s prevažujúcou funkciou ochrany pády,
zamedzujúce vzniku brehovej erózii a svahovým deformáciám. Ide o ochranný lesný pás
bezprostredne nadväzujúci na vodnú hladinu Liptovskej Mary. Zmenou a doplnkom územného
plánu sa navrhuje do lesných pozemkov výstavba rekreačných objektov, čo bude mať podľa
nášho názoru taký vplyv na plnenie ochrannej funkcie lesa, který vyžaduje zmenu
kategorizácie lesov z ochranných na hospodárske lesy, která podľa 43, ods. 2 zákona
č.326/2005 Z.z. o iesoch je možná len zmenou lesného hospodárskeho plánu. O zmene
iesného hospodárskeho plánu rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na
žiadosť vlastníka, správcu, obhospodarovateľa lesa alebo prislušného orgánu štátnej správy.
K rozhodnutiu o zmene plánu sa vyžaduje vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prirody
a krajiny. Ulohy súvisiace 50 zabezpečením a organizáciou vyhotovenia iesného
hospodárskeho plánu a s jeho schval‘ovanim vykonáva príslušný orgán štátnej správy lesného
hospodárstva. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, ako dotknutá právnická
osoba, vstupuje do tvorby vyhotovovania Iesného hospodárskeho plánu len na základe
oznámenia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, nie vlastníka nehnuteľností.

Podľa 5 5, ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. lesné pozemky možno využivať na mé
účely ako na plnenie funkcií lesov, len ak prislušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva
rozhodne o ich dočasnom vyňati alebo trvalem vyňati z plnenia funkcii lesov alebo
o obmedzeni využivania funkcií lesov na nich. K vyňatiu alebo obmedzeniu využivania mĎže
dójsť len v nevyhnutných a odávodnených pripadoch, najmä ak úlohy spoločenského
a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak. Podľa ods. 2 516 zákona č. 326/2005 Zz.
možno v ochranných lesoch schválíť osobitný režim hospodárenia, len ak tým nedójde
k obmedzeniu a ohrozeniu účelu, na ktorý boli vyhlásené. Zmena využívania lesa z hľadiska
jeho funkčnosti z ochrannej na hospodársku plánovanou výstavbou rekreačných objektov na
týchto pozemkoch znamená podľa nášho názoru obmedzenie a ohrozenie účelu, na ktorý boli
vyhlásené, o tom však máže rozhodnúť len prislušný orgán štátnej správy lesného
hospodárstva. O zmenu kategorizácíe lesov z ochranných na hospodárske lesy resp. o ich
vyňatí z plnenia funkcií ochranných lesov alebo o obmedzení využivania funkcii lesov na nich
z dávodu výstavby rekreačných objektov na pozemku parcelné číslo KN-C 4/9 v katastrálnom
území Ráztoky požiadajte prísiušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Slovenský
vodohospodársky podnik, štátny podnik, móže v tejto veci konať v zmysle platnej legislativy
na základe oznámenia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.



6

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik bude súhlasiť s navrhovanými zmenami
funkčného využitia územia v zmysle Zmeny a dopinku č. 1 územného piánu mesta Liptovský
Mikuláš v lokaiite 5, nachádzajúcej sa v mestskej časti Ráztoky, na pozemku parcelně čislo
KN-C 4/9 na severnom brehu Liptovskej Mary z územia ochranného lesa na zmiešané územie
s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu výstavbou rekreačných objektov na tomto území
za spinenia nasledujúcich podmienok:

k navrhovaným zmenám funkčného využitia územia v zmysle Zmeny a dopinku č. 1
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v lokaľte 5, nachádzajúcej sa v mestskej
časti Ráztoky, na pozemku parcelné číslo KN-C 4/9 na severnom brehu Liptovskej
Mary z úzernia ochranného lesa na zmiešané územíe s prevahou zariadení pre šport
a rekreáciu výstavbou rekreačných objektov bob vydané súhlasné stanovisko
Obvodného lesného úradu v Liptovskom Mikuláši ako príslušného orgánu štátnej
správy lesného hospodárstva
k navrhovaným zmenám funkčného využitia územia v zmysie Zmeny a dopinku č. 1
územného piánu mesta Liptovský Mikuláš v lokahte 5, nachádzajúcej sa v mestskej
časti Ráztoky, na pozemku parceiné číslo KN-C 4/9 na severnom brehu Liptovskej
Mary z územia ochranného lesa na zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport
a rekreáciu výstavbou rekreačných objektov bob vydané súhlasné stanovisko orgánu
štátnej správy ochrany prírody a krajiny
k navrhovaným zmenám funkčného využitia územia v zmysle Zmeny a dopinku č. 1
územného piánu mesta Liptovský Mikuláš v lokahte 5, nachádzajúcej sa v mestskej
časti Ráztoky, na pozemku parcelně číslo KN-C 4/9 na severnom brehu Liptovskej
Mary z územia ochranného lesa na zmiešané územie s prevahou zariadeni pre šport
a rekreáciu výstavbou rekreačných objektov bob vydané súhlasné stanovisko Veľkým
územným ceIkom Zilinského kraja, vo všeobecných zásadách ochrany lesných
pozemkov územného plánu VUC Zilinského kraja je zvýraznená zásada rešpektovania
lesných pozemkov ako faktoru hmitujúceho rozvoj konkrétneho územia. Lesné
pozemky okolo vodného diela Liptovská Mara boli zaiožené ako ochranné lesy
s funkciou brehoochrannou, zabraňujúce erózH pČdy. Podľa 5 ods. 2 písm. a) zákona
o besoch pri využívaní lesných pozemkov na mé účely ako na pinenie funkcií lesov sa
chránia lesné pozemky najmä v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia.
Návrh územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, Zmeny a dopinky č. 1 nesmie byť
v rozpore s platným územným plánom Veľkého územného celku Zilinského kraja.
K navrhovaným zmenám funkčného využitia územia v zmysle Zmeny a dopinku č. 1
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v bokahte 5, nachádzajúcej sa v mestskej
častí Ráztoky, na pozemku parcelné číslo KN-C 4/9 na severnom brehu Liptovskej
Mary, z územia ochranného lesa na zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport
a rekreáciu s výstavbou rekreačných objektov bob vydané súhlasné stanovisko
Krajského úradu životného prostredia v ZHine. Slovenský vodohospodársky podnik,
štátny podnik, správca vodnej stavby Liptovská Mara, je podľa 53 písm. i) zákona
Č. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorších predpisov povinný dodržiavať podmienky povoienia orgánu štátnej
vodnej správy a „Manipuiačný poriadok pre vodné stavby Liptovská Mara - Bešeňová“,
schválený rozhodnutím KUZF v Ziline Č. 2009/01341-3/Klz zo dňa 21.12.2009
s piatnosťou do 31.12.2014, ktorý slúži na výkon správy vodného diela a upravuje
postup správcu vodnej stavby pri osobitnom užívaní vád a pri prevádzke vodnej stavby.
Za dodržiavanie ustanovení manipulačného poriadku zodpovedá Slovenský
vodohospodársky podnik, štátny podnik, ako vlastník, správca a prevádzkovateľ
vodnej stavby a Slovenské elektráme a. s. ako jeho energetický prevádzkovateľ.
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Manipulačný poriadok vymedzuje členenie priestorov nádrže, pričom ich hranica je
určená schválenými výškovými kótami podľa jednotlivých funkcii objemov vody v
nádrži. Záväzným údajem, určujúcim hranicu maximálnej hladiny možnej výstavby je
kóta 56634 m n. m. Bpv, čo je kóta maXimálnej hladiny ochranného retenčného
priestoru vodnej nádrže Liptovská Mara. Táto hranica zároveň ohraničuje vodnú plochu
v zmysle zákona o geodézii resp. katastrálneho zákona. Voda, vodná plocha je
v zmysle ústavy SR majetkom štátu a výstavba akéhokoívek druhu stavby nesúvisiacej
s prevádzkou prislušnej vodnej stavby je možná len na území nachádzajúcom sa nad
touto hladinou, kótou 566,34 m n. m. Bpv. Fn umiestňovani stavebných objektov je
podľa 55, ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1 990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršich predpisov potrebné dodržať pásmo
ochrany vodnej nádrže v šírke 10 m od jej maximálnej zátopovej čiary.
k navrhovaným zmenám funkčného využitia územia v zmysle Zmeny a dopInku č. 1
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v lokalite, 5 nachádzajúcej sa v mestskej
časti Ráztoky, na pozemku parcelně číslo KN-C 4/9 na severnom brehu Liptovskej
Mary, z územia ochranného lesa na zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport
a rekreáciu s výstavbou rekreačných objektov bob vydané súhlasné stanovisko
Vodohospodárskou výstavbou, štátny podnik Bratislava, poverenou štátnou
organizáciou na výkon odborného technicko — bezpečnostného dohľadu na vodnej
stavbe Liptovská Mana
k navrhovaným zmenám funkčného využitia územia v zmysle Zmeny a dopinku č, 1
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, v Iokalite 5, nachádzajúcej sa v mestskej
časti Ráztoky, na pozemku parcelně číslo KN-C 4/9 na severnom brehu Liptovskej
Mary, z územia ochranného lesa na zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport
a rekreáciu s výstavbou rekreačných objektov boto vydané súhlasné stanovisko
Státnym geologickým ústavom Dionýza Stúra Bratislava
vlastník pozemku parcelné číslo KN-C 4/9 v k. ú. Ráztoky zabezpečí do vydania
stavebného povolenia na výstavbu navrhovaných rekreačných objektov na pozemku
parcela číslo KN — C 4/9 na vlastné náklady, na základe inžinierskogeologického
prieskumu, vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie brehovej abrázie a
svahových deformácií na dotknutom pozemku, ktorú predloži na odsúhlasenie
Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátny podnik
vlastník pozemku parcelně číslo KN-C 4/9 v k. ú. Ráztoky predloži vlastníkovi vodnej
stavby Liptovská Mara, SVP, š.p. Odštepný závod Piešťany, na vyjadrenie projektovú
dokumentáciu na výstavbu rekreačných objektov na predmetnom pozemku
vlastník pozemku parcelné číslo KN-C 4/9 v k. ú. Ráztoky zabezpečí na vlastně
náklady realizáciu opatreni na elímináciu brehovej abrázie a svahových deformácií na
pozemku parcela číslo KN — C 4/9k. ú. Ráztoky podľa Slovenským vodohospodárskym
podnikom, štátny podnik odsúhlasenej projektovej dokumentácie vrátane kolaudácie,
a to najneskčr do odovzdania staveniska na stavbu nekreačných objektov na tomto
území
vlastník pozemku parceiné číslo KN-C 4i9 v k. Ú. Ráztoky zabezpečí na vlastné
náklady prevádzku, údržbu a trvalú funkčnosť nim vybudovaných protiabráznych
a protizosuvných opatreni
vlastník pozemku parcelné číslo KN-C 4/9 v k. ú. Ráztoky umožní vlastníkovi vodnej
stavby Liptovská Mara vstup na tento pozemok na účely uskutočnenia údržby a opráv
na vodnej stavbe podľa 5 54, ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1 990 Zb. o pniestupkoch v znení neskoršich predpisov
vlastník pozemku parcelné číslo KN-C 4/9 v k. ú. Ráztoky je povinný užívať pozemok
v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1 990
Zb. o priestupkoch vzneni neskorších predpisov,zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane
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pred povodňami a počinať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku,
prirode a životnom prostredi. V pripade vzniku škody nesie vlastník pozemku za túto
škodu zodpovednosť.

- vlastník vodnej stavby Liptovská Mara nezodpovedá za škody spósobené vlastníkovi
pozemku parcelně číslo KN-C 4/9v kú. Ráztoky na objektoch, vybudovaných na tomto
pozemku alebo mom majetku, zdraví, či živote, ku ktorým dójde v dásledku zvýšenia
hladiny vodnej nádrže Liptovská Mara

Územným plánom zóny Trn ovecká zátoka nebude dotknutý ochranný les, zapracované
vzadan!strana 15

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničně námestie B

969 55 Banská Štiavnica

Číslo: 3261/2014 vybavuje: Martinovič/045 6945 220 zo dňa: 4.3.2014

K žiadosti zo dňa 03.03.214 o vyjadrenie Sa k obstaraniu Dopinku č.3 k územnému plánu
mesta Liptovský Mikuláš, ktorého predmetom je výstavba cca desiatich rekreačných objektov
v katastrálnom území Ráztoky (mestská časť mesta Liptovský Mikuláš) na severnom brehu
vodnej stavby Liptovská Mara na pozemku parcelně číslo KN-C 4/9 o výmere 7 200 m2 vo
Vašom vlastníctve zasielame nasiedovné: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Banská Stiavnica sak predmetu Vašej žiadosti vyjadril hstom Č. 7111/2012 zo dňa 11.07.2012
a naďa(ej trvá na tomto svojom vyjadreni v danej ved.

Územným p!ánom zóny Trnovecká zátoka nebude dotknutý ochranný les, zapracované
vzadanístrana 15

SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik
Radničně námestie 8
969 55 Banská Stiavnica

Adresované: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany

Číslo: CS SVP PR 7113/2016/2 vybavuje: Ing. Hiklová/045-6945 223 zo dňa: 29.11.2016

Územný plán zóny Trnovecká zátoka- oznámenie o zverejneni a prerokovaní zadania a
žiadosV o zaslanie stanoviska - mesto Liptovský Mikuláš, listom číslo MsU/UHA-2D16/06395-
02-Bc zo dňa 11.11.2016, doručeným na podnikové riaditeľstvo SLOVENSKEHO
VODOHOSPODARSKEHO PODNIKU, š. p., Banská Stiavnica, dňa 24.11.2016, oznámilo
zverejnenie a prerokovanie Zadania Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka‘. V zmysle
OrganizaČného poriadku SyP, š. p. Vás poverujeme priamym vybavením uvedeného
oznámenia.

berle sa na vedomie
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8.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA— Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke2927IB
01047 Zilina

Číslo: 120101-16-0197 vybavuje: Galas/ 0415196656 zo dňa: 2811.2016

SSE-D, a. s. s predloženým dokumentem „ZADANIE — Územný plán zóny Trnovecká zátoka‘
súhlasi s pripomienkami.
1. Vysoké napätie — prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiV akc zemné káblové
2. Trafostanice
Trafostanice riešiť akc kioskové do 630 kVA. Napojenie nových odberných miest je možné,
len z trafostanic ve vlastnictve SSE-D as.
3. Nizke napätie — rozvody riešiť akc zemné káblové, dlžka výbežkov od zdroja max. 350 m.
4. Upozorňujeme vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia
v správe SSE-D, a. s. od kterých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.
5. V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadeni je potrebné tieto riešiť v zmysle
zákona č. 251/2012 Z.z 45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“,
v ktorom sa uvádza:
1. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je
premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena
jeho trasy.
2. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradíť ten,
kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten,
kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného
zariadenia vykonáva prevádzkovatel‘ sústavy alebo za podmienok nim určených aj má
oprávnená osoba. Vlastnictvo e‘ektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou
nemeni.
3. SSE-D, a. s. akc majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia sp6sobu,
terminu preložky tohto zariadenia akc aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané
min/máme 60 dní pred plánovaným termínem preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu
nedójde, SSE-D, as. nesúhlasi s realizáciou preložky energetického zariadenia.
6. Are f]nancovanie elektroenergetických zariadeni potrebných pre pripojenie bude použitý
mechanizmus, resp. dohoda se SSE-D, a. s. v zmysle platnej legislativy v čase výstavby.

akceptované v Zadaní Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 12

7. Ďalší stupeň ÚPN zóny Trnovecká zátoka zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky
žiadame predložiť na odsúhlasenie SSE-D, as.
8. Fn príprave ďalšieho stupňa UPN Vám ‚doporučujeme a ponúkame vzájemné konzultácie
vrátane spolupráce medzi spracovateľom Up a SSE-D, a.s. na nižšie uvedenom kontakte.
9. Voči tomuto vyjadreniu móžete poslaf pripomienky pisomne na SSE-D, as. do 14 dní od
jeho doručenia. Kontakt : SSE — Distribúcia, as., Rozvoj aktiv VN/NN — sever,

berle sa na vedomie
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18.
Regionálny úrad verejného zdravotnictva
so sídlom v Liptcvskom Mikuláši, ul. Stúrova 36
031 80 Liptovský Mikuláš

Číslo: 2016/02135-02/444 vybavuje: MUDr. Hudák zo dňa: 812.2016

STANOVISKO
Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako orgán prislušný
podľa 3 ods. 1 písm. c/v spojeni s prilohou Č. 1, bod 18 Zákona Č. 35512007 Z.z. o ochrane.
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni
neskoršich predpisov (ďalej len zákon č.355/2007 ti.) vo veci posúdenia návrhu žiadate[a
Mesto Liptovský Mikuláš, StúrovalGB9í4l, Liptovský Mikuláš, 100:00 315 524, k Zadaniu
Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš, podľa 6 ods. 3 písm. g/ a 13
ods. 3 písm. b/ zákona Č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko: súhlasi s návrhom
žiadateľa Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41,Liptovský Mikuláš, k územnému plánu
Zadanie Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš. Podklady k posúdeniu
návrhu Zadania Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš, boli získané zo
stránky www.mikulas.sk. Uvedený návrh k územnému plánu Zadanie Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš, bol posúdený v súlade so zák. č. 355/2007 Z.z

bene sa na vedomie

19.
OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej vodnej správy
Vrbická 1993, 03101 Liptovský Mikuláš

Číslo: OU-LM-OSZP-ŠVS-201 6/012541-002/Li vybavuje: Ing. Liptáková/551 4957 zo
dňa: 13.12.2016

Po preštudovani predložených podkladov z vodohospodárskeho hľadiska máme k
predloženému Zadaniu „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka nasledovné pripomienky:
1. Požadujeme zachovanie lesov okolo vodného diela Liptovská Mara, ktoré plnia funkciu
ochranných lesov.

akceptované, Územným p!ánom zóny Trnovecká zátoka nebude dotknutý ochranný les,
zapracované vzadanístrana 15

2. Dodržať ochranné pásmo vodnej nádrže Liptovská Mara v širke min. 10 m od zátopovej
Čiary vodnej nádrže pri kóte maximálnej hladiny ochranného retenČného priestoru 566.34 m.
n. m.

akceptované v Zadaní Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 10

3. Odkanalizovanie predmetnej lokality nešit napojením na verejnú kanalizáciu s čistenim
odpadových vád v COV.

akceptované v Zadaní Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 12
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4. Zásobovanie predmetnej lokality pitnou vodou riešiť napojením na verejný vodovod resp na
vlastnú vodovodnú sieť.

akceptované v Zadaní Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 12

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej správy ochrany prirody a krajiny a posudzovanie vplyvov na životné
prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: OU-LM-OSZP-201 6/12543-002-Ku vybävuje: Kučmová
zo dňa: 02.12.2016

OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako prislušný orgán štátnej
správy ochrany prirody a krajiny, dáva v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny nasledovné stanovisko: orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny n e m á
námi etk y k predloženému zadaniu, podstatou ktorého je obstaranie územného plánu Zóny
Trnovecká zátoka1 v kú. Ráztoky, mesto Liptovský Mikuláš. Cieľom územného plánu zóny je
vypracovať územno-plánovaciu dokumentáciu na reguláciu Zástavby vymedzeného
nezastavaného územia a Získať optimálne urbanistické riešenie pre dobudovanie plöch pre
šport a rekreáciu podIa požiadaviek, stanovených v záväznej časti územného plánu mesta
Liptovský Mikuláš pre túto lokalitu s rozlohou 9,763 ha. Zároveň Vám oznamujeme, že
plánovaný zámer Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka podlieha zisťovaciemu konaniu
v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie.

berle sa na vedomie

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Vrbická 1993
031 01 Liptovský Mikuláš

Čislo: OU-LM-OSZP-2016/01 2542-002-Ma
vybavuje: Ing. Matejková/5514961 zo dňa: 12.12.2016

OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie — úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva ako prislušný orgán štátnej správy dáva nasledovné vyjadrenie:
nemá námietky k predloženej územnoplánovacej dokumentácii ‚Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka. Podľa 99 ods. 2 zákona NR SR Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov (ďalej len ‚zákon o odpadoch)
sa vyjadrenia, ktoré sú výsledkom konani uvedených v 5 99 ods. 1 písm. b) ‚zákon
o odpadoch‘, v prípadoch konania podľa osobitného predpisu považujú za záväzné sta
novisko.

berle sa na vedomie
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20.
OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor krizového riadenia
Námestie osloboditeVov I
031 41 Liptovský Mikuláš

Číslo: OU-LM-OKR-201 6/011113-004 vybavuje Ing. Psotka/551 5750
zodňa: 25.11.2016

Z á v ä z n é st a n o v i s k o k zadaniu Územný plán zóny Trnovecká zátoka Liptovský
Mikuláš“ z hľadiska civilnej ochrany, vyplývajúcich z ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie staveb
notechnických požiadaviek a technických podmienok zariadeni civilnej ochrany v znení
neskorších predpisov. Okresný úrad Liptovský Mikuláš z hľadiska civilnej ochrany nemá
pripomienky a s ú h I a s Í so zadanim územnoplánovacej dokumentácie Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka Liptovský Mikuláš.

berlo sa na vedomie

22.
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL — distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 441b
825 11 Bratislava

Číslo: 160111/2016 vybavuje: Ing. Vincent Bukovinský
zo dňa: 02.12.2016

Spoločnosť SPP — distribúcia, a.s. so sídlom : Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739
(ďalej aj ako SPP-D‘), ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanoveni zákona
Č. 251/2012 Z.z. o energetike ao zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich
predpisov, týmto zároveň ako dotknutý orgán podľa ustanoveni zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
podáva nasledovné vyjadrenie:
s územným plánom zóny Trnovecká zátoka“, v zmysle predloženej dokumentácie zadania
s Ú h I a s i m e. Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich prislušenstva
(napr. zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, platné k dátumu vydania tohto
vyjadrenia, ktoré sa nachádzajú v záujmovej okalíte prikladáme v prílohe listu. S plynoflkáciou
záujmového územia v zadaní zóny sa neuvažuje. Pripadnú plynoflkáciu riešeného územia
požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne
záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadreni SPP-D, ako
prevádzkovateľa siete. V pripade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich
plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie
prevádzky SPP-D ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky
jej realizácie. Podľa ustanovenia 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia 80 ods. 4 zákona
Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa slete a za podmienok nim určených. Súhlas
prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie,
pričom každá projektová dokumentácia alebo má dokumentácia stavieb, drobných stavieb,
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informačných, propagačných alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav
alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený
na webovom sidle SSP-D: www.spp-distribucia.sk. Agendu, týkajúcu sa plynárenských
zariadení, prevádzkovaných SSP-D v súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej
dokumentácie, vybavuje: SPP — distribúcia, as., oddelenie stratégie siete — koncepcia
a hydraulika MS? SPP-D ‚ as., Ing. ský — pracovisko Poprad1 Mlynské nivy
44/b, 825 11 Bratislava. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadeni,
prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných stanic, regulačných zostáv,
zariadeni katódovej ochrany, elektrických káblov atd.) je možné požiadať na adrese: SPP
distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava1 pracovisko Liptovský Mikuláš.
Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčeni plynárenských sietí a podmienky ‚ za akých je
táto služba poskytovaná sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: wwv.spp-distribucia.sk

Všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania
odberateľov, priemyselných alebo obytných zón k distribučnej sjeti prevádzkovanej SPP-D sú
obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D, zverejnenom na webovom sídle SPP-D:
wwwspp-distribucia.sk Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu zóny
Trnovecká zátoka. Nieje súhlasným vyjadrením SPP-D ktechnickému riešeniu navrhovaných
plynárenských zariadeni, ani nie je súhlasným vyjadrenim SPP-D k uskutočneniu stavieb
v riešenom území.

berle sa na vedomie, plynárenské zariadenia vrá tane ich príslušenstva (napr. zariadenia
katódo ve] ochrany) v riešenom území sú akceptované v Zadaní Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka, strana č. 12

29.
ALCONET, s.r.o.
M. Pišúta 97914
031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: bez čísla, prijaté pod čislom 16/31610 vybavuje: Mäsiarová /0911 488 843
zodňa :28.11.2016

S t a n o v i s k 0: „Nemáme žiadne námietky alebo pripomienky k danému územnému plánu
zóny Trnoveckej zátoky‘.

berle sa na vedomie

34.
HYDROMELIORÁCJE, štátny podnik
Vrakunská 29
82563 Bratislava 211

Číslo: 6396-2/120/2016 vybavuje: Ing. Labiková/40258209 Zo dňa
01.12.2016

Vyjadrenie:
po preverení dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v k.ú Liptovský Mikuláš
Ráztoky n e e v i d u J e m e žíadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie,
šp. Zároveň Vás upozorňujeme, že v k. ú. Liptovský Mikuláš-Ráztoky je vybudované detailné
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odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho
vlastníka. V prilohe Vám zasielame situáciu v M 1:5 000 $ orientačným vyznačením drenáže,
riešeného územia a hraníc katastrálneho územia. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od
dátumu vyhotovenia.

berle sa na vedomie, drenáže sú akceptované v Zadaní Územný plán zóny Trnovecká
zátoka, strana Č. 14

35.
ENERGOTEL, a.s.
Miletičova 7
821 08 Bratislava
pracovisko Vodné elektrárne Trenčín
Soblahovská 2
911 69 Trenčín

Čislo: 1 26-TÚJ2O1 5/Št vybavuje: Štefkovič/21 39
zo dňa: 28.102016

V tesnej blízkosti sa nachádza podzemné telekomunikačně vedenie v správe Energotelu, as.
Do priloženej kópie katastrálnej mapy sme Vám len informativne zakreslili diaľkový
telekomunikačný kábel DK Energotel (bývalý kábel VET) v správe naše] organizácie. Tento
sa nachádza po ľavej strane štátnej cesty v smere do Liptovského Mikuláša. V prípade
stavebných prác požiadajte o vyjadrenie a vytýčenie. Vyjadrenie platí Len pre bývalé
podzemné vedenia SE, as. Vodné elektrárne, z. Trenčín. Vytýčenie trasy DK Energotel pre
potreby projektanta a dodávatera je možné dohodnúť — Energotel, as, Miletičova 7, 821 08
Bratislava, pracovisko VET, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín,

formou objednávky min. 1 týždeň vopred.

akceptované v Zadaní Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 12

38.
ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA
MLYNSKÁ DOLINA 1,817 04 BRATISLAVA 11

Číslo: vybavuje: Jana Šebestová zo dňa : 25.10.2016
231-2213/3035/16 02/59375 362

Vyjadrenie: na Vašu žiadosť o vyjadrenie k oznámeniu o začatí obstarávania „UPN zóny
Trnovecká zátoka“ Vám oznamujeme:
- neevidujeme objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana Iožísk nerastných surovin
- neevidujeme staré banské diela v zmysle 35 ods1, zákona Č. 44/1 988
- neevidujeme skládky odpadov
- nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast
- nemáme zaregistrované zosuvy
- predmetné územie spadá do stredného radónového rizika
- geotermálne údaje sú k dispozicii na našej webovej stránke - aplikácia Atlas geotermálnej

energie http:Uapl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/1 4.

akceptované v Zadaní Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, strana Č. 15

Spracovali: obstarávatel‘- mesto Liptovský Mikulášv spolupráci so spracovaterom „Územného
plánu zóny Trnovecká zátoka“, Ing. arch. Petrom Cerňanským, a kol.
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Prüoha č.4

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Odbor výstavby a bytovej politiky
Oddelenie územného plánovania

MESTSKÝ URAmeta č.17, 010 01 Žilina

UFY. MKUL\S
S .

2 -c4- Mesto L. Mikuláš
‚ Štúrova 1989/41

Sp Č.: - Phiúhy: 031 42 L. Mikuláš
Ev Č.: /1o9?V 0dJ

Váš list Číslo/zo dňa Naše číslo ‚1“ Vyba‘.ujeílinka Žilina

OU-ZA-OVBPl-20I7/0l457/F1ltl Ing. arch. Vladimir Hrivík 5613353 23. 03. 2017

Vec
Posúdenie návrhu Zadania pre Územný plán zóny (ÚPN-Z) Trnovecká zátoka, v zmysle *20
ods.5 zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavcbnom poriadku v znení neskoršich
predpisov (stavebný zákon).

Okresnému úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu úzernného plánovania,
bola dňa 6.03.2017 doručená žiadosť Mesta Liptovský Mikuláš, v zastúpeni primátorom mesta,
o posúdenie ladania pre UPN-Z Tmovecká zátoka, v zmysle 20 ods.5 stavebného zákona.
Odbome spósobilou osobou, prostrednictvom ktorej mesto obstaráva územnoplánovaciu
dokurnentáciu (UPD). je Ing. arch. Tatiana Bacbtíková. preukaz odbomej spósobilosti č.3 19.

Prilohy žiadosti tvorili:
• Zadanie pre ÚPN-Z Trnovecká zátoka (doplnené podfa pripomienok)

• Správa o vyhodnoteni pripomienkového konania a postupu obstarávania zadania pre UPN
Z Tmovecká zátoka

• Oznámenie o vyvescni a zvesení Zadania pre ÚPN-Z Trnovecká zátoka

• Oznámenie o prerokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými

a fyzickými osobami
• Rozdeíovnik. kópie doručeniek
• Kópie stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, právnických a fyzických osób

• Vyhodnotenie pripomienok orgánov štátnej správy, právnických osób, fyzických osób

a vlastníkov pozemkov k návrhu Zadania pre UPN-Z Tmovecká zátoka.

Mesw Liptovský Mikuláš prerokovala návrh Zadania pre Územný plán zóny (ÚPN-Z)

Tmovecká zátoka podFa 20 ods.2 stavebného zákona. Vyhodnotila stanoviská a pripomienky.

ktoré boli k nemu vznesené a zapracovala jeli do výsledného dokumentu, ktorý má byť schválený

v Mestskom zastupiteľstve Liptovský Mikuláš. Návrh Zadania pre UPN-Z Trnovecká zátoka

neobsahuje žiadne rozporné stanoviská. Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky,

oddelenie územného plánovania na základe doložených dokladov a výsledného doplneného Zadania

pre ÚPN-Z Trnovecká zátoka vydáva v zmysle *20 ods.5 stavebného zákona nasledovné

s t a n o v i s k o

a‘ Obsah návrhu zadania pre vypracovanie ÚPN-Z Tmovecká zátoka je v súlade So záväznou

časťou nadradenej dokumentácie - Uzemného plánu mesta (UPN-M) Liptovský Mikuláš,

schváleného v Mestskom zastupiteľstve mesta Uznesenim č.115/2010 zo dňa 16.12.2010 závizná

časť ÚPN-M Liptovský Mikuláš, bob vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Mesta

Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.20100 záväznej časti UPN- M Liptovský Mikuláš.
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b/ Obsah návrhu Zadania pre ÚPN-Z Tmovecká zátoka a postup jeho obstarania a
prerokovaniaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Oznámenie verejnosti o prerokovaní Zadania pre UPN-Z Trnovecká zátoka podľa ustanovenia
*20, ods.3) stavebného zákona bob vykonané vyvesením Oznámenia o prerokovaní predmetného
Zadania spolu s celým obsahorn Zadania od 22.11.2016 do 7.01.2017 na úradnej tabuli Mesta
Liptovský Mikuláš a zverejnením na oficiálnej web stránke mesta po dobu viac ako 30 dní.
Obstarávatefom návrhu Zadania pre UPN-Z Trnovecká zátoka je Mesto Liptovský Mikuláš, ktoré
zabezpečovalo obstarávanie v zrnysle *2a stavebného zákona prostrednictvom odbome spósobilej
osoby na obstarávanie UPP a UPD, a ktorou je Ing. arch. Tatiana Bachtíková. preukaz odbornej
spósobilosti má registračné číslo 319.

Okresný úrad Žilina. odbor.výstavb a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania na
základe uvedeného odporúča mestu Liptovský Mikuláš schvábiť návrh Zadania prc UPN-Z
Trnovecká zátoka podľa *20 ods.7 písm. c) stavebného zákona.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bylovej politiky, oddelenie územného plánovania
požaduje po schválení predmetného návrhu zadania Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom
Mikuláši zaslať jedno schválené vyhotovenie na Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej
politiky, oddelenie územného plánovania.

S pozdravom Okresn ‚“,i tp
ky

‚
LiJ Ul ZiIiia

Ing. P\vbl Lárik \
vedi odbanr\j

Na vedomie:
1. Ing. arch. Tatiana Bachtíková - odbome spósobilá osoba (OSO) na obstarávanie UPP a UPD

2. Co/spis
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