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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo clňa 23. 04. 2020 číslo /2020

K bodu: návrh „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“

Mestské zastupiteľstvo

bene na vedomie

stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného
plánovania podl‘a 25 stavebného zákona č. 5011976 Zb. v zneni neskoršich predpisov
k návrhu »Územný plán zóny Trnovecká zátoka‘

II. konštatuje, že

návrh „Územný plán zóny Trnovecká zátoka bol v súlade S 5-om 23 stavebného zákona
Č. 50/1976 Zb. v zneni neskorších predpisov prerokovaný a pripomienkovaný a je spracovaný
v rozsahu podIa vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z,z. o územnoplánovacích podkladoch a územ
no-plánovacej dokumentácfl, jeho spracovatetom je Ing. arch. Peter Čerňanský a Ing. arch.
Karol Loj, Žilina a kol., odborne spósobilou osobou na jeho obstarávanie podľa 2a stavebné
ho zákona v znení neskorších predpisov je Ing. arch. Tatiana Bachtiková, Liptovský Mikuláš

III. schvaľuje

1. návrh „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“, spracovaný Ing. arch. Petrom Čerňanským
a Ing. arch. Karolom Lojom, Zilina a kol. so zapracovaním pripomienok v zmysle vyhodno
tenia pripomienkových konaní k predmetnému návrhu

2. jeho smernú Časť
3. vyhlásenie záväznej Časti návrhu .‚Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka“ všeobecne zá

väzným nariadenim mesta Liptovský Mikuláš



IV. odporúča

Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD., primátorovi mesta, zabezpečit‘ uloženie „Územného plánu zóny
Trnovecká zátoka podľa 28 zákona Č. 5011976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorŠĺch
predpisov.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: . 04. 2020



Dóvodová správa
o priebehu obstarávania a o prerokovaní ůzemnoplánovacej dokumentácie:

návrh „Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka“

Mesto Liptovský Mikuláš má ůzemný plán, schválený uznesenim mestského zastupi
teľstva č.11512010 dňa 16.12.2010 s vyhlásením jeho záväznej časti všeobecne závázným
nariadenim mesta Liptovský Mikuláš č. 7I2O1ONZN zo dňa 1612.2010 s účinnosťou dňom
1.1 2011 v znení zmien a doplnkov. Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia pre potreby
podrobnejšieho usmernenia rozvoja mesta je potrebné zabezpečit‘ 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 znení neskorších predpisov mesto
oznámilo začatie jeho obstarávania verejnou vyhláškou MsU/UHA-2016/06395-01-Bc Zo dňa
6.10.2016, ktorou vyzvalo verejnosť, fyzické a právnické osoby a dotknuté orgány podIa
stavebného zákona v platnom znení o pisomné zaslanie námetov, požiadaviek a podkladov,
týkajúcich sa riešeného územia, potrebných pre vypracovanie „Uzemného plánu zóny
Trnovecká zátoka v termine do 31.10.2016. Vsúlades výsledkom prieskumov a rozborov,
spracovaných lng.arch. Petrom Čerňanským a kol.. Zilina vjúli 2016, balo spracované
Zadanie »Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka. V súlade So zákonom SNR Č. 369/1 990
Zb. o obecnom zriadeni podľa 5-u 4 ods. 3 písm. j) v znenĺ neskorších zmien a doplnkov
a v súlade so zákonom Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskoršich predpisov podIa 5-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 vlastníkmi
verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia za účasti autora sa
uskutočnilo dňa 6.12.2016 O 10.00 hod. na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš. Verejné
prerokovanie s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti autora sa uskutočnilo
dňa 6.12.20160 16.00 hod. na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš. Zadanie obsahuje hlavné
ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť územnom pláne zóny a požiadavky na formu, rozsah a
obsah jeho spracovania. Zadanie »Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka“ je spracované v
súlade so zákonom č.50/1 976 Zb. v zneni neskorších predpisov a v rozsahu podľa vyhlášky
MŽP 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 belo ukončené dňa 7.1.2017. Zadanie bob doplnené vzmysle
vyhodnotenia pripomienkového konania o pripomienky dotknutých orgánov.

Komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši
zobrala vyhodnotenie pripomienkového konania na vedomie a odporučila Zadanie ÚPN zóny
Trnovecká zátoka postúpiť na schválenie do MsZ v Liptovskom Mikuláši. Zadanie ÚPN zóny
Trnovecká zátoka bob doplnené v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania o pripo
mienky dotknutých orgánov a schválené uznesenim mestského zastupitelstva v Liptovskom
Mikuláši č.28/2017 dňa 13.4.2017.

Návrh „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka‘, spracovaný Ing. arch. Petrem Cerňan
ským, Zilina a Ing. arch. Karolom Lojom a kol., jev súlade s vyhláškou MZP SR č.55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentách a v súlade so schvá
leným zadaním. Podľa 5 23 stavebného zákona. č.50/1 976 Zb. v znení neskoršich predpisov
bol návrh »Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka‘ zverejnený vyhláškou č. UHA-2018/2662-02-
Bc ze dňa 12.2.2018 a prerokovaný, Verejné prerokovanie návrhu Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka s dotknutými obcami, orgánmi verejnej správy a s vlastníkmi verejného
dopravného a technického vybavenia riešeného územia za účasti autora sa uskutočnilo dňa
27. februára 2018 o 10.00 hod. a s dotknutými fyzickými a právnickými osobami dňa 27.
februára 2018 o 16.00 hod. na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. Oznámenie o
prerokovaní návrhu „Územný plán zóny Trnovecká zátoka‘ bob zverejnené od 19.2.2018 do
9.4.2018 na úradnej tabuli a na webstránke mesta Liptovský Mikuláš. Pripomienkové konanie
začalo dňa 19.2.2018 a belo ukončené dňa 9.4.201 8. V rámci prerokovania boli vznesené od



dotknutých fyzických a právnických osób a vlastníkov pozemkov, na ktoré sa navrhujú
zastavovacie podmienky pripomienky, ktoré boli vyhodnotené a zapracované do návrhu
v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania

Prerokovanie nezohl‘adnených pripomienok, vznesených v rámci pripomienkového
konania stými, ktori ich uplatnili, podľa 522 odst. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskoršich
predpisov, sa konalo dňa 10.4.2019. Zverejnenie a prerokovanie zadania aj návrhu
Územného plánu zóny Trnovecká zátoka“ a bob zverejnené v regionálnej tlačí v mesačniku
MIKULÁŠ, doručovanému do každej domácnosti v mesto Liptovský Mikuláš.

Komplexný materiál zadania aj návrhu „Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka“ bol
počas prerokovania zverejnený na internete www.mikulas.sk a k nahliadnutiu na MsÚ
Liptovský Mikuláš, útvare hlavného architekta.

Mesto požiadaio o preskúmanie návrhu „Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka“, podIa
525 ods.2 stavebného zákona č. 50/1 975 Zb. v platnom znení, listom č. MsU/UHN201912662-
04-Bc Zo dňa 10.4.2019 Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územ
ného plánovania, ktorý požadoval listom č.OU-ZA-OVBP1-2019/020579/KRJ zo dňa 7.5.2019,
zaslaného emailom, doplnenie návrhu „UZemného pIánu zány Trnovecká zátoka“ v
zmysle tohto listu v termíne do 13.5.2019. Keďže splniť požiadavky v stanovenom termíne
bob zo strany spracovatel‘a nereálne, mesto listom Č. MsU/UHA 2019/2662-05- Bc zo dňa
9.52019 žiadosť o preskúmanie návrhu „Uzemného plánu Zóny Trnovecká zátoka‘ vzalo späť
v plnom rozsahu. Do návrhu „Uzemného plán zóny Trnovecká zátoka“: spraco‘ianiého v júli
2019, boli zapracované pripomienky, vznesené v rámci prerokovanía návrhu v roku 2018,
v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania a bob upravené napojenie navrhovanej
komunikácie na cestu č. 11/584, ktoré bole potrebné verejne prerokovat‘. Oznámenie
o zverejneni a novom prerokovaní návrhu „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka“ bob
zverejnené listom Č. UHA-2019/6550-01-Bc zo dňa 13.9.2019, Nové verejné prerokovanie
návrhu „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka “ s dotknutými obcami, orgánmi verejnej správy
a s vlastníkmi verejného dopravného a technického vybavenia nošeného územia za účasti
autora sa uskutočnibo dňa 3. októbra 20190 10.00 hod. a s dotknutými fyzickými a právnickými
osobami dňa 3. októbra 2019 o 16.00 hod. na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
Oznámenie o novom prerokovani návrhu ‚Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka“ bob
zverejnené od 17.9.2019 do 4.11.2019 na úradnej tabuli, na webstránke mesta Liptovský
Mikuláš a v mesačniku Mikuláš, doručovaného do každej domácnosti v meste. Pnipomienkové
konanie začalo dňa 17.9.2019 a bob ukončené dňa 4.11.2019. V rámci prerokovania boli
vznesené pnipomienky, ktoré boji vyhodnotené a zapracované do návrhu v zmysbe
vyhodnotenia pripomienkového konania. Nakob‘ko všetky obdržané pripomienky bobi akcep
tované, prerokovanie nezohľadnených pripomienok podIa 5 22 odst.7 zákona Č. 50/1 976 Zb.
v zneni neskoršich predpisov, nebolo potrebné.

Komplexný materiál návrhu „Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka“ bol počas nového
prerokovania zverejnený na internete www.mikulas.sk a k nahbiadnutiu na MsU Liptovský Mi
kuláš, útvare hlavného architekta.



Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 5 6 zákona SNR Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 5 27 ods. 3 zákona
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni
neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. /2O2OIVZN

Z á väz fl á Čas t‘

Územného plánu zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš

(„ÚPN Z Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš“)

Článok I

Závázná čast územného plánu zóny obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov 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.

1. Regulativy priestorového usporiadania a funkčného využivania pozemkov a stavieb

Prípustná je v riešenom území maX. rekultivácia zelene, doplnenie zelene, pripadne
dobudovanie peších tahov, spevnených plóch detských ihrisk, doplnenie mobiliáru a
parkovacích miest.

Funkčná regulácia stanovuje druh funkčného využitia regulačných jednotiek v členeni:
pripustné, dopinkové a neprípustné.

- Za regulativy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb
považovať navrhované riešenie v UPN-Z, ktoré je dokumentované v textovej časti a výkrese
Č. 3 komplexného urbanistického návrhu riešeného územia, M 1:1000,
- rešpektovat napojenie záujmových území na miestne komunikácie a požiadavky statickej
dopravy v zmysle výkresu Č. 4 návrh dopravy 5 vyznačením vstupov na pozemok
v riešenom území UPN Z Trnovecká zátoka, výkres č. 5 zásobovanie vodou, kanalizácia
M 1:1000 a výkres č. 6 návrh zásobovania ei. energiou M 1:1000,
- rešpektovat návrh napojenia územia na okolitú infraštruktúru,
- všetky siete a prípojky viest zemou,
- pri riešení zelene uprednostňovat výsadbu póvodných druhov drevín,
- rešpektovať vyhlášku 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 schopnost‘ou pohybu a orientácie,
- rešpektovat eXistujúce nžinierske siete a objekty, dodržat‘ ich ochranné pásma a
zabezpečit k nim bezproblémový prístup za účelom prípadných opráv, rekonštrukcií i bežnej
údržby aj s príslušnou mechanizáciou (nákladně automobily, stavebné stroje).
Pre riešené územie platia regulatívy priestorového a funkčného využitia územia v zmysle
definície urbanistického bloku‘ zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu‘
podIa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. Maximálna výška zástavby sú 2
nadzemně podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 15%.



2. RegulatIvy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Za zásady a regulativy rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry považovat navrhované
riešenie v UPN-Z, ktoré je dokumentované v teXtovej časti a výkresoch: -

- Č. 3 výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia, M 1:1 000,
- Č. 4 výkres dopravy M 1:1 000,

- Č. 5 výkres zásobovanie vodou, kanalizácia M 1:1 000,

- Č. 6 výkres zásobovanie el. energiou M 1:1 000.

2.a) Doprava

- Rešpektovat navrhovaný základný skelet miestnych, účelových a ostatných komunikácii,
- n,iestne komunikácie navrhovat podIa STN 736110- Projektovanie miestnych komunikácii
- parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel nešit na vlastných pozemkoch,
- rešpektovat‘ navrhovanú základnú kostru peších trás a priestorov a ich vzájomné napojenie
- uvažovat‘ s vybudovaním chodnikov pozdlž novo navrhovaných miestnych komunikácií
podľa výkresu č. 4,
- rešpektovat‘ existujúcu trasu cesty č. 111584 a jej výhl‘adové šírkové usporiadanie v zmysle
STN 73 6110, napojenie hlavnej pristupovej komunikácie tejto zóny na cestu č. III 584 bude
riešené riadnou stykovou križovatkou v súlade s platnými STN a územným plánom mesta
Liptovský Mikuláš v platnom znení a mimo hranic riešeného územia UPN Z Trnovecká
zátoka bude predmetom samostatného územného konania,
- rešpektovat‘ cyklotrasy.

2.b) Vodné hospodárstvo

- Zabezpečiť výstavbu navrhovaných vodných zdrojov, vodojemov a úpravní vody

2.c) Voda a kanalizácia

- Rešpektovat spósob zásobovania vodou a odkanalizovania splaškových vód územia
v cieľovom období napojenim na kanalizáciu mesta Liptovský Mikuláš v zmysle výkresu č. 5,
- odvádzanie a čistenie odpadových vód z rozvojových lokalit musí zohl‘adňovat‘ požiadavky
na čistenie vód v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 37211990 Zb. O pniestupkoch v znení neskoršich predpisov (vodný zákon) v
znení neskorších zmien a nariadenia vlády SR Č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd v znení neskorších predpisov.

2.d) Elektrifikácia

- Rešpektovat návrh rozvoja v nadväznosti na plánovaný rozvoj plöch, občianskej
vybavenosti a športovej vybavenosti podIa výkresu č. 6,
- rešpektovat‘ spósob zásobovania elektrickou energiou s využitím všetkých energetických
zaniadení, ktoré sú technicky a kapacitne dostatočne dimenzované pre dodávku elektrickej
energie,
- rešpektovat‘ ochranné pásma elektrizaČnej sústavy,
- vysoké napätie - prípojky na trafostanice v zastavanej časti nešit‘ ako zemné káblové,
- trafostanice nešit ako kioskové do 630 kVA, ‚

- nízke napätie — rozvody niešiť ako zemné káblové, dlžka výbežkov od zdroja max. 350 rn,
- nové odberné miesta je možné napojit len zo zaniadenia vo vlastníctve SSE — D as.
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2.e) Plynofikácia

Vo vymedzenom území zóny sa plynárenské zariadenia včitane ich prislušenstva (napr
zariadenia katódovej ochrany) nenachádzajú. V riešenom území sa nerealizuje a ani
nepripravuje realizácia výstavby plynárenských zariadení.

2.f) Telekomunikačné vedenie

- Zabezpečiť v nadváznosti na plánovaný rozvoj plóch, občianskej vybavenosti a športovej
vybavenosti telekomunikačné vedenie podľa výkresu č. 6,
- rešpektovat‘ káble dial‘kovej siete,
- trasy nových rozvodov systémom podzemných vedení v zmysle vyhlášky 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.

3. Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s
určením zastavovacích podmienok

- Za regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s
určením zastavovacích podmienok považovať navrhované riešenie v UPN-Z, ktoré je
zdokumentované v teXtovej časti a výkresoch:
- Č. 7 hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade
katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu, M 1:1000,
- Č. 8 vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích
podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na
verejnoprospešné stavby a č.3 výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia
M 1:1 000.

3.a) Umiestnenie stavby na pozemku

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 vztahu k úrovni 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.
-Pre regulovanie umiestnenia stavieb je záväzným dokumentom výkres č. 7 hlavný výkres
priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade katastrálnej mapy s
vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu. M 1:1 000,
- stavebné Čiary (stavebná čiara, ustúpená stavebná čiara, uličná čiara) sa vzťahujú na
výstavbu so vstupom z prislušnej komunikácie,
- územie je rozdelené na urbánne sektory A, B, C, D,
- osadenie objektov v území je vyhradené uličnou a stavebnou čiarou v zmysle grafickej
časti,
- určenie možnej polohy jednotlivých objektov, uličné a stavebné čiary sú vymedzené v
jednotlivých regulačných celkoch v zmysle grafickej časti,
- akceptovať výšky objektov podIa kapitoly 6.3.5, úroveň ±0,000 = úroveň podlahy 1. NP,
- v území nebudú uplatnené žiadne stavby ako dominanty,
- umiestňovať reklamně stavby je možné len podIa VZN č7/2O1ONZN zo dňa 16.122010
v platnom zneni, v zmysle územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a do
plnkov,
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- odstupy stavieb musia rešpektovať vyhlášku 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.

3.b) Intenzita zastavania

Intenzitu zastavania, prípustnosť a neprípustnosť zastavania podIa druhu stavieb a ich
účelového využitia, najniá rozsah a mieru stavebného využitia vyjadrené koeficientom
zastavanosti, indexom podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene
vrátane nezastavaných plóch na pozemku a limitmi podľa druhu stavby. Celková plocha
riešeného územia: 8,1386 ha.
±0,000 navrhovaných stavieb (úroveň podlahy 1.NP) móže byť maximálne 0,45 m nad
terénom

Funkčně plochy v riešenom územi sa delia na:

A Zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu

Bt Vyhradené územie rekreačnej zástavby

D Vyhradené územie pozemných komunikácií a sjetí technickej infraštruktúry

tr Vyhradené územie technickej infraštruktúry

ZO Ochranná zeleň

Označenie Výmera Koeficient Maximálna Koeficient Koeťicient Index
regulovanej regulovanej zastavanos- výška minimlnej stavebného podlažných
plochy plochy /m2 ti stavby ozelenenej objemu plčch

plochy

A 18826 0,15 2N,R 0,20: 12 0,45
B 35650 0,15 2NP. 0,20 12 0,45

f C 12624. 0,15 2N.P. 0,20 12 0,45
flD 14285 0,15 2N.P, 0,20 12 0,45

Koeficient zastavanosti je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku.
Index podlažných plöch je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku.
Koeficient stavebného objemu udáva, koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na I m2
plochy pozemku.
Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania
a únosnosti využĺvania územia sú uvedené v kapitole 6.3 v záváznej časti UFN-Z a grafickej
časti výkresy:
č. 3 výkres komplexněho urbanistického návrhu riešeného územia,
č. 7 hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade
katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu a č. 8 vymedzenie
regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích podmienok
regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na verejnoprospešné
stavby.
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3.c) Pripustnosť architektonického riešenia

Prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania charakteru
eXistujúcej zástavby, napr stavebný sloh, tvaroslovie, sklon strechy, použitie niektorých
stavebných výrobkov, druh oplotenia, osadenie drobných dopinkových stavieb sú zhrnuté
v kapitole Č. 6.3.5.

3d) Opis dopravného a technického riešenia

Opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť 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
pozemok s určením spösobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu.

3.d) 1. DOPRAVA

Jednotlivé navrhované urbanistické celky v riešenom území budú dopravne obsluhované
miestnymi komunikáciami nasledovných funkčných tried a kategórii
Sektor A: miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy 03 MOU 6/40 bez chodníkov
Sektor B miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 MOU 6/40 bez chodníkov
Sektor C : miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy 03 MOU 6/40 bez chodnikov
Sektor D miestne zberné komunikácie funkčnej triedy 03 MOU 5/40 bez chodníkov
Sektor B zjazdné chodníky šírky 4,2 m

Hlavná prístupová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 MOU 6/40 s chodníkmi.
Odstavovanie vozidiel v urbanistických celkoch s individuálnymi rekreačnými domami je
uvažované na pozemkom prislúchajúcich k jednotlivým objektom, v celkoch s občianskou
vybavenosťou na vonkajších parkovacích plochách. Počty parkovacích stojísk budú
kapacitne navrhnuté v zmysle STN 736110. Vjazdy na pristupové komunikácie a prejazdy na
nich musia mat‘ šírku najmenej 3,5m a výšku najmenej 4,5m.

3d) 2. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

- V sektore „A‘ vybudovat‘ novů murovanú trafostanicu s uvažovaným výkonom TS 250 kva,
- V sektore “8“ vybudovat novů murovanů trafostanicu s uvažovaným výkonom TS 63OkVA.
Trafostanica bude napojená novým zemným vedením z trafostanice TS 250 v súlade
5 podmienkami, stanovenými SSE- D, a.s. Zilina.
- Rozvod nového verejného osvetlenia viest‘ podzemnými káblami.

3.d) 3. TELEKOMUNIKÁCIE

Vybudovat‘ novú telekomunikačnú infraštruktúru, poskytujúcu moderné telekomunikačné
služby tj. súčasný prenos hlasu, obrazu a internetu. Káble budú položené popri účelových
komunikáciách v HDPE rúrach. V odbočkách ku jednotlivým objektom bude položená jedna
HDPE rúra.

3.d) 4. ZÁSOBOVANIE VODOU

- V priestoroch určených na zástavbu realizovať novo navrhované vodovodné rady,
zokruhovat. V ciel‘ovom stave uvažovat o napojení všetkých obyvatel‘ov zóny a vybavenosti
na verejný vodovod.
- Zabezpečiť vybudovanie navrhovaných vodných zdrojov a vodojemov,
- rešpektovať ochranné pásma vodovodu, ktoré predstavujú pre priemer potrubia do 500 mm
vzdialenosť 1,5 m od vonkajšieho obrysu na obidve strany.
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3.d) 5. ODKANALIZOVANIE

- Vybudovať splaškovú tlakovú kanalizáciu s vyústením do navrhovanej žumpy bOrn3, ktorá
sa bude do Čov Liptovský Mikuláš vyvážať fekálnym vozom do doby vybudovania verejnej
kanalizácie, napojenej na COV,

- vybudovať dažďovú kanalizáciu z ciest vyústenú do vodnej nádrže Liptovská Mara,
- v ciel‘ovom stave uvažovať s napojením riešeného územia na verejnú kanalizáciu, nakolko
výstavba v riešenom území, je podmienená odvádzanim splaškových odpadových vád do
eXistujúcej, resp. novej čistiarne odpadových vád,

- rešpektovaf ochranné pásma kanalizácie, ktoré predstavujú pre priemery do 500mrn
vzdialenosť 1,5 m od vonkajšieho obrysu na obidve strany.

3.d) 6. SPÓSOB ODVOZU ODPADU

- V návrhových územiach riešiť nároky na likvidáciu odpadu (separovaný zber).

3.e) Ďalšie podmienky

Ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia, napr znižovanie
negativnych vplyvov na zložky životného prostredia vrátane rizikových faktorov, riešenie
stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, riešenie
protipožiarnych a protipovodňových opatrení. Z hľadiska štátnej ochrany prírody v d‘alšom
povoľovacom procese navrhovanej činnosti ako celku resp. po jednotlivých sektoroch je
potrebné postupovať podľa zákona č. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ZR

- Poloha jednotlivých objektov musí rešpektovat‘ vyhlášku 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
schopnost‘ou pohybu a orientácie,

rešpektovať moriolágiu eXistujúceho terénu a minimalizovat‘ zásahy do jeho prirodzenej
podoby, s dárazorn na plynulé začlenenie výstavby do ostatnej krajiny,
- riešenie protipožiarnych opatreni je podrobnejšie v kapitole 3.5.8, koncepcia protipožiarnej
ochrany.

Pripustnost‘ a neprípustnost‘ zastavania podľa druhu stavieb a ich účelového využitia:

Sektor „A‘

Funkčně využitie (v zmysle ÚPN mesta Liptovský Mikuláš
Zrniešané územie s prevahou zariadeni ve šport a rekreáciu

Prevládajúce
Funkčně využitie formujúce typický charakter prostredia s nížšou intenzitou využitia územia a
s koncentráciu krytých i otvorených zariadení pre šport a rekreáciu celornestského i
regionálneho významu vytvárajúce predpoklady prs uspokojovanie širokej škály potrieb
obyvateľov i návštevníkov mesta. Najmä: zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia
verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služieb —

dominantne integrované do športovorekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru a
zábavu,...
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Prípustné
Funkčně využitie nenarůšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci
charakter a kvalitu prostredia. Najmá: administratíva, zariadenia školstva, zdravotníctva soc.
starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, plochy a objekty
statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické
zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu — podmienené preverením
podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovat nielen
územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej
zelene,

Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na
okolie (hluk, prach, exhaláty..) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti
využitia priľahíých pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie. Najmá: rodinné
domy, bytové domy, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú
obsluhu a negatívnym vplyvom na kvalitu prostredia /veľkoobchodné zariadenia,
hypermarkety (big box)!, zariadenia priemyselnej a pol‘nohospodárskej výroby, stavebníctva,
sklady s vysokými nárokmi na dolDravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov
dopravnej a technickej infraštruktúry, CSPH, zariadenia odpadového hospodárstva !zberné
dvory, zberne druhotných surovín!, zariadenia energetiky lokálneho významu bez
negativnych dopadov na okolité prostredie Ifotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus,
malá vodná elektráreň,...I, zariadenia nadradených
pohrebníctva Icintormny, urnové háje, krematóriál...

Sektor „A“

Typ stavebnej činnosti Novostavba

Priestorová forma Možnosti usporiadania — rekreačně domy a zariadenia prechodného ubytovania
— možnosť umiestňovat drobnú architektúru (lavičky,
otvorené altánky, preliezky a otvorené ohniská a krby)

Možnosti umiestnenia — hromadná garáž
garáže:

Možnosti vertikálneho — 2-podlažné stavby,
rozloženia dispozície: — hrebeň strechy ve výške max.12 m nad úrovňou ±0,000

: Tvar strechy — šikmá strecha So sklonom od 30 do 45°,
I — možnost využitia podkrovia

Výška oplotenia — výška oplotenia: max. 200 cm od upraveného terénu
— výška oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného
terénu

Druh oplotenia: zelené pletivo doplnené živým plotem,
oplotenie a brány od ulice - kov, drevo

Výrazová forma Tvaroslovie — uprednostňovať regionalizmus, zachovanie krajovej
svojbytnosti, spojenie formálnych princípov moderny s
miestnymi materiálmí a tradiciami inovativnou formou

Povrchové materiály — uprednostňovať prirodné tradičné materiály najmä
drevo, kameň a murivo povrchovo upravené vápennou
omietkou, resp. vzh(adovo porovnateľnými materiálmi,
drevené stavby

— uprednostňovat strešnú krytinu škridla pálená
v tmavočervenej, antracit farbe

Technické podmienky — všetky technické siete a prípojky viest‘ zemou

systémov energetiky, zariadenia
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Vegetačné úpravy — zeleň riešiť ako prírodnú

Projektová príprava — projekt pre územně konanie jednotlivých stavebných
objektov
— projekt pre stavebné povolenie

Vyhradené územie rekreačnej zástavby

Sektory „B, C“

Typ stavebnej činnosti ‘ Novostavba
Priestorová forma i Možnosti usporiadania — rekreačně domy

— rekreačně dvojdomy
— možnost‘ umiestňovat‘ drobriú architektúru (lavičky,
otvorené altánky, preliezky a otvorené ohniská a krby.
detský bazén, rybníček)
- drevárne, kólne, úschovne, prístrešky, sklady
záhradných potrieb atď. riešť v hmotovej nadvznosti
na stavby rekreačných objektov

Možnosti umiestnenia — vstavaná garáž,
garáže: — pristavaná garáž (na väčšich pozemkoch),

— na ploche od hranice pozemku po prvú stavebnú
čiaru niĎžu byť umiestnené iba spevnené odstavně
plochy pre autá

Možnosti vertikálneho — prizemné stavby, fl
rozloženia dispozicie: — 2-podlažné stavby,

— hrebeň strechy vo výške max.8m nad úrovňou
±0,000

Tvar strechy — šikmá strecha so sklonom od 30 do 45°,
— možnost‘ využitia podkrovia

Výška oplotenia — výška oplotenia: max. 200 cm Od upraveného
terénu
— výška oplotenia do ulice: max. 120 cm od
upraveného terénu

Druh oplotenia: zelené pletivo doplnené živým
plotom, oplotenie a brány od ulice

- kov: drevo
I Výrazová forma Tvaroslovie I — uprednostňovať regionalizmus: zachovanie krajovej

svojbytnosti, spojenie formálnych principov moderny
s miestnymi materiálmi a tradíciami inovatívnou
formou

Povrchové materiály — uprednostňovať prírodné tradičně materiály najmä
drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkoLl, resp. vzhladovo porovnateľnými
máteriálmi, drevené stavby, drevený obklad

— uprednostňovať strešnú krytinu škridla pálená
v tmavočervenej, antracit farbe

Technické podmienký — všetky technické siete a pripojky viest‘ zemou

Vegetačně úpravy . — individuálne s domácimi druhmi drevín
Projektová priprava — projekt pre územné konanie jednotlivých

stavebných objektov
— projekt pre stavebné povolenie
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Vyhradené územie pozemných komunikácií
Sektor „D“

Funkčné využitie Wimie vyhradené pre významné koridory pozemných komunikácii,
územia vrátane križovani S mými zariadeniami dopravnej mnfraštruktúry. Na

plochách je možné rovnako vytvoriť plochy statickej dopravy za

________________________

predpokladu, že nebudú prekážkou rozvoja navrhovanej cestnej siete,
Typ stavebnej činnosti Novostavba

Vyhradené územie technickej infraštruktúry
Sektor „TI“

Funkčné využitie Plochy vodných zdrojov, vrátane technických zariadení na nich (s
územia vodohospodárskou funkciou). Rešenie a rozsah technických zariadení je

potrebné stanoviť na základe podrobnejšej dokumentácie.
týstavebnej činnosti Novostavba

Vyhradené územie upravenej zelene

Sektor „ZV“

Funkčné využitie Územie vyhradené pre plochy parkov a parkovo upravenej zeiene
územia dop]nenej mobiliárom a prvkami drobnej architektúry, vrátane prvkov pra

verejne pristupné voľnočasové aktivity (p‘ochy pre hry a šport / šach,
stolný tenis, petangue,...

Sektor „ZO“ - sprievodná a izolačná zeleň pozdíž cesty II / 584 a podľa výkresu č,3

4. Určenie nevyhnutej vybavenosti stavieb

- Dodržať požiadavky v zmysle vyhlášky MŽP SR Č 532/2002 Z.z, ktorou sa ustanovujů
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost‘ou pohybu
a orientácie.

5. Regulativy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervách, do
pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

5.a) OCHRANA A STAROSTLIVOSt O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- Zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia,
- zamedzit zneČisťovaniu vody, pády a ovzdušia,
- zabezpeČiť ochranu pády proti erozivnym vplyvom prostredia uplatnením vhodných
principov umiestnenia stavieb a parkovej zelene,
- rešpektovať skutočnosť, že predmetné územie spadá do nizkeho až stredného radónového
rizika. Stredně radónové riziko máže negathvne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5.b) OCHRANA A TVORBA PRÍRODY A KRAJINY V LJRBANIZOVANOM PROSTREDÍ
- Rešpektovat jednotlivé prvky územnej stability, najmä sprievodnú zeleň vodnej nádrže
Liptovská Mara.
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5.c) ZACHOVANIE A ROZVOJ PRÍRODNÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA
- Rešpektovat morfológiu existujúceho terénu a minimalizovat zásahy do jeho prirodzenej
podoby.

5cl) OCHRANU VEREJNÉHO ZDRAVIA
- Rešpektovat ochranné pásmo vodných zdrojov,
- neuvažovať S budovaním výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti
rekreačného územia.
- rešpektovat pbsobenie hluku z dopravy (štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie) na
navrhovanú rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preverit‘ hlukovou štúdiou a v prípade
nepriaznivých výsledkov navrhnút protihlukové opatrenia,
- rešpektovat vplyv emisnej zátaže z dopravy a parkovacich plóch na okolitú obytnú a
rekreačnú zástavbu,
- rešpektovat možné negativne ovplyvnenie hlukom na danom území z navrhovaných
stavieb (rekreačné a športové zariadenia) vypracovanim hlukovej štúdie, pre konkrétnu
stavbu a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podIa výsledkov
hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové
pomery v obytnom a rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a
o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredi v znení
vyhlášky MZ SR Č. 237/2009 Z.z.
- telovýchovno-športové zariadenia umiestňovat‘ tak, aby ich Činnost‘ neovplyvňovala
nepriaznivo okolie, najmä rekreačnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom ( 22 ods.2
zákona Č. 355/2007 Z.z.),
- rešpektovat‘ 30 leteckého zákona,
- rešpektovat‘ zaregistrované zosuvné územia nevhodné pre výstavbu Vhodnost‘ a
podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných
svahových deforniácií je potrebné posúdit‘ a overit inžinierskogeologickým prieskumom.
- Rešpektovat‘ záujmy ochrany prírodných hodnót a prvkov ekostability územia. ochranné a
bezpeČnostné pásma liniových stavieb a zariadení technickej infraštruktúry,
- rešpektovať záujmy ochrany historických a kuitůrnych pamiatok prezentované možným
výskytom archeologickej lokality,
- rešpektovat územné rezervy verejnoprospešných stavieb vyplývajúce z platných
územnoplánovacích dokumentácií,
- v záujme zabezpeČenia ochrany územia pred povodňami musia rozvojové aktivity byt v
súlade So zákonom Č. 7/2010 Z. z. O ochrane pred povodňami povodňami v zneni neskorších
predpisov,
- rešpektovať Zákon č. 42/19940 civilnej ochrane obyvatelstva vznení neskorších predpisov,
- rešpektovať vyhlášku č 532/2002 Zz., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientácie,
- rešpektovat zákon č.319/2002 Z. z. o obrane SR v zneni neskorších predpisov,
- v zmysle 49 zákona č. 364/2004 Zz. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102
zachovat ochranné pásmo pozdlž vodnej nádrže Liptovská Mara. V ochrannom pásme nie je
prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu t‘ažbou, navážkami, manipulácia s látkami
škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí,
- zachovat prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez
trvalého oplotenia) z hl‘adiska realizácie opráv. údržby a povodňovej aktivity.
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6. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie na umřestnenie stavby sa nevyžaduje na nasledovné stavby:
a) pr[stupové koniunikácie okrem napojenia hlavnej prístupovej komunikácie zóny na cestu
Č. 11/584 riadnou stykovou križovatkou v súlade s platnými STN a platným územným plánom
mesta Liptovský Mikuláš, ktoré bude mimo riešeného územia UPN Z Trnovecká zátoka
predmetom samostatného územného konania,
b) pešle trasy,
c) inžinierske siete vrátane verejného osvetlenia,
d) nforrnaěný systém,
v zmysle grafickej prulohy, výkresy č. 3. 4. 5, 6, 7, 8.
Pre vyššie uvedené stavby nie je možné zlúčiť územné konanie so stavebným konanim.

7. Požiadavky na delenie a scerovanie pozemkov

V zmysle navrhnutého urbanistického riešenia döjde k zmene organizácie územia a využitia
pozemkov, V území budú geometrickým plánom vyčlenené nové pozemky, ktoré budú
vymedzené zastavanou plochou objektov a plochou komunikácií. Je možný etapovitý postup
pri vyňati pozemkov v závislosti od realizácie plánovanej výstavby.

8. Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zasta
vanom území obce

Parcelné čísla KN-C, ktorých sa každá jednotlivá verejnoprospešná stavba týka:

Parcela Dl D2 D3 Vl V2 K1 K2 K3 El E2 E3 JTI
c.

3S211 :X X IX X X X
368/54 X X . X X fl x
371/1OIX____

- ‚

371/12X
. X X X X X X X

371115X X X X X X X
371/16X X X X X X X
371/82X X X X X X X
371/102X X X X X X
370/3 X

368i59 X X X X X X X
368/18 X X IX [X :X X
368/51 X X X X
368/58:X X :X X

368‘SI XkX X

II



9. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

DOPRAVA
Dl — OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE VZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A

PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
D2 - PARKOVISKÁ A SPEVNENÉ PLOCHY V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO

RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
DS - ZJAZDNÉ CHODNĺKY A PEŠlE TRASY V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO

RIEŠENIA A PODROBNEJŠE.J PRO.JEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

ZÁSOBOVANIE VODOU
Vl - VEDENIA VEREJNEJ VODOVODNEJ SlETE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO

RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
V2 — STAVBY AZARIADENIA VEREJNE.J V000VODNEJ SlETE VZMYSLE

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

ODKANALIZOVANIE
Kl - STAVBY AZARIADENIA VEREJNEJ KANALIZAČNEJ SlETE VZMYSLE

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
K2 — VEDENIA VEREJNEJ KANALIZAČNEJ SlETE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO

RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
K3 - VEDENIA VERE.JNEJ DAŽĎOVEJ KANALIZAČNEJ SlETE VZMYSLE

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
El — VÝSTAVBA ZARIADENÍ (TRAFOSTANICE) ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU

ENERGIOU V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVE.J
DOMUNENTÁCIE

E2 — VÝSTAVBA VEDENÍ VN, NN ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
VZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ
DO M U N E N TÁC I E

E3 — VÝSTAVBA VEDENÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V ZMYSLE
NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA APODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

TELEKOMUNIKAČNÉ SlETE
TI — VÝSTAVBA VEDENÍ TELEKOMUNIKAČNÝCH SIET[ VZMYSLE

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

10. SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIAAVEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

- je prilohou č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
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Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo V Liptovskom Mikuláši sa uzniesio na tomto všeobecne závznom
nariadenĺ dňa

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ptnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli,

3. Územný plán zóny Trnovecká zátoka je uložený na Mestskom úrade Liptovský
Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, na útvare hlavného architekta, na
odbore územného rozhodovania a stavebného poriadku a na Okresnom úrade Zilina,
odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, Ul. Vysokoškolákov
8556J33B, 010 08 Zilina.

Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta

Legenda skratiek:

ÚPN Z - územný plán zóny
STN - Slovenské technické normy
COV - čistička odpadových véd
SSE- D, as. - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, as.
(od 1.3.2018 Stredoslovenská distribučná, as.)
MTS - miestna telefónna sieť
VN - vysoké napätie elektrickej energie
NN - nízke napátie elektrickej energie
HDPE- označenie typu rúr
CSPH - čerpacia stanica pohonných hmót
OV - občianska vybavenost
M - mierka výkresu
NV SR - nariadenie vlády Slovenskej republiky
MZP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
VZN - všeobecne závázné nariadenie
KN C - parcely registra „C‘ evidované na katastrálnej mape / kataster nehnuteľností stav ‚CV
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P/ťĹ r/k

Vyhodntenie pripomienkového konania —l

k návrhu „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka“

orgán, organizácia akceptácia

‘ 1. MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy

číslo 2090/2018-5.3 Ing. Katarína Pribišová 08.03.2018
Vec: Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu “Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka‘ -

stanovisko
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy
(dalej len ministerstvo‘) Vám na základe oznámenia o prerokovaní návrhu .Uzemný plán
zóny Trnovecká zátoka podIa 515 ods.1 a ods. 3 zákona Č. 44/1988 Zb. o ochrane a využiti
nerastného bohatstva (banský zákon) v zneni neskorších predpisov, 520 a 523 ods. 16
zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskoršĺch
predpisov zasiela nasledovné stanovisko:
1. V katastrálnom územĺ zóny Tmovecká zátoka (ďalej len ‚.predmetné územie“) sa
nachádza prieskumné územie (PU) Wiptovský Trnovec - Hörka —termálne podzemné vody‘
určené pre držitel‘a prieskumného územia TERMAL LIPTOV, s.r.o., Roveň, Podtureň s
platnostou do 05.08. 2017.

bene sa na vedomie, pnieskumné územie (PU) „Liptovský Trnovec - Hórka - termálne
podzemné vody nezasahuje do niešeného územia návrhom Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka

Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konanĺ podIa 523 ods. 16 zákona Č.
569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v zneni neskoršich predpisov.
Nakoľko podIa 22 ods. 1 geologického zákona móže ministerstvo lehotu prieskumného
územia predlžif, žiadame v súlade s 512 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 55/200 1 Z. z. o územnoplánovacich podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej
dokumentácii.

akceptované s tým, že v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka sa nenachádzajú

2. Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na
priloženej mape. Stredné radónové riziko möže negatívne ovplyvnit možnosti ďalšieho
využitia územia.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 21

3. lnformácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozích na webovej stránke
Státneho geo‘ogického ústavu Dionýza Stúra — aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://apl.geology.sklmapportal/#/aplikacia/ 14.
PodIa 520 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v
zneni neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia
stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podIa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR Č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách na obmeclzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
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bene sa na vedomie, geotermálna energia nezasahuje do riešeného územia návrhom
Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka

4. ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA TATRANSKÉHO
NÁRODNÉHO PARKU, Biosférická rezervácia Tatry

Ui. kapitána Nálepku č. 2, 059 21 Svit

________ _____________ ____

TANAP/l 78-001/2018 Ing. Benediktyová 09.03.2018

Vec: “Územný plán zóny Trnovecká zátoka‘ — návrh riešenia — stanovisko
Na základe Vášho listu č. MsU/UHA-2018/2662-02-Bc zo dňa 12.02.2018 so žiadosťou
o stanovisko k návrhu riešenia ‚Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka‘, ktorý sme praIi dňa
28.02.2018, Vám z hladiska záujmov ochrany prírody krajiny 2asielame nasledovné
stanovisko: A. Vstupné údaje Predmet a účel stanoviska:
Odborné stanovisko, ktoré bude slúžiť ako podklad pre vydanie vyjadrenia dotknutého
orgánu ochrany prĺrody podl‘a 5 9 ods. 1 pism. a) schváienie alebo zmenu
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov.
Žiadatel: Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.
Podklady: RUSES okresu Liptovský Mikuláš; databáza SIS podkladov; Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka návrh riešenia, spracovateľ: Ing. arch. Peter Cerňanský, Žilina, september
2017;Stanovisko Správy TANAPu č. TANAP/1552/2016 zo dňa 24.10.2016 - Uzemný plán
zóny Trnovecká zátoka - podklady; dokumentácia „Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš‘ -

návrh, spracovatel‘: Aurex s.r.o., Bratislava, január 2011, Všeobecne závázné nariadenře
mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 s účinnosVou dňom 1.1.2011 v
znení zmien a doplnkov; zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovan[ vplyvov na životné prostredie
a o zmene a dopinení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.
B. Stanovisko
ldentifikácia územia a charakter činnosti:
Hiavným cieľom územného piánu zóny Trnovecká zátoka bob získanie závázného
územnoplánovacieho dokumentu na reguláciu zástavby vymedzeného nezastavaného
územia s podrobným stanovením zásad a reguatšvov priestorového usporiadania a
funkčného využivania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia
územia pri rešpektovaní zásad ochrany prĺrody a tvorby životného prostredia. Navrhované
riešenie je nasledovné:
1. Rozšírenie technickej a dopravnej infraštruktúry na základe požiadaviek na občiansku a
športovú vybavenosť pri zohľadnení morfológie terénu.
2. Nová výstavba na poľnohospodársky využívaných plochách a jej vhodné začienenie do
okolia.
3. Riešenie parkovania.
4. Zohľadnenie ochranných pasiem.
5. Potenciálne ohrozenie pamiatkových hodnöt.
6. Zohl‘adnenie požiadaviek na ochranu prirody a rešpektovanie lokálneho biokoridoru.
Rašené územie sa nachádza na severnom brehu vodnej nádrže Liptovská Mara v kú.
Ráztoky, na I‘avej strane št. cesty 11/584 v smere do obce Liptovský Trnovec. Ide o lokalitu,
ktorá leží v západnej časti celkového územia riešeného vo schválenom územnom pláne
Mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov - lokalita č. 17 - územie zaradené medzi
zmiešané územia s prevahou zariaden[ pre šport a rekreáciu.
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Urbanistická koncepcia predmetného územia je riešená ako funkčné využitie územia
vjednotlivých sektoroch, pre ktoré sú stanovené konkrétne požiadavky dominantného
prípustného a nepripustného využitia jednotlivých pozemkov:
Sektor ‘A s celkovou výmerou 18826 m2 sa rozprestiera od št. cesty 11584 južným smerom
až po sektor „8“. Zahřňa návrh výstavby obchodno-obslužného centra s možnost‘ou
ubytovania (kapacita 20 lóžok), rekreačného penziónu s kapacitou 24 lóžok a 40 stoličiek,
šporotovo-rekreačného centra Senior“ s kapacitou 64 lóžok a 40 stoličiek. Zároveň navrhuje
zriadenie športových plóch (detského, volejbalového 3x a tenisového ihriska 2x), príslušnej
technickej infraštruktúry, dopravných plöch a zelene.
Sektor B je vymedzený južnou hranicou sektora A až po hranicu sprievodnej zelene vodnej
nádrže L. Mara. V tomto sektore je navrhnutých 48 objektov rekreačných chát s celkovou
kapacitou 192 löžok. Celková výmera je 35 650 m2. Návrh zahřňa aj vybudovanie príslušnej
technickej infraštruktúry, dopravných plöch a zelene.
Sektor C predstavuje územie od západnej hranice sektora smerom západným pozdlž
sprievodného lesného pásu vodnej nádrže na celkovej výmere 12 624 m2. V tomto územĺ
má byť vybudovaných 27 objektov rekreačných chát s lóžkovou kapacitou 108 löžok.
Riešené sú aj dopravné plochy a plochy zelene.
Sektor ‚D je určený plochou od západnej hranice sektora „3 a od južnej hranice sektora ‚C
na celkovej výmere územia 14 285 m2. V návrhu sú riešené dopravné plochy a zariadenia
technickej infraštruktúry pre tento sektor a doporučená parcelácia pozemkov pre umiestnenie
rekreačných chát.
Hodnotenie z hl‘adiska ochrany prírody a krajiny:
Riešené územie sa nachádza v území, v ktorom podľa zákona o ochrane prirody platí prvý
stupeň územnej ochrany prirody a krajiny podIa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny v znení neskorších predpisov, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane
prirody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona.
Riešená lokalita nie je umiestnená v chránených územiach sústavy Natura 2000 (chránené
vtáčie územie - SKCHVU, územie európskeho významu - SKUEV), ani v žiadnom
maloplošnom chránenom území alebo vjeho ochrannom pásma.
Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Liptovský Mikuláš sa v
tejto časti k. ú. Ráztoky nachádza Liptovská Mara s pásom lesných porastov okolo vodného
diela, ktoré je súčasťou hydrickěho biokoridoru regionálneho významu Váh. Tieto lesně
porasty zaradené do kategórie lesa - ochranný les v súčasnosti prestavuje zónu kl‘udu
poskytujúcu úkrytové a migračné možnosti pre živočíchy a hniezdne podmienky pre vtáctvo.
Dövodom zachovania týchto pobrežných zón s lesnými porastami ako nezastavaných území
je ich vysoká ekostabilizačná funkcia, no predovšetkým ich protierózna, brehoochranná a
protizosuvná funkcia.
Návrh riešenia a odóvodnenie:
Správa TANAPu upozorňuje na znenie 18 ods. 1, 2 zákona č. 24/2006 Z.z.o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a O zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršich
predpisov. Podľa prilohy č. 8 tohto zákona so zoznamom navrhovaných činnosti
podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie, možno navrhované funkčné
využitie územia v ďalšom povolovacom procese zaradiť pod bod 14. Učelové zariadenia pre
šport, rekreáciu a cestovný ruch, položka 5. Sportové a rekreačné areály vrátane trvalých
kempingov a karavanových miest neuvedené v položkách č.1-4, časť B - zisťovacie konanie
s prahovými hodnotami: v zastavanom území od 10 000 m2 a mimo zastavaného územia od
5 000 m2. Na základe uvedených prahových hodnöt výstavba v danom územĺ podlieha
procesu posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, či už ako celok alebo po jednotlivých sektoroch stanovených v rámci
urbanistického riešenia územného plánu zóny Trnovecká zátoka.
Správa TANAF-u, ako odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, v zmysle zákona o
ochrane prírody konštatuje, že predložený návrh riešenia Uzemného plánu zóny Trnovecká
zátoka nebude v rozpore So záujmami ochrany prírody, za predpokladu dodržania
nasledujúcich podmienok;



4

na základe vyššie uvedeného je potrebné do záväznej časti návrhu doplniť skutočnosť, že v
ďalšom povoovacom procese navrhovanej činnosti ako celku alebo po jednotlivých
sektoroch je potrebné postupovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršĺch predpisov.

akceptované vnávrhu „Územný plán zóny Trnovecká zátoka, Strana č. 51

• medzi limity využívania prirodných zdrojov a potenciálu územia bod 3.4.3. je potrebné
doplníť, že sprievodná zeleň vodnej nádrže je zároveň lesným pozemkom v kategórii
ochranný les a je potrebné v tomto území dodržiavať hospodárenie v zmysle Programu
starostlivosti o les a v zmysle zákona č. 326/2005 o lesech,

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 21

• doplníť do graíickej časti ÚPN-Z vymedzenie vyhradeného územia upravenej zelene sektor
ZV v zmysle teXtovej časti - kap. 6 Závázná časť územného plánu zóny! podkap. 6.3.5.

Dalšie podmienky,

akceptované vnávrhu Územný pián zóny Trnovecká zátoka, výkres č.3

• v kap. 3.9. Chránené časti krajiny opravíť zaradenie sprievodnej zelene miestnej vodnej
nádrže Liptovská Mara na južnom okraji riešeného územia na regionálny biokoridor,

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana Č. 44

• v kap. 3.5.8. Riešenie verejného dopravného a technického vybavenia územia v časti
Upravy tokov doplniť, že breh Liptovskej Mary bude v dotknutom úseku vhodným spósobom
opevnený pri zohladnení ekologických kritériĺ.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 35

‘ 7. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie B
969 55_Banská_Stiavnica

Slovensky vodohospodársky podnik
Státny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie I. Krasku 3
Piešťany

Č.CS SVP PR 1606/2018/1 Ing. Hiklová Banská Štiavnica 22. februára 2018
Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka - poverenie
Mesto Liptovský Mikuláš Iistom číslo M5U/UHA-201812662-02-Bc zo dňa 12.02.2018,
doručeným na Podnikové riaditestvo SLOVENSKEHO VODOHOSPODARSKEHO
PODNIKU, Š. p., Banská Štiavnica dňa 21 .02.2018, zaslalo oznámenie o zverejnení a
prerokovaní návrhu „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka vrátane žiadosti o zaslanie
stanoviska.
Komplexný materiál návrhu územného plánu je zverejnený na internetovej stránke
www.mikulas.sk.
Verejné prerokovanie vyššie uvedeného návrhu s dotknutými obcami, orgánmi verejnej
správy a s vlastníkmi verejného dopravného a technického v bavenia riešeného územia za
účasti autora sa uskutočni dňa 27.02.2018 o 10,00 hod. a verejné prerokovanie
predmetného návrhu s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti autora sa
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uskutočni dňa 27022018 o 1600 hod. na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v zasadacej
miestnosti na prizemf Č. 54.
V zmysle Organizačného poriadku SyP, Š. p. Vás poverujeme priamym vybavením
uvedeného oznámenia. Písomné stanovisko k návrhu je možné predložit do 30 dni odo dňa
doručenia tejto vyhlášky pisomne na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš a nám na vedomie.

berle sa na vedomie

8. $tredoslovenská distribučná, a.s. Žilina

č.4600041543 vybavuje 0850166007/MDr 01 .03.2018

Vec: Stanovisko k “Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka“ ‚

Stredoslovenská distribučná, as.. s predloženým dokumentom návrh Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka‘ súhlasí s pripomienkami.

1. Vysoké napátie — prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešif ako zemné káblové.

akceptované v návrhu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č.35,36 výkres Č. 6

2. Trafostanice
Trafostanice nešit ako kioskové do 1 000 kVA.
V riešenej časti územia (viď. priloha) požadujeme počítat s plochou na umiestnenie novej
kioskovej trafostanice a trasou VN prípojky. Napojenie nových odberných miest je možné,
len z trafostank vo vlastnictve SSE-D a.s

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 50

3 Nízke napätie rozvody nešit‘ ako zemné káblové, dl‘žka výbežkov od zdroja maX.350 m.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 36, výkres č. 6

4. V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto nešit
v zmysle zákona č.251/201 2 Z.z 45 “Preložka elektroenergetického rozvodného zariadení,
v ktorom sa uvádza:
1. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je
premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmene
jeho trasy.
2. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradit ten,
kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a
ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického
rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok nim určených
aj má oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa
preložkou nemení.
3. SSE-D. as. ako majiteľ energetického zaniadenia si vyhradzuje právo schválenia
spósobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musĺ byť
vykonané minimálne 60 dni pred plánovaným termínom preložky. V pripade, že k tomuto
schváleniu nedójde, SSE-D. as. nesúhlasi s realizáciou preložky energetického zaríadenia.
5. Pne financovanie elektroenergetických zariadení potnebných pre pnipojenie bude použitý
mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, as. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby.

berle sa na vedomie
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ĎaIšl stupeň strategického dokumentu mesta Liptovský Mikuláš, zohľadňujúci vyššie
uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSE-D, as.

berle sa na vedomie

7. Pri príprave ďalšieho stupňa strategického dokumentu Vám doporučujeme a ponúkarne
vzájemné konzultácie vrátane spolupráce medzi spracovateľom UP a SSE-D, as. nanižšie
uvedenom kontakte Stredoslovenská distribučná, as, Fn Rajčianke 2927/B, 01047 Zilina
8. Voči tomuto vyjadreniu möžete poslať pnipomienky pisomne na SSE-D, as. do 14 dní Od
jeho doručenia.

berle sa na vedomie

11. KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA H
KPUZA-2018/4828-2/1 8033/KUL Ing. arch. Peter Kulašik dňa 06.03.2018

Krajský pamiatkový úrad Žilina ako príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového
fondu podľa 5 3 písm. c) a 5 9 ods. 5 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového íondu
v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon‘) na základe žiadosti Mesta
Liptovský Mikuláš č. MsU/UHA 2018/2662-Bc zo dňa 12.02.2018, v súlade s ustanovením
511 ods. 2 písm. d) a v nadváznosti na 5 29 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva
Stanovisko k územnoplánovacej dokumentácfl - UZEMNY PLAN ZONY TRNOVECKA
ZATOKA - NAVRH, ktorej hlavnýrn niešiteľom je Ing. arch. Peter Cerňanský, Zilina,
september 2017 (ďalej len Návrh UPN-Z). Učelom obstarávania územného plánu zóny
Trnovecká zátoka je potreba ziskania závázného územnoplánovacieho dokumentu, ktorý
bude podrobnejšie stanovovať zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využivania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia pri
rešpektovaní zásad ochrany prírody a ochrany a tvorby životného prostredia.
Riešeným územím je podIa grafickej časti, ktorá je prílohou tohto oznámenia, územie
nachádzajúce sa v katastrálnom území Ráztoky. Rozloha riešeného územia je 9,763 ha.
Krajský pamiatkový úrad Zilina vydal k návrhu zadania pre územný plán zóny Trnovecká
zátoka záväzné stanovisko č. KPUZA-2016/24061-2/98357/KUL Zo dňa 15,12.2016. Krajský
pamiatkový úrad Zilina Návrh UPN-Z posúdil a konštatuje, že z hľadiska záujmov
chránených pamiatkovým zákonom nemá k nemu vecné ani obsahové pripomienky.
Krajský pamiatkový úrad Zilina toto stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom a je stanoviskem pre konanie podIa zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto stanovisko
nenahrádza vyjadrenia mých orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

berle a na vedomie

13. Správa dest Žilinského sarnosprávneho kraja,
UI. M. Rázusa 104, 010 01 ZiIina

_________________

vyjadrenie č.26/2018/SCŽSK-234 vybavuje Ing. Volaj dňa 12.11.2018

Listom zo dňa 31 .10.2018 ste nás požiadali o vyjadrenie k uvedenej veci. Dokumentácia
predkladá na vyjadrenie návrh budúcej zástavby v Iokalite Trnovecká zátoka, pričom,
zástavba bude prístupovou komunikáciou napojená na cestu č. lIJ 584. Po posúdení
predloženej dokumentácie predkladáme nasledovné vyjadrenie. Vzhladom na navrhovanú a
výhladovú Zástavbu v uvedenej lokalite žiadame napojenie pnistupovej komunikácie na cestu
č. 11/584 v stupni DSP riešiť ako riadnu stykovú križovatku.
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akceptované v návrhu Územný pián zóny Trnovecká zátoka, strana č. 46, výkres č. 4,
nakol‘ko navrhovaná riadna styková križovatka zasahuje aj mimo hraníc riešeného
územia Územným plá nom zóny Trnovecká zátoka, napojenie pr(stupovej komunikácie
na cestu č. 11/584 mimo hranic riešenóho územia Uzemným plánom zóny Trnovecká
zátoka bude predmetom samostatného územného konania

16. OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,
odbor cestnej dopravy a pozemrtých komunikácii, Námestie osloboditel‘ov 1,
031 41 Liptovský Mikuláš

_________________________________________

Vaše číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/linka: Liptovský Mikuláš
MsU/UHN-20 1 8/2662-02-Bd OU-LM-OCDPK-20 18/01 1342-002 Ing Wozniak/04415522695
24.10. 20 18
Vec: »Územný pián zóny Trnovecká zátoka — vyjadrenie k návrhu
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako
príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia 54 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršich predpisov v spojení s 5 3, ods, 5, písm. a) zákona č. 135/1 961 Zb. O pozemných
komunikáciách v zneni neskorších predpisov /cestný zákon! na základe Vášho listu zo dňa
12.022018 a po preštudovaní PO „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka predkladá
nasledovné stanovisko:
Spomínaná zóna sa nachádza v blízkosti cesty v našej správe, preto Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciách, súhlasí s návrhom Uzemný
plán zóny Trnovecká zátoka, po dodržani nasleciovných podmienok:
1. V plnom rozsahu dodržat‘ stanovisko SC ZSK a 001 ORPZ Liptovský Mikuláš
Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon!,
prípadne povolenia a rozhodnutia podia mých právnych predpisov.
Odóvodnenie:

‚

Žiadatel‘listom dňa 24.10.2018 požiadal o vyjadrenie k návrhu Uzemný plán zóny Trnovecká
zátoka. Správny orgán po posúdenĺ žiadosti konštatuje, že predmetná stavba v podstatnej
miere neobmedzi a ani neohrozí právom chránené záujmy v jeho štátnej správe, na základe
čoho vyjadril súhlas a stanovil podmienky v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky a v záujme ochrany cestného telesa.

akceptované v návrhu Územný pián zóny Trnovecká zátoka, strana č. 46

flt. OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,
pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ve c
Vyjadrenie k UPN Zóny Trnovecká zátoka, ktoré nahrádza dokumentáciu pre vydanie
územného rozhodnutia v katastrálnom území Ráztoky.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán
podia 5 5 ods. 4 písm. 1/l zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadané
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v zneni neskoršich predpisov a ako prĺslušný orgán ochrany
poľnohospodárskej pády podia 5 20 zákona č. 22012004 Z.z. o ochrane a využívaní
pol‘nohospodárskej pády a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencfl a
kontrole znečisťovania životného prostredia a O zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon‘), na základe žiadosti Mesta Liptovský Mikuláš,
zo dňa 25.10.2018 dáva nasledovné stanovisko:
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Podia navrhovaného stavu v riešenej Iokalite zo spracovanej (PD) stavby ..Územný pián
zóny Trnovecká zátoka zverejnený na internete wvw.mikulas.sk, vyhotovenej Ing. arch.
Petrom Cerňanským, Zilina a kol. Učelom obstarávania územného plánu zóny Tmovecká
zátoka je potreba ziskania závázného územno-plánovacieho dokumentu, ktorý bude
podrobnejšře stanovovať zásady a regulatívy priestorového vybavenia územia pri
rešpektovaní zásad pozemkov a stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia
územia pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a ochrany a tvorby životného prostreciia.
Návrh „Uzemný pián zóny Trnovecká zátoka,‘ je spracovaný v súlade 50 zadaním ‚ ktoré bob
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 2812017 Zo dňa 13. 04.
Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Liptovský Mikuláš, miestnej
časti Ráztoky, kú. Ráztoky vytýčené lomovými bodmi zastavaného úzernia obce, ktoré bok
premietnuté do odtlačkov katastrábnych máp k 1 .januáru 1990. Navrhované funkčné využitie
stavby je v súlade s platným Uzemným plánom mesta Liptovský Mikuláš, schváleným
uznesením mestského zastupitelstva č. 115/2010 dňa 16. 12. 2010 s vyhlásenĺm jeho
záváznej časti všeobecne závázným nariadenim mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo
dňa 6. 12.2010s účinnostou dňom 1.1.2011 v zneni zmien a doplnkov. K realizácfl stavby a
k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom územi, tunajši úrad nemá zásadné
pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým odnimanie Pp zosúiadit‘ tak,
aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prĺpadoch, v odóvodnenom rozsahu a po
zbere úrody. Po právoplatnom územnom rozhodnuti, pred zahájením stavebného konania k
predmetnej stavbe požiadat tunajší úrad o vydanie rozhodnutia podľa 517 ods. 1 a 6 zákona
pre odňatie pol‘nohospodárskej pódy. Na konanie pre rozhodnutie vo veci sa vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní. K žiadosti pre trvalé odňatie podIa 517 zákona
žiadame doložit:
a/ upresnenie výmery trvalého odňatia Pp použitej pre výstavbu doložením dvoch vyhotovení
GP
b/ PD stavby a bilanciu skrývky humusového horizontu z plochy trvalého záberu
c/ právoplatné rozhodnutie o umiestneni stavby alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčeni
územného a stavebného konania
di vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania
(vlastnikov pozemkov) k realizácii stavby
e/ mapové a evidenčné údaje o pozemku na právne účely
fl mé údaje potrebné na posúdenie nepol‘nohospodárskeho zámeru na PP
g/ stanovenie BPEJ a výpočet odvodov za trvalý záber PP
hl správny poplatok, kolok v hodnote 33,00 eur.
Naše vyjadrenie nie je rozhodnutím v zmysle ustanoveni zákona o správnom konaní. Podľa
5-u 4 ods.1 písm. a) zákona č. 145/1 995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
zmien a doplnkovje podanie oslobodené úd poplatkov.

bene sa na vedomie

18. RegJonábny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
Ub. Stúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

_______ __________

V Liptovskom Mikuláši dňa L3.2018

ZÁvÁZNÉ STANOVISKO
Regionálny úrad verejného zdravotn[ctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako orgán
prísiušný podIa 53 ods. 1 p[sm. c) v spojení s prilohou Č. I, bod 18 zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znenĺ neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) vo veci posúdenia návrhu
žiadatel‘a Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, CO: 00315524,
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k územnému plánu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, kú. Liptovský Mikuláš, podia 5 6
ods. 3 pism. g) a 5 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné
stanovisko:
S ú h I a s í s návrhom žiadateľa Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, Liptovský
Mikuláš, k územnému plánu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, kú. Liptovský Mikuláš.
Odóvodnenie:
Dňa 20.2.2018 podal žiadatel‘ Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš,
Regionálnemu úradu verejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZ
žiadosť o prerokovanie návrhu územněho plánu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, k.ú.
Liptovský Mikuláš. V predchádzajúcorn konaní RUVZ vydal pod ev. Č. 2016/007558/399-
MUDr.Hudák, dňa 21.10.2016, oznámenie k začatiu obstarávania Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka, kú. Liptovský Mikuláš a pod ev.č.: 2016/0061 10/326-MUDr.Hudák, Zo
dňa 16.8.2016, oznámenie, k údajom správcu cintorína, že parcela č. 369 v katastrálnom
území Liptovský Mikuláš čast Ráztoky nie je od roku 1974 pohrebiskom. Hlavným ciel‘om
územného plánu zóny je vypracovať územno-plánovaciu dokumentáciu na reguláciu
zástavby vymedzeného nezastavaného územia a ziskať optimálne urbanistické riešenie pre
dobudovanie plčch pre šport a rekreáciu podľa požiadaviek stanovených v záväznej časti
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš pne túto lokalitu. Posudzované územie leží v
západnej časti celkového územia riešeného spracovaným a schváleným územným plánom
mesta Liptovský Mikuláš - lokalita č. 17, dodatok Č. 3.
Rozprestiera sa po l‘avej strane v smere Liptovský Trnovec medzi štátnou cestou II. triedy
6.584 a severným brehom vodnej nádrže Liptovská Mara. V smere východnom cca 900 m je
situovaný jestvujúci AQAPARK TATRALANDIA. Reliéf je mierne stúpajúci s nadmorskou
výškou 572 -578 m.n.m. V južnej časti sa prudko zvažuje k vodnej hladine Liptovská Mara.
Rozloha riešeného územia je 8138 ha. Na posudzovanom území sa v súčasnosti
nenachádzajú plochy jestvujúceho funkčného využitia. Uzemie je dostupné štátnou cestou
11/584 a jestvujúcimi polnými cestami. Zásobovanie vodou- na území ani v blízkom okolí sa
nenachádzajú verejné vodovodné potrubia. Na území je vypracovaný prieskum možného
odberu vody z vlastných vrtov.
Kanalizácia - na území ani v blízkom okolí sa nenachádzajú trasy verejnej kanalizácie,
Urbanistická koncepcia celého riešeného územia sa premieta do rozloženia funkčného
využitia v jednotlivých sektoroch nasledovne:
Sektor A
-celková výmera 18826 rn2, rozprestiera sa od štátnej cesty 11/584 smerom južným až po
hranicu sektora „B
Stavebné objekty:
- Obchodno - obslužné centrum - 1 objekt
- Rekreačný penzión - 1 objekt
- Sportovo - rekreačné,.
Senior centrum - 1 objekt
• Zariadenie technickej infraštruktúry
- Tratostanica (rnurovaná)
- Podzemná zberná nádrž kaby
- Odlučovač ropných Iátok
• Dopravné plochy
- časť hlavnej zbernej komunikácie
- Obslužné komunikácie
- Parkoviská
- Spevnené plochy
- Pešie komunikácie
• Sportové plochy ‘

- Detské ihrisko
- Volejbalové ihrisko - 3 x
- Tenisové ihrisko -2 x
• Zeleň
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- izolačná zeleň zo severnej a východnej strany
- Vnútro bloková zeleň - vysoká + nízka
Sektor B
-celková výmera 35650 rn2, rozprestiera sa od južnej hranice sektora A“ po
hranicu sprievodnej zelene vodnej nádrže.
Objekty:
- Rekreačné chaty - 48 objektov
• Zariadenie technickej infraštruktúry
- Trafostanica (murovaná)
- Upravňa vody - vodojem (murovaná)
• Dopravné plochy
-Časť hlavnej zbernej komunikácie
- Obslužné komunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba)
- Pešle komunikácie
- Pešie zjazdné chodnĺky
- Výhl‘adový prĺstup ku pláži vodného dlela
- Prĺstupy ku jednotlivým chatám (biopanely)
• Zeleň
- Súkromná zeleň rekreačných chát
- Sprievodná nĺzka zeleň popri pešej komunikácii
Sektor C - celková výmera 12624 rn2, rozprestiera sa od západnej hranice sektora „B
smerom západným pozdiž sprievodného lesného pásu vodnej nádrže.
Objekty:
- Rekreačné chaty - 27 objektov
• Dopravné plochy
- Obslužné komunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba)
- Prístupy ku jednotlivým chatám (biopanely)
• Zeleň
- Súkromná zeleň rekreačných chát
- Sprievodná nĺzka zeleň popri pešej komunikácři
Sektor D - celková výmera 14285 rn2, rozprestiera sa od západnej hranice sektora „B a od
južnej hranice sektora ‚C.
• Objekty - doporučená parcelácia pozemkov pre rekreačné chaty
• Dopravné piochy
- Obslužná komunikácia (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba)
• Zariadenie technickej infraštruktúry
- Upravňa vody - vodojem (murovaná)
Celkovo sa v posudzovanom území predpokladá umiestnenie:
01 Obchodno - obslužně centrum 648 m2
02 Rekreačný penzión 315 rn2,
03 Sportovo - rekreačné Senior centrum 1358 m2.
04 Rekreačné chaty - 78 objektov priemer 80 rn2.
Rekreácia a šport
Vol‘nočasové rekreačně aktivity a športový pohyb sú riešené:
- Návrhom športových plóch (polyíunkčných, ihrísk) sektor ‚A.
- Hlavne využitím vodnej plochy a pláže vodnej nádrže Liptovská Mara.
Celkovo sa v riešenom územĺ predpokladá umiestniť polyfunkčně ihriská o rozlohou
1 636 m2.
Vodovod
V blízkosti posudzovaného územia v súčasnosti nie sů reálne možnosti napojenia na verejný
vodovod. Vo výhľadovom stave podIa URD mesta Liptovský Mikuláš je navrhnutý verejný
vodovod na severovýchodnom okraji riešeného územia. Z vyššie uvedených vstupov
vychádza aj návrh riešenia vodovodu. Ten je navrhnutý pre súčasný stav a následne pre
stav po dobudovaní verejného vodovodu na severovýchodnom okraji riešeněho územia.
Pre súčasný stav sa navrhuje vybudovať vodovod s napojením na novonavrhovaný vodný
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zdroj a zemný vodojem s AT stanicou. Rn pozemných stavbách budú vybudované
vodovodné pnipojky s vodomernými šachtami. Po vybudovaní plánovaného verejného
vodovodu na severovýchodnom okraji riešeného územia sa vodný zdroj a vodojem s AT
stanicou asanujú a vodovod sa prepojí na plánovaný verejný vodovod v súlade s URD mesta
Liptovský Mikuláš.
Navrhuje sa vybudovat‘ zemný vodojem o objeme 2x50 m3 s tým, že sa najskór vybuduje
2 x 50 m a podia reálnej potreby v súiade s postupom výstavby areálu sa dobuduje na
100 m3.
Splašková kanalizácia
V blízkosti niešeného územia v súčasnosti nie sú reálne možnosti napojenia na verejnú
spiaškovú kanaiizáciu. Vo výhiadovom stave podia URD mesta Liptovský Mikuláš je
navrhnutá gravitačná verejná kanaflzácia na severovýchodnom okraji riešeného územia.
Z vyššie uvedených vstupov vychádza aj návrh niešenia splaškovej kanahzácie. Ten je
navrhnutý pre súčasný stav a následne pre stav po dobudovaní verejnej kanahzácie na
severovýchodnom okraji riešeného územia.
Pre súčasný stav sa navrhuje vybudovat‘ splaškovú tlakovú kanaiizáciu s vyústenĺm do novo
navrhovanej veĺkoobjemovej žumpy, ktorá sa bude do 00V Liptovský Mikuláš vyvážať
fekáinym vozom. Pri pozemných stavbách budú vybudované lokáme čerpacie stanice s
drtiacim zariadením, do ktorých bude gravitačný prítok. Pomocou tlakových kanalizačných
pripojok bude odpadová voda dopravovaná do hlavných vetiev tlakovej kanaflzácie a
násiedne do žumpy. Po vybudovaní plánovanej gravitačnej splaškovej kanaflzácie na
severovýchodnom okraji riešeného územia sa žumpa asanuje a splašková tlaková
kanalizácia sa prepojí do piánovanej verejnej splaškovej kanalizácie v súiade s URD mesta
Liptovský Mikuláš.
Dažďová kanalizácia
Dažd‘ové vody zo striech novo navrhovaných pozemných stavieb budú likvidované
vsakovanĺm do podložia. Dažďové vody i ciest budú odvádzané novo navrhovanou
dažd‘ovou kanahzáciu do vodnej nádrže Liptovská Mana. Znečistené vody z parkovísk budú
čistené v novo navrhovaných odlučovačoch ropných iátok (ORL).
V bode 6 Záväzná časť územného piánu zóny v časti 6.5 sú uvedené nasledovné opatrenia
na ochranu verejného zdravia:
• rešpektovať ochranné pásmo vodných zdrojov
• neuvažovať s budovanim výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti
rekreačného územía
• rešpektovať pósobenie hluku z dopravy (štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie) na
navrhovanú rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preveriť hlukovou štúdiou a v pripade
nepriaznivých výsledkov navrhnúť protihlukové opatrenia.
• rešpektovať vplyv emisnej zátaže z dopravy a parkovacích plóch na okolitú obytnú a
rekreačnú zástavbu.
• rešpektovat možná negativne ovplyvnenie hlukom na danom území z navrhovaných
stavieb (rekreačné a športové zariadenia) vypracovanĺm hiukovej štúdie, pre konkrétnu
stavbu a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podIa výsiedkov
hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové
pomery v obytnom a rekreačnom prostredi bolí v súiade s vyhláškou MZ SR Č. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredi v znení
vyhlášky MZ SR Č. 237/2009 Z.z.
• telovýchovno-športové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnosť neovplyvňovala
nepriaznivo okolie, najmä rekreačnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetiom ( 22 ods2)
zákona Č. 355/2007 Z.z. Rodklady k posúdeniu návrhu územného plánu Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka, kú. Liptovský Mikuláš, boli získané zo stránky www.mikulas.sk. Uvedený
návrh k územnému plánu Uzemný pián zóny Trnovecká zátoka, kú. Liptovský Mikuláš, bol
posúdený v súiade se zák. č. 355/2007 Z.z.

berle sa na vedomie
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19.1 OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ‚odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

vyjadrenie číslo OU-LM-OSZP-2018111090-002-Pa vybavuje Ing. Pajunková 22. 10. 2018

v9c
„Uzemný plán zóny - Trnovecká Zátoka v kú. Ráztoky - stanovisko
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny, ako príslušný orgán dáva v zmysle 9 ods. 1 písm. a)
zákona 6.543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v znp. nasledovné stanovisko:
orgán štátnej správy ochrany prĺrody a krajiny, nemá námietky voči realizách predmetného
návrhu územnoplánovacej dokurnentácie ‚.Uzemný plán zóny - Tmovecká zátoka“
vypracovaného Ing. arch. Petrom Cerňanským, Zilina, 09/2018. Správny orgán požaduje z
pohľadu záujmov chránených zákonorn o ochrane prírody a krajiny rešpektovať stanoviská
organizácie ochrany prírody a krajiny SOR SR, Správy Tatranského národriého parku, ktorej
kompetenčné územie zahřňa aj navrhovanú lokalitu.
V zmysle 5103 ods.? zákona 6.54312002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v konaniach uvedených v 9 ods.1)
písm. a) až f) považuje za závázné stanovisko. Toto vyjadrenie nie je rozhodnutĺm a
nenahrádza sůhlas ani povolenie v zmysle zákona 6.7111967 Zb. v znení neskoršich
predpisov / správny poriadokl, ani súhlas v zmysle zákona č.50/1 976 Zb. v zneni neskorších
predpisov / stavebný zákon I.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka - strana č.35,45,51

19.2 OKRESNÝ ÚRAD Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, 031 01 Liptovský Mikuláš

Č slo OU-LM-OSZP—201 8/003024-OO2MA Vybavujellinka Ing. Matejková
Liptovský Mikuláš 01. 03. 2018

Vec “ÚZEMNY PLÁN ZÓNY TRNOVECKÁ ZÁTOKA - vyjadrenie
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41. Liptovský Mikuláš zaslalo dňa 20.02.2018 na
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva pznámenie o zverejnenĺ a prerokovaní návrhu ‘UZEMNY
PLAN ZONY TRNOVECKA ZATOKA, kde vyzvalo dotknuté PO na vyjadrenie
k predloženému návrhu. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné
prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva ako prĺslušný orgán štátnej
správy podIa 5 5 odstavec 1 zákona NR SR Č. 525(2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a
5108 ods. 1 písmeno m) zákona NR SR Č. 79/20 15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov dáva podľa 5 99 ods. 1 písmeno e) zákona
NR SR Č. 79(2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskoršich predpisov nasledovné vyjadrenie: ‚ Nemá námietky k predloženému návrhu“
UZEMNY PLAN ZONY TRNOVECKA ZATOKA“. PodIa 5 99 ods. 2 zákona NR SR
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov (d‘alej len ‚zákon o odpadoch“) sa vyjadrenia, ktoré sú výsledkom konaní,
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uvedených v 599 ods. 1 písm. b) ‚zákona o odpadoch“, v pripadoch konania podia osobit
ného predpisu považujú za záväzné stanovisko.

berle sa na vedomie

20. OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,
odbor krizového riadenia
Námestie osloboditel‘ov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš

___________________________

Č.OÚ-LM-OKR-201 8/003051-002
Vybavuje Ing. Psotka dňa 2802.2018

Územný plán zóny Trnovecká zátoka - závázné stanovisko k návrhu
V zmysle 5 140a zákona č.50/1 976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpísov a nadväzujúcich vyhlášok, v súlade s 56, ods. 1, písm. g) a 514, ods.
2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.42/1 994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva
v znení neskorších predpisov, Okresný úrad Liptovský Mikuláš vydáva záväzné stanovisko
k návrhu „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka Liptovský Mikuláš“ z hl‘adiska civilnej
ochrany, vyplývajúcich z ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadavíek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskoršĺch predpisov.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš z hl‘adiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s
návrhom územnoplánovacej dokumentácie „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka Liptovský
Mikuláš“.

berle sa na vedomie

22. Spoločnosť SPP- distribúcia, a.s.

[ Mlynské nivy 44/b, Bratislava

___________ _________

Č.020/03/201 8/DPSMK Ing. Vincent Bukovinský 07.03.2018

Vec: Vyjadrenie k územnému plánu zóny Trnovecká zátoka
Spoločnost SPP—distribúcia, as. So sídlom: Mlynské nivy 44/b, Bratislava (d‘alej aj ako
SPP-D‘), ako prevádzkovatel‘ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 25 1/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto
zároveň ako dotknutý orgán podia ustanovení zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovanĺ
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podáva vyjadrenie k
Uzernnému plánu zóny Liptovská Zátoka
1 Nemáme pripomienky za podmienok rešpektovania ochranných a bezpečnostných pásiem
plynárenských zariaden vypIývajúcich z ustanoveni všeobecne záväzných právnych
predpisov.

akceptované v návrhu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka - plynárenské zariadenia
sa nachádzajú mimo riešeného územia Uzemným plánom zóny Trn ovecká zátoka,
strana č. 47

2. Znázornenie umiestnenia plynárenských zariaden(, vrátane ich príslušenstva (napr.
zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia
ktoré sa nachádzajú v záujmovej okalíte prikiadáme v prílohe listu.
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berle sa na vedomie, plynárenské zariadenia vrátane ich príslušenstva (napr.
zariadenia katódovej ochrany) sa nachádzajú mimo riešeného územia Uzemným
plánom zóny Trnovecká zátoka, strana č. 47

3. Plynofikáciu navrhovaného územia požadujeme riešif koncepčne v súlade s podmienkami,
vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok
a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č.47 - neriešia sa

4. V pripade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadeni
prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovat oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré
možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.

berle sa na vedomie

5. PodIa ustanovenia 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpsov.
zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a
vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sieŘe a za podmienok n(m určených. Súhlas
prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom prs územné a stavebné konanie,
pričom každá projektová dokumentácia alebo má dokumentácia stavieb, drobných stavieb,
informačných, propagačných alebo reklamných zariadení. stavebných prác, terénnych úprav
alebo tažobných prác, sa posudzuje indviduálne na základe žiadosti, ktorej vzor je
zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk.

berle sa na vedomíe, plynofikácia sa nenavrhuje v riešenom území návrhu Územný
plán zóny Trna vecká zátoka, strana č. 47

23. LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSt a. s.,
I Revolučná 595, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Čĺslo: 1495/2018/ES Ing. Slovíková 16.3.2018

Vec: Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu .Územný plán zóny Trnovecká
zátoka- stanovisko ‚

V súvislosti s oznámením o predloženi návrhu Uzemný plán Tmovecká zátoka‘ za účelom
zverejnenia a verejného pripomienkovania podávame k predmetnému návrhu nasledujúce
stanovisko: Pretože v súčasnosti nie je v blízkosti riešeného územia vybudovaný verejný
vodovod ani verejná kanalizácia v našej správa, nemáme k navrhovanému spósobu
zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania splaškových odpadových vöd (vybudovanie
vlastného vodného zdroja, vodojemu, areálových rozvodov vody, splaškovej kanalizácie a
žumpy) pripomienky. Po prípadnom vybudovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
ktoré budú v správa LVS, a.s., bude potrebné dohodnút spösob napojenia na tieto siete s
pracovníkmi našej spoločnosti a odsúhlasiť technické riešenie počas spracovania projektovej
dokumentácie, aby sme sa vyhli prípadným problémom pri jej schvaľovani.

berle sa na vedomle
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33. NÁRODNĚ POĽNOHOSPQDÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM,
‚ VÝSKUMNÝ ÚSTAV PÖDOZNALECTVA A OCHRANY PÓDY H

Číslo 55/201812170107 Vybavuje linka Ing. Šmoldasová 22.03.2018

Vec: Poskytnutie vrstvy BPEJ pre účely UPN zóny Trnovecká zátoka
Posielame Vám na e-mailové adresy tatiana.bachtikova@mikulas.sk a lmikulas@ mikulas.sk
v rastrovom tvare (íormát pdf aktualizované hranice bonitovaných pödnoekologických
jednotiek (BPD) pre katastrá[ne úzernie Ráztoky, okres Liptovský Mikuláš, pre účely
spracovania Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 22, doplňujúci
výkres č.1O

34. HYDROMELIORÁCIE š.p.
Vrakunská 29, Bratislava

č.1044/120/2018 Ing. Lazanová
Vec: Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka‘- vyjadrenie
Listom zo dňa 12.02.2018 sme obdržali oznámenie o zverejneni a prerokovaní návrhu
.Uzemný plán zóny Tmovecká zátoka“. Na ‚ Vašu žiadosť o vyjadrenie k existencfl
hydromelioračných zariadenĺ v riešenom územĺ Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka“
v kú. Ráztoky, okr. Liptovský Mikuláš. Vyjadrenie bude podkladom k schváleniu Uzemného
plánu zóny Trnovecká zátoka‘ vzmysle ust. 14 Zákona o správnom konaní v úplnom zneni
a Zákona Ď5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
úplnom znení. Riešeným územím je vymedzené územie v katastrálnom území Ráztoky,
podIa doloženej grafickej prilohy. Riešené územie leží v západnej časti celkového územia
riešeného spracovaným a schváleným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš — lokalita
č. 17 dodatku č. 3. Rozprestiera sa po ľavej strane v smere Liptovský Trnovec medzi štátnou
cestou 111584 a severným brehom vodnej nádrže Liptovská Mara. V smere východnom cca
900m je situovaný jestvujúci AQAPARK TATRALANDIA.
Funkčné plochy v rkešenom území sa delia na:
A - Zmiešané územie s občianskej, športovej a rekreačnej vybavenosti.
B, C - Vyhradené územie chatovej zástavby
D - Vyhradené územie podzemných komunikácií a sie(i technickej infraštruktúry
TI - Vyhradené územie technickej infraštruktúry
ZO - ochranná zeleň
Fo prevereni Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na
riešenom území „Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka“ v kú. Ráztoky neevidujeme
žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie. šp. Zároveň Vás
upozorňujeme, že na riešenom území je vybudované detailné odvodnenie
pol‘nohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka. V prílohe
Vám zasielame situáciu v M 1 5000 s orientačným vyznačením plöch drenáže.
Platnost tohto vyjadrenía je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, výkres č. 2
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. Ing. Pagáč Ľubomír,

_________ _____________________________ __________

Dňa 16. marca 2018
Žiadam o zmenu názvu výstavby rekreačných chát na výstavbu rekreačných domov.
Túto zmenu žiadam na základe jednania s bankou Q použití úverových zdrojov na túto
výstavbu.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č.27-31 ‚ výkres
Č. 3-8

42. VATMANN -TECHNOLOGY s.r.o.,
VATMANN, spol. s r.o., SNP 1, SK-033 01 Liptovský Hrádok

V Liptovskom Mikuláši dňa 26.3.2018

Vec: Vyjadrenie k prerokovanému návrhu : Uzemný plán Trnovecká zátoka
Týmto dávame námietku k predkladanému návrhu: Uzemný plán Trnovecká zátoka, a to v
bodoch:
A. Námietka voči výkresu Výkres Č. 5 - Výkres zásobovania vodou, kanalizácia.
Nesúhlasĺme z trasovanĺm dažďovej kanalizácie na našom pozemku 310/6 a 370/3, ked‘že
toto riešenie pozemky znehodnocuje. (ochranné pásmo šírky 3m) Navrhujeme presunúť
trasu dažďovej kanalizácie SV smerom medzi parcely 370/6 a 370/4.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, výkres č. 5

B. Námietka voČi výkresu : Výkres Č. 5 - Výkres zásobovania vodou, kanalizácia.
Nesúhlasĺme s vybudovaním železobetónového vyústenia dažďovej kanalizácie na našom
pozemku p.č. 4/268, pretože vyústenie by sa nachádzalo na parcele s právom prejazdu v
prospech 4/2 a nachádza sa pomerne ďaleko od vodnej hladiny a znaČne by erodovalo
nižšie položený breh.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, vyústenie dažd‘ovej
kanalizá cle je umiestnené mimo riešeného územia Uzemným plánom zóny Trnovecká
zátoka

C. Námietka voči regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využivania pozemkov a
stavieb. Textová Časť: 6.3.5, str. 51 Namietame voči regulatívu určujúcemu tvar strechy na
šikmý, 50 sklonom strechy od 30- 45 stupňov. Vo vizuálnom okolí sektora (C) sa nenachádza
žiadna pövodná architektúra s typickými prvkami fudovej architektúry, ako napr. šikmá
strecha.

neakceptované, zámerom je uplatnit‘ výrazové prvky Iiptovs ke] architektúry
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43. Okresne ríaditeľstvo policajného zboru v Liptovskom Mikuláši
Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš

číslo: ORPZ- LM 001-95-146/2018 vybavuje kpt. Mgr. Radoslav Culák, dňa 6.11.2018

Ve c
Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka vyjadrenie
Na základe Vašej žiadosti Vám v zmysle 2 ods. 1. písm. j) a 3) zákona č. 171/1993 Z.z.
o Policajnom zbore v znen( neskorš(ch predpisov zasielame nasledovné vyjadrenie
Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom
Mikuláši, Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva FZ v Liptovskom Mikuláši na
základe predloženej projektovej dokumentácie a po vyhodnotenJ možného vplyvu na
bezpečnost a plynulost cestnej premávky súhlasí s návrhom Uzemného plánu zóny
Trnovecká zátoku. k. Ci. Ráztoky. okr. Liptovský Mikuláš podia predioženej dokumentácie za
dodržania nasledovných podmienok:

Je potrebné v plnej miere rešpektovat‘ stanovisko SC ŽSK detašované pracovisko Liptovský
Mikuláš vztahujúce sa k ceste Č. 11/584. Do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie
požadujeme spracovat projekt organizácie dopravy (vypracovaný odborne spósobilou
osobou v zmysle platných noriem a technických predpisov) dotknutého územia dočasným
dopravným značenĺm podIa realizácie stavebných prác a projekt organizácie dopravy
trvalým dopravným značením, ktoré budú predložené na posúdenie. Taktiež je nutné
predložit na posúdenie projekt napojenia navrhovaných komunikácií vypracované
autorizovaným projektantom /odborne spösobilou osobou/ v zmysle platných noriem a
technických predpisov, v ktorých bude zohl‘adnená aj intenzita a výhľadová intenzita cestnej
dopravy na ceste Č. 1/584 / riešenie zaraďovacích a odbočovacich pruhov/.
001 Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanovit dodatočné podmienky alebo uložené
podmienky zmenit, ak si to vyžiada bezpečnost a plynulost cestnej premávky alebo verejný
záujem.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, strana č. 46 a výkres
č.4 s tým, že napojenie zóny na cestu č. 11/584 bude riešené riadnou stykovou
križovatkou a samostatným projektom pre územně konanie, nakol‘ko zasahuje aj mimo
riešené územie zónou

Dotknuté orgány, právnické a fyzické osoby, uvedené v rozdel‘o vniku oznámenia
o prerokovaní pod číslom 2,3,5,6,9,10,12,14,15,21,24-32,35-37,39-41 nezaslali k pred
kiadanému návrhu stanovisko.

Podľa 22 ods. 5 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú
obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány povinné oznámit‘ svoje stanoviská k
návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa, keď o ňom bolí
upovedomené. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadri v určenej lehote, predpokladá sa, že
nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Spracova)í: obstará vato)‘ mesto Liptovský Mikuláš, lng.arch. Tatiana Bachtiková, odborne spósobilá
osoba na obstará van/o územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentác/e podia

2a zákona č. 50/1976 Zb. v znení noskorš/ch predpisov, v spolupráci so spracovatei‘om Územnóho
plánu zóny Trnovecká zátoka, Ing arch ‚Petrom Cerňanským. Z/lina a spol.

Y
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Vyhodnotenie pripomienkového konania z nového prerokovania
návrhu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka

ygán, organizácia

_____________ ____________

akceptácia

1. MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEI REPUBLIKY
Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy

číslo 3855/2019-5.3 Ing. Katarina Pribišová dňa 04.10.2019
5187012019

Vec:
Oznámenie o prerokovaní návrhu UP zóny Trnovecká zátoka - stanovisko Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len
‚ministerstvo) Vám na základe oznámenia O prerokovaní návrhu UP zóny Trnovecká zátoka
podIa 515 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 44/1 988 Zb. o ochrane a využiti nerastného bohatstva
(banský zákon) v znení neskorších predpisov, 5 20 a 5 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. z.
o geologických prácach (geologický zákon) v zneni neskoršich predpisov zasiea nasledovné
stanovisko:
1. Katastrálne územie zóny Trnovecká zátoka spadá do stredného radónového rizika tak.
ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko móže negativne ovplyvnit
možnosti ďalšieho využitia územia.

akceptované vnávrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 3.4.3., str.21)

1 lnformácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozicii na webovej stránke
Štátneho geologického ústavu Dionýza Stúra — aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://apl.geology.sk/mapportal/!aplikacia/1 4.
Podľa 5 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v
znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné ako stavebného využitia
územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s
výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdif podIa zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ozmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR C. 98/20 18 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovani ožiarenia pracovníkov a obyvatelöv z prírodných zdrojov
ionizujúceho žiarenia.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 3.4.3., str.21),
návrh bol posúdený podľa zákona Č. 355ĺ2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdra via a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sidlom v Líp
tovskom Mikuláši je dokladované

3. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

č.05993/2019/OOR-2 vybavuje Ing. Katarĺna Náhliková dňa 9.10.2019

Vec:
Návrh Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka - stanovisko

Mesto Liptovský Mikuláš oznámilo v súlade s 522 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon) prerokovaníe
návrhu Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka (UPN- Z Trnovecká zátoka). V súlade s
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ustanovením 5 2a) stavebného zákona proces obstarávania návrhu územnoplánovacej
clokumentácie zabezpečuje Mesto Liptovský Mikuláš prostrednictvorn odbome spĎsobilej
osoby - Ing. arch. T. Bachtĺkovej. Spracovateľom je Ing. arch. P. Cerňanský a kolektĺv.
Žilinský samosprávny kraj po preštudovan ĺ predloženého návrhu územnoplánovacej
dokumentácie zóny vydáva stanovisko:

‚

- ako orgán úzeniného plánovania regionálnej ýrovne nemá z hl‘adiska súladu návrhu UPN -

Z Trnovecká zátoka so zává2nou časťou Uzemného plánu velkého územného celku
Zilinského kraja v znení Zmien a doplnkov 6.5 pripomienky
- ako vlastník cesty 11/584 požaduje napojenie prístupovej komunikácie v riešenej lokalite na
cestu 11/584 riešiť v stupni DSP ako riadnu stykovú križovatku.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 6.2, str.46)

4. ŠTATNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SPRÁVA TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
Biosférická rezervácia Tatry
Ul. kapitána Nálepku č 2, 059 21 Svit

__________ ____________________

Číslo TANAP/717-001/2019 zo dňa 8.10.2019
Vybavuje Ing. Benediktyová dňa 08.10. 20 19

Vec: ‚Územný plán zóny Trnovecká zátoka - návrh -stanovisko
Na základe Vašej žiadostičC. MsU/UHA-2019/6550-01-Bc zo dňa 13.09.2019, k návrhu
územného plánu zóny Trnovecká zátoka, prepracovaného v júli 2019, ktorú sme prijali dňa
20.09.2019, Vám z hľadiska záujmov ochrany prirody a krajiny zasielame nasledovné
stanovisko:
A. Vstupné údaje
Predmet a účel stanoviska:
Odborné stanovisko, ktoré bude slúžiť ako podklad pre vydanie vyjadrenia ochrany prirody
podIa 9 ods. 1 písm. a) schválenie alebo zmenu dokumentácie v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prĺrody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Ziadatel‘: Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41
Podklady: Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka - návrh vypracovaný Ing. arch. Peter
Čerňanským, Zilina zjúla 2019:
zákon č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (d‘alej len
zákon o ochrane prírociy a krajiny: zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovan( vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov; databáza
GIS podkladov; RUSES okresu Liptovský Mikuláš z roku 2013: Uzemný plán mesta
Liptovský Mikuláš - návrh, spracovatel‘: Aurex s.r.o., Bratislava, január 2011; Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 6. 7(2010 VZN zo dňa 16.12.2010 s účinnostou
dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov; ‚

Stanovisko Správy TANAPu č. TANAP/l 552/2016 zo dňa 24.10.2016 - Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka . podklady; Stanovisko Správy TANAPu č. TANAP/l 78-001/2018 zo dňa
9.3.2018 - Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka - návrh riešenia;
B. Stanovisko.
Identifikácia územia a charakter činnosti: Hlavným cielom územného plánu zóny Trnovecká
zátoka bob získanie záväzného územnoplánovacieho dokumentu na regubáciu zástavby
vymedzeného nezastavaného územia s podrobným stanovením zásad a regulatívov
priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkcv, stavieb a verejného
dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovania zásad ochrany prírody a
tvorby životného prostredia. Navrhované riešenie je nasledovné:
1. Rozšírenie technickej a dopravnej infraštruktúry na základe požiadaviek na občiansku
a športovú vybavenosť po zohl‘adnení moríológie terénu.
2. Nová výstavba na pol‘nohospodársky využĺvaných plochách a jej vhodné začlenenie do
okolia.
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3. Riešenie parkovania.
4. Zohľadnenie ochranných pasiem.
5. Potenciálne ohrozenie pamiatkových hodnöt.
6. Zohľadnenie požiadaviek na ochranu prírody a rešpektovanie lokálneho biokoridoru.
Riešené územie sa nachádza na severnom brehu vodnej nádrže Liptovská Mara v kú.
Ráztoky, na ľavej strane št. cesty 11584 v smere do obce Liptovský Trnovec, de o lokalitu,
ktorá leží v západnej časti celkového územia, riešeného vo schválenom územnom pláne
Mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov - lokalita č. 17 - územie zaradené medzi
zmiešané územia s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu. Urbanistická koncepcia
predmetného územia je riešená ako funkčné využitie územia vjednotlivých sektoroch, pre
ktoré sú stanovené konkrétne požiadavky dominantného, pripustného a neprĺpustného
využitia jednotlivých pozemkov:
Sektor A s celkovou výmerou 18 826 m2 sa rozprestiera Od št. cesty 11/584 južným smerom
až po sektor Bu. Zahňa návrh výstavby obchodno-obslužného centra s možnostou
ubytovania (kapacita 20 löžok), rekreačného penziónu s kapacitou 24 lĎžok a 40 stoličiek,
športovo-rekreačného centra Senior s kapacitou 64 lóžok a 40 stoličiek. Zároveň navrhuje
zriadenie športových pISch (detského volejbalového 3-x a tenisového ihriska 2-x), príslušnej
technickej infraštruktúry, dopravných pISch a zelene. Dominantné funkčné využitie v tomto
sektore stanovuje koeficient zastavanosti pre budovy celkovej nadzemnej plochy 015 % z
celkovej plochy.
Sektor B je vymedzenýjužnou hranicou sektora „A“ až po hranicu sprievodnej zelene vodnej
nádrže L. Mara. V tomto sektore je navrhnutých 48 objektov rekreačných chát s celkovou
kapacitou 192 lóžok. Celková výmera je 35650 m2. Návrh zahňa aj vybudovanie prislušnej
technickej infraštruktúry, dopravných pISch a zelene.
Sektor C predstavuje územie od západnej hranice sektora ‚B smerom západným pozdlž
sprievodného Iesného pásu vodnej nádrže na celkovej výmere 12 624 m2. V tomto územi
má byť vybudovaných 27 objektov rekreačných chát 5 lóžkovou kapacitou 106 lóžok.
Riešené sú aj dopravné plochy a plochy zelene. Dominantné funkčné využitie pre plochy
nízko podlažnej individuálnej rekreačnej zástavby v sektoroch „B a „C stanovuje koeficient
zastavanosti pre rekreačné domy celkovej nadzemnej plochy 015% z celkovej plochy.
Sektor D je určený plochou od západnej hranice sektora .3 a od južnej hranice sektora .0
na celkovej výmere územia 14 285 m2. V návrhu sú riešené dopravné plochy a zariadenia
technickej infraštruktúry pre tento sektor a doporučená parcelácia pozemkov pre umiestnenie
rekreačných chát.
V riešenom území ani vjeho biízkom okolí sa nenachádzajú verejné vodovodné potrubia ani
trasy verejnej kanalizácie, preto je pre súčasný stav navrhovaný vodovod s napojením na
novo navrhovaný vodný zdroj a vodojem s AT stanicou. Zároveň je pre sůčasný stav
navrhované vybudovať splaškovú tlakovú kanalizáciu s vyústením do novo navrhovanej
vel‘koobjemovej žumpy 100 m3 objemu s dennou periodicitou vývozu. Vo výhl‘adovom stave
ÚP mesta Liptovský Mikuláš je navrhovaný verejný vodovod a gravitačná verejná kanalizácia
na severovýchodnom okraji riešeného územia, ktoré sa majú po ich vybudovaní využívať
p red nos tne.
Hodnotenie z hl‘adiska ochrany prirody a krajiny:
Riešené územie sa nachádza v území, v ktorom podIa zákona o ochrane prírody platĺ prvý
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny ( 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prĺrody
a krajiny v znení neskoršich predpisov, kde sa uptatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane
prírody a krajiny podťa druhej časti tohto zákona). Riešená lokalita nie je umiestnená v
chránených územiach sústavy Natura 2000 (chránené vtáčie územie - SKCHVU, územie
európskeho významu - SKUEV), ani v žiadnom maloplošnom chránenom území alebo v jeho
ochrannom pásme. PodIa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu
Liptovský Mikuláš sa v tejto časti k. ú. Ráztoky nachádza Liptovská Mara s pásom lesných
porastov okolo vodného diela, ktoré je súčasťou hydrického biokoridoru regionálneho
významu Váh. Tieto lesné porasty zaradené do kategórie lesa - ochranný les v súčasnosti
prestavujú zónu kl‘udu poskytujúcu úkrytové a migračné možnosti pre živočíchy a hniezdne
podmienky pre vtáctvo. DSvodom zachovania týchto príbrežných zón s lesnými porastmi ako
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nezastavaných území je ich vysoká ekostabilizačná tunkcia, no predovšetkým idi
protierózna. brehoochranná a protizosuvná funkcia.
Návrh riešenia a odövodnenie:
Správa TANAPu vo svojom stanovisku Č. TANAP/l 78-001/2018 zo dňa 9.32018 k návrhu
riešenia územného plánu zóny Trnovecká zátoka uviedla podmienky, za ktorých predložený
návrh riešenia územného plánu zóny Trnovecká Zátoka nebude v rozpore so záujmami
ochrany prírody. Tieto podmienky sú len čiastočne zohľadnené v prepracovanom návrhu z
júla 2019, preto na nich trváme aj naďalej:
- v kap. 3.5.8. Riešenie verejného dopravného a technického vybavenia územia - v časti
úpravy tokov doplniť, že breh Liptovskej Mary bude v dotknutom úseku vhodným spósobom
opevnený pri zohl‘adnen í ekologických kritérií.

akceptovaně v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 3.5.8., str.35)

- v kap. 3.9. Chránené časti krajiny opraviť zaradenie sprievodnej zelene miestnej vodnej
nádrže Liptovská Mara na južnom okraji riešeného územia na regionálny biokoridor ako
súčast regionálneho biokoridoru Váh.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 3.9. ‚ str.44)

Podmienka dodržania zákonného postupu podľa zákona Č. 24/2006 Zz. O posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov je v záváznej časti návrhu územného plánu zóny Trnovecká zátoka uvedená, no
zároveň je potrebné doplnit túto skutočnosť aj medzi projektovú pripravu v jednotlivých
sektoroch v zmysle určených prevládajúcich, prĺpustných a neprĺpustných podmienok (kap.
6.3.5. Ďalšie podmienky)

akceptované v návrhu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 6.3.5., str.51)

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

č. Cs SVP PR 4129/2019/2 Ing. Hiklová 23.9.2019

Vec: zaslanie poverenia
SLOVENSKEMU VODOHOSPODARSKEMU PODNIKU, štátny podnik, OZ Piešťany

Mesto Liptovský Mikuláš, listom číslo MsU!UHA-2019/6550-01-Bc, zo dňa 13.09.2019,
doručeným na Podnikové riaditeľstvo SLOVENSKEHO VODOHOSPODARSKEHO
PODNIKU. š. p.. Banská Stiavnica dňa 20.09.2019, predložilo návrh,, Uzemného plánu zóny,
Trnovecká zátoka za účelom zverejnenia a nového verejného prerokovania. Komplexný
materiál návrhu je zverejnený na internetovej stránke www.mikulas.sk.
Nové verejné prerokovanie Návrhu s dotknutými obcami, orgánmi verejnej správy a
s vlastníkmi dopravného a technického vybavenia riešeného územia za účasti autora sa
uskutočni dňa 03.10.2019 o 10:00 hod. a verejné prerokovanie návrhu s dotknutými
fyzickými a právnickými osobami za účasti autora sa uskutočni dňa 03.10.2019 o 16:00 hod.
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš. v zasadacej miestnosti na prízemi č. 54.
Pripomienky a podnety je možné predložiť písomne na adresu Mestský úrad Liptovský
Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 32 Liptovský Mikuláš v termíne do 31.10.2019.
V zmysle Organizačného poriadku SyP, š. p. Vás poverujeme priamym vybavením
uvedeného oznámenia.

berle sa na vedomie
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r 7. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany,

; Nábrežie I. Krasku 31834, 921 80 Piešťany

Č. Cs SVP OZ PN 5841/2019/6 Ing. Hriva 15102019
CZ 33457/2019/220

Vec Návrh Územného plánu zóny Trnovecká zátoka - stanovisko

Listom doručeným dňa 23.09.2019 ste nás požíaciali o stanovisko k návrhu Územného plánu
zóny Trnovecká zátoka. Hlavným cieľom územného plánuje vypracovať územno-plánovaciu
dokumentáciu na reguláciu zástavby vymedzeného nezastavaného územia a ziskať
optimálne urbanistické riešenia na dobudovanie plóch pre šport a rekreáciu podIa
požiadaviek stanovených v záväznej časti územného plánu mesta Liptovský Mikuláš pre
danú lokahtu. Navrhované riešenie prezentuje
- Rozšírenie dopravnej a technickej infraštruktúry na základe požiadaviek na občiansku
a športovú vybavenost‘ a zohladnenie morfológie terénu
- nová výstavba na území pol‘nohospodársky využívaných plóch a jej vhodné začlenenie do
okolia
- riešenie parkovania
- zohľadnenie ochranných pásiem
- potencionálne ohrozenie pamiatkových hodnót
- zohľadnenie požiadaviek na ochranu prirody a rešpektovanie Iokálneho biokoridoru.
Rozloha riešeného územia je 8,138 ha. Predmetné územie je ohraničené z východnej strany
parcelami Č. 368/1, 368/7, zjužnej strany parcelami Č. 4/264, 4/9, 4/259, 4/258, 4/257.4/256.
4/255, 4/254, 4/253, 4/266, 4/267, 370/2, 369, 4/318, 4/319, 4/320, 4/321, 4/322, 41323,
4/308:zo západnej strany parcelami č. 371/22371/1, 371/13, 371/14, 37116, 371/19, 371/20,
Zo severnej strany parcelami 371/10 a štátnou cestou 11/584 p. Č. 368/3.
Urbanistická koncepcia riešeného územia sa premieta do rozloženia funkčného využitia
v jednotlivých sektoroch nasledovne:
- Sektor „A - celková výmera 18826 m2. rozprestiera sa od štátnej cesty 11/584 južným
smerom až po hranicu Sektora „B“: stavebné objekty ( obchodno-obslužné centrum.
rekreačný penzión, športovo - rekreačné ‚Senior‘ centrum), zariadenia technickej
infraštruktúr (trafostanica. podzemná zberná nádrž kaby. odlučovač ropných iátok).
Dopravné plochy ( čast‘ hlavnej zbernej komunikácie, obslužné komunikácie. parkoviská,
spevnené plochy, pešíe komunikácie), športové plochy a Zeleň.
- sektor „8‘ — celková výniera 35 650 rn2, rozprestiera sa od južnej hranice sektora ‚A po
hranicu sprievodnej zelene vodnej nádrže. Objekty rekreačných domov (48 objektov),
zariadenia technickej vybavenosti (trafostanica. úpravňa vody - vodojem), Dopravné plochy

časV hlavnej zbernej komunikácie, obslužné komunikácie ( kombinácia asfaltový povrch a
zámková dlažba), pešie komunikácie, pešie zjazdné chodníky, výhl‘adový prístup ku pláži
vodnej stavby, pristupy kjednotlivým rekr. domom- biopanely) a zeleň.
- Sektor „C - celková výrnera 16 624 m2, rozprestiera sa od západnej hranice sektora .8“ po
hranicu smerom západným pozdlž sprievodného lesného pásu vodnej stavby : Objekty
rekreačných domov (27 objektov), dopravné plochy (obslužné komunikácie - kombinácia
asfaltový povrch a zámková dlažba: prístupy k jednotlivým rekr. domom- biopanely) a zeleň.
- Sektor .‚D‘- celková výmera 14 285 m2, rozprestiera sa od západnej hranice sektora
a od južnej hranice sektora „C“: objekty - doporučená parcelácia pozemkov pre rekreačné
domy. Dopravné plochy‘ ( obslužné komunikácie - kombinácia asfaltový povrch a zámková
dlažba) a zariadenia technickej infraštruktúry - úpravňa vody - vodojem ).
Na predmetnou území a ani v blizkom okolí sa nenachádza verejné vodovodné potrubie. Vo
výhľadovom období podIa UPD mesta je navrhnutý verejný vodovod na severovýchodnom
okraji riešeného územia. Pre súčasný stav je navrhované vybudovanie vodovodu s
napojením na novo navrhovaný vodný zdroj a zemný vodojem s AT stanicou. Na
predmetnom území a ani v blízkom okolí sa nenachádza verejná splašková kanalizácia. Vo
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výhľadovom období podIa UPD mesta je navrhnutá gravitačná verejná kanalizácia na
severovýchodnom okraji riešeného územia. Pre súčasný stav je navrhované vybudovanie
splaškovej tlakovej kanalizácie vyústenej do novo navrhovanej veľkoobjemovej žumpy, ktorá
sa bude vyvážať a likvidovať v COV Liptovský Mikuláš. Po vybudovaní plánovaného
vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie na severovýchodnom okraji riešeného územia sa
vodný zdroj, zemný vodojem s AT stanicou, velkoobjemová žumpa asanujú a verejný
vodovod a splašková kanalizácia sa prepojí s plánovanými technickým vybavením územia
v súlade s ÚPD mesta. Dažd‘ové vody zo striech novo navrhovaných pozemných stavieb
budú likvidované vsakovanim do podložia. Daždové vody z ciest budú odvádzané novo
navrhovanou daždovou kanalizáciou do vodnej nádrže Liptovská Mana. Znečistené vody z
parkovísk budú čistené v novo navrhovaných odlučovačoch ropných látok (ORL). Voda z
časti ciest mimo dosahu novo navrhovanej dažd‘ovej kanalizácie bude likvidovaná cestným
vsakovacím železobetónovým drénom.
Z hladiska správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko:
Riešené územie je v dotyku s nami spravovanou vodnou stavbou Liptovská Mara. Naše
požiadavky sú v predloženom návrhu Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka čiastočne
zohíadnené v Kapitolách 3.5 Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov,
ochrany prírody a tvorby krajiny, vylváranie a udržiavanie ekologickej stability vrátane plöch
zelene, 3.8 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podIa osobitných
predpisov; 5. Požiadavky, vyplývajúce zo širších vztahov riešeného územia zóny: hl‘adiska
riešenia dopravy, občianskej vybavenosti a technického vybavenia;
11. Požiadavky z hl‘adiska ochrany pol‘nohospodárskej pódy a lesného pSdneho fondu,
prirodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chránených území a ich ochranných
pásiem, území postihovaných povodňami v záujme civilnej ochrany a v záujme obrany štátu
- podkapitola 3.) a 6. Požiadavky z hl‘adiska prirodných zdrojov, 13. Zhodnotenie limitov
využitia pozemkov a stavieb, 3.4.4. Ochranné pásma: 3.4.10 Ochrana pred povodňami,
3.5.8. Riešenie verejného dopravného a technického vybavenia; 6.2. Regulativy umiestnenia
verejného dopravného ai technického vybavenia: 6.5 Regulativy začlenenia stavieb do
okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny a
naďalej ich žiadame rešpektovať. V pripade výstavby v riešenom územi, Vás žiadame
rešpektovat: ochranné pásmo vodnej stavby je Od maximálnej retenčnej hladiny ( kóta
565,69 m.n.m. BpV) vo vzdialenosti 10 m. Priestor medzi hranicou maximálnej retenčnej
hladiny (kóta 56569 m.n.m. BpV) a maXimálnej katastrofickej hladiny (kóta 566,34 m.n.m.
BpV) je v zmysle zákona NR SR č.712010 Z.z. o ochrane pred povodňami považovaný za
inundačné územie, kde je možné povoliť iba objekty v zmysle 20 odst. zákona. Stavby
budované v okolí VS Liptovská Mara musia byt situované za ochranným pásmom nádrže.

akceptované v návrhu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 3.4.3., str. 22)

Padla STN 75 2102 nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov,
budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma,
ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám,
súbežné vedenie inžinierskych sieti. Ochranné pásmo nádrže je potrebné rešpektovať aj
v prípade, že zasahuje mimo inundačné územie. Pri výstavbe na pozemkoch, na ktorých je v
súčasnosti dopestovaný ochranný les žiadame rešpektovať maximálnu mieru zastavania
20% pozemku. Ostatnú časť pozemku požadujeme ponechať zalesnenú. V riešenom území
sú brehy vodnej stavby Liptovská Mara atakované eróznou činnosťou - abráziou, kde časť
vysokého brehu leso-ochranného pásu je zosunutá aj s brehovým porastom. V prípade
navrhovaných brehových úprav, žiadame navrhované opatrenia vopred prekonzultovať
a odsúhlasiť našim podnikom s prislušnou projektovou dokumentáciou.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 3.4.4., str.22)
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Likvidáciu dažďových vöd z objektov a stavieb požadujeme v maximálnej miere zadržať
v danom území na vlastnom pozemku, prípadne akumuláciou odvádzaf do zberných nádrží s
dalším využitím. Z cestných komunikácii sa predpokladá odvádzanie vád do vodnej nádrže,
prípadne cestným vsakovacĺm drénom, parkoviská cez ORL. Dažďové odpadové vody
odvádzané do podzemných alebo povrchových vöd musia zohl‘adňovať požiadavky na
čistenie vód v zmysle NV SR C. 269/20 10 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vöd. Pred vyústením dažďovej kanalizácie, ktorá bude vyústená
do vodnej stavby LM bude v zmysle Nariadenia vlády SR Č. 269/2005 osadená filtračno
usadzovacia šachta, ktorá bude slúžiť na zachytávanie a usadzovanie hrubých a jemných
nečistót. Na území, v ktorom nie je zabezpečené odvádzanie splaškových odpadových vód
verejnou kanalizáciou, je potrebné produkované splaškové odpadové vody akumulovať vo
vodotesných žumpách a ch zneškodňovanie zabezpečíť v súlade se zákonom č. 364/2004
Z,z. o vodách.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 6.2., str47)

S vybudovaním lokálnych ČOV nie je možné v danej okalíte uvažovaf.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 6.2., str.47)

S výrubom stromov v ochrannom pásme vodnej stavby Liptovská Mara nebudeme súhlasiť.
Na pozemkoch v okolí vodnej nádrže je dopestovaný ochranný les, ktorý bol vysadený akc
súčasť vodnej nádrže Liptovská Mam a je nevyhnutné ho zachovať.
Akúkoľvek investorskú činnost a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich
ochranného pásma požadujeme odsúhlasit s našou organizáciou.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 3.4.4., str.22)

8. Stredoslovenská distribučná a. s. 1
Zákaznícka linka 0850 166 007 (Po-Pía:08.00-15.00)
Poruchová linka 0800 159 000 (Nonstop)
Vybavuje: Ing. Zdenka Strmisková

Odpovedáme na Váš e-mail zo dňa 24.09.2019.
Na základe Vašej žiadosti číslo 4600054619 Uzemný plán zóny Trnovecká
dávame nasledovné stanovisko:
S návrhom „Uzernný plán zóny Trnovecká zátoka‘
TRNOVECKA ZATOKA - NAVRH, JÚL 2019 -

výkresom č.6 - nesúhlasime. VN zemný kábel, z
lokality elektrinou, nie je vo vlastnictve spoločnosti
SSD, as.). Doporučujeme Vám dodržať podmienky
0103.2018.

akceptované, aj ked‘ je dokladované kladné stanovisko vlastníka predmetného VN
zemného kábla, z ktorého bob navrhované zásobovanie danej lokality elektrinou,
vyjadrenie SSE D, a.s. Č. 4600041543 zo dňa 01.03.20 18 k návrhu Územného plánu
zóny Trnovecká zátoka je rešpektované - strana č. 35, v kap.3.5.8. vonkajšie
elektrorozvody a prípojky, VN prípojka a v kap. 6.3.4. strana č 50, výkres č.6

zátoka, Vám

v teXtovej časti ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
Vonkajšie elektrorozvody a prípojky a

ktorého je navrhnuté zásobovanie danej
Stredoslovenská distribučná, a.s. (d‘alej
nášho vyjadrenia Č. 4600041543 ze dňa
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Trafostanice
Trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kW. Napojenie nových odberných miest je možné len
z trafostaníc vo vlastníctve SSD as.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 6.3.4., str.50)

Rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m.
Pre financovanie elektroenergetických zariaden I potrebných pre pripojenie bude použitý
mechanizmus, resp. dohoda so SSD, as. v zmysle platnej legislativy v čase výstavby.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (Strana č.35)

Ďalši stupeň strategického dokumentu mesta Liptovský Mikuláš - Trnovecká zátoka
zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSD, as.
Fn pníprave ďalšieho stupňa strategického dokumentu Vám doporučujeme a ponúkame
vzájomné konzultácie vrátane spolupráce medzi spracovatel‘om UP a SSD, a.s. na nižšie
uvedenom kontakte. Kontakt pre prípadné konzultácie: SSD, as. UI. Kpt. Nálepku 16/A,
03180 Liptovský Mikuláš tel: 041/5196682, 0907/819283, fax: 04115196677,
e-mail: ssd.sk. Voči tomuto vyjadreniu móžete poslat pripomienky písomne na
SSD, a.s. do 14 dnĺ od jeho doručenia.

bene sa na vedomie

Hl KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA

____________ _________

Čslo konania: KPUZA-2019/21168-2/76493/KuL
Vybavuje Ing. arch. Peter Kulašĺk Zilina, dátum: 24.09.2019
Krajský pamiatkový úrad Zilina ako prĺslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového
fondu podľa 3 písm. c) a 9 ods. S zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v zneni neskoršĺch predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon) na základe žiadosti Mesta
Liptovský Mikuláš Č. MsU/UHA-2019/6550-01 Bc ze dňa 13.09.2019, v súlade s ustanovením

11 ods. 2 písm. d) a v nadväznosti na 29 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva
Stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii - UZEMNY PLAN ZONY TRNOVECKA
ZÁTOKA, návrh, júl 2019. Spracovatelbm dokumentácie je Ing. arch. Peter Cerňanský a kol.
Žilina (ďalej len ÚPN Z Trnovecká zátoka). K dokumentácii Návrh zadania pre územný plán
zóny Trnovecká zátoka (september 2016) vydal Krajský pamiatkový úrad Zilina závázné
stanovisko Č. KPUZA-2016/24061-2/98357/KUL Zo dňa 15.12.2016. Hlavným ciel‘om
riešenia ÚPN Z Trnovecká zátoka je potreba získania záväzného územnoplánovacieho
dokumentu, ktorý bude podrobnejšie stanovovaf zásady a regulativy pniestorového
usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a
technického vybavenia územia pri rešpektovanĺ zásad ochrany prirody a tvorby životného
prostredia. Návrh posudzovanej územnoplánovacej dokumentácie je spracovaný v súlade so
zadaním, ktoré bole schválené uznesením mestského zastupitelstva mesta Liptovský
Mikuláš č. 28/2017 zo dňa 13.04.2017. Do návrhu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka,
spracovaného v júli 2019 boli zapracované pripomienky vznesené v rámci prerokovania
návrhu v roku 2018, upravené je napojenie navrhovanej komunikácie na cestu č. 11/584.

Riešeným územím je vymedzené územie v katastrálnom území Ráztoky s rozlohou
8,138 ha, vyznačené v grafickej prilohe oznámenia o zverejnení a novom prerokovani
návrhu územnoplánovacej dokumentácie, Riešené územie, prístupné z komunikácie Č.
11/584 je presne vymedzené hranicami konkrétnych parciel a z juhozápadnej strany
nadvázuje na vodnú plochu nádrže Liptovská Mara, V riešenej časti katastrálneho územia
Ráztoky sa nenachádza pamiatková zóna, tj. územie typické historickým sídelným
usporiadanim, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami, resp. územie
s archeologickými náleziskami. V časti 3.4 Zásady a regulatĺvy zachovania
kultúrnohistonických hodnSt, ochrany a využivania prírodných zdrojov, ochrany pnírody a
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tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane pISch zelene je
všeobecný teXt, týkajúci sa ochrany pamiatkového fondu bez stanovenia konkrétnych zásad
a regulatívov zachovania kultúrnohistorických hodnót. Krajský pamiatkový úrad Žilina
ÚZFMNY PLAN ZONY TRNOVECKA ZATOKA - návrh posúdil a konštatuje, že z hľadiska
záujmov chránených pamiatkovým zákonom má k nemu nasledovné vecné a obsahové
pripornienky a do teXtovej časti územnoplánovacej dokumentácie požaduje zapracovat
nasledovně:
PodIa 5 30 ods. 1 pamiatkového zákona každý subjekt je povinný správat sa tak, aby svojím
konaním neohrozil základnú ochranu neodkrytých archeologických nálezísk a nespósobil
nepriaznivé zmeny ich stavu. Podľa 540 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a 5 127 zákona
Č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v
prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihned ohlásit nález Krajskému pamiatkovému
úradu Žilina. Nález musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým
úradom alebo ním poverenou odborne spósobilou osobou. Do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonat všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu
nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ
o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohoda s krajským pamiatkovým úradom. Podľa 540
pamiatkového zákona archeologický nález mSže vyzdvihnút a premiestniť z pSvodného
miesta a z nálezových súvislostĺ ba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
Krajský pamiatkový úrad Zilina toto stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom a je stanoviskom pre konanie podIa zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov. Toto stanovisko
nenahrádza vyjadrenia mých orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 3.3.1., str.19)

13. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 01001 Žilina

Č.4512019/SCZL-255 Ing. Volaj ctňa 7.10.2019

Vec: Územný plán zóny Trnovecká zátoka cesta 11/584- ckm4l,102 CDB kum - vyjadrenie
k návrhu predloženérnu za účelom zverejnenia nového verejného prerokovania

Listom zo dňa 13.09.2019 ste nás požiadali o vyjadrenie k uvedenej veci. K dokumentách
srna sa vyjadrili dňa 12.11.2018 pod č. j. 26/2018/SCZSK - 234, kde sme predložili
požiadavku napojenia budúcej zástavby na cestu 11/584 riadnou stykovou križovatkou. Keďže
v Uzemnorn pláne zóny je bod napojenia na cestu 11/584 mimo hranĺc riešeného územia,
žiadame vypracovat a predložif na vyjadrenie projekt stykovej križovatky pre samostatné
územně konanie v súlade s platnými STN a úzernným plánom mesta Lipt. Mikuláš. Toto
vyjadrenie je spoločným stanoviskom Správy ciest Zilinského samosprávneho kraja, ktorý je
majetkovým správcom cesty 111584 a Zilinského samosprávneho kraja, ktorý je vlastníkom
uvedenej cesty.

akceptované v návrhu Úzeniný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 6.2, str.46)
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16. OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Námestie osloboditeľov
031 41 Liptovský Mikuláš

číslo: OU-LM-OCDPK-2019/012381-002 Ing. Wozniak dňa 25.09.2019

Vec „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka‘ - vyjacirenie k návrhu
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako
prislušný orgán štátnej správy podIa ustanovenia 54 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v spojení 5 3, ods. 5, písm. a) zákona Č. 135/1961 Zb. O pozemných
komunikáciách v znení neskoršich predpisov /cestný zákon! na základe Vášho listu zo dňa
20.09.2019 a po preštudovaní FD ..Uzernný plán zóny Trnovecká zátoka predkladá nas
ledovné stanovisko:
Spominaná zóna sa nachádza V blízkosti cesty v našej správe, preto Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, súhlasi s návrhom „Uzemný plán
zóny Trnovecká zátoka‘, po dodržaní nasledovných podmienok:
1. V plnom rozsahu dodržat stanovisko SC ZSK a ODI ORPZ Liptovský Mikuláš.
Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zákona Č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon),
prípadne povolenia a rozhodnutia podIa mých právnych predpisov. OdĎvodnenie: Ziadatel‘
listom dňa 20.09.2019 požiadal o vyjadrenie k návrhu „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka‘.
Správny orgán po posúdeni žiadosti konštatuje, že predmetná stavba v podstatnej miere
neobmedzí a ani neohrozí právom chránené záujmy v jeho štátnej správe, na základe čoho
vyjadril súhlas a stanovil podmienky v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a v
záujme ochrany cestného telesa.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 6.2, str.4 6)

L 18 . Regionálny úrad verejného zdravotnictva
so sidlom v Liptovskom Mikuláši, Ul. Stúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš

Č. 2019/0710-02/374- MUDr. Hudák
V Liptovskom Mikuláši dňa 01.10.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako orgán
príslušný podIa 5 3 ods. 1 písm. c/v spojení s prilohou Č. 1, bod 18 zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoršich predpisov (d‘alej len zákon č. 355/2007 Z. z.) vo veci Rosúdenia návrhu
žiadatel‘a Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, ICO: 00315524, k
územnému plánu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, k.ú. Liptovský Mikuláš, podIa 5 6
ods. 3 písm. g/a 5 13 ods. 3 písm. b/zákona Č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné
stanovisko: S ú h J a 5 i s návrhom ±iadatel‘a Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41,
Liptovský Mikuláš, k územnému plánu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, k.ú. Liptovský
Mikuláš. Odóvodnenie:
Dňa 19.09.2019 podal žiadatel‘ Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989J41, Liptovský
Mikuláš, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sidlom v Liptovskom Mikuláši
(RUVZ ) žiadosť o nové prerokovanie návrhu územného plánu Uzemný plán zóny Trnovecká
zátoka, kú. Liptovský Mikuláš. V predchádzajúcom konaní RUVZ vydal pre Mesto Liptovský
Mikuláš, Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš. závázné stanovisko k územněmu plánu
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Územný plán zóny Trnovecká zátoka, kú. Liptovský Mikuláš, pod Č. 2018100488-021074-
MUDr. Hudák ze dňa 1320 18 a stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente
Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, kú. Liptovský Mikuláš, pod č. 208/002171/137-MUDr.
Hudák zo dňa 0304.2018. Do návrhu Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka,
spracovaného v júli 2019, holi zapracované pripomienky, vznesené v rámci prerokovania
návrhu v roku 2018, V zrnysle vyhodnotenia pripomienkového konania a upravilo sa
napojenie navrhovanej komunikácie na cestu Č. 11/584, ktoré je potrebné verejne
prerokovat. Hlavným cieľom územného plánu zóny je vypracovat územno-plánovaciu
dokumentáciu na reguláciu zástavby vymedzeného nezastavaného územia a získat
optimálne urbanistické riešenie pre dobudovanie plóch pre šport a rekreáciu podľa
požiadaviek stanovených v záväznej časti územného plánu mesta Liptovský Mikuláš pre túto
lokalitu. Posudzované územie leží v západnej časti celkového územia riešeného
spracovaným a schváleným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš - lokalita č. 17,
dodatok Č. 3. Rozprestiera sa po ľavej strane v smere Liptovský Trnovec medzi štátnou
cestou II. triedy Č. 584 a severným brehom vodnej nádrže Liptovská Mara. V smere
východnom cca 900 tu je situovaný jestvujúci AQUAPARK TATRALANDIA. Reliéf je mierne
stúpajůci, plochy jestvujúceho funkČného využitia. Uzemie je dostupné štátnou cestou 11/584
a jestvujúcimi polnými cestami. Zásobovanie vodou - na území ani v blízkom okolí sa
nenachádzajú verejné vodovodné potrubia. Na území je vypracovaný prieskum možného
odberu vody z vlastných vdov. Kanalizácia - na území ani v blízkom okolí sa nenachádzajú
trasy verejnej kanalizácie. Urbanistická koncepcia celého riešeného územia sa premieta do
rozloženia funkčného využitia v jednotlivých sektoroch nasledovne:
Sektor A - celková výmera 18826 rn2, rozprestiera sa od štátnej cesty 11/584 smerom
južným až po hranicu sektora „B
Stavebné objekty:
- Obchodno - obslužné centrum - 1 objekt
- Rekreačný penzión - 1 objekt
- Sportovo - rekreačné „ Senioť‘ centrum - 1 objekt
Zariadenie technickej infraštruktúry

- Trafostanica (mutovaná)
- Podzemná zberná nádrž kaby
- Odlučovač ropných Iátok
Dopravné plochy
- Cast hlavnej zbernej komunikácie
- Obslužné komunikácie
- Parkoviská
- Spevnené plochy
- Pešie komunikácie
• Spodové plochy
- Detské ihrisko
- Volejbalové ihrisko - 3-x
- Tenisové ihrisko - 2-x
• Zeleň
- izolačná zeleň zo severnej a východnej strany
- Vnútro bloková zeleň - vysoká ÷ nízka
Sektor B - celková výmera 35650 rn2, rozprestiera sa od južnej hranice sektora A po hranicu
sprievodnej zelene vodnej nádrže.
Objekty:
- Rekreačné chaty - 48 objektov
• Zariadenie technickej infraštruktúry
- Trafostanica (murovaná)
- Upravňa vody - vodojem (murovaná)
• Dopravné plochy ‘

- Čast hlavnej zbernej komunikácie
- Obslužné kornunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba)
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- Pešle komunikácie
- Pešie zjazdné chodníky
- Výhľadový prístup ku pláži vodného diela
- Prístupy ku jednotlivým chatám (biopanely)
• Zeleň
- Súkromná zeleň rekreačných chát
- Sprievodná nĺzka zeleň popri pešej komunikácíi
Sektor C - celková výmera 12624 m, rozprestiera sa od západnej hranice sektora ‚W
smerom západným pozdlž sprievodného lesného pásu vodnej nádrže.
Objekty:
- Rekreačné chaty -27 objektov
• Dopravné plochy
- Obslužné komunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba)
- Pristupy ku jednotlivým chatám (biopanely)
• Zeleň
- Súkromná zeleň rekreačných chát
- Sprievodná nízka zeleň popri pešej komunikácii
Sektor D - celková výmera 14285 rn2, rozprestiera sa od západnej hranice sektora „B a od
južnej hranice sektora C.
• Objekty - doporučená parcelácia pozernkov pre rekreačné chaty
• Dopravné plochy
- Obslužná komunikácia (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba)
• Zariadenie technickej infraštruktúry
- Upravňa vody - vodojem (murovaná)
Celkovo sa v posudzovanom území predpokladá umiestnenie:
01 Obchodno - obslužné centrum 648 m.
02 Rekreačný penzión 315 m2.
03 Sportovo - rekreačné Senior centrum 1358 rn2,
04 Rekreačné chaty - 78 objektov priemer 80 m2.
Rekreácia a šport
Voľnočasové rekreačné aktivity a šponový pohyb sú riešené:
- Návrhom športových plóch (polyfunkčných, ihrísk) sektor 4“.
- Hlavne využitím vodnej plochy a pláže vodnej nádrže Liptovská Mara.
Celkovo sa v riešenom území predpokladá umiestnit polyfunkčné ihniská o rozlohe 1 636 m2.
Vodovod
V blízkosti posudzovaného územia v súčasnosti nie sú reálne možnosti napojenia na verejný
vodovod. Vo výhl‘adovom stave podIa UPD mesta Liptovský Mikuláš je navrhnutý verejný
vodovod na severovýchodnom okraji niešeného územia. Z vyššie uvedených vstupov
vychádza aj návrh riešenia vodovodu. Ten je navrhnutý pre súčasný stav a následne pre
stav po dobudovaní verejného vodovodu na severovýchodnom okraji riešeného územia. Pre
súčasný stav sa navrhuje vybudovať vodovod s napojením na novo navrhovaný vodný zdroj
a zemný vodojem s AT stanicou. Fn pozemných stavbách budú vybudované vodovodné
prípojky s vodomernými šachtami. Po vybudovaní plánovaného verejného vodovodu na
severovýchodnom okraji riešeného územia sa vodný zdroj a vodojem s AT stanicou asanujú
a vodovod sa prepojí na plánovaný verejný vodovod v súlade s UPD mesta Liptovský
Mikuláš. Navrhuje sa vybudovat‘ zemný vodojem o objeme 2 x 50 m3 s tým, že sa najskčr
vybuduje 2 x 50 m3 a podľa reálnej potreby v súlade s postupom výstavby areálu sa
dobuduje na 100 m3.
Splašková kanalizácia
V blízkosti niešeného územia v súčasnosti nie sú reálne možnosti napojenia na verejnú
splaškovů kanalizáciu. Vo výhl‘adovom stave podľa UPD mesta Liptovský Mikuláš je
navrhnutá gravitačná verejná kanalizácia na severovýchodnom okraji riešeného územia. Z
vyššie uvedených vstupov vychádza aj návrh riešenia splaškovej kanalizácie, Ten je
navrhnutý pre súčasný stav a následne pre stav po dobudovaní verejnej kanalizácie na
severovýchodnom okraji riešeného územia. Pre súčasný stav sa navrhuje vybudovat‘
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splaškovú tlakovú kanalizáciu s vyústením do novo navrhovanej vel‘koobjemovej žumpy,
ktorá sa bude do ČOV Liptovský Mikuláš vyvážať fekálnym vozom. Pri pozemných stavbách
budú vybudované lokáme čerpacie stanice s drtiacim zariadenĺm, do ktorých bude gravitačný
prĺtok. Pomocou tlakových kanalizačných pripojok bude odpadová voda dopravovaná do
hlavných vetiev tlakovej kanalizácie a následne do žumpy. Po vybudovaní plánovanej
gravitačnej splaškovej kanalizácie na severovýchodnom okraji riešeného územia sa žumpa
asanuje a splašková tlaková kanalizácia sa prepojí do plánovanej verejnej splaškovej
kanalizácie v súlade s UPD mesta Liptovský Mikuláš.
Dažďová kanalizácia
Dažďové vody zo striech novo navrhovaných pozemných stavieb budú likvidované
vsakovaním do podložia. Dažďové vody z ciest budú odvádzané novo navrhovanou
dažd‘ovou kanalizáciu do vodnej nádrže Liptovská Mara. Znečistené vody z parkovísk budú
čistené v novo navrhovaných odlučovačoch ropných látok (ORL).
V bode 6 Záväzná čast územného plánu zóny v časti 6.5 sú uvedené nasledovné opatrenia
na ochranu verejného zdravia:
• rešpektovať ochranné pásmo vodných zdrojov
• neuvažovat s budovanim výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti
rekreačného územia
• rešpektovať pósobenie hluku z dopravy (štátne cesty, parkoviská, rniestne komunikácie) na
navrhovanú rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preveriť hlukovou štúdiou a v prĺpade
nepriaznivých výsledkov navrhnúf protihlukové opatrenia
• rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plóch na okolitú obytnú a
rekreaĎnú zástavbu.
• rešpektovať možné negatĺvne ovplyvnenie hlukom na danom území z navrhovaných
stavieb (rekreačné a športové zariadenia) vypracovaním hlukovej štúdie pre konkrétnu
stavbu a lokahtu, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podľa
výsledkov hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby
hlukové pomery v obytnom a rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR
Č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v
životnom prostredi v znení vyhlášky MZ SR Č. 237/2009 Z.z. telovýchovno-športové
zariadenia umiestňovať tak, aby ich Činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie, najmá
rekreaČnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (522 ods.2) zákona č. 355/2007 Z.z.).
Podklady k posúdeniu návrhu územného plánu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, kú.
Liptovský Mikuláš, boli získané zo stránky www.mikulas.sk. Uvedený návrh k územnému
plánu Územný plán zóny Trnovecká zátoka, kú. Liptovský Mikuláš. bol posúdený v súlade 50
zák. č. 355/2007 Z.z.

berle sa na vedomie

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

Vybavuje: Ing. Matejková dňa 30. 09. 2019

Vec ÚZEMNÝ PLÁN ZONY TRNOVECKA ZÁTOKA“ - vyjadrenie
Mesto Liptovský Mikuláš. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš zaslalo dňa 19.09.2019 na
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva oznárnenie o zverejneni a novom prerokovaní návrhu
“UZEMNY PLAN ZONY TRNOVECKA ZATOKA, kde vyzvalo dotknuté osoby na vyjadrenie
sa k preloženému návrhu. Okresný úrad Liptovský Miku‘áš. odbor starostlivosti o životné
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prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej
správy podia 5 odstavec 1 zákona NR SR Č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov a

108 ods.1 písmeno m) zákona NR SR Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnenĺ
níektorých zákonov v znení neskoršich predpisov dáva podia 99 ods. 1 písmeno e) zákona
NR SR Č. 79/2015 Zz. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskoršĺch predpisov nasledovné vyjadrenie: Nemá závažné pripomienky k predloženérnu
návrhu UZEMNY PLAN ZONY TRNOVECKA ZATOKA“. Upozorňujeme Vás, že v
predioženom dokumente sú v oblasti iegisiatívy v odpadovom hospodárstve uvádzané čísla
právnych predpisov, ktoré boll zrušené a je potrebné ich potrebné opravíť.
Podia 99 ods. 2 zákona NR SR Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďaiej len zákon o odpadoch“) sa
vyjadrenia, ktoré sú výs!edkom konaní uvedených v 99 ods.1 písm. b) „zákona o odpa
doch, prípadoch konania podia osobitného predpisu považujú za záväzné stanovisko.

berle sa na vedomie

19.2 OKRESNÝ ÚRAD Liptovský Mikuláš J

odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej vodnej správy

L_ Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

______________ ___________

číslo OU-LM-OSZP--2019/12217-2/Kf Mgr. Kufčáková Liptovský Mikuláš 7.11. 2019

Vec .‚Územný pián zóny Trnovecká zátoka - stanovisko

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany ovzdušia na základe preštudovania podkladov, doložených k Vašej žíadosti
o stanovisko k návrhu ..Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka - napojenie navrhovanej
komunikácie na cestu II / 584 nemá pripomienky.

berle sa na vedomie

19.3 OKRESNÝ ÚRAD Liptovský Mikuláš
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej vodnej správy
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

__________________________

čĺslo OU-LM-O5ZP-ŠVS-2019/12215-2/Li Ing. Liptáková, Liptovský Mikuláš 3.10. 2019

Vec Oznámenie o zverejnení a novom prerokovaní návrhu „Uzemný plán zóny Trnovecká
zátoka“ - stanovisko
Listom Č. MsU/UHA-2019/06550-01/Bc zo dňa 13.9.2019 doručeným na Okresný úrad

Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej odnej správy dňa
19.9.20 19 ste požiadali O vydanie stanoviska k predioženému návrhu „.Uzemný plán zóny
Trnovecká zátoka za účelom zverejnenia a nového verejného prerokovania. Predmetom
nového prejednania boto zapracovaníe pripomienok a vyhodnotenie pripomienkového
konania vo veci úpravy napojenia navrhovanej komunikácie na cestu č. 11/584. Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako
dotknutý orgán štátnej vodnej správy nemá k návrhu: „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka‘
napojenie navrhovanej komunikácie na cestu č. 11/584 pripomienky.

berle sa na vedomie
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5i.4 OKRESNY ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
LIPTOVSKÝ_MIKULÁŠ

_________________
______

Číslo OU-LM-OSZP-2019!12216-003- Sá Ing. Paulina Sásiková dňa 30 12.2019

Wc
Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka -stanovisko

Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor starostlivostí o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny, ako príslušný orgán dáva V zmysle 5 9 ods. 1 písm. a)
zákona č.543!2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. nasledovné stanovisko:
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny n e m á n á m i e t k y voči realizácii
predmetného návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Uzemný plán zóny - Trnovecká
zátoka, vypracovaného Ing. arch. Petrom Cerňanským, Zilina, 0712019. Správny orgán
požaduje z pohladu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny rešpektovat
stanoviská odbornej organizácie ochrany prirody a krajiny - SOR SR Správa Tatranského
národného parku, ktorej kompetenčne územie zahňa aj navrhovanú lokalitu (TANAP/717-
002-2019 Zo dňa 18.12.2019). V zmysle 5 103 ods.7 Zákona č.543!2002 z.z. o ochrane
prirody a krajiny v znení neskoršich predpisov sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody
uplatnené v konaniach, uvedených v 5 9 ods. 1 písm. a) až f) považuje za závázné
stanovisko. Toto vyjadrenie nie je rozhodnutĺm a nenahrádZa súhlas ani povolenie v zmysle
zákona čil/l 967 Zb. v znení neskorších predpisov/ správny poriadok I, ani súhlas v zmysle
zákona č.5011 976 Zb. v zneni neskoršich predpisov! stavebný zákon!.

bene sa na vedomie

ró. OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor krízového riadenia
Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš

Číslo OU-LM-OKR-2019/012279-004
Vybavuje Ing. Psotka Liptovský Mikuláš dňa 27. 09. 2019

Územný plán zóny Trnovecká zátoka- záväzné stanovisko k návrhu Liptovský Mikuláš
V zmysle 5140a zákona č.50!16 Zb. O územnorn plánovaní a stavebnom poriadku v
neskorších predpisov a nadvázujúcich vyhlášok, v súlade s56, odst písm. g) a 514. ods 2
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.42/1 994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v
neskorších predpisov, Okresný úrad Liptovský Mikuláš vydáva závázné stanovisko k návrhu
‚jjzemný plán zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš, vyp!ývajúcich z ustanoveni
zákona č.42/1 994 Z.z. o civílnej ochrane obyvateľstva v neskoršich predpisov a vyhlášky MV
SR č.532/2006 Z.z. O podrobnostiach o zabezpečení stavebnotechnických požiadaviek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany v neskorších predpisov. Okresný úrad
Liptovský Mikuláš z hl‘adiska civilnej ochrany mená pripomienky a súhlasí s návrhom
územnoplánovacej dokumentácie „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš.

berle sa na vedomie
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. OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Podtatranského 2511910, 031 01 Liptovský Mikuláš

_________

Číslo ORHZ-LM-543-001
Vybavuje mjr. Ing. Ladislav Juráš a por. Ing. Katarina Pernišová
Liptovský Mikuláš dňa 19. 09. 2019

Územný plán zóny Trnovecká zátoka- stanovisko k oznámeniu o zverejnení a novom
prerokovaní návrhu

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši ako dotknutý
orgán podIa 5 3 písm. m) zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovanĺ vplyvov na ‚životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovanĺ oznámenia »Uzemný
plán zóny Trnovecká zátoka“ v kú. Ráztoky z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá
vznik negativnych vplyvov na životné prostredie.

bone sa na vedomie

7Š7PP- distribůcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Vec: Územnoplánovacia dokumentácia (ďalej aj akc ÚPO)“ Územný plán zóny Trnovecká
zátoka ‚ Liptovský Mikuláš

č.081/1 0/201 9/DPSMK Ing. Bukovinský dňa 7.3.2019

Spoločnosť SIP- distribúcia, se sĺdlom: Mlynské nivy 44/b, Bratislava. IČO: 35910739 (ďalej
aj ako “SPP-D‘) ako prevádzkovatel‘ distribučnej siete podia ustanovení zákona č. 251/2012
Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
týmto zároveň ako dotknutý orgán podía ustanoveni zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov, podáva
vyjadrenie k Uzemnému plánu zóny Trnovecká Zátoka (ďalej len »UPD-O“):
1. Nemáme pripomienky za podmienok rešpektovania ochranných a bezpečnostných pásiem
plynárenských zariadení vyplývajúcich z ustanovení všeobecne závázných právnych
predpisov.
2. Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení vrátane jeho príslušenstva ( napr.
zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia,
ktoré sa nachádzajú v záujmovej lokalite, prikladáme v prílohe listu.

3. Plynofikáciu navrhovaného územia požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami,
vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok
a vyjadreni SPP- D ako prevádzkovatel‘a siete.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka (kapitola 6.2, str47)

4. V prípade 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.

berle sa na vedomie



17

5. Podia 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 znení 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 prevádzkovatel‘a siete a za podmienok nim určených. Súhlas
prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pro územné a stavebné konanie.
pričom každá projektová dokumentácia alebo má dokumentácia stavieb, drobných stavieb,
mnformačných a propagačných alebo reklamných zariadení, stavebných prác. terénnych
úprav alebo ťažobných prác sa posudzuje mndividuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je
zverejnený na webovom sídle SPP-D: wvw.sp-distribuoiask

berle sa na vedomie

6. Agendu, iýkajůcu sa plynárenských zariadení, prevádzkovaných SPP-D v súvislosti
s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: SPP - distribúcia, as..
oddelenie stratégie siete - koncepcia a hydraulika MS, M. SPP -D, Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava 26, pracovisko Poprad

berle sa na vedomie

7. O presné vytýčenie existujůcich plynárenských zariadeni prevádzkovaných SPP-D
(plynovodov, prípojok, regulačných stanic, regulačných zostáv ‚ zariadení katódovej ochrany
elektrických káblov atď. je možné požiadať na adrese: SPP- distribúcia as, Bratislava,
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pracovisko Liptovský Mikuláš . Podrobnosti, týkajúce
sa postupu pri vytýčenĺ plynárenských sjetí a podmienky, za akých je táto služba
poskytovaná, sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribúciask

berle sa na vedomie

8. Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu zóny Trnovecká zátoka,
nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských
zariadení ani nie je súhlasným vyjadrenĺm SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území.

berle sa na vedomie

23. LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOST, a. s.
Revolučná 595

H 031 05 Liptovský Mikuláš

číslo: 7504/2019/ES Ing. Sloviková dňa 09. 10.2019

Vec
Oznámenie o zverejnení a novom prerokovaní návrhu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka“
- stanovisko

V súvislosti s oznámením o predloženĺ návrhu „Územný plán Trnovecká zátoka“ za účelom
zverejnenía a nového verejného prerokovania podávame k predmetnému návrhu nasledu
júce stanovisko:
Pretože v súčasnosti nie je v blízkosti riešeného územia vybudovaný verejný vodovod ani ve
rejná kanalizácia v našej správe, nemáme k navrhovanému spósobu zásobovania pitnou
vodou a odkanalizovania splaškových odpadových vód (vybudovanie vlastného vodného
zdroja. vodojemu, areálových rozvodov vody, splaškovej kanalizácie a žumpy) pripomienky.
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Po prípadnom vybudovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, které budú v správe
LVS, as., bude potrebné dohodnút‘ spösob napojenia na tieto siete S pracovnikmi našej
spoločnosti a odsúhlasit technické riešenie počas spracovania projektovej dokumentácie
aby sme sa vyhli prípadným problémom pri jej schvaľovaní.

berle sa na vedomie

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

Vybavuje Másiarová dňa 19. 09. 2019

Zaslanie stanoviska k ‚Územnému plánu zóny Trnovecká zátoka -

Na základe Vašej žiadosti (zo dňa 130920 19) o stanovisko k „Uzemnému plánu zóny
Trnovecká zátoka“, Vám zasielame naše vyjadrenie: Nemáme žiadne námietky a pripo
mienky voči vyššie uvedenému územnému plánu“.

berle sa na vedomie

34. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29,82563 Bratislava 211 L
Číslo 5559-2112012019 vybavuje Ing. Labĺková zo dňa 25.9.2019

Návrh ‚. Územný plán zóny Trnovecká zátoka — vyjadrenie
Listom doručeným dňa 20.09.2019 sme obdržali oznámenie o zverejneni a novom
prerokovaní návrhu ‚Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka‘ a Vašu žiadost o vyjadrenie k
uvedenej UPD mesta Liptovský Mikuláš v kú. Ráztoky, okr. Liptovský Mikuláš. Vyjadrenie
bude podkladom k schváleniu návrhu územnoplánovacej dokumentácie zóny Trnovecká
zátoka v zmysle ust. 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znenĺ a
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanĺ a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
úplnom znení. K prerokovaniu návrhu Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka sme sa vyadrili
listem č. 1044-211201201810 dňa 13.04.2018. Ciel‘om územného plánu zóny je vypracovat
územno-plánovaciu dokumentáciu na reguláciu zástavby vymedzeného nezastavaného
územia a získat‘ optimálne urbanistické riešenie pre dobudovanie plóch pre rekreačnú,
občiansku a športovú vybavenost podIa požiadaviek stanovených v záváznej časti
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš pre táto lokalitu. Riešené územie leží v západnej
časti celkového územia dnešného spracovaným a schváleným územným plánom mesta
Liptovský Mikuláš - lokalita č. 17 v zneni zmien a doplnkov č. 3. Rozprestiera sa po l‘avej
strane v smere Liptovský Trnovec medzi štátnou cestou 11/584 a severným brehom vodnej
nádrže Liptovská Mara. V smere východnom cca 900 m je situovaný jestvujúci AQUAPARK
TATRALANDIA. Funkčné plochy v riešenom území sa delia na:
A - Zmiešané ůzemie s občianskej športovej a rekreačnej vybavenosti.
B, C - Vyhradené územie chatovej zástavby
D - Vyhradené územie podzemných komunikácií a sieti technickej infraštruktúry
TI - Vyhradené územie technickej intraštruktúry, ZO - ochranná zeleň
Po preverení dokumentácie na internetovej stránke a dostupných mapových podkladov Vám
oznamujeme, že v záujmovom území návrhu ‚.Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka“ v kú.
Ráztoky neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie. šp.
Zároveň Vás upozorňujeme, že na časti zóny Trnovecká zátoka v kú. Ráztoky je
vybudované detailné odvodnenie pol‘nohospodárskych pozemkov drenážnym systémom
nám neznámeho vlastníka. V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 7 500 s orientačnýrn
vyznačením drenáže a zóny Trnovecká zátoka. Platnost tohto vyjadrenia je 2 roky od
dátumu vyhotovenia.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka - výkres č.2
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36.1 OBEC PAVČINA LEHOTA
so sidlom OBECNÝ ÚRAD PAVČINA LEHOTA Č. 71, Psč 03101

č.24012019 vybavuje Ing. Kupčo dňa 07. 10. 2019

Vec: Oznámenie o zverejnení a novom prerokovaní návrhu Uzemný plán zóny Trnovecká
zátoka“ - odpoved‘.

‚

Oznamujeme Vám, že oznámenie o zverejneni a novom prerokovaní návrhu „Uzemný plán
zóny Trnovecká zátoka“, ktorá nám bola doporučená dňa 19. 09. 2019, bola vyvesená na
úradnej tabuli obce v termíne od 20. 09. 2019 do 07. 10. 2019. V uvedenom čase neboli k
navrhovanému územnému plánu zóny vznesené žiadne pripomienky.

berle sa na vedomle

36.2 OBEC LIPTOVSKÝ TRNOVEC
Obecný úrad v Liptovskom Trnovci
Liptovský Trnovec 160
031 01 Liptovský Mikuláš 01

_____________ _____

Číslo 2019/ 1791/00222 Ing. Filippová zo dňa 2.10.2019
Priponiienka k Uzerrinému plánu zóny Trnovecká zátoka‘

Na základe oznámenia o zverejnení a novom prerokovaní návrhu Územný plán zóny
Trnovecká zátoka“ a žiadosti o zaslanie stanoviska a na základe pripomienok občanov obce
Vám predkladáme nasledovnú pripomienku: Ziadame vybudovanie odbočovacieho pruhu
vI‘avo v smere Liptovský Mikuláš - Liptovský Trnovec v minimálnej šĺrke 3 m. Uvedená
pripomienka vychádza zo stanoviska občanov obce, ktorĺ ako prioritu uvádzajú požiaciavku
priechodnosti a plynulosti cestnej premávky na predmetnej ceste.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka s tým, že napojenie zóny
na cestu č. 11/584 bude riešené riadnou stykovou križovatkou a samostatným projek
tom, nakoľko zasahuje aj mimo riešené územie zónou

(kapitola 6.2, str.46)

42. TATRY MOUNTAIN RESORTS

________________ ______ ___ _________

Číslo 1/2019/SAU Ing. Peter Huraj dňa 21.10.2019

VEC: Zverejnenie o novom prerokovaní návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka“
-stanovisko
Na základe zverejneného návrhu „Uzemný plán zóny Trnovecká zátoka‘ predkladáme
nasledovné stanovisko: ako vlastník pril‘ahlých pozemkov - lokalita Rybníčky a technickej
infraštruktúry (vedenie vysokého napátia, strednotlakový plynovod...), na ktorú je uvažované
napojenie riešenej zóny upozorňujeme, že využívanie danej infraštruktúry je potrebné
prejednať a schváliť so spoločnosťou Tatry mountain resorts, as. V prípade záujmu
prejednania využívania infraštruktúry je potrebné vyššie uvedené konzultovať s Ing. lgorom
Mrázom - riaditel‘ vodných a zábavných parkov (0915/834 603). Ku dňu 30.10.2019
spoločnosť TMR a.s. ako vlastník VN kábla súhlasi s napojením v zmysle UPN Z Trnovecká
zátoka, konkrétne podmienky budú dojednané pred realizáciou.

berle sa na vedomie, riešené územie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ bude
napojené na TS so vlas tníctve spol. Stredoslovenská distribučná, a. s. na základe ich
stanoviska
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fl
43. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši

Okresný dopravný inšpektorát,
Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš

číslo ORPZ-LM-ODI-40-149/2019 kpt. Mgr. Radoslav Culák dňa 07. 10. 2019

Vec Dopravné pripojenie zóny ‚.Trnovecká zátoka „ - vyjadrenie

Na základe Vašej žiadosti Vám v zmysle 52 ods.1. písm. j) a 53) zákona č. 171/1993 Z. z.
o Folicajnom zbore v znení neskorších predpisov zasielame nasledovné vyjadrenie
Okrasného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom
Mikuláši. Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditel‘stva PZ v Liptovskom Mikuláši na
základe predloženej projektovej dokumentácie a po vyhodnotení možného vplyvu na
bezpečnost‘ a plynulost‘ cestnej prernávky súhlasi s úpravou existujúceho vjazdu na cestu
Č. 11/584 v k. ú. Ráztoky, okr. Liptovský Mikuláš z nehnutel‘nosti na parcele č. KNC 368/54
kú. Ráztoky, okr. Liptovský Mikuláš podIa predloženej štúdie dopravného napojenia za
dodržania nasledovných podmienok:
Je potrebné v plnej miere rešpektovat stanovisko SC ZSK (detašované pracovisko Liptovský
Mikuláš, vztahujúce sa k ceste Č. 11/584.
Do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie požadujeme spracovat‘ projekt organizácie
dopravy, (vypracovaný odborne spósobilou osobou v zmysle platných noriem a technických
predpisov) dotknutého územia dočasným dopravným značením počas realizácie stavebných
prác a projekt organizácie dopravy trvalým dopravným značením, ktoré budú predložené na
posúdenie. Taktiež je nutné predložit na posúdenie projekty napojenia na navrhovaných
komunikácii, vypracované autorizovaným projektantom (odborne spčsobilou osobou) v
zmysle platných noriem a technických predpisov, v ktorých bude zohľadnená aj intenzita
a výhl‘adová intenzita cestnej dopravy a ceste Č. 11/584 (riešenie zriad‘ovacích a odbo
čovacích pruhov).
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpeČnosť a plynulost‘ cestnej premávky alebo verejný
zá uj em.

akceptované v návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka s tým, že napojenie zóny
na cestu č. II /584 bude riešené riadnou stykovou križovatkou a samostatným projek
tom pre územné konanie, nakoľko zasahuje aj mimo riešené územie zónou

(kapitola 6.2, str.46)

Dotknuté orgány, právnické a fyzické osoby, uvedené v rozdel‘o vniku oznámenia
o novom prerokovani pod číslom 2,5,9,10,12,14,15,17,24-28,30-33,35,36 (okrem obce
Pavčina Lehota a Liptovský Trnovec), 37-41 nezaslali k predkladanému návrhu stano
visko.

Podl‘a 22 ods. S stavebného zákona č. 50/1976 Zb. V znení neskoršich predpisov sú
obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány povinné oznámit‘ svoje stanoviská k
návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa, ked‘ o ňom boli
upovedomené. Ak sa dožia daný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokíadá Sa, že
nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Spracovalí: obstará vateľ mesto Liptovský Mikuláš, íng.arch. Tatiana Bachtíkové, odborne spósobilá
osoba na obstará van/e územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podle

2a zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v spolupráci so spracovateľom Územného
plánu zóny Trnovecká zátoka, lng.arch .Petrom Čerňanským, Zlí/na a spol.

‘,
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1. Dokumentácia územného plánu zóny textová časť

1.1. Základné údaje

Obstarávatel‘: Metský úrad Liptovský Mikuláš
Stúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Primátor mesta Liptovský Mikuláš

Osoba spósobilá na obstarávanie
UPP a UPD podra *2a zákona
č.5011976 Zb v platnom znení: Ing. Arch. Tatiana Bachtiková

preukaz odbornej spösobilosti
vydaný MDVaRR SR Bratislava

Hlavný riešitel‘: Ing. Arch. Peter Čerňanský

Vypracovali: Ina. Arch. Peter Čnrňanský

Ing. Arch. Karol Loj — autorizovaný architekt
Ing. Slauka Dušan
Ing. Vavro Juraj
Ing. Peter Maretta

Dátum spracovania: január 2020
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1.2. Riešenie územného plánu

Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš, bol schválený uznesením mestského
zastupitelstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závázná časť bola
vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN dňa
16.12.2010s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znenĺ zmien a doplnkov Č. 1 -5.

Obstaraním územného plánu zóny Trnovecká zátoka získa záväzný
územnoplánovací dokument, ktorý bude podrobnejšie stanovovať zásady a regulatívy
priestorového usporiadanie a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného
dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a tvorby
životného prostredia.

1.3. Doplňujúce údaje

Do etapy prieskumov a rozborov územného plánu zóny boli premietnuté tieto známe
koncepcie a stratégie:

- UPN VUC ŽK
- UFN-O Liptovský Mikuláš v zmysle Zmien a doplnkov
- Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Liptovský Mikuláš
- podklady ochrany prírody o chránených územiach.

ZÁMERY NA ROZVOJ ÚZEMIA:
rozvoj občianskej vybavenosti
rozvoj športovo rekreačnej funkcie
rozvoj infraštruktúry (doprava, zásobovanie ůzemia energiami)
ochrana prírodných a kultúrnych hodnót

Zadanie bob vypracované na základe Prieskumov a rozborov v roku 2016.
Zadanie bob schválené Uznesenĺm Č. 28/2017 zo dňa 13.4. 2017.
Varianty nie sú predmetom riešenia ÚPN Z Trnovecká zátoka.

1.4. Dokladová čast‘

Sa po skončenĺ prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvanĺ.

2. Základné údaje územného plánu zóny

2.1. Hlavně ciele a úlohy ktoré územný plán rieši

Hlavným ciel‘om územného plánu zóny je vypracovať úzernno-piánovaciu
dokumentáciu na reguláciu zástavby vymedzeného nezastavaného územia a ziskaťoptimálne
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urbanistické riešenie pre dobudovanie plóch pre šport a rekreáciu podľa požiadaviek
stanovených v záváznej časti územného plánu mesta Liptovský Mikuláš pre túto lokalitu.

Zadanie bob vypracované na základe Prieskumov a rozborov v júli 2016. Dóvod na
obstaranie územného plánu zóny Trnovecká zátoka, je potreba získania záväzného
územnoplánovacieho dokumentu, ktorý bude podrobnejšie stanovovať zásady a regulatĺvy
priestorového usporiadania a funkčného využivania pozemkov, stavieb a verejného
dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany prirody a
tvorby životného prostredia.

Premietnutím jednotlivých vecných a organizačných zložiek návrhu novej urbanistickej
štruktúry do záväzne platných regulovaných prvkov plošného, priestorového a funkčného
využívania územia sa ziska komplexný nástroj na riadenie, vecnú a časovú reguláciu
a koordináciu činností, z ktorej každá jednotlivo sa stane súčastou realizácie nového
schváleného urbanistického konceptu.

Navrhované riešenie prezentuje:
1. Rozšírenie dopravnej a technickej infraštruktúry na základe požiadaviek na

občiansku a športovú vybavenost a zohľadnenie morfológie terénu.
2. Nová výstavba na území poľnohospodársky využívaných plóch, a jej vhodné

začlenenie do okolia.
3. Riešenie parkovania
4. Zohl‘adnenie ochranných pásiem.
5. Potenciálne ohrozenie pamiatkových hodnöt
6. Zohľadnenie požiadaviek na ochranu prírody a rešpektovanie lokálneho

biokoridoru.

2.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny, ktorý
obsahuje riešené územie, ak existuje

Na riešené územie dosial‘ nebol spracovávaný územný plán zóny.

2.3. Udaje o súlade riešenia so zadaním

Riešenie územného plánu je založené na podrobnom rozpracovaní požiadaviek,
zadefinovaných v zadaní, ktoré bob schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta
Liptovský Mikuláš č. 28/2017 zo dňa 13.4. 2017.

Použité podklady:
- Územný plán mesta Liptovský Mikuláš schválený 16.12.2010 vznení zmien

a doplnkov č.1-5
- Územný plán Zóny — Trnovecká zátoka — Prieskumy a rozbory r. 2016
- Územný plán Zóny — Trnovecká zátoka — Zadanie r. 2016

Návrh ÚPN-Z Trnovecká zátoka napÍňa potrebu ziskania podrobnejšej
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle Čl. 4.2. VZN Č. 7/2010 „VYMEDZENIE ČASTI
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, PRE KTORĚ JE POTREBNÉ OBSTARAt A SCHVÁLIt
CJZEMNÝ PLÁN ZÓNY je pre danú lokalitu pre potreby podrobnejšieho usmernenia
územného rozvoja potrebné obstarat územný plán zóny.
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3. Riešenie územného plánu

3.1. Vymedzenie riešeného územia

Rozloha riešeného územia je 8,138 ha. Nachádza sa v nadmorskej výške v rozmedzi
572 až 578 m.n.m. Riešené územie je prístupné z cesty II. triedy Č. 584.

Ohraničené je:
- Z východnej strany parcelami č. 368/1, 368/7
- Zjužnej strany parcelami č370/2,4/9, 4/2
- Zo západnej strany parcelami č. 371/22, 371/113,14, 371/6, 371/19, 371/20
- Zo severnej strany parcelami č. 371/10 a štátnou cestou 11/584 p. Č. 368/3

Aktualizované parcelné čĺsla všetkých regulovaných pozemkov (geometrické plány
počas spracovania návrhu riešenia) sú uvedené vo výkresovej časti a prílohe č. 1 Schéma
závázných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

3.2. Opis riešeného územia

3.2.1. Základná charakteristika

Riešené územie leží v západnej časti celkového územia riešeného spracovaným
a schváleným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš — lokalita č. 17 v znení zmien a
doplnkov č. 3.

Rozprestiera sa po ľavej strane v smere Liptovský Trnovec medzi štátnou cestou
11/584 a severným brehom vodnej nádrže Liptovská Mara. V smere východnom cca 900m je
situovaný jestvujúci AQAPARK TATRALANDIA.

Reliéf je mierne stúpajúci s nadmorskou výškou 572—578 m.n.m. Vjužnej časti sa
prudko zvažuje k vodnej hladine Liptovská Mara s vysokým stupňom abrázie (lokalita „F
stupeň I.)

Predstavuje polohovo atraktívne územie rozvoja zariadenĺ prímestskej rekreácie
a šponu.

3.2.2. Funkčno — priestorová štruktúra

Na niešenom území sa v súčasnosti nenachádzajú plochy jestvujúceho funkčného
využitia.

3.2.3. Dopravná obsluha územia

- Územie je obslúžené štátnou cestou 11/584 a jestvujúcimi polnými cestami
parcela č. 392/1, 371/10,

3.2.4. Verejné technické vybavenie

- Zásobovanie vodou
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Na území ani v blízkom okolí sa nenachádzajú verejné vodovodné potrubia. Na území
je vypracovaný prieskum možného odberu vody z vlastných vrtov.

- Kanalizácia
Na území ani v blízkom okolí sa nenachádzajú trasy verejnej kanalizácie.
- Zásobovanie elektrickou energiou
Riešené územie sa nachádza v blízkosti VN káblovej linky č. 211 (severný okraj)

a vzdušnej VN 22kV linky (západný okraj).
- Telekomunikácie
Riešené územie sa nachádza v blízkosti miestnej telekomunikačnej siete (severný

okraj)
- Zásobovanie plynom
Riešené územie Sa nachádza v blízkosti STL - plynovodu (severný okraj).

3.2.5. Environmentálna charakteristika

Z geomorfologického hľadiska je riešené územie súčasťou Liptovskej kotliny,
presnejšie jej časťou Liptovské Nivy.

PodIa regionálneho geologického členenia Západných Karpát a severných výbežkov
Panónskej panvy je Liptovská kotlina súčasťou oblasti vnútrokarpatského paleogénu.
Predkvartérne geologické prostredie v tejto sedimentárnej štruktúre je tvorené flyšovým
(zubereckým) súvrstvím.

Popísané flyšové horniny súvrství paleogénneho veku sú prekryté kvartérnymi
materiálmi viacerých genetických typov. Kvartérne sedimenty sa vyznačujú róznym litologicko
— petrografickým zložením. Najčastejšie sú fluviálne, deluviálne a proluviálne sedimenty. lch
hrúbka je premenlivá.

V území neboli zaznamenané geodynamické javy s možným dopadom na budúce
využitie lokality (okrem abrézie neďalekého brehu vodnej nádrže Liptovská Mara v úrovni
zátopovej čiary a s ňou súvisiacou možnosťou vzniku lokálnych svahových deformácií malých
rozmerov)

Hydrogeologické pomery regiónu sú určené geologickou stavbou tohto územia a jeho
širšieho okolia ako jedným zo základných faktorov. Podložné flyšové paleogénne sedimenty
sa chovajú ako nepriepustné pre vodu — ilovce, alebo sa vyznačujú puklinovou a čiastočne
pórovou priepustnosťou — pieskovce (sporadicky akumulujú isté množstvá podzemných vöd).
Všeobecne sú však paleogénne sedimenty na podzemné vody velmi chudobné. Významným
kolektorom podzemných vád sú kvartérne sedimenty, predovšetkým fluviálne a proluviálne
sedimenty. Výstavbou VD Liptovská Mara je pövodný režim podzemných vöd značne
zmenený. Smer prúdenia podzemnej vody sleduje sklon nepriepustného flyšového podložia.
Doplňovanie podzemných vád prebieha hlavne v období topenia snehu a blízkymi pritokmi
z vyššie položených akumulácií kvartérnych materiálov. Podzemné vody z prítomných
kvartérnych sedimentov sú kalcium (magnézium) — bikarbonátového typu s mineralizáciou
v priemere 550 mg/l.

V mape klimatických oblastí Atlasu SR je popisovaná lokalita súčasťou mierne teplej
oblasti, v okrsku misme teplom, vlhkom, s chladnou alebo studenou zimou. Vyznačuje sa
typicky kotlinovou klímou, s velkou inverziou teplót, mierne suchou až vlhkou, s teplotou
vjanuári -4,5 až -6°C, teplotou vjúli 14,5 až 16°C, s ročnými zrážkami 610—900 mm.

Lesné plochy sú zachované na južnom okraji územia v priamom dotyku s vodnou
nádržou Liptovská Mara.
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3.3. Väzby vyplývajúce z riešenia širších vzt‘ahov a záväzných častí
územného plánu mesta Litovský Mikuláš

3.3.1. Požiaclavky vyplývajúce z územného plánu mesta na riešené územie
vrátane záväznej časti

čl.2
2.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHQ USPORIADANIA A
FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA v zmysle Všeobecného záväzného
nariadenia Liptovský Mikuláš č.7Í2OIONZN zo dňa 16.12.2010v platnom znení.

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.7/2010/VZN zo

dňa 16.12.2010v platnom zneni.

či. 3
3.1 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO

VYL!LJČUJÚCICH PODMIENOK NA VYiJŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÓCH A
INTENZITU ICH VYUŽITIA

Funkčně využitie územia je regulované s podrobnosťou na urbanistický blok s
určením prevládajúceho, pripustného a neprípustného funkčného využitia.
Frevládajúce funkčné využitie vyjadruje z hľadiska navrhovaného riešenia optimálne
využitie územia.
Prípustné funkčné využitie zahňa funkcie, ktoré möžu byť alternatívou k prevládajúcemu
funkčnému využitiu, keďže nie je predpoklad ich negatívneho vplyvu na prostredie.
Nepripustné funkčné využitie zahřňa funkcie, ktoré by mohli nevhodne pósobiť na
prostredie a pretoje ich umiestnenie v danom území Zakázané.

charakteristika funkčného využitia územia podIa jednotlivých typov
Zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu
Vyhradené územie zariadeni nadradených systémov TI
Vyhradené územie pozemných komunikácii

Funkčné využitie územia je definované v Zmysle Všeobecného záväzného nariadenia
Liptovský Mikuláš č.712010/VZN zo dňa 16.12.2010v platnom znení.

3.2 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIAOBČIANSKEHOVYBAVENIA
ÚZEMIA

Nie je riešené
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3.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO
A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

Zásady a regulativy verejného dopravného vybavenia ůzemia
V súlade s navrhovanou koncepciou verejného dopravného vybavenia:

- zabezpečit vybudovanie komunikačnej siete v zmysle navrhovaného riešenia
- upresnit tvary križovatiek v podrobnejšej dokumentácii
- podporovat rozvoj cyklistickej dopravy, budovať cyklotrasy i základnú vybavenosť pra
cyklistov
-rešpektovat zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon / v znení
neskorších predpisov
-pra lokalitu č. 17, vymedzenú v Zmenách a doplnkoch č.3 územného plánu mesta Liptovský
Mikuláš (ďalej len ZaD 03), je potrebné spracovať UPN zóny resp. urbanistickú štúdiu. so
stanovením podrobných podmienok výstavby a podrobného riešenia dopravy, vrátane
dopravných napojeni, na základe výhľadovej intenzity dopravy v súlade s platnými SrN.
V rámci UPN zóny resp. urbanistickej štúdie budú navrhnuté taktiež potrebné priestory pre
statickú dopravu. Súčastou riešenia UFN 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 území budovat akc murované s
kábelovým prívodom uloženým v zemi
-jestvujúce stlpové a stožiarové transformačně stanice postupne menit na murované
-nové VN rozvody v riešenom území navrhovať uloženě v zemi
- sekundárne (NN) rozvody a domové pripojky v novej výstavbe navrhovať uložené v zemi
- elektromerové rozvádzače umiestňovat na hraniciach stavebných pozemkov tak, aby boli
prístupné Z verejných priestorov

- rozvod verejného osvetlenia komunikácií riešiť ako káblový, uložený v zemi
- rozvody nĺzkeho napátia nešit ako zemné káblové, dlžka výbežkov Od zdroja maX,350 m
- preložky vedení vykonat v zmysle zákona 251/2012 Z.z. v zneni neskoršich predpisov

Zásobovanie vodou
-zabezpečiť napojenie rozvojových území na vodovodnú siet
-výstavba v lokalite č. 17 vymedzenej vZaD 03, je podmienená odvádzaním splaškových
odpadových vód do eXistujúcej, resp. novej čistiarne odpadových vöd

Odkanalizovanie
- podporovat rozširovanie kanalizačnej siete
- zabezpečiť stavby centrálnych miestnych záchytných melioračných kanálov na záchyt
prívalových povrchových vöd podľa podrobnejšej projektovej dokumentácie

Telekomunikačně a informačné siete
-v rozvojových lokalitách uvažovať so zemným vedením telekomunikačných trás
- v podrobnejšej dokumentácii uvažovať s pniestorom pra položenie zemnej telefónnej siete
(metalická alebo optická siet) ku každému stavebnému objektu

Zásobovanie teplom
- podporovaťvyuživanie obnovitelných zdrojov palív a energie na území mesta
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Vodné tokya plochy
- zabezpečit úpravy vodných tokov za účelom zabezpečenia protipovodňovej ochrany podľa
podrobnejšej projektovej dokumentácie

3.4 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH
HODNÓT, OCHRANY A VYUŽ1VANIA PRíRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY
PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ
STABILITY VRÁTANE PLÓCH ZELENE

Zásady a regulativy zachovania kultúrno historických hodnót
- v podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácii — územnom pláne zóny (ÚPN-Z) je potrebné
stanovit limity a regulativy pre využitie územia, ktoré budú rešpektovat vymedzenie
ochranných pásiem a pamiatkovo chránených územ( podľa osobitných predpisov a budú
zohľadňovať zachovanie hodnót prostredia s pamiatkovými hodnotami pre akúkoľvek
stavebnú alebo inú činnosť zasahujúcu do terénu, musĺ byť oslovený KPÚ Žilina, ktorého
stanovisko bude podkladom pre ohlásenie stavených prác, vydanie územného rozhodnutia a
stavebného povolenia konkrétnych stavieb alebo samostatného rozhodnutia KRU Žilina vo
veci.

3.5 ZÁSADY A REGULATIVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH
ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY ATVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A
UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÓCH ZELENE

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov
-v chránených územiach, ktoré predstavujú chránené oblasti prirodzenej akumulácie vád
(chránené vodohospodárske oblasti) a ochranné pásma Vodárenských zdrojov podľa
zákona č. 64/2004 Z. z. o vodách a chránené územia a ich ochranné pásma podľa zákona
č543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, je potrebné dodržiavat obmedzenú formu
hospodárenia na poľnohospodárskej páde. V týchto územiach je vhodné presadzovať
organické systémy hospodárenia s primeranou kompenzáciou pre obhospodarovateľov
týchto pozemkov

- na zabezpečenie ochrany vód a ich trvalo udržateľného využĺvania sledovat nasledujúce
environmentálne ciele: postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami, zastavenie
alebo postupné ukončenie emisiĺ, vypúšťania 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 neskorších predpisov (vodný zákon)

- zamedziť ohrozeniu povrchových vád v dósledku erózno-akumulačných procesov
- poľnohospodársku pádu zaberat s ohladom na prírodné podmienky riešeného územia,
nenarušovať ucelenost honov a nestažovat obhospodarovanie pol‘nohospodárskej pödy
nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením

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

- v polnohospodárskej krajine vytvárat predpoklady pre zakladanie a rozvoj prvkov USES
v Iíniách vodných tokov a v agrocenózach - dotvorit prvky kostry USES (biocentrá a
biokoridory) formou interakčných prvkov

- uplatňovat koncepčno-regulačné opatrenia pre zachovanie prevažne prirodzeného
charakteru tokov územia a požiadavky nutnej revitalizácie sprievodnej zelene,
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- rozvojové zámery v územiach ležiacich v dotyku s územiami s tretim a vyšším stupňom
ochrany prírody nešit s ohl‘adom na elimináciu ich vplyvu na tieto chránené územia

Koncepcia rozvoja a starostlivosti o plochy zelene
- zachovaťa udržiavat esteticky významné prírodné prvky sídla — parky a parkovo upravené
plochy zelene, prírodné prvky začleňujúce sídlo do krajiny, ako sú línie spnievodných
porastov vodných tokov, uličné stromoradia a stromoradia ovocných drevĺn v krajine
-formou výsadieb izolačnej a ochrannej zelene eliminovat negativne pósobenie rušivých
technických a dopravných prvkov v sídle

3.6 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oblast‘ ochrany kvality ovzdušia
- používať zariadenia využivajúce obnoviteľné zdroje energie (biopalivo, slnečná energia,
geotermálna energia,...) - využívat‘ zariadenia na spal‘ovanie odpadov, používajúce šetrné
technológie a moderně odlučovacie zariadenia na znižovanie emisií

Oblasť ochrany kvality věd
- venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov, zabezpečit rekonštrukciu a
dobudovanie kanalizácií a čistiarenských kapacít

Hluková situácia
-zabezpečiť spracovanie hlukových štúdií a akčných plánov na znižovanie hluku pre
naplnenie požiadaviek platných legislativnych predpisov
-v podrobnejších riešeniach zohl‘adniť pósobenie hluku i emisnej záťaže z dopravy a v
pripade potreby navrhnúť protihlukové opatrenia

- rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciĺ a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Oblasťodpadového hospodárstva
- pokračovat v separovanom zbere využitelných zložiek s ciel‘om znížiť množstvo
komunálneho odpadu

- zabezpečit následné využitie alebo nezávadné zneškodnenie problémových látok
- problémové látky zneškodňovat odbornou organizáciou
- biologicky rozložitelné odpady kompostovať

3.7 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
ÚPN mesta LiptovskýMikuláš v platnom znenĺ ráta s rozšírením navrhovanej hranice plóch
športu a rekreácie. Navrhovaná úprava vyplýva z rozvojových plóch v katastrálnych územiach
Liptovský Mikuláš a Ráztoky, určených pre rozvoj športu a rekreácie. Navrhované rozšírenie
hranice zastavaného územia je vyznačené na náložkách ZaD 03 ku „Komplexnému výkresu
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou
riešenia a verejnoprospešnými stavbami“,

3.8 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV

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

Ochranně pásma cestných stavieb určuje Zákon 135/1961 Z. z. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) 5 11

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

zákon)5 15
(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 elektrizačnei sústavy určuie Zákon č. 251/2012 Z. z. o
energetikea o zmene niektorých zákonov

5 36
Ochranné pásma
1.) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriadujú ochranné pásma.

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy,
ktorý je určený na zabezpečenie spolahlivej 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 ve vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napáti
a) od 1 kV do 35 kV vrátane pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch
7 m, pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 rn, pre
zavesené káblové vedenie 1 m,

b)od 35kV do 110 kV vrátane 15 rn,
c)od 110kV do 220 kV vrátane 20 rn,

(9) Ochranně pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia
a) s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, které sú vedené vo

vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) s napätim do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, které sú vedené ve vodorovnej

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

objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice
na výmenu technologických zariadení.

Limity využitia riešeného územia viažúce sa na ochranu prírodných 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 priestupkoch V znení neskoršĺch predpisov
(vodný zákon)

5 49
Oprávnenia pri správe vodných tokov
(2) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení

móže 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 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch
do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a
návodnej páty hrádze.
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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 prĺrody a krajiny v zneni neskoršĺch predpisov.

či. 4
4.1 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE

DELENIA A SCELOVANIA 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
komunikácií, doplnené samostatne vymedzenými plochami verejnoprospešných stavieb
vymedzujúcich plochy pre špecifické zariadenia na územĺ mesta.

Plochy na vykonanie delenia a scel‘ovania pozemkov
Požiadavky na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov budú špecifikované podľa
konkrétnych potrieb na základe podrobnejšej projektovej dokumentácie a vymedzené
geometrickým plánom, najmä v rozvojových plochách navrhovaných týmlo územným
plánom.

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

- Fre lokalitu č. 17, vymedzenú v Zmenách a doplnkoch č.3 územného plánu mesta Liptovský
Mikuláš, je potrebné spracovať UPN zóny resp. urbanistickú štúdiu, so stanovením
podrobných podmienok výstavby a podrobného riešenia dopravy, vrátane dopravných
napojenĺ, na základe výhl‘adovej intenzity dopravy v súlade s platnými STN. V rámci UPN zóny
resp. urbanistickej štúdie budú navrhnuté taktiež potrebné priestory pre statickú dopravu.
Sůčasťou riešenia UPN zóny resp. urbanistickej štúdie bude návrh napojenia na technickú
infraštruktúru. PodIa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. je pre lokalitu č. 1
Trnovecká zátoka‘ potrebné vypracovať územný plán zóny. V prípade potreby
podrobnejšieho usmernenia územného rozvoja je možné obstarať podrobnejšiu
územnoplánovaciu dokumentáciu (územný plán zóny) i pre mé lokality ako sú navrhnuté v
územnom pláne.

4.3 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH 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 znenĺ jeho neskoršich predpisov pozemky, stavby a práva k nim
vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím
stavebného úradu (ďalej len vyvlastniť“). V rámci spracovania územného plánu zóny (UPN
Z) je možné v jeho riešenom území 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 cyklistickei dopravy
DCi — cyklistické chodnĺky v rozsahu vyhradených území pozemných komunikáciĺ
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Verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry
Zásobovanie vodou

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

Odkanalizovanie
Kl - stavby a zariadenia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a
podrobnejšej projektovej dokumentácie
K2 - vecienia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej
projektovej dokumentácie
Verejnoprospešné stavby verejnej zelene
7Cl — areál cintorína v rozsahu vyhradených území pohrebiska

5. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Zo ŠIRŠÍCH VZtAHOV RIEŠENÉHO
ÚZEMIA ZÓNY K Z HĽADISKA RIEŠENIA DOPRAVY, OBČJANSKEJ
VYBAVENOSTI A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

DOPRAVA
- riešiť dopravno-obslužné vázby územia a napojenie na cestu 11/584 - 7,5 — 9,0
- vo vázbe na navrhnuté funkcie dimenzovat príslušné plochy a zariadenia statickej dopravy.
- parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel riešiť na vlastných pozemkoch.
- navrhnúť základnú kostru peších a cyklistických trás a priestorov a ich vzájomné napojenie -

uvažovať s vybudovanim chodnikov pozdlž novo navrhovaných miestnych komunikácii.
- rešpektovať úzernné rozvojové javy a vázby vyplývajúce z Cizemného plánu veľkého
územného celku Zilinského kraja v znenĺ jeho zmien a doplnkov, ktoré majú dosah na
katastrálne územie mesta Liptovský Mikuláš, lokalita č. 17- Rybníčky

- pri návrhu územného plánu zóny je nutné rešpektovať existujúcu trasu cesty II. triedy a jeho
navrhované šírkové usporiadanie v zmysle STN 736110

- pri návrhu zohl‘adniť:
- Uzemný generel cestovného ruchu
- Cyklostratégia: „Budovanie cyklotrás na území Zilinského samosprávrieho kraja - ÚPN VÚC
Zilinského kraja v zmení jeho zmien a doplnkov

VODNÉ HOSPODÁRSTVO
- zabezpečiť napojenie rozvojových území na vodovodnú sieť - výhľadovo
- v návrhu rozvoja riešiť v nadváznosti na plánovaný rozvoj plčch bývania, občianskej
vybavenosti a športovej vybavenosti spósob zásobovania vodou

KANALIZÁCIA
- zabezpečiť výstavbu novej splaškovej kanalizácie s napojením na lokálnu ČOV
- zabezpečiť rekonštrukcie jestvujúcich a stavby nových centrálnych miestnych záchytných
melioračných kanálov na záchyt prívalových povrchových v6d podIa podrobnejšej projektovej
dokunientácie

- v návrhu rozvoja nešit v nadväznosti na plánovaný rozvoj plóch bývania, občianskej
vybavenosti a športovej vybavenosti spósob odkanalizovania
-odvádzanie a čistenie odpadových vád z rozvojových lokalít musí zohľadňovat požiadavky na
čistenie vád v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Zz. v znení posledných zmien a NV SR
Č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vád v zneni
posledných zmien.
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E LEKTR IF IKÁC IA
v návrhu rozvoja riešiť v nadváznosti na plánovaný rozvoj pléch bývania, občianskej
vybavenosti, rekreačnej a športovej vybavenosti spósob zásobovania elektrickou energiou, s
využitím všetkých energetických zariadení, ktoré sú technicky a kapacitne dostatočne
dimenzované pre dodávku elektrickej energie; - rešpektovať ochranné pásma elektrizačnej
sústavy

PLYNOFIKÁCIA
- v návrhu riešiť možnosť napojenia areálu na jestvujúci STL plynovod

TELEKOMUNIKAČNĚ VEDENIA
- v návrhu rozvoja riešiť v nadväznosti na plánovaný rozvoj pl6ch občianskej vybavenosti,
rekreačnej a športovej vybavenosti telekomunikačné vedenie.

- rešpektovať káble diaľkovej siete v riešenom území.
- zhodnotiť kapacity miestnej telefónnej siete a možnosti jej rozširenia;
- trasy nových a rekonštruovaných rozvodov MTS i nadradené rozvody riešiť systérnom
podzemných vedeni v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

6. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Zo ZÁKLADNÝCH DEMOGRAFICKÝCH,
SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH ÚDAJOV A PROGNÓZ

Nerieši sa.

7. POŽIAOAVKY NATVORBiJ URBANISTICKEJ KOMPOZíCIE

- rešpektovať regulativy priestorového usporiadania, regulativy funkčného využitia územia a
zásady využitia územia v zmysle územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v zneni zmien a
doplnkov - navrhnút napojenie záujmových území na miestne komunikácie a vyšpecifikovať
požiadavky statickej dopravy

- nešit napojenie územia na okolitú infraštruktúru
- vhodným spósobom navrhnúť plochy pre zeleň, detské ihniská, oddychové zóny a uličný
mobiliár

8. POŽIADAVKY NA OBNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIE

Nenieši sa.

9. POŽADOVANÉ REGULAČNĚ PRVKY PLOŠNÉHO A PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIAA MIERY VYUŽÍVANIA 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, najmá
vymedzenie hranice na umiestnenie stavby. uličnej a stavebnej čiary, stanovenie hlbky, šírky
a výšky zastavania (podlažnosti) vo vzťahu k úrovni terénu a napojenia stavby na možnosti
prístupu z miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie, k hranici susediacich pozemkov,
k umiestneniu verejného technického vybavenia územia, k eXistujúcirn stavbám a plochám
zelene,
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a) intenzitu zastavania, prípustnosť a neprípustnost zastavania podia druhu stavieb a ich
účelového využitia, najmä rozsah a mieru stavebného využitia vyjadrené indexom zastavanej
plochy, indexom podlažnosti, indexom stavebného objemu, podielom zelene vrátane
nezastavaných plöch na pozemku a hmitmi podia druhu stavby,

b) prípustnosť architektonického riešenia zástavby, (stavebný sloh, tvaroslovie, sklon
strechy, použitie stavebných výrobkov)

c) opis dopravného a technického riešenia a prĺpustnosť 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
pozemok s určenĺm spósobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu,

d) riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientácie,
riešenie protipožiarnych a protipovodňových opatrení

Záväzná čast územného plánu zóny bude obsahovat presne formulovaný návrh
reguiativov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky
vychádzajúce zo zastavovacĺch podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú
spösob využitia územia a obmedzujú, vylučujú aiebo podmieňujú umiestňovanie stavieb
na pozemku.

10. POŽIADAVKY NA OCHRANU A STAROSTLIVOSt O ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE, NA OCHRANU A TVORBU PRíRODY A KRAJINY V
iJRBANIZOVANOM PROSTREDÍ, POŽIADAVKY NA ZACHOVANE A ROZVOJ
PRÍRODNÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA

1. POŽIADAVKY NA OCHRANU A STAROSTLIVOSt O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- zabezpečit zásobovanie pitnou vodou a odkanahzovanie úzeniia
- zhodnotiť využivanie dažďovej vody na technické účely
- zamedziť znečistovaniu vody, pódy a ovzdušia
- zabezpečit ochranu pödy proti erozĺvnym vplyvom prostredia uplatnením vhodných principov
umiestnenia stavieb a parkovej zelene

- eliminovať nepriaznivé vplyvy hluku na územĺ (doprava)
- riešiť nároky na likvidáciu odpadu (separovaný zber)

2. POŽIADAVKY NA OCHRANU A TVORBU PRĺRODY A KRAJINY V URBANIZOVANOM
PROSTREDÍ
-rešpektovať jednotlivé prvky územnej stability, najmá miestny biokoridor a sprievodnú
zeleň vodnej nádrže

2. POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ROZVOJ PR1RODNÉHO A UMELÉHC PROSTREDIA.
- rešpektovat morfológiu existujúceho terénu a minimaflzovať zásahy do jeho prirodzenej
podoby
(návrh pristupovej komunikácie)

- rešpektovať pósobenie hluku z dopravy - štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie na
zástavbu, hlukové pomery v obytnom a rekreačnom prostredí majú byť v súlade s vyhláškou
MZ SR Č. 549)2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosťi o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí v znení vyhlášky MZ SR Č. 23712009 Z.z.
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11. POŽIADAVKYZ HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÓDY
A LESNÉHO PÖDNEHO FONDU, PRÍRODNÝCH ZDROJOV, KULTÚRNYCH
PAMIATOK, PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH PÁSEM,
ÚZEMÍ POSTIHOVANÝCH POVODŇAMI V ZAUJME CIVILNEJ OCHRANY A V
ZAUJME OBRANY ŠTÁTU

1.) POŽIADAVKYZ HLIADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÓDY
-rešpektovaťzákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní pol‘nohospodárskej pédy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,

2.) POŽIADAVKY Z HLADISKA LESNEJ PÓDY
Nie sú riešené.

3.) POŽIADAVKY Z HĽADISKA PRÍRODNÝCH ZDRO,JOV
- zachovať prĺstup 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 vód a véd z povrchového odtoku je potrebné v rámci možností
realizovať opatrenia na zadržanie piidaného odtoku v územĺ tak, aby odtok z daného územia
nebol zvýšený voči stavu pred reaizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita
vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vöd a pod.)
-odvádzanie a čistenie odpadových véd z rozvojových Iokalít musí zohl‘adňovať požiadavky na
čistenie véd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znenĺ posledných zmien a NV SR
Č. 269/2010 Z.z.. v zneni posledných zmien, ktorou sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu véd

4. POŽIADAVKY Z HĽADISKA KULTÚRNYCH PAMIATOK
Nie sú riešené.

5. POŽIADAVKY Z HLADISKA PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH
PÁSEM
- rešpektovať 5 40 ods. 4 pamiatkového zákona a 5127 zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp.
narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác ihnecf ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úrodu Žilina.
- vzhladom k tomu, že sa doteraz nerobil systematický archeologický prieskum zóny lokalita
Č. 17 Rybníčky, je oprávnený predpoklad, že vjeho katastri sa nachádzajú nateraz neznáme
archeologické náleziská. Preto pri akejkoľvek stavebnej činnosti osloviť Krajský pamiatkový
úrad Žilina, ktorého závázné stanovisko, pripadne rozhodnutie bude podkladom pre vydanie
územného a stavebného povolenia.

6. POŽIADAVKY Z HLIADISKA ÚZEMĺ POSTIHOVANÝCH POVODŇAMI V ZÁUJME
CIVILNEJ OCHRANYAV
ZÁULJME OBRANY ŠTÁTU
-v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia rozvojové aktivity byťv súlade
so zákonom Č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

- rešpektovať zákon Č. 42/1 994 o civilnej ochrane obyvateľstva
- rešpektovať vyhlášku Č 532/2002 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

- rešpektovať zákon Č.319/2002 Z. z. o obrane SR
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12. POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY LOŽÍSK NERASTNÝCH
SUROVÍN, TRAS NADRADENÝCH SYSTÉMOV DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA ÚZEMIA

- v riešenom území sa nenachádzajú záujmy chránené podia banského a geologického zákona,
v riešenom území nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vztahovala ochrana ožísk

nerastných surovín, nie sú evidované staré banské diela, nie sú evidované skládky odpadov,
nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast.

- rešpektovat zaregistrované zosuvy — brehová erózia
- rešpektovat 5 30 leteckého zákona

13. ZHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA POZEMKOV A STAVIEB

V návrhu riešenia územia rešpektovat dlhodobo platné limity:
- zosuvné územia nevhodné pre výstavbu
- územná rezerva investičných zámerov (systém odvodnenia územia)
- záujmy ochrany prírodných hodnót a prvkov ekostability územia (miestny biokoridor vodnej
nádrže, ochranné a bezpečnostné pásma liniových stavieb a zariadeni technickej
infraštruktúry
- územné rezervy verejnoprospešných stavieb vypiývajúce z platných územnoplánovacích
dokumentácií

14. POŽIADAVKY NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU
SCHOPNOStOU POHYBU A ORIENTÁCIE

- rešpektovat požiadavky v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.53212002 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

- spracovat zoznam verejnoprospešných stavieb a vymedzit pozemky pre verejnoprospešné
stavby.

16. POŽIADAVKY NA VARIANTY A ALTERNATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA,
KTORÉ SA MAJÚ RIEŠIt

- varianty nie sú predmetom riešenia ÚPN Z — Trnovecká zátoka.

3.4. Vyhodnotenie Iimitov využitia územia

Limitom využitia územia je riešenie súladu požiadaviek urbanistického rozvoja územia
s obmedzeniami reprezentujúcimi mé záujmy, napr. záujmy ochrany prirody, ochrany životného
prostredia a pod. Požiadavky ochrany prmrody a ochrany pozemkov sú vyjadrené v príslušných
častiach dokumentácie s tým, že došlo k uprednostneniu urbanistického rozvoja územia.
Limitom výstavby sú tak skutočné fyzicko-geografické pomery lokality charakterizované
podmienkami pre zakladanie stavieb a vlastný spésob výstavby, kde je potrebné zohl‘adňovat
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inžiniersko-geologické pomery, vlastně geologické podložie, pedologické pomery, klimatické
pomery, hydrologické pomery, nadmorskú výšku a eXpozíciu lokality voči svetovým stranám.

Za dominantné limity vplývajúce na obmedzenie územného rozvoja riešeného územia
možno považovat‘:

3.4.1. Limity dopravné a technické

- dopravné trasy nadradenej dopravnej infraštruktúry
- výhl‘adové koridory inžinierskych sietí pozdlž štátnej cesty 11/584

V návrhu sú v zásade všetky uvedené technické limity rešpektované a urbanistická
koncepcia sa rn prispósobuje.

3.4.2. Limity ochrany pamiatkového fondu

- počítat v lokalite Č. 17 Rybníčky s oprávneným predpokladom nateraz
neznámych archeologických nálezísk. Požiadavka bude realizovaná v budúcom rozvoji
územia.

3.4.3. Limity využitia prirodných zdrojov a potenciálu územia

- prvky ÚSES — regionálne biocentrá a regionálny biokoridor

• v riešení územného plánu zóny sú rešpektované : regionálny biokoridor
a sprievodná zeleň vodnej nádrže, ktorá je zároveň lesným pozemkom v kategórii ochranný
les, preto je potrebné v tomto územĺ dodržiavať hospodárenie v zmysle Programu starostlivosti
o les a v zmysle zákona č. 326 / 2005 o Iesoch

• v riešenom území sa nenachádzajú záujmy chránené podIa banského a
geologického zákona.

• v riešenom území nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana
ložisk nerastných surovín, nie sú evidované staré banské diela, nie sú evidované skládky
od padov.

• v riešenom území je radónové riziko nízke až stredné. Vhodnost a podrnienky
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
doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov a vyhlášky MZ SR Č. 528/2007 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného
ži a ren i a.

Nakoľko južná hranica riešeného územia ( v blízkosti ochranného pásma VS Lipt.
Mara ) sa nachádza na výškovej kóte 571-518 m.n.rn. BpV ‚ konštatujerne, že predmetné
riešené územie UPN -Z Trnovecká zátoka sa nachádza MIMO INUNDACNE UZEMIE vodnej
stavby Liptovská Mara

3.4.4. Ochranné pásma
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Riešené územie je v dosahu týchto ochranných pásiem:
• ochranné pásma v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.
• ochranné pásmo štátnej cesty 11/584
• ochranné pásmo vodnej nádrže Liptovská Mara

poznámka : ochranné pásmo miestneho cintorína bob zrušené Zmenami a doplnkami ÚPN
LM č.5.Výrub stromov v ochrannom pásme vodnej stavby Liptovská Mara nebude možný.
Akúkol‘vek investorskú činnosť a výsadbu porastov V blízkosti vodných tokov a ich ochranného
pásma je potrebné odsúhlasiť s organizáciou : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik Odštepný závod Pieštany.

3.4.5. Stavebné uzávery a Ině rozhodnutia štátnych orgánov a obci

• nie sú

3.4.6. Kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia

• kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia rešpektujú vyššiu
územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá je v návrhu spodrobnená. Podrobné riešenie je v
kapitole 356.

3.4.7. Obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskej půdy a lesnej

půdy

Poľnohospodárska půda
• pódy podIa BPEJ sú v riešenom území zaradené do 6—8 triedy kvality
• rešpektovaťzákon č. 220/2004 z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pödy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.4.8. Obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody a krajiny

V prípade realizácie výstavby dójde k trvalému záberu pre budovy, odstavné plochy
a obslužné komunikácie a tým k zníženiu celkovej plochy prírodných a krajinných prvkov.
Rozšírenie zastavanej plochy má podporu v už schválenej v územnopláriovacej dokumentácii
vyššieho stupňa (ÚPN-O Liptovský Mikuláš).

3.4.9. Qbmedzenia vyplývajúce z ochrany kultúrnych pamiatok

• Podle 40 ods. 4 pamiatkového zákona a 121 zäkona Č. 50/1 976 Zb o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp.
nerušenia archeologických nálezov počas stavby musĺ nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác ihneď ohlásíť nález Krajskému pamiatkovému úrodu Žilina. Nález sa musí
ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo nim poverenou

22



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY — TRNOVECKÁ ZÁTOKA — NÁVRH, január 2020

odborne spósobilou osobou. *Do obhliadky krajský pamiatkovým úradom je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokial‘ i ňom nerozhodne stavebný úrod
po dohade s krajským pamiatkovým úradom, Podía 5 40 pamiatkového zákona archeologický
nález móže vyzdvihnúť a premiestnit z póvodného miesta a z nálezových súvislostí iba
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

• rešpektovať 40 ods. 4 pamiatkového zákona a 127 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v pripade zistenia,
resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná
za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úrodu Žilina.

• rešpektovat 540 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a 5 127 zákona č. 50/1 916 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v pripade zistenia,
resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedriá
za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úrodu Zílina.
• vzhľadom k tornu, že sa doteraz nerobil systematický archeologický prieskum zóny, je
oprávnený predpoklad, že v jeho katastri sa nachádzajú nateraz neznáme archeologické
náleziská. Preto pri akejkol‘vek stavebnej činnosti osloviv Krajský pamiatkový úrad Žilina,
ktorého závázné stanovisko, prípadne rozhodnutie bude podkladom pre vydanie územného a
stavebného povolenia.

3.4.10. Ochrana pred povodňami

• v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia rozvojové aktivity
byť v súlade 50 zákonom Č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

• rešpektovat zákon č. 42/19940 civilnej ochrane obyvatelstva
• rešpektovať vyhlášku č 532/2002 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie

stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadeni civilnej ochrany
• zachovať pristup mechanizácie správcu vodnej nádrže toku k pobrežným

pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
• dažďové vody zo striech a spevnených plóch pri plánovanej výstavbe je potrebné v

maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do
zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov, respektíve kontrolovane
vypúšťaťdo recipientu po odznenĺ prívalovej zrážky

• odvádzanie a čistenie odpadových vöd z rozvojových lokalit musí zohl‘adňovať
požiadavky na čistenie véd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV SR Č. 269/2010
Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd

3.4.11. Zariadenie civilnej obrany

• stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej obrany — ochranné stavby riešiť
a zabezpečovať v zmysle zákona č. 42/1 994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MV SR Č. 532/2006 Zz, o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadavek a technických podmienok zariadeni civiinej ochrany.

• v rámci projektovej dokumentácie pre projektovanú stavbu riešiť a zabezpečíť ukrytie
zamestnancov a osób prevzatých do starostlivosti v ochranných stavbách — úkrytoch padla
analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí v súlade s 5 4 vyhlášky MV SR Č.

23



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY — TRNOVECKÁ ZÁTOKA — NÁVRH, január 2020

532/2006 Z.z. O podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnřckých požiadaviek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

• ukrytie zamestnancov a osób prevzatých do starostlivosti riešiť a zabezpečiť v
jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne.

- 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
vyhlášku 399/2012 iz. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zli. decembra 2012, ktorou
sa mení a dopIňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Č. 444/2007 Z. z.

• riešené územie nie je záujmovým územím Ministerstva obrany SR - rešpektovať
zákon č.31912002 Z. z. o obrane SR

3.4.12. Riešenie záujmov obrany štátu

V riešenom území sa nenachádzajú požiadavky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu.
Na území sa nenachádzajú vyhradené priestory, slúžiace ako výcvikové plochy MO SR.

3.4.13. Riešenie stavieb užívaných 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

3.5. Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného
usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov a
urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie bývania,
občianskej vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej
vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a
organizácie územia

3.5.1. Stavebno— historický vývoj riešeného územia

Póvodná obec Ráztoky bola výstavbou vodnej nádrže Liptovská Mara zatopená. Na
riešenom území z póvodných plách ostali:

- areál cintorĺna (nefunkčného)
- sprievodná zeleň cintorína
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- plochy bývalých polí, lúk a pasienkov v priestore medzi cintorínom a štátnou
cestou 11/584

Návrh riešenia územného plánu zóny rešpektuje areál cintorína s jeho sprievodnou
zeleňou.

3.5.2. Základ filozofie urbanistickej koncepcie rozvoja

Základné princípy filozofického prístupu k návrhu urbanistickej koncepcie rozvoje zóny
- v urbanistickom návrhu vytvorit podmienky pre bezproblémově prřestorovo —

funkčně využitie územ(a s prihliadnuum na jeho možně výhadové úzernné rozširenie smerom
severným a východným

- podpora miestneho biokoridora
- rešpektovanie stabilizujúcich alebo obmedzujúcich princípov.

3.5.3. Popis urbanistickej koncepcie riešenia. Riešenie územia v širších urbanistických
súvislostiach

V súvislosti s návrhom budúceho rozvoja disponibilných plóch v schválenom územnom
pláne mesta sa riešené územie nachádza v lokalite Tatralandia k. ú. Ráztoky, Liptovská
Ondrášová, urbanistické obvody 010—Z Diel, 027— N Ráztoky.

Aquapark Tatralandia sa nachádza v jednej z najbohatších oblasti na žriedla
minerálnych vód na Slovensku na po1 ceste medii Liptovskou Ondrašovou a Liptovským
Trnovcom. Aquapark je najváčší vodný park nielen na Slovensku, ale aj v Cechách a v Polsku
a vďaka zdroju termálnej minerálnej vody je návštevníkom k dispozícii počas celého roka.
Okrem množstva vodných atrakciĺ ponúka návštevníkom možnost športového vyžitia i mimo
bazénov. V areáli je vybudovaná nová polyfunkčná športová hala. V severnej časti areálu je
možnost ubytovat sa v rekreačných chatkách. Areál je napojený na cestu 11/584 a ponúka
rozsiahle parkovacie plochy. Na priľahlých brehoch Liptovskej Mary je situovaných niekoľko
rekreačných chát s malou lodenicou, ktorá umožňuje využitie rozsiahlej vodnej plochy pre
plavbu na malých plachetniciach.

Návrh riešenia poč(ta v súlade s koncepciou podpory 3 hlavných rozvojových pólov
mesta (Ráztoky, centrum, Demánová) s intenzifikáciou využitia plóch tak v kontakte s areálom
aquaparku, ako i na brehoch Liptovskej Mary. Navrhnuté je doplnit v tomto území zariadenia
slúžiace pre cestovný ruch a rozšírit tak paletu poskytovaných služieb a pr!Iákat ďalšich
návštevníkov. Rekreačně zázemie poskytnú navrhovaně rozvojové plochy pozdlž cesty 11/584
vedúcej do Liptovského Trnovca, určené pre rekreáciu. Východná časť územia je určená pre
rozvoj obytného prostredia a nadvězuje na pril‘ahlé územie Liptovskej Ondrašovej. Plochy pre
výstavbu rodinných domovsú navrhnuté ina hranici s územĺm Liptovského Trnovca. Potenciál
pre rozvoj rekreačných zariadení ponúka rozvojové územie na severnom brehu Liptovskej
Mary, navrhnuté na hranici s územím Liptovského Trnovca. Pás ochranného lesa na brehu
vodnej nádrže je ponechaný ako nezastavitelné územie tak z vodohospodárskych ako
i estetických a ekologických dóvodov. S ciefom podporiť atraktivitu prostredia je navrhnuté i
prepojenie lokality s centrom mesta a zvyškom vodnej nádrže vodnou dopravou, ktorá by
vytvorila zaujímavý prístup do územia pre návštevnfkov centra mesta ako i cestujúcich
prichádzajúcich
vlakom či autobusom.
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Hlavnú kostru členenia jednotlivých funkčných zón riešeného územia zóny tvorí
hlavná zberná komunikácia V smere sever—juh od napojenia na jestvujúcu štátnu cestu 11/584
až po areál jestvujúceho cintorína. Na bito komunikáciu je napojený vedl‘ajší komunikačný
skelet obslužných komunikácií, parkoviská a odstavné plochy.

Súbežne s hlavnou obslužnou komunikáciou je riešený hlavný peší chodník organicky
spájajúci jednotlivé funkčné plochy a zariadenia dopravy a technickej infraštruktúry.

3.5.4. Riešenie organizačno — priestorového usporiadania územia

Pre uplatnenie urbanistickej koncepcie rozvoja územia je územie organizačne —

priestorovo usporiadané do sektorov. Sektory sú územne vymedzené ako funkčne
a priestorovo homogénne jednotky. Rozhodujúcimi kritériami pri vymedzení ich tvaru a polohy
bola potreba prenesenia kompozičných zásad z urbanistickej koncepcie celku do menších
územných jednotiek a potreba základného rozloženia funkcií spodrobňujúcich funkčný profil
s prevládajúcou funkciou.

Priestorové vymedzenie sektorov je naviazané na hlavnú kompozičnú os, ktorá
definuje základnú priestorovo — organizačnú a prevádzkovú kostru územia

Vedľajšie kompozičné osi predstavujú trasy obslužných komunikácií.
Jednotlivým sektorom sa priradila aj hlavná funkčná charakteristika, ktorá systémovo

preväzuje návrh riešenia územného plánu zóny s návrhom územného plánu mesta.

• Riešenie funkčného využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb
s určením dominantných funkcii

3.5.5. Riešenie funkčného využitia územia

Riešenie funkčného využitia ůzemia je zamerané najmá na:
-. návrh rozvoja funkčno — prevádzkovej štruktúry územia s prevládajúcou

funkciou rekreačno — športová a to najprv do úrovne funkčnej charakteristiky jednotlivých
sektorov

- súvisiaci návrh dopravnej obsluhy územia
- súvisiaci návrh verejného technického vybavenia

Urbanistická koncepcia celého riešeného územia sa premieta do rozloženia funkčného
využitia v jednotlivých sektoroch nasledovne:

Sektor „A — celková výmera 18 826 m2, rozprestiera sa od štátnej cesty 11/584 smerom
južným až po hranicu sektora „W

• Stavebné objekty
- Obchodno — obslužné centrum — 1 objekt
- Rekreačný penzión — 1 objekt
- Športovo — rekreačné „Senior centrum — 1 objekt

• Zariadenie technickej infraštruktúry
Trafostanica (murovaná)
Podzemná zberná nádrž kaby
Odlučovač ropných látok

• Dopravné plochy
- Časť hlavnej zbernej komunikácie
- Obslužné komunikácie
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- Parkoviská
- Spevnené plochy
- Pešie komunikácie

• Športové plochy
- Detské ihrisko
- Volejbalové ihrisko —3 x
- Tenisové ihrisko —2 x

• Zeleň
- lzolačná zeleň za severnej a východnej strany
- Vnútro bloková zeleň — vysoká + nízka

Sektor B‘ — celková výmera 35 650 rn2, rozprestiera sa od južnej hranice sektora „A‘
po hranicu sprievodnej zelene vodnej nádrže.

• Objekty
- Rekreačné domy — 48 objektov

• Zariadenie technickej nfraštruktúry
- Trafostanica (murovaná)
- Úpravňa vody — vodojem (rnurovaná)

• Dopravné plochy
- Časť hlavnej zbernej komunikácie
- Obslužné kornunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba)
- Pešie komunikácie
- Pešie zjazdné chodníky
- Výhl‘adový prístup ku pláži vodného diela
- Prístupy ku jednotlivým rekr. dornorn (biopanely)

• Zeleň
- Súkromná zeleň rekreačných domov
- Sprievodná nĺzka zeleň popri pešej komunikáci

Sektor „C — celková výmera 12 624 rn2, rozprestiera sa od západnej hranice sektora
‚B‘ srnerom západným pozdlž sprievodného lesného pásu vodnej nádrže.

• Objekty
- Rekreačné domy — 27 objektov

• Dopravné plochy
- Obslužné kornunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba)
- Prístupy ku jednotlivým rekr. dornom (biopanely)

• Zeleň
- Súkromná zeleň rekreačných objektov
- Sprievodná nízka zeleň popri pešej komunikácii

Sektor „D‘ — celková výrnera 14285 m2, rozprestiera sa Od západnej hranice sektora
„B a od južnej hranice sektora „C‘.

27



ÚZEMNÝ PIÁN ZÓNY — TRNOVECKÁ ZÁTOKA NÁVRH ‚ január 2020

• Objekty — doporučená parcelácia pozemkov pre rekreačné domy
• Dopravné plochy

- Obslužná komunikácia (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba)
• Zariadenře technickej infraštruktúry

- Úpravňa vody — vodojem (murovaná)

3.5.6. Požiadavky dominantného, pripustného a nepripustného využitia jednotlivých
pozemkov

Sektor „A — zmiešané plochy ubytovania, služieb, obchodu, športu a rekreácie

Základná charakteristika
- Slúžia na rekreačné ubytovanie a pre vybavenosť zabezpečujúcu denné

a občasné potreby návštevnikov sůvisiace s obchodom, službami a stravovanim
- Zároveň slúžia pre rekreáciu a zotavenie ubytovaných návštevníkov
- Budovy celkovej nadzemnej plochy (CNP) — 0,15% z celkovej plochy

Dominantné funkčné využitie
- Slúžia na ubytovanie rekreačné (penzión) v objekte dvojpodlažnom s využitým

podkrovím
- Na umiestnenie základných obchodno — obslužných zariadeni s možnostou

ubytovania rekreačného v objekte dvojpodlažnom s využitým podkrovím
- Trasy a plochy dopravy, koridory a objekty technickej infraštruktúry

Prípustné dopinkové funkčné využitie
- Plochy ihrísk a detské ihrisko
- Vnútro blokové parkoviská a izolačná zeleň
Neprípustné dopinkové funkčné využitie

- Bývanie v rodinných domoch
- Výroba a služby všetkých druhov
- Sklady, skladovacie plochy a prevádzky
- Administratĺva

Sektory „B‘ a „C —plochy nĺzko podlažnej individuálnej rekreačnej zástavby
Základná charakteristika

- Slúžia na rekreačné ubytovanie na plochách 350 — 800 m2 v dvojpodlažnom
objekte

Dominantné funkčné využitie
- Rekreačné domy celkovej nadzemnej plochy (CNP)—0,15% z celkovej plochy
- Trasy a plochy dopravy, koridory technickej infraštruktťiry
- lndividuálna zeleň jednotlivých pozemkov

Prípustné dopinkové funkčné využitie
- Výstavba jednopodlažného objektu „Altán“
- Plochy pre odstavenie vozidiel výlučne na teréne
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Nepripustné dopinkové funkčné využitie
- Bývanie v rodinných domoch
- Výroba a služby všetkých druhov
- Sklady, skladovacie plochy a prevádzky
- Administrativa

Sektory „AB“, „C‘ a D‘ —plochy pre verejné dopravné vybavenie
Základná charakteristika

- Predstavujú dopravné plochy pre obslužné cestné komunikácie
Dominantné funkčné využitie

- Obslužné cestné komunikácie triedy C3
Pripustné dopinkové funkčné využitie

- Plochy izolačnej zelene
- Plochy verejnej zelene
- Odstavné a parkovacie plochy
- Pešie chodníky a plochy s kumuláciou pešieho pohybu
- Trasy a koridory vedeni technickej infraštruktúry v komunikáciách, alebo

v súbehu s nimi
íbchy navrhovaných funkcií m2

Sektor „A“
Stavebné objekty 2321
Obchodno — obslužné centrum 648
Rekreačný penzión 315
Sportovo — rekreačně „Senior“ centrum 1 358

Spolu 16 826

Sektor „B“
Objekty 3 840
Rekreačné domy — 48 objektov 3 840
Zariadenie technickej infraštruktúry 72

Zariadenie technickej infraštruktúry
Trafostanica

Dopravné plochy
Časť hlavnei zbernei komunikácie, obslužné komunikácie
Parkoviská
Spevnené plochy
Pešie komunikácie

ij,ortové plochy
Detské ihrisko
Voleibalové ihrisko
Tenisové ihrisko

36
36

4 276
1 098
1 728

Zeleň
lzolačná zeleň zo severnej a východnej strany
Vnútro bloková zeleň — vysoká + nízka

390
1 060

I 636
36
400
1 200

10 557
925
9 632
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Zeleň 27 776

Obslužné komunikácie

Súkromná zeleň rekreačných domov
Sprievodná nízka zeleň popri pešej komunikácii
Vyhradená zeleň — vodojem

Spolu

Objekty
Sektor „C“

Rekreačné domy

Dopravné plochy

Sektor „D“

25 546
750
1 480

35 650

2
2
160
160

3 120
3 120

Trafostanca (murovaná) 36
Upravňa vody (murovaná) — vodojem 36
Dopravné plochy 3 962
Časť hlavnej zbernej komunikácie 750
Obslužné komunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba) 2220
Pešie komunikácie 240
Pešie zjazdné chodníky 752

‚ Spolu 14 286

Sektory „A“, „B“, „C“ A „D“ spolu 81 386

Zeleň
Súkromná zeleň rekreačných objektov

Spolu

Zariadenia teclrnickej infraštruktúry
Úpravňa vody (murovaná) — vodojem

Dopravné plochy
Obslužné komunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba)

Zeleň
Vyhradená zeleň — vodojem

Plocha doporučená na členenie

36
36

7 345
7 345

12 624

I 170
1 170

I 850
1 850

11 230

Celkovo sa v riešenorn území predpokladá umiestniV:
01 Obchodno - obslužné centrum 648 rn2, 4 536 m3
02 Rekreačný penzión 315 rn2, 2205 m3
03 Športovo — rekreačně „Senoť‘ centrum 1 358 rn2, 9 506 m3
04 Rekreačně domy — 78 objeklov priemer 80 rn2, 560 m3
Poznámka: Skutočná zastavaná plocha rekreačných domov bude podIa skutočnej

výmery pozemkov.
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3.5.7. Riešenie bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie a športu

Riešenie bývania
Nie je riešené

Riešenie občianskej vybavenosti
Popisané v bode 3.5.6.

Riešenie rekreácie a športu
Voľnočasové rekreačné aktivity a športový pohyb sú riešené:

- Návrhom športových plčch (polyfunkčných, ihrisk) sektor „A
- Vnútro blokovej zelene sektor A‘
- Hlavne využitím vodnej plochy a pláže vodnej nádrže Liptovská Mara
Celkovo sa v riešenom území predpokladá umiestniť polyfunkČné ihriská

o rozlohe 1 636 m2

3.5.8. Riešenie verejného dopravného a technického vybavenia

Analýza súčasného stavu dopravy

Súčasný stav intenzity dopravy je nulový. Na riešenom Územĺ sa nachádzajú dve
polné cesty na parcele č. 392/1 v smere sever—juh od štátnej cesty 11/584 pojestvujúci cintorín
a parcele Č. 371/lOv smere západnom od severo — južnej pol‘nej cesty. Tieto polné cesty tvoria
z časti západnú a severnú hranicu riešeného územia.

Základná dopravno — urbanistická koncepcia

Pre organické prepojenie zóny 5 centrom mesta Liptovský Mikuláš slúži štátna cesta
Č. 11/584.
Vnútrozonálna koncepcia dopravy je riešená návrhom hlavnou zbernou

komunikáciou, obslužnými komunikáciami a zjazdnou pešou komunikáciou, navrhnutých
podIa predpokladanej intenzity dopravy.

Dopravné riešenie

- Širšie dopravné vzťahy
Riešenie širšĺch dopravných vzťahov vychádza Zo zásad návrhu územného plánu

mesta Liptovský Mikuláš, kde sú zohľadnené dopravno — inžinierske informácie O výhľadoch
smerovania dopravy, očakávaných dopravných priťaženiach site z pohľadu perspektivy
urbanizácie navrhnutých Iokalít.

Určujúcim dopravným fenoménom z hl‘adiska širších dopravných vzťahovje:
- Štátna cesta 11/584, navrhovaná ako B2 (11/584) MZ 8,5/50 s hlavnou

cyklotrasou
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Túto základnů dopravnú komunikačnú schému, ktorá sa okrajovo dotýka riešeného
územia doplňujú už spominané dve poľné cesty.

- Automobilová doprava — komunikácie
Všetky komunikácie v riešenom území zóny sú navrhované na obsluhu príslušných

sektorov a pozemkov zóny, majú funkciu obslužných a kategorizované sú ako miestne
obslužné MO vo funkčnej triede C3.

Komunikačné osi vnútrozonálnej obsluhy nadvázujú na urbanistické riešenie a sú
smerované severo —južne a východo — západne.

Hlavná komunikačná os riešeného územia je vedená z navrhovanej križovatky so
štátnej cesty 111584 so zaraďovacím a odbočovacím pruhom š. 2,5 m a dI. 12,5 m v smere
sever—juh až po jestvujúci cintorín v kategórii C3 MO 6/40. Konštrukčne je navrhnutá záberom
a rozšírením jestvujúcej pol‘nej cesty p. č. 392/1 na požadovanú šírku.

Táto hlavná komunikačná os je prepojená východo — západnými trasami obslužných
komunikácii C3 MO 6/40 v zložení asfaltový povrch š. 4,8 m a zámková dlažba š. 1,2 m.
Povrch so zámkovou dlažbou plní funkcju aj pre pešiu trasu.

Jednou z priorit dopravného riešenia je otázka dopravnej obsluhy zariadení
navrhovaných v sektore „A.

- Cyklistické trasy
V kontakte mimo riešeného územia výhl‘adovo uvažovať s predžením cyklotrasy

Liptovský Mikuláš — Liptovská Ondrašová — TATRALANDIA po lokalitu Ráztoky a ďalej do
Liptovského Trnovca.

- Pešie trasy
V riešenom území vedie hlavná pešia trasa pozdÍž obslužnej komunikácie V smere os

štátnej cesty 11/584 po južný okraj územia.
Vedľajšie pešie trasy sú riešené v sektore „A“.

Statická doprava

Potreba parkovacích stojísk je vztiahnutá k urbanistickému sektoru ‚A. ktorý
obsahuje prislušné funkcie v navrhovaných kapacitách.

Statická doprava je posúdená v zmysle STN 736110 kapitola 16.3 tabulky 20

Použité koeficienty
Ka — súčinitel‘ vplyvu stupňa automobilizácie 1:2 1,2
K — súčinitel‘ vplyvu polohy riešeného územia 0,5
Kd — súčiniteľ delty dopravnej práce 35 - 65

(lAD: cestná práca) 1,0
Sumárny koeficient k = k3 x k x kd = 0,6

Parkovacie plochy budú vyznačené ako zóna „P s povolenou rýchlosťou max 30
km/h.

Výpočet parkovac(ch stoiísk pre sektor „A‘
Počet zamestnancov spolu — 36
1 stojisko na 5 zamestnancov
36 : 5 x 0,6 dlhodobých 7 stojísk
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Počet Ióžok spolu — 108
1 stojisko na 2 lóžka
108 : 2 x 0,6 dlhodobých 33 stojísk

Počet stoličiek spolu — 100
Priemerná návštevnosť 60% = 60 návštevnikov
Redukované na 60 4 x 0,6 krátkodobých B stojísk

Výpočet parkovacích stoiísk pre sektory „B a ‚C
Počet Iöžok spolu — 300
1 stojisko na 4 lóžka
300 : 4 x 06 krátkodobých 45 stojísk

Stojiská rekreačných domov umiestnené na vlastnom pozemku.
Disponibilných je 95 stojísk na teréne a 12 stojisk v tech. podlaží „Senior centra.

Uvedený počet disponibilných stojísk na teréne vyjadruje reálne umiestnenie stojisk
na (graficky vyjadrené na výkrese). V následnej dokumentácii pre umiestňovanie stavieb na
jednotlivých pozemkoch musí tento počet v kombinácii so stojiskami v technickom podlažĺ
vykryt celkovú potrebu statickej dopravy, tak aby bota spinená STN 736110. Rozširovanie
počtu stojísk na teréne nesmie byť umožnené na úkor zmenšenia zelene

Vodovod

V blízkosti riešeného územia v súčasnosti nie sú reálne možnosti napojenia na
verejný vodovod. Vo výhíadovom stave podía UPD mesta Liptovský Mikuláš je navrhnutý
verejný vodovod na severovýchodnom okraji riešeného územia. Z vyššie uvedených vstupov
vychádza aj návrh riešenia vodovodu. Ten je navrhnutý pre súčasný stav a následne pre stav
po dobudovaní verejného vodovodu na severovýchodnom okraji riešeného územia.

Pre súčasný stav navrhujeme vybudovať vodovod s napojením na novonavrhovaný
vodný zdroj a zemný vodojem s At stanicou. Pri pozemných stavbách budú vybudované
vodovodné prípojky s vodomernýmí šachtami.

Po vybudovaní plánovaného verejného vodovodu na severovýchodnom okraji
riešeného územia sa vodný zdroj a vodojem s AT stanicou asanujú a vodovod sa prepojí na
plánovaný verejný vodovod v súlade s UPD mesta Liptovský Mikuláš.

POTREBA VODY

OBCHODNÉ CENTRUM
Potraviny 4 pracovníci 4 zani á 60 lIzamd 240 l/d
.Jedáleň - spoloč. miestnosf 12 pracovnikov 12 zam á 450 l/zam.d 5400 I/d
Služby 6 pracovnikov 6 zam á 60 l/zam.d 360 I/d
Ubytovanie 20 Iöžok 20 osĎb á 135 l/os.d 2 700 l/d
REKREAČNÝ PENZIÓN
Ubytovanie 24 lůžok 24 osčb á 135 l/os.d 3 240 l/d
Kuchyňa jedáleň 6 pracovníkov 6 zam á 450 l/zam.d 2 700 l/d
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ŠFORTOVOREKREAČNÉ SENIOR CENTRUM
Ubytovanie 64 lčžok 64 osób á 135 l/os.d 8640 l/d
Kuchyňa reštaurácia 14 pracovnikov 14 zam á 450 l/zam.d 6 300 l/d
REKREAČNÉ DOMY
75 objektov 300 Ióžok 300 osčb á 135 I/os.d 40 5001/d
Priemerná denná potreba spolu: 70 080 I/d

Priemerná denná potreba: Qd = 082 I/s
Maximálna denná potreba Qdrnax = kd Qd = 2,0 0,82 = 1,64 l/s = 140,16
m3/d
Maximálna hodinová potreba: Qnmax = kh Qamax = 1,8 1,64 = 2,95 l/s

POTREBA AKUMULAČNÝCH PRIESTOROV VODOJEMU
V = 60-1 00 (%) Qdrna
V=85-140(m3
Navrhujeme vybudovať zemný vodojem o objeme 2x 50 m3 s tým, že sa najskör vybuduje lx
50 m3 a podIa reálnej potrebyv súlade S postupom výstavby areálu sa dobuduje na 100 m3.

Splašková kanalizácia

V blízkosti riešeného územia v súčasnosti nie sú reálne možnosti napojenia na
verejnú splaškovú kanalizáciu. Vo výhladovom stave podIa URD mesta Liptovský Mikuláš je
navrhnutá gravitačná verejná kanalizácia na severovýchodnom okraji riešeného územia.
Z vyššie uvedených vstupov vychádza aj návrh riešenia splaškovej kanalizácie. Ten je
navrhnutý pre súčasný stav a následne pre stav po dobudovani verejnej kanalizácie na
severovýchodnom okraji riešeného územia.

Pre súčasný stav navrhujeme vybudovať splaškovú tlakovú kanalizáciu s vyústením
do novonavrhovanej vel‘koobjemovej žumpy, ktorá sa bude do COV Liptovský Mikuláš vyvážať
fekálnym vozom. Pri pozemných stavbách budú vybudované lokálne čerpacie stanice
5 drtiacim zariadením, do ktorých bude gravitačný prítok. Pomocou tlakových kanalizačných
prĺpojok bude odpadová voda dopravovaná do hlavných vetiev tlakovej kanalizácie a následne
do žumpy. Po vybudovaní pánovanej gravitačnej splaškovej kanalizácie na severovýchodnom
okraji riešeného územia sa žumpa asanuje a splašková tlaková kanalizácia sa prepoji do
plánovanej verejnej splaškovej kanalizácie v súlade s UPD mesta Liptovský Mikuláš.

Produkcia splaškových odpadových vád

Produkcia splaškových véd je totožná s vyššie uvedenou potrebou vody.

POTREBA AKUMULAČNÝCH PRIESTOROV VEĽKOKAPACITNEJ ŽUMPY

V súlade s potrebou vody a produkciou splaškových odpadových véd objem
vel‘kokapacitnej žumpy navrhujeme 100 m3 s dennou periodicitou vývozu.

Dažd‘ová kanalizácia

Dažďové vody zo striech novonavrhovaných pozemných stavieb budú likvidované
vsakovanim do podiožia Dažcfové vody z ciest budú odvádzané novonavrhovanou dažďovou
kanalizáciu do vodnej nádrže Liptovská Mara. Znečistené vody z parkovísk budú čistené
v novonavrhovaných odlučovačoch ropných látok (ORL). Voda z časti ciest mimo dosahu
novonavrhovanej dažd‘ovej kanalizácie bude likvidovaná cestným vsakovacím drénom.
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Výustný objekt bude železobetónový, jeho okolie bude opevnené.

Upravy tokov

Breh Liptovskej Mary v dotknutom úseku bude vhodným spósobom opevnený, aby sa
umožnil bezpečný prístup a zabránilo abrázií brehu,pri zohladnení ekologických kritérií.

Vonkajšie elektrorozvody a prípojky

VN PRIPOJKA
VN prípojka pre športovo-rekreačný areál bude realizovaná z jestvujúcej TR „ Trnovec

Pristav v súlade so stanoviskom SSE as. Zo dňa 1.3.2018.
Prvé zakončenie bude zaústené do prvej trafostanice areálu TS-25OkVA na druhej

strane cestnej komunikácie. VN kábel bude pokračovať popri plánovanej cestnej komunikácie
k druhej projektovanej trafostanici TS-63OkVA. ‚

Kábelová podzemná trasa je vyznačená vo výkrese č. 6. Dlžka VN pripojky medzi
navrhovaným bodom VN napojenia a medzi miestom napojenia — trafostanicami
(presl‘učkovanie) bude cca 55Dm. Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, križovanie VN
káblu s ostatnými podzemnými inžinierskymi sieťarni sa vykoná v chráničkách FXKVR
toy/200rtim. Popod cestné komunikácie budú VN káble uložené v chráničkách v príslušnej
hlbke uloženia, vo voľnom teréne budú VN káble uložené do pieskověho lóžka. Chránené budú
v celej dlžke betónovými doskami. Súbeh VN káblov s ostatnými podzemnými rozvodmi budú
v príslušnej odstupovej vzdialenosti — ochrannom pásme 1 m z oboch strán.
Ďalšie napojenie navrhovaných trafostanĺc na VN mčže byť v zmysle odporúčania SSD a.s.
z VN linky Od trafostanice “Prístav“ - západne od riešeného územia

TRAFOSTANICE
Novonavrhované kioskové trafostanice o výkone lx TS-250 a lx TS-63DkVA budú

osadené na začiatku a v strede rekreačného súboru, vzhl‘adom na najvýhodnejšie kábelové
NN rozvody, ktoré budú zaokruhované medzi jednotlivými istiacimi a rozpojovacími skriňami
SR
I. Etapy. Kábelové výbežka nepresiahnu 35Dm. Z trafostaníc sú uvažované istené kábelové
vývody. Všetky okruhy NN rozvodov budú zaokruhované. Mimo napojenia rekreačných
objektov sa uvažuje aj o napojenie vonkajšieho osvetlenia a čerpacej stanice s úpravňou vody
z novo navrhovaných energetických zdrojov.

SILNOPRÚDOVÉ PRÍPQJKY
Novovybudované NN rozvody pre napájanie jednotlivých objektov individuálnej

rekreačnej výstavby budú vedené s ohľadom na dlžky jednotlivých kábelových vývodov
káblami AYKY 3x120±70mm2 z NN rozvádzačov novo navrhovaných 2X TS- 63OkVA. Meranie
celkovej spotreby elektrickej energie bude v trafostaniciach. . Napájanie je navrhované do
samostatne zaokruhovaných napájacích okruhov. Káble budú zaústené do jednotlivých
rozpojovacích a istiacich skríň SR, ktoré budú navzájom poprepájané — zaokruhované v každej
vývodovej dvojici káblov.

Zo samostatného rozvádzača VO budú napojené obvody verejného osvetlenia v
zmysle požiadaviek prĺslušných STN.

Rozvody riešiť ako zemné káblové, dlžka výbežkov od zdroja max. 350 m.
Pre financovanie elektroenergetických zariadeni potrebných pre pripojenie bude použitý
mechanizmus, resp. dohoda so SSD, as. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby.
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TOPÓGIA NAPOJENIA SKRINÍ SKRÍŇ NN - SR:
Z novovybudovanej murovanej trafostanice č.1 - TS-25OkVA budú napojené:
- podzemným káblom 1 x AYKY 4 x 90 mm2 Obchodno-obsl. centrum — okruh č.2.1 Sektor „A
- podzemným káblom 1 x AYKY 4,50 mm2 Rekreačný penzión — okruh č.2.2 Sektor „A
- podzemným káblom 1 xAYKY 4,120 mm2 SR „Senior“ Centrum — okruh č.2.3 Sektor „A‘
- podzemnými káblami 3 x AYKY 4 x 25mm2 Verejné osvetlenie —3 x okruh Sektor „A‘

Z novovybuclovanej murovanej trafostanice č.2 — TS — 630 kVA budú napojené:
- zaokruhovaným káblom 2x AYKY 3 X 240 + 120 mm2 rekreačně domy — okruh č.1 .13 1.2
Sektor „C‘
- zaokruhovaným káblom 2 x AYKY 3x240 + 120 mm2 rekreačně domy — okruh č.1 .3, 1.4
Sektor „B‘
- zaokruhovaným káblom 1 X AYKY 3 x 240 + 1 20mm2 rekreačně domy+CS/UV — okruh č. 1.5
Sektor „B‘
- podzemným káblom 1 x AYKY 3 x 240 + 1 20mm2 rekreačně domy — výhl‘ad - okruh č.1 .6
Sektor „D‘

PODKLADY - VONKAJŠIE NN ROZVODY A NN PRÍPOJKY - POPIS:
Novonavrhované kábelové vonkajšie NN rozvody a kábelové prípojky NN pre objekty

75-mich rekreačných chát (rezerva), obchodnoobslužného centra, rekreačného penziónu,
športovo-rekreačného „Senior‘ Centra, čerpacej stanice s ůpravňou vody a vonkajšieho
osvetlenia cez istiace a rozpojovacie skrine SR s priamym alebo polopriamym meraním odberu
elektrickej energii v pilierových elektromerových rozvádzačov ER umiestnených vedfa nich.

Odberatel‘ typu č.1 —rekreačné domy - 48x
Napojený bude každý objekt cez novonavrhovaný pilíerový 1-elektromerový

rozvádzač. ER1.0 (HASMA) s priamym fakturačným meraním odberu elektrickej energie
3X32A osadeného vo volne prístupnom priestore - oplotení objektu. Napojený bude z
prislušnej pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine SR..(HASMA) umiestnenej vedľa neho s
istenim 3x40A. Napojenie objektového rozvádzača RS sa realizuje sa podzemným káblom
CYKY-.J 4x16mm2.

Stupeň elektrizácie „C‘ — s elektrickým vykurovaním.

Odberatel‘ typu č.2 — rekreačně domy — 27x
Napojený bude cez novonavrhovaný pilierový 1 -elektromerový rozvádzač. ER1 .0

(HASMA) s priamym fakturačným meranĺm odberu elektrickej energie 3x25A osadeného vo
volne prístupnom priestore - oplotení objektu. Napojený bude z prislušnej pilierovej istiacej a
rozpojovacej skrine SR..(HASMA) umiestnenej vedľa neho s istenĺm 3 x 40A. Napojenie
objektového rozvádzača apartmánu RS sa realizuje a podzemným káblom CYKY-J 4xlOmm2,

Stupeň elektrizácie „C‘ — s elektrickým vykurovaním.

Odberateľ typu č.3 —rekreačný dom
Napojený bude každý objekt cez novonavrhovaný pilierový 1-elektromerový

rozvádzač. ER1.0 (HASMA) s priamym fakturačným meranim odberu elektrickej energie
3x25A osadeného vo volne prĺstupnom priestore - oploteni objektu. Napojený bude z
príslušnej pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine SR..(HASMA) umiestnenej vedľa neho s
istenirn 3x4OA. Napojenie objektového rozvádzača RS sa realizuje sa podzemným káblom
CYKY-.J 4xlOmm2.

Stupeň eiektrizácie „CL
— s elektrickým vykurovaním,

Odberatel‘ typu č.4 — ČERPACIA STANICA A ÚPRAVŇA VODY - 2x
Napojená bude cez novonavrhovaný pilierový 1 -elektromerový rozvádzač. ER1 .0

(HASMA) s priamym fakturačným meranim odberu elektrickej energie 3x50A osadeného vo
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voľne prístupnom priestore. Napojený bude z pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine SR3...
(HASMA) s istením 3x40A. Napojenie objektu sa realizuje podzemným káblom CYKY-J
4x1 6mm2.

Odberatel‘ typu č.5 — RQZVÁDZAČ RVO - Ix
Napojený bude cez novonavrhovaný pilierový rozvádzač. RVO (HASMA) s priamym

fakturačným meraním odberu elektrickej energie 3x25A osadeného vo volne prístupnom
priestore - oploteni objektu. Napojený bude z pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine
SR (HASMA) s istením 3x40A. Napojenie vonkajších rozvodov vonkajšieho osvetlenia po
rozdelení sústav sa realizuje sa podzemným káblom CYKY-.J Sx6rnm2.Napojenie vonkajšieho
osvetlenia vzhľadom na dlžky rozvodov bude troma samostatnými vývodmi vedenými s
rozvádzača RVO

Odberateľ typu č.6 —Obchodno — obslužné centrum - Ix
Napojený objekt cez novonavrhovaný pilierový 1-elektromerový rozvádzač.

polopriameho merania FR RM (HASMA) s polopriamym fakturačným meranĺm odberu
elektrickej energie 3x125A osadeného vo volne prístupnom priestore - oplotení
objektu. Napojený bude z príslušnej pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine SR..(HASMA)
umiestnenej vedla neho s istenim 3x1 50A. Napojenie objektového rozvádzača RS sa realizuje
sa podzemným káblom AYKY-J 4x90mm2.

Stupeň eiektrizácie »C“ — s elektrickým vykurovaním.

Odberateľ typu č.7 —Rekreačný penzión - Ix
Napojený objekt cez novonavrhovaný pilierový 1 -elektromerový rozvádzač. priameho

merania ER1.O (HASMA) 5 priamym fakturačným meraním odberu elektrickej energie 3x8OA
osadeného vo voľne pristupnom priestore - oploteni objektu.
Napojený bude z prislušnej pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine SR. .(HASMA) umiestnenej
vedla neho s istením 3xlOOA. Napojenie objektového rozvádzača RS sa realizuje sa
podzemným káblom AYKY-J 4x5Omm2.

Stupeň elektrizácie „C‘ — s elektrickým vykurovaním.

Odberatel‘ typu č.8 —Športovo — rekreačné „Senior“ Centrum - Ix
Napojený objekt cez novonavrhovaný pilierový 1-elektromerový rozvádzač.

polopriameho merania FR RM (HASMA) s polopriamym fakturačným meraním odberu
elektrickej energie 3x1 SOA osadeného vo volne prístupnom priestore - oploteni
objektu. Napojený bude z príslušnej pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine SR. .(HASMA)
umiestnenej vedla neho s istenim 3xlSOA. Napojenie objektového rozvádzača RS sa realizuje
sa podzemným káblom AYKY-J 4x1 2Omm2.

Stupeň elektrizácie „C‘ — s elektrickým vykurovaním.

Celková dÍžka vonkajších zaokruhovaných kábelových rozvodov NN z projektovanej
trafostanice č.1 TS-25OkVAcez istiace a rozpojovacie skrine SR bude NN rozvodov cca 25Dm
÷ VO cca 110Dm,

Celková dÍžka vonkajšich zaokruhovaných kábelových rozvodov NN z projektovanej
trafostanice č.2 TS-G3OkVA cez istiace a rozpojovacie skrine SR bude NN rozvodov cca
145Dm.

SLABOPRÚDOVÁ PRÍPOJKA
Navrhnutá je podzemnými káblami TCEPKPFLE 5OxN 0,4 - vedený zv kábelovej ryhe

pod chodníkom v hlbke 300mm v chráničke. Napájacim bodom bude deliaca spojka miestneho
telefónneho kábla z určeného miesta správcom zariadenia. Kábel bude ukončený v zapustenej
skrini MiS 2-600 umiestnenej v mieste uzáveru, na ktorý bude pripojený.
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Prípojka bude vybudovaná pre 100 účastnikov (DA), v zmysle požiadaviek investora.
Z toho budú min. 40 liniek ISDN.

Riešenie podlieha rozhodnutiu správcu telekomunikačnej slete a to pre navrhovaný
počet účastnikov.

Dížka telekomunikačnej pr[pojky bude cca 1800m.
Pre kábelovú pripojku slaboprúdu aj silnoprúdu musia byt‘ dodržané ustanovenia STN

73 6005 — dodržovanie vzdialenostĺ pri súbehu a križovaní podzemných kábiov. Pri realizáciř
výkopových prác je nevyhnutné vytýčenie inžinierskych sletí.

Ako alternatĺva móže byť požiadavka na satelitného poskytovatel‘a služieb pre túto
lokalitu.

SÚVISIACE PROJEKTY:
S projektom súvisí stavebná časť.

VONKAJŠIE QSVETLENIE
Vonkajšie areálové osvetlenie bude zrealizované stožiarovými korytovými svietidlami

rozmiestnených popri cestnej komunikácii na chodníkoch - výbojkovými svietidlami 1x125W,
prípadne svietidlami LED, Rozvod elektrickej energie pre vonkajšie osvetlenie bude
realizovaný z rozvádzača VO - RVO celoplastovým káblom CYKYJ 5x6mm2 uloženým v
káblových ryhách spoločne s vonkajšimi NN rozvodmi.

ROZVODNÉ SlETE:
3/PEN/AC ‚230/400V,5OHz,TN-C — vonkajšie rozvody NN a prípojky NN

OCHRANNÉ OPATRENIA:
Pred zásahom elektrickým prúdom neživých časti je navrhnutá samočinným

odpojením napájania - v zmysle STN 332000-4-41:2001, ochranným uzemnením a ochranným
pospájanim. Samočinné odpojenie zabezpečia poistky, ističe a prúdovéchrániče s
nadprúdovou ochranou a príslušnou vypinacou charakteristikou. Elektrické silnoprúdové
rozvody sú v sústave TN-C a TN-S. Proti zásahu elektrickým prúdom živých častí je navrhnutá
ochrana izoláciou a krytím v zmysle tej istej STN 332000-4-41:2007.

Z hl‘adiska zabezpečenia ochrany samočinným odpojením napájania bude zhotovená
hlavná uzemňovacia svorka každého objektu H.U.S., pripojená na novovytvorený spoločný
obvodový uzemňovač. Hlavné pospájanie objektov sa vykoná vodičom CY 16-25 mm2,
žito/zelenej farby.

Proti skratu a preťaženiu si) obvody chránené poistkami a istřčmi v príslušnom
hlavnom objektovom rozvádzači typu RS, alebo HR.

Proti nebezpečným účinkom atmosférických výbojov(LPS) a prepáti v sieti (SPD)
bude každý objekt chránený bieskozvodovou sústavou, s koordinovanou ochranou vo vnútri
objektu a to v zmysle jednotlivých častí STN EN 62305.

Ochrana proti prepátiu v sieti (SPD) koordinovaná s vonkajšou ochranou pred
bleskom (LPS) bude prepäťovými ochranami typu „B+C“ (T1+T2) v každom objektovom
rozvádzači RS a HR. Ochrany typu ‚D‘ (T3) pri jednotlivých zásuvkách 2O3VAC/16A. Jemné
prepáťové ochrany typu „F‘ (T4) budú súčasťou obvodov štrukturovanej kabeláže, EZS,
telefónnych rozvodov a satelitných rozvodov STV. Ochrana bude navrhnutá v zmysle STN EN
62305-1 ‚-2-3 a -4.

VONKAJŠIE VPLYVY NA EL. ZARIADENIA, KRYTIE ELEKTRICKÝCH PREDMETOV:
Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia stanovené odbornou komisiou v zmysle

332000-5-51:2010 ‚ Protokol o vonkajších vplyvoch na elektrické zriadenie bude súčasťou
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Navrhované krytie elektrických predmetov
odpovedá charakteristike jednotlivých prostredĺ vzmysle STN EN 332000-5-51:2010.
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ENERGETICKÁ BILANCIA:
Energetické nároky na spotrebu elektrickej energie jednotlivých objektov

novonavrhovanej výstavby v zóne „Trnovecká zátoka“ spolu budú nasledovné:
1. Rekreačný dom, odberateľ typu č.1, 48x - lstič ln3x32A:
- Umelé osvetlenie, ver: - 20,0kW x 48= 960kW
- Elektrické vykurovanie z toho: - 12,0kW x 48=576kw
- Súčasnosť s: 0,6
- Spolu Ps: - 12,0kW

2. Rekreačně domy, odberateľ typu č.2 ‚ 27x - istič ln25A:
- Umelé osvetlenie, ver:: - 16,66kW x 27=583,5kw
- Elektrické vykurovanie z toho: - 10,0 kW X 27270kW
- Súčasnosť s: 0,6
- Spolu Psc: -10,0kW

.3.Rekreačý dom, odberatel‘ typu č.3, lBx - lstič ln=3x25A(výhľad):
- Umelé osvetlenie, ver: - 16,66kw x 18= 299kW
- Elektrické vykurovanie z toho: 10,0kW x 18=180kw
- Súčasnosť s: 0,6
- Spolu Ps: - 10,0kW

4. Čerpacia stanica, ůpravňa vody, odberatel‘ typu č.4, 2x - lstič ln=50A:
- Elektroinštaiácia: - 40,0kW
- Súčasnosť s: 0,5
- Spolu Psc: - 20,0kW

5. Vonkajšie osvetlenie, odberatel‘ typu č.5, lX istič n=25A:
- Umelé osvetlenie: - 100kw
- Súčasnosť 5: 1
- Spolu Psc: - 10,05kW

6. Obchodno — obslužné centrum, odberateľ typu č.6, lx - lstič ln=3x125A:
- Umelé osvetlenie, ver: - 25,0kw
- Elektrické vykurovanie z toho: - 40,0kW
- TG kuchyne a VZT - 40,0kW
- Súčasnosť s: 0,6
- Spolu Ps: - 51,0kW

7. Rekreačný penzión, odberatel‘ typu č.7, lX - stič ln=3x80A:
- (Jmelé osvetlenie, ver: - 15,0kw
- Elektrické vykurovanie z toho: - 20,0kw
- TG kuchyne a VZT - 25,0kw
- Súčasnosť s: 0,6
- Spolu Ps: - 36,0kW

8. Športovo-rekreačné „Senior‘ Centrum, odberateľ typu ČB, lx- lstičln3xl5OA:
- Umelé osvetlenie, ver: - 25,0kW
- Elektrické vykurovanie z toho: - 65,0kW
- TG kuchyne a VZT - 55,0kW
- Súčasnosť s: 0,6
- Spolu Ps: -87,0kW

V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť
v zmysle zákona Č. 251/2012 Z.z. par. 45 “Preložka elektroenergetického rozvodného
zariadenia“.
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„Energetická bilancia - zhrnutie“:

01 — Rekreačný dom, odber typu či, 48x: 800,0 kW s=0,33 264,0 kW (EK=480kW)
02— Rekreačný dom, odber typu č.2, 27x: 583,0 kW s=0,33 192,0 kW (EK=35OkW)
03- Rekreačný dom, odber typu č.3, lBx: 299,0kW s=0,39 116,0kW (EK1BOkW)
04— Cerpacia stanica, úpravňa vody, odber č.4, 2x: 40,0 kW s=0,5 20,0 kW
05— Vonkajšie osvetlenie, odberateľ č.5, lx: 10,0 kW s1 10,0kW
06— Obchodno-obslužné centrum, odberateľ č.6, lx: 105,0 kW s=0,6 63,0 kW (EK=4OkW)
07— Rekreačný penzión, odberateľ č.7, lX: 60,0 kW s0,6 36,0 kW (EK=2OkW)
08— Sportovo-rekreačné Senior Centrum, odb.č.8,lx: 145,0 kW s=0,6 87,0 kW (EK=65kW)

Inštalovaný príkon objektov celkom: PL 2.122,0 kW
Z toho inštalovaný prikon eI. vykurovania: Pik (z toho EK 1.131,0 kW)
Celková redukovaná súčasnosť: s0,37
Súčasný výkon objektov celkom: P5: 761,0 kW

Predpokladaná spotreba za rok (25Odni XlOhod.xPcs) doA: 1,87GWhírok

ZATRIEDENIE OBJEKTOV:
Podľa dč‘)ežitosti stupňa dodávky elektrickej energie bude každý rekreačný objekt

zatriedený v 3. stupni - v zmysle STN 341610.
V zmysle vyhl. MPSVaR SR Č.: 508/2009 Z.z. odstavec, sú objekty z hľadiska miery

ohrozenia zaradený do skupiny „B — s vyššou mierou ohrozenia — zhromaždisko menej ako
250 ľudĺ súčasne v jednom objekte

Zásobovanie plynom

- Jestvujúci stav
Na severnej strane štátnej cesty 11/584 vedie trasa STL plynovodu.

- Návrh
Nerieši sa.

Odpadové hospodárstvo

Fn realizovaní výstavby pozemných stavieb a inžinierskych stavieb v riešenom území
vzniknú jednotlivé druhy odpadov. V zmysle vyhlášky č. 284/2001 MŽP-SR, ktorou sa
ustanovuje katalóg odpadov vzniknuté odpady sa dajú zaradiť do skupín:

17— stavebné odpady
20 — komunálne odpady vrátane zložiek zo separovaného zberu

- Nakladanie s odpadmi
Nakladaníe s uvedenými odpadmi musí zohľadňovať ích začlenenie medzi

nebezpečné odpady, alebo ostatně odpady
Všetky stavebné činnosti v území sa musia vykonávať v zmysle zákona č. 223/2001

Z.z o odpadoch a vyhlášky č. 284/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
Vzniknutý odpad sa bude priebežne odvážat na zriadené skládky Zilinského kraja.

Počas realizácie je potrebné zabezpečit opatrenia, aby dočasne skládkovaný
stavebný odpad, najmä z kategórie nebezpečných odpadov, nepósobil ohrozenie podzemných
vöd v území.
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Komunálny odpad bude likvidovaný v zariadeniach na nakladanie s odpadmi.
Odpadové hospodárstvo na riešenom území sa v zmysle platných predpisov zaradí do
programu odpadového hospodárstva.

Na riešenom území sa nenavrhujú žiadne plochy pre umiestnenie zariadeni na
nakladanie s odpadmi.

Ochrana pred hlukom

Časť riešeného územia je zaťažená hlukom zo štátnej cesty 111584.
Elimináciu zaťaženia hlukom návrh heši výsadbou izolačnej zelene pozdlž štátnej cesty 111584.

Koncepcia riešenia protipožiarnej ochrany

Požiarna ochrana pre návrh úzernného piánu Zóny je spracovaná podia
urbanistického návrhu tj. umiestnenia stavieb a ich funkcií, počtu podlaží, úžitkovej plochy,
počtu osób a podobne jednotlivých objektov. Požiarna ochrana je spracovaná iba v teXtovej
časti a slúži ako podklad pre vypracovanie požiarnej dokumentácie pre definitivne spracovanie
v projekte stavby pre stavebné povoleníe jednotlivých stavebných objektov.

Požiarna ochrana je spracovaná podIa vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z podľa STN
920201 a naväzujúcich noriem požiarnej bezpečnosti stavieb.

- Únikové cesty
Z objektov navrhovaných v riešenom území s požiarnou výškou do 2250 m móže

viesť jedna úniková cesta na volné priestranstvo.
- Prístupové komunikácie a nástupné plochy

Ku všetkým navrhovaným objektom vedú pristupové komunikácie pre prazd
požiarnych vozidiel podIa paragrafu 81 a 82 vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z.. Prĺstupové
komunikácie sú tvorené verejnými obslužnými, ktoré vedú až do vzdialenosti 30 m od všetkých
objektov a vchodov do nich, ktorými sa uvažuje protipožiarny zásah, alebo evakuácia osób.

Nástupné plochy prevedené podľa paragrafu 83 vyhlášky MVSR Č. 94/2004 Z.z. sa
nepožadujú pre objekty s výškou „h‘ do 9 m, tj. pre objekty s 1 a 3 nadzemnými podlažiami.
Všetky navrhované objekty majú max. výšku 9 m.

Všetky verejné obslužné komunikácie umožňujúce prĺjazd požiarnych vozidiel majú
šírku min. 3,0 m t.j. šírku volného pruhu bez pozdlžnych, prípadne kolmých, alebo šikmých
parkovacĺch miest. Verejné obslužné komunikácie sú navrhnuté podIa STN 736110 a podIa
paragrafu 82 vyhlášky MVSR Č. 94/2004 Z.z. v celej šírke na tlak minimálne 80 kN najviac
zaťaženou nápravou požiarneho vozidla. U jednopruhových pristupových komunikáciách musĺ
byť projektovým nošením zabezpečený zákaz odstavenia a parkovania vozidiel. Ph
viacprúdových prístupových komunikáciách musí byť tento zákaz zabezpečený aspoň
v jednom jazdnom pruhu. Vjazdy na pnistupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať
šírku 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m. Ako prístupové komunikácie musia byť aj vnútroblokové
pešie trasy.
Väčšina prístupových komunikácii pre príjazd požiarnych vozidiel je prejazdná v obidvoch
smeroch. Neprejazdné (slepé) komunškácie tiše sú hešené.
V mieste umiestnenia nadzemných prípadne podzemných požiarnych hydrantov musí byť
zabezpečené odstavenie požiarnych vozidiel vyznačením zákazu stánia a parkovania tak aby
bol možný prejazd pre záchranné vozidlá a pod. vo vol‘nom jazdnom pruhu o širke min. 3,0 m.

- Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru
V celom riešenom území sa navrhuje nový verejný vodovod dimenzie min. DN —150.

Vodovod sa vo všetkých častiach navrhuje ako zaokruhovaný napojený min. z dvoch miest.
Na verejnom vodovode budú navrhnuté nadzemné, prípadne podzemné hydranty ON

80. Vzájomná vzdialenosť hydrantov na vonkajšom vodovode möže byťmax. 160 m. Najväčšia
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vzdialenosť vonkajšich hydrantov Od objektov je 80 m. Všetky hydranty sa budú nachádzať
mimo požiarne nebezpečný priestor. Najmenšia vzdialenosť hydrantov od objektov
s požiarnym rizikom je však 5 m.

Potreba požiarnej vody podľa tab. 2A — Čl. 41. STN EN 920400 pre navrhované
objekty je 12,0 až 18,0 l/s zásobovanie vodou z hydrantov.

- Požiarno — technické zariadenia
Niektoré objekty budú vybavené požiarno — technickými zariadeniami — elektrickou

požiarnou signalizáciou (EPS) a stabilným hasiacim zariadením.
EPS bude musieť byť vybavené

- Športovo — rekreaČné „Senior‘ centrum (počet ubytovaných 64 Iöžok)

Stabilným hasiacim zariadením bude musieť byť vybavené
- Športovo — rekreačné „Senior‘ centrum (viac podlažný objekt s plochou nad

2 000 m2)
Pre stabilné hasiace zariadenia v objekte bude navrhnutá samostatná strojovňa 5HZ,

ktorá bude prístupná z vonkajšieho priestoru, alebo z chránenej únikovej cesty. Zdroj vody
bude nádrž, alebo nádrže o celkovom objeme cca 400 m3, ktoré můžu byť prevedené ako
železobetónové umiestnené v objekte alebo mimo objektu, alebo můžu byt‘ prevedené ako
ocelové umiestnené priamo v strojovni.

Domácim rozhlasom bude musieť byť vybavené
- Športovo — rekreačné „Senior‘ centrum (počet ubytovaných 64 lóžok)

Všetky požiarno — technické zariadenia budú napojené na náhradný zdroj elektrickej
energie (diesetagregát), pr(padne budů mať zabudovaný náhradný zdroj elektrickej energie.

V južnej časti riešeného územia ktorá je v dostupnej časti vodného diela může ako
zdroj vody slúžiť aj vodná nádrž Liptovská Mara.

3.5.10. Riešenie rekreácie a športu

Športová vybavenosť
Návrh:
• Vybudovanie polyfunkčných športových plůch v rámci areálu športovo — rekreačného

“Senior“ centra

Turistické trasy
‘ značené turistické trasy v riešenom území nie sú

Cyklotrasy
Návrh:
• Liptovský Mikuláš — Liptovský Trnovec za severným okrajom riešeného územia

Záhradkárske osady
• V riešenom území nie sú

3.5.11. Riešenie zelene

Stav: ‚

Verejná zeleň je sprievodná zeleň pozdlž št. cesty č. 11/584
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Návrh:
lzolačná zeleň na východnej a severnej strane riešeného územia
• zeleň areálov obchodno — obslužného centra, rekreačného penziónu

a športovorekreačného ‚Senior centra

• súkromná zeleň rekreačných domov
• zeleň oplotení navrhovaných vodných zdrojov a vodojemov

3.5.12. Riešenie priestorovej kompozicie

Plocha je vymedzená pre umiestnenie individuálnych rekreačných domov, občianskej
a technickej vybavenosti . Súčasťou vymedzeného územia budú obslužné komunikácie a
technická infraštruktúra zabezpečujůce ich obsluhu.

Umiestnenie stavieb bude prihliadať na podmienky, ktoré stanovuje Vyhláška č.
532/2002 Z. z. Pri architektonickom riešení objektov budú uplatnené individuálne výrazové
prostriedky vyplývajúce z požiadaviek jednotlivých nvestorov, avšak zohl‘adňujúce charakter
rekreačriého prostredia.

3.5.13. Riešenie organizácie územia

Dopravná obsluha územia bude zabezpečená prostredníctvom novobudovaných
miestnych komunikácii. Komunikácie budú využívané pre zmiešanú premávku motoristickej,
cyklistickej a pešej dopravy podľa výkresu č. 4, 5 a 6.

3.6. Začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových
rezervácií, pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

na riešenom území nie sú evidované pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

3.7. Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradit‘ medzi stavebné
pozemky

Medzi stavebné pozemky nemožno zaradiť pozemky v ochrannom pásme
inžinierskych sietĺ, dopravy a pozemky vyhradené pre zeleň, vodné zdroje a športové plochy.
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3.8. Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s
určením možného zastavania a únosnosti využívania územia

Označenie Výmera Koeficient Maximálna Koeficient ldex
regulovanej regulovanej zastavanosti výška minimálnej podlažnej
plochy plochy (ha) zástavby ozelenenej plochy plochy

A 1,882 0,15 2N.R 0,20 0,45
B 3,565 0,15 2 NP 0,20 0,45
C 1,262 0,15 2 NR 020 0,45
D 1,428 0,15 2 NP 0,20 0,45

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného
zastavania a únosnosti využivania územia sú uvedené v kapitole 5.3 v záváznej časti ÚPN-Z
a grafickej časti výkresy:

č. 3. výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia,
č. 7. hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na

podklade katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu a
č. 8. vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie

zastavovacích podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na
verejnoprospešné stavby

3.9. Chránené časti krajiny

regionálny biokoridor —sprievodná zeleň miestnej vodnej nádrže Liptovská Mara na
južnom okraji riešeného územia

3.10. Etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania
obnovy, prestavby, výstavby, asanácií, vyhlásenia chránených
častí prírody, ochranných pásem, zmeny využitia územia a
mých cieľov a úloh

Nie je predmetom riešenia UFN-Z

3.11. Pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru
a na vykonanie asanácie

Umiestnenie verejnoprospešných stavieb je na parcelách uvedených v zozname
kapitole 6.8.

Požiadavky na asanáciu nie sú. Požiadavky na stavebnú uzáveru nie sú.
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3.12. Návrh záväznej časti

Návrh záváznej časti obsahuje kapitola 6.

4. Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na
jednotlivých pozemkoch

viď kapitola 6.3. v záväznej časti ÚFN-Z.

5. Doplňujúce údaje

Vzhl‘adom na charakter riešeného územia (volné plochy bez zástavby) nie sú
k dispozícii.

6. Záväzná časťúzemného plánu zóny

Závázná čast územného plánu zóny obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov
na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajůce zo
zastavovacĺch podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spósob využitia územia a
obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku.

6.1. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania
pozemkov a stavieb

Prípustná je v riešenom území rekultivácia zelene, doplnenie zelene, prípadne
dobudovanie peších ťahov, spevnených plóch detských ihrísk, doplnenie mobíliáru a
parkovacích miest.

Funkčná regulácia stanovuje druh funkčného využitia regulačných jednotiek v
čienenĺ: prípustné, prípustné dopinkové a neprípustné.

• za regulativy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a
stavieb považovať navrhované riešenie v UPN-Z, ktoré je dokumentované v teXtovej časti a
výkrese Č. 3 komplexného urbanistického návrhu riešeného územia, M 1:1000

• rešpektovať napojenie záujmových území na miestne komunikácie a požiadavky
statickej dopravy zmysle výkresu č. 4 Návrh dopravy s vyznačením vstupov na pozemok v
riešenom území UPNI Trnovecká zátoka výkres č. 5 zásobovanie vodou, kanalizácia

M 1:1000 a výkres č. 6 návrh zásobovania el. energiou M 1:1000
• rešpektovať návrh napojenia územia na okolitú infraštruktúru
• všetky siete a prípojky viesť zemou
• pri riešenĺ zelene uprednostňovať výsadbu pĎvodných druhov drevĺn
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rešpektovať Vyhlášku 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.

rešpektovať existujúce inžinierske siete a objekty, dodržať ich ochranné pásma a
zabezpečiť k nim bezproblémový prístup za účelom prĺpadných opráv, rekonštrukcií I bežnej
údržby aj s príslušnou mechanizáciou (nákladné automobily, stavebné stroje)

Pre riešené územie platia regulatívy priestorového a funkčného využitia územia
v zmysle definicie urbanistického bloku“ zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a
rekreáciu“ podľa platného územného plánu mesta Litovský MIkuláš. Maximálna výška
zástavby sú 2 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 15%.

6.2. Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického
vybavenia;

• Za zásady a regulatívy rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry považovať
navrhované riešenie v UPN-Z, ktoré je dokumentované v textovej časti a výkresoch:

- Č. 3 výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia M 1:1 000
- Č. 4 výkres verejnej dopravnej vybavenosti M 1:1 000
- Č. 5 výkres zásobovanie vodou, kanalizácia M 1:1 000
- Č. 6 výkres zásobovanie el. energiou M 1:1 000

Doprava

• rešpektovať navrhovaný základný skelet miestnych, účelových a ostatných
komunikácií. Miestne komunikácie navrhovať podIa STN 73 6110— Projektovanie miestnych
komunikácií.

• parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel riešiť na vlastných pozemkoch.
• rešpektovat navrhovanú základnú kostru pešĺch trás a priestorov a ich vzájomné

napojenie - uvažovaf s vybudovan(m chodnikov pozd(ž novonavrhovaných miestnych
komunikáciĺ podIa výkresu Č. 4.

• rešpektovať existujúcu trasu cesty ll./584triedy ajej výhľadové šírkové usporiadanie
v zmysle STN 736110. Napojenie hlavnej prístupovej komunikácie tejto zóny na cestu
Č. 11/ 584 bude riešené riadnou stykovou križovatkou v súlade s platnými STN a územným
plánom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a mimo hraníc riešeného územia ÚPN
Z Trnovecká zátoka bude predmetom samostatného územného konania.

• rešpektovať cyklotrasy

Vodné hospodárstvo

• zabezpeČiť výstavbu navrhovaných vodných zdrojov, vodojemov a úpravní vody

Voda a kanalízácia

• rešpektovať spósob zásobovania vodou a odkanalizovania splaškových vöd územia
v cieľovom období napojenĺm na kanalizáciu Mesta Liptovský Mikuláš v zmysle výkresu č. 5.
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• odvádzanie a čistenie odpadových vód z rozvojových lokalit musí zohľadňovať požiadavky
na čistenie vód v zmysle Zákona o vodách č. 364(2004 Z.z. v znen( posledných zmien a NV
SR Č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vöd v
zneni posledných zmien.

Elektrifikácia

• rešpektovať návrh rozvoja v nadväznosti na plánovaný rozvoj plöch, občianskej vybavenosti
a športovej vybavenosti podIa výkresu č. 6
• rešpektovat spósob zásobovania elektrickou energiou s využitím všetkých energetických
zariadení, ktoré sú technicky a kapacitne dostatoČne dimenzované pre dodávku elektrkkej
energie;
• rešpektovať ochranné pásma elektrizačnej sústavy
• vysoké napätie - prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové.
• trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA.
• nízke napätie — rozvody riešiť ako zemné káblové, dÍžka výbežkov od zdroja max. 350 m.
• nové odberné miesta je možné napojiť len zo zariadenia vo vlastníctve SSE — D a.s.

Plynofikácia

Vo vymedzenom území zóny sa plynárenské zariadenia včítane ich príslušenstva (napr.
zariadenia katódovej ochrany) nenachádzajú.
V riešenom území sa nerealizuje a ani nepripravuje realizácia výstavby plynárenských
zariadení.

Telekomunikačné vedenie
• zabezpečiť v nadváznosti na plánovaný rozvoj plóch, občianskej vybavenosti a športovej
vybavenosti telekomunikačné vedenie podľa výkresu č. 6
• rešpektovať káble dialkovej siete.
• trasy nových rozvodov systémom podzemných vedení v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

6.3. Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch,
urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

• za regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov
s určenĺm zastavovacích podmienok považovať navrhované riešenie v ÚPN-Z, ktoré je
zdokumentované v teXtovej časti a výkresoch:

- Č. 7 hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na
podklade katastrálnej mapy s vyjadrením eXistujúceho stavu a regulovaného stavu, M 1:1000

- Č. B vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie
zastavovacích podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na
verejnoprospešné stavby a Č. 3 výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia
M 1:1 000

6.3.1. Umiestnenie stavby na pozemku
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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 vzťahu k úrovni 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.

• Pre regulovanie umiestnenia stavieb je závázným dokumentom výkres č. 7 hlavný
výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade katastrálnej
mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu, M 1:1 000

• stavebné čiary (stavebná čiara, ustúpená stavebná čiara, uličná čiara) sa vztahujú
na výstavbu so vstupom z prĺslušnej komunikácie

• územie je rozdelené na urbánne sektory A, B, C, D
• osadenie objektov v území je vyhradené uličnou a stavebnou čiarou v zmysle

grafickej časti
• určenie možnej polohy jednotlivých objektov, uličně a stavebné čiary sú vymedzené
vjednotlivých regulačných celkoch vzmysle grafickej časti

• akceptovať výšky objektov podIa kapitoly 6.3.5, úroveň ±0,000 = úroveň podlahy
1. NP

• v územĺ nebudú uplatnené žiadne stavby ako dominanty.
• umiestňovať reklamně stavby je možné len podia VZN č. 3/2017 mesta Liptovský

Mikuláš zo dňa 22.6.2017 a v zmysle platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
• odstupy stavieb musia rešpektovať Vyhlášku č. 532/2002 Z. z ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užĺvané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie

6.3.2. Intenzita zastavania

Intenzitu zastavania. prípustnost a neprípustnost zastavania podIa druhu stavieb a
ich účelového využitia, najmä rozsah a mieru stavebného využitia vyjadreně koeficientom
zastavanosti, indexom podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene
vrátane nezastavaných plóch na pozemku a Iimitmi podIa druhu stavby,

Celková plocha riešeného územia: 8,1386 ha
±0,000 navrhovaných stavieb (úroveň podlahy 1.NP) móže byt‘ maximálne 0,45 m

nad terénom.

Funkčné plochy v riešenom území sa delia na
[Á Zmiešané územie s prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu
č Vyhradené územie rekreačnej zástavby
D I Vyhradené územie pozemných komunikácií a sieti technickej infraštruktúry
TI Vyhradené územie technickej infraštruktúry

k9 Ochranná zeleň
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bnačenie Výniera Koeficient Maximálna Koeficient Koeficient Index
regulovanej regulovanej zastavanosti výška minimálnej stavebného podlažných
plochy plochy 1m2 j stavby ozelenenej objemu plöch

plochy
A 18826 0,15 2N.P. 0,20 12 0,45
B 35 650 0,15 2 N. R 0,20 12 0,45
C 12624 0,15 2N.R 0,20 12 0,45
D 14285 0,15 2N.R 0,20 12 0,45

Koeficient zastavanosti je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou
pozemku. Index podlažných plöch je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou
pozemku. Koeficient stavebného objemu udáva, koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na
1 m2 plochy pozemku.

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určenĺm možného
zastavania a únosnosti využĺvania územia sú uvedené v kapitole 6.3 v záváznej časti UPN-Z
a grafickej časti výkresy:

Č. 3 výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia,
Č. 7 hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na

podklade katastrálnej mapy s vyjadrenim eXistujúceho stavu a regulovaného stavu a
Č. 8 vymedzenie regulovaných priestorov regulaČnými čiarami, určenie zastavovacích

podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na
verejnoprospešné stavby

6.3.3. Prípustnost‘ architektonického riešenia

Pripustnosť architektonického riešenia stavieb najmá z hľadiska zachovania
charakteru eXistujúcej zástavby, napr. stavebný sloh. tvaroslovie, sklon strechy, použitie
niektorých stavebných výrobkov, druh oplotenia, osadenie drobných dopinkových stavieb sú
zhrnuté v kapitole č. 6.3.5.

6.3.4. Opis dopravného a technického riešenia

Opis dopravného a technického riešenia a prĺpustnosťpripojenia 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
pozemok s určením spósobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu.

DOPRAVA
• Jednotlivé navrhované urbanistické celky v riešenom území budú dopravne

obsluhované miestnymi komunikáciami nasledovných funkčných tried a kategórií
• Sektor A : miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 MOU 6/40 bez

chodníkov
• Sektor B : miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 MOU 6/40 bez

chodníkov
• Sektor C : miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 MOU 6/40 bez

chodníkov
• Sektor D : miestne zberné komunikácie funkčnej triedy C3 MOU 6/40 bez chodnikov
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• Sektor B : zjazdné chodníky šírky 4,2 m
• Hiavná prĺstupová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 MOU 6/40 s chodníkmi
•Odstavovanie vozidiel v urbanistických celkoch s individuálnymi rekreačnými

domami je uvažované na pozemkom prislúchajúcich k jednotlivým objektom, v celkoch s
občianskou vybavenosťou na vonkajšĺch parkovacích plochách. Počty parkovacích stojísk
budú kapacitne navrhnuté v zmysle STN 736110.

• Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej
3,5m a výšku najmenej 4,5m.

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
• v sektore ‚A‘ vybudovat novů murovanú trafostanicu s uvažovaným výkonom TS

250 kVa.
• v sektore “B“ vybudovať novú murovanů trafostanicu s uvažovaným výkonom TS

63OkVA. Trafostanica bude napojená novým zemným vedením z trafostanice TS 250 v súlade
s podmienkami stanovenými SSE-D a.s. Žilina

• rozvod nového verejného osvetlenia viest podzemnými káblami

TELE KOMUNIKÁCIE
• vybudovať novů telekomunikačná infraštruktúra poskytujúca moderné

telekomunikačné služby tj. súčasný prenos hlasu, obrazu a internetu. Káble budú položené
popri účelových komunikáciách v HDPE rúrach. V odbočkách ku jednotlivým objektom bude
položená jedna HDPE rúra.

ZÁSOBOVANIE VODOU
• v priestoroch určených na zástavbu realizovat novonavrhované vodovodné rady,

zokruhovat. V ciel‘ovom stave sa uvažovat o napojení všetkých obyvateľov zóny a vybavenosti
na verejný vodovod.

• zabezpečiť vybudovanie navrhovaných vodných zdrojov a vodojemov
• rešpektovat ochranné pásma vodovodu, ktoré predstavujú pre priemer potrubia do

500 mm vzdialenost 1,5 mod vonkajšieho obrysu na obidve strany.

ODKANALIZOVANIE
• vybudovat splaškovú tlakovú kanalizáciu s vyústenim do navrhovanej žumpy 1 00m3

ktorá sa bude do 00V Liptovský Mikuláš vyvážať fekálnym vozom do doby vybudovania
verejnej kanalizácie, napojenej na ČOV

• vybudovat dažďovú kanalizáciu z ciest vyústenú do vodnej nádrže Liptovská Mara
• v ciel‘ovom stave uvažovat s napojením riešeného územia na verejnů kanalizáciu,

nakoľko výstavba v riešenom území, je podmienená odvádzaním splaškových odpadových
vód do eXistujúcej, resp. novej čistiarne odpadových vód

• rešpektovat ochranné pásma kanalizácie, ktoré predstavujú pre priemery do 500mm
vzdialenosť 1,5 m od vonkajšieho obrysu na obidve strany

SPÓSOB ODVOZU ODPADU
• v návrhových ůzemiach riešiť nároky na Iikvidáciu odpadu (separovaný zber).
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6.3.5. Ďalšie podmienky

ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľDv a úloh riešenia, napr. znižovanie
negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia vrátane rizikových faktorov, riešenie
stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, riešenie
protipožiarnych a protipovodňových opatrení.

Z hl‘adiska štátnej ochrany prirody v ďalšom povol‘ovacom procese navrhovanej
činnosti ako celku rsp. po jednotlivých sektoroch je potrebné postupovať podIa zákona

Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ZR

• poloha jednotlivých objektov musí rešpektovaťVyhlášku č. 532/2002 Z. z ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a ta
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie

• rešpektovať morfológiu existujúceho terénu a minimalizovať zásahy do jeho
prirodzenej podoby, s dĎrazom na plynulé začlenenie výstavby do ostatnej krajiny

• riešenie protipožiarnych opatrení je podrobnejšie v kapitole 3.5.8. koncepcia
protipožiarnej ochrany

Prípustnost‘ a neprípustnost‘ zastavania podl‘a druhu stavieb a ich účelového
využitia:

Sektor „A“
Funkčné využitie ( v zmysle ÚPN mesta Lipt. Mikuláš ):
Zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu

Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia s nižšou intenzitou využitia
územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadení pre šport a rekreáciu

celomestského i regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej
škály potrieb obyvatel‘ov i návštevníkov mesta. Najmä: zariadenia pre šport a rekreáciu,
zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služieb —

dominantne integrované do športovorekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru a
zábavu,...

Prípustné
Funkčně využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi

prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: administratíva, zariadenia školstva,
zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie,
plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby,
špecifické zariaclenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu — podmienené preveren(m
podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohl‘adňovať nielen
územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej
zelene,

Neprípustné
FunkČné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi

na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje
možnosti využitia pril‘ahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie. Najmä:
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rodinné domy, bytové domy, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na
dopravnú obsluhu a negatĺvnym vplyvom na kvalitu prostredia /veľkoobchodné zariadenia,
hypermarkety (bigboX)/, zariadenia priemyselnej a pol‘nohospodárskej výroby, stavebnictva,
sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej
a technickej infraštruktúry, CSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovĺn/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negativnych dopadov na
okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,..J,
zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnĺctva /cintoríny, urnové háje,
krematóriá/,...

Sektor „A“

Typ stavebnej činnosti Novostavba
Priestorová forma Možnosti — rekreačné domy a zariadenia prechodného

usporiadania ubytovania
— možnosť umiestňovať drobnú architektúru (lavičky,
otvorené altánky, preliezky a otvorené ohniská a krby)

Možnosti — hromadná garáž
umiestnenia garáže:

linosti — 2-podlažné stavby,
vertikálneho — hrebeň strechy vo výške max.12 m nad úrovňou
rozloženia ±0,000
dispozície:
Tvar strechy — šikmá strecha so sklonom Od 30 do 45°,

— možnosť využitia podkrovia
Výška oplotenia — výška oplotenia: max. 200 cm Od upraveného terénu

— výška oplotenia do ulice: max. 150 cm Od
upraveného terénu
Druh oplotenia: zelené pletivo doplnené živým plotom,
oplotenie a brány od ulice - kov, drevo

Výrazová forma Tvaroslovie — uprednostňovať regionalizmus, zachovanie krajovej
svojbytnosti, spojenie formálnych princípov moderny
s miestnymi materiálmi a tradĺciami inovativnou
formou

Povrchové materiály — uprednostňovať prírodné tradičné materiály najmä
drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhl‘adovo porovnatelnými
materiálmi, drevené stavby
— uprednostňovať strešnú krytinu škridla pálená
v tmavočervenej, antracit farbe

Technické podmienky — všetky technické siete a prĺpojky viesť zemou
Vegetačné úpravy — zeleň nešit ako prírodnú

Projektová príprava — projekt pre územné konanie jednotlivých
stavebných objektov
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— projekt pre stavebné povolenie I

Vyhradené územie rekreačnej zástavby
Sektory „B, C“

Typ stavebnej činnosti Novostavba
Priestorová forma Možnosti — rekreačně domy

usporiadania — rekreačně dvojdomy
— možnosť umiestňovať drobnú architektúru
(lavičky, otvorené altánky, preliezky a otvorené
ohniská a krby, detský bazén, rybníček)
- drevárne, kálne, úschovne, prĺstrešky, sklady
záhradných potrieb atď. riešiť v hmotovej
nadväznosti na stavby rekreačných objektov

Možnosti — vstavaná garáž,
umiestnenia garáže: — pristavaná garáž (na väčšĺch pozemkoch),

— na ploche od hranice pozemku po prvú
stavebnú čiaru möže byť umiestnený iba
spevnené odstavné plochy pre autá

Možnosti — prízemné stavby,
vertikálneho — 2-podlažné stavby,
rozloženia — hrebeň strechy vo výške max.Bm nad úrovňou
dispozĺcie: ±0,000
Tvar strechy — šikmá strecha so sklonom od 30 do 45°,

— možnosť využitia podkrovia
Výška oplotenia — výška oplotenia: max. 200 cm od upraveného

terénu
— výška oplotenia do ulice: max. 120 cm Od
upraveného terénu
Druh oplotenia: zelené pletivo doplnené živým
plotom, oplotenie a brány od ulice - kov, drevo

Výrazová forma Tvaroslovie — uprednostňovať regionalizmus, zachovanie
krajovej svojbytnosti, spojenie formálnych
princípov moderny s miestnymi materiálmi a
tradíciami inovatívnou formou

Povrchové materiály — uprednostňovať prírodné tradičné materiály
najmä drevo, kameň a murivo povrchovo
upravené vápennou omietkou, resp. vzhl‘adovo
porovnatelnými materiálmi, drevené stavby,
drevený obklad
—uprednostňovať strešnú krytinu škridla pálená
v tmavočervenej, antracit farbe

Technické podmienky — všetky technické siete a pr(pojky viesť zemou

Vegetačné úpravy — individuálne s domácimi druhmi drevín
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L

Projektová príprava — projekt pre územné konanie jednotlivýiT
stavebných objektov
— projekt pre stavebné povolenie

Vyhradené územie pozemných komunikáciĺ
Sektor „D“

Funkčně využitie Timie vyhradené pre významné koridory pozemných komunikácií,
územia vrátane križovani s mými zariadeniami dopravnej infraštruktúry. Na

plochách je možné rovnako vytvoriť plochy statickej dopravy za
predpokladu, že nebudú prekážkou rozvoja navrhovanej cestnej
5 iete.

Typ stavebnej činnosti Novostavba

Vyhradené územie technickej infraštruktúry
Sektor „TI“

Hkčné využitie Plochy vodných zdrojov, vrátane technických zariadení na nich (s
územia vodohospodárskou funkciou). Riešenie a rozsah technických

zariadení je potrebné stanoviť na základe podrobnejšej
dokumentácie.

: Typ stavebnej činnosti Novostavba

Vyhradené územie upravenej zelene
Sektor „ZV“

U,kčné využitie Územie vyhradené pre plochy parkov a parkovo upravenej zelerie
územia doplnenej mobiliárom a prvkami drobnej architektúry, vrátane prvkov

pre verejne prístupné voľnočasové aktivity (plochy pre hry a šport /
šach, stolný tenis, petanque,...

Sektor ZO - sprievodná a izolačná zeleň pozdž cesty III 584 a podľa výkresu č.3

6.4. Určenie nevyhnutej vybavenosti stavieb
dodržať požiadavky v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Zz, 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

6.5. Regulativy začlenenia stavieb do okolitej zástavby,
pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej
krajiny,
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OCHRANA A STAROSTLIVOSt O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
• zabezpečiťzásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia
• zamedziť znečisťovaniu vody, půdy a ovzdušia
• zabezpečiť ochranu pády proti erozívnyni vplyvom prostredia uplatnenim Vhodných

principov umiestnenia stavieb a parkovej zelene
• rešpektovať skutočnosť, že predmetné územie spadá do nĺzkeho až stredného

radónového rizika. Stredné radónové riziko může negativne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.

OCHRANA A TVORBA PRÍRODY A KRAJINY V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ
• rešpektovať jednotlivé prvky územnej stability, najmä sprievodnú zeleň vodnej

nádrže Liptovská Mara

ZACHOVANIE A ROZVOJ PRÍRODNÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA.
• rešpektovať morfológiu existujúceho terénu a minimalizovať zásahy do jeho

prirodzenej podoby

OCHRANU VEREJNÉHO ZDRAVIA
• rešpektovaV ochranné pásmo vodných zdrojov
• neuvažovať s budovanim výrobných prevádzok $ nadmerným hlukom v blízkosti

rekreačného územia.
• rešpektovať působenie hluku z dopravy (štátne cesty, parkoviská, miestne

komunikácie) na navrhovanú rekreačnú zástavbu, ktoréje potrebné preveriť hlukovou štúdiou
a v prípade nepriaznivých výsledkov navrhnúť protihlukové opatrenia.

• rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plóch na okolitú obytnú
a rekreačnú zástavbu.

• rešpektovaťmožné negatívne ovplyvnenie hlukom na danom území z navrhovaných
stavieb (rekreačné a športové zariadenia) vypracovanĺm Hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu
a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podIa výsledkov
hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové
pomery v obytnom a rekreačnom prostred( bdi v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 549/2007 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciĺ a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredi v zneni
vyhlášky MZ SR Č. 237/2009 Z.z.

• telovýchovno-športové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnost neovplyvňovala
nepriaznivo okolie, najmä rekreačnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom ( 22 ods.2/
zákona č. 355/2007 Z.z.).

• rešpektovať 30 leteckého zákona
• rešpektovat zaregistrované zosuvné územia nevhodné pre výstavbu. Vhodnost a

podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných
svahových deformácií je potrebné posúdiť a overit inžinierskogeologickým prieskumom.

• rešpektovat záujmy ochrany prírodných hodnůt a prvkov ekostability územia,
ochranné a bezpečnostné pásma liniových stavieb a zariadení technickej infraštruktúry

• rešpektovat záujmy ochrany historických a kultúrnych pamiatok prezentované
možným výskytom archeologickej lokality

• rešpektovať územné rezervy verejnoprospešných stavieb vyplývajúce z platných
územnoplánovacích dokumentácii
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• v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia rozvojové aktivity
byť v súlade so zákonom Č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vzneni neskorších
predpisov

• rešpektovať zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvatelstva v znení neskorších
predpisov

• rešpektovať vyhlášku č 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užĺvané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

• rešpektovať zákon č.319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskoršĺch predpisov
• v zmysle 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75

2102 zachovať ochranné pásmo pozdÍž vodnej nádrže Liptovská Mara. V ochrannom pásme
nie je prĺpustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s
látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sieti.

• zachovať pristup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez
trvalého oplotenia) z hl‘adiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.

6.6. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o
umiestnení stavby

Rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje na nasledovné stavby:
a) prístupové komunikácie okrem napoienia hlavnei prístupovei komunikácie zóny na cestu
Č. 11/534 riadnou stykovou križovatkou v súlade s platnými STN a platným územným plánom
mesta Liptovský Mikuláš, ktoré bude mimo riešeného územia UPN-Z Trnovecká zátoka
predmetom samostatného územného konania
b) pešie trasy
c) inžinierske siete vrátane verejného osvetlenia
d) informačný systém
v zmysle grafickej prĺlohy, výkresy Č. 3. 4, 5, 6, 7, 8

Are vyššie uvedené stavby nie je možné zlúČiť územné konanie so stavebným konanĺm.

6.7. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
V zmysle navrhnutého urbanistického riešenia dójde k zmene organizácie územia a

využitia pozemkov. V území budú geometrickým plánom vyčlenené nové pozemky, ktoré budú
vymedzené zastavanou plochou objektov a plochou komunikácií. Je možný etapovitý postup
pri vyňatĺ pozemkov v závislosti od realizácie plánovanej výstavby.

6.8. Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie
v riešenom zastavanom území obce

Parcelné čísla KN-C, ktorých sa každá jednotlivá verejnoprospešná stavba týka.

Parcel Dl D2 :133 Vl V2 K1 K2 ÍK3 El E2 E3 IT1
ač.

392/1 X X X X X X
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6.9. Zoznam verejnoprospešných stavieb

DOPRAVA
Dl — OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A

PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCE
D2 — PARKOVJSKÁ ASPEVNENÉ PLOCHY VZMYSLE NAVRHOVANÉHO

RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
D3 — ZJAZDNÉ CHODNÍKY A PEŠlE TRASY V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO

RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

ZÁSQBOVANIE VODOU
Vl — VEDEN)A VEREJNEJ VODOVODNEJ SlETE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO

RIEŠENIA APODROBNEJŠEJ FRO.JEKTOVE.J DOMUNENTÁCIE
V2 — STAVBY AZARIADENIA VEREJNEJ V000VODNEJ SlETE VZMYSLE

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA ARODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

ODKANALIZOVANIE
K1 — STAVBY AZARIADENIA VEREJNEJ KANALIZAČNEJ SlETE VZMYSLE

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVE.J DOMUNENTÁCIE
K2 — VEDENIA VEREJNEJ KANALIZAČNEJ SlETE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO

RIEŠENL4 APODROBNE.JŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
K3 — VEDENIA VEREJNEJ DAŽĎOVEJ KANALIZAČNEJ SlETE VZMYSLE

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
El — VÝSTAVBA ZARIADENÍ (TRAFOSTANICE) ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU

ENERGIOU VZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ
DOM UNENTÁC I E

368/54 X X X JX X X
371/10 X ‘X X X X
371/12 X E X X X X X X X
371/15 X X X X X X X
371/16 X X X X X X X
371/82X X X X X X X
371/102X X X X X X X
370/3 X
368/59 ;X X X X X X X
368/18 X X X X X X
368/51 ľ X X X X X
368/58 X X X X
368/5 X X JX X X

E2 — VÝSTAVBA VEDENi VN, NN ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
VZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVE%J
DOMUNENTÁCIE
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E3 — VÝSTAVBA VEDENÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA VZMYSLE
NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA APODROBNEJŠEJ PROJEKTOVE.J DOMUNENTÁCIE

TELEKOMUNIKAČNĚ SlETE
TI — VÝSTAVBA VEDENI TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETI VZMYSLE

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

6.10. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

- príloha Č. 1

V Žiline, január 2020 Vypracoval Ing. Arch. Peter Čerňanský
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OKRESNÝ ODBOR VÝSTAVBY A RYTO VEJ POLITIKY

JA Oddelenie územného plánovania

VysokoškoláLov 8556

01008 Žilina

Mesto Liptovský Mikuláš

Štúrova 198941

031 42 Liptovský Mikuláš

Stovenská republika

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo \\tavuje/Iinka Žilina

MsÚ/tJHA 2020ĺ655 OIJ-ZA-OVBPI- Ing. arch. Lucia Kr IS. 04, 2020
0-02-Bc/30.0I.2020 2020/017294-002 upo‘6JO4 17335999

Vec

Žiadosť o preskúmanie návrhu ..Územného plánu zóiiv Trnovecká zátokr - stanovisko podľa $25 zákona č.50/ 1976
Z.z. o úzeninom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov

Okresnému úradu Žilina. odboru výstavby a bytovej politiky. oddeleniu úzernného plánovania bola dňa 28.02.2020
doručená žiadosť mesta Liptovský Mikuláš. v zasúpeni prirnátorom mesta Ing. Jánom Blcháčoiu. PhD.. o
preskúmanie súladu návrhu Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka (UPN-Z Trnovecká zátoka) s *25 stavebného
zákona a vydanie súhlasu na jeho schválenie v niesiskom zastupitel stve.

Prílohv žiadosti Ivorili:

I. Návrh UPN-Z Tn,ovecká zátoka

2. Vyhodnotenie stanoviska pripomienok z prerokovania návrhu, záznam z verejného prerokovania. kópie stanovisk
a doručeniek dotknutých orgánov uvedených v rozdeUovníku

3. Návrh VZN Mesta Liptovský Mikuláš. ktorým sa vyhlasuje záväzná Čast‘ Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka
4. Správa o priebehu obstarávania. oznámenie o vyveseni a zvesení s potvrdeníin mesta, doklady o prerokovaní
návrhu
5. Vyjadrenie OÚ LM SoŽP v zmysle * ods.1 pism. a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
stanovisko KPÚ Žilina, stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotnictva LM a stanovisko OÚ LM. odboru
krizového riadenia

Návrh Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka spracoval na objednávku mesta autorizovaný architekt Ing. arch.
Karol Laj a Ing. arch. Peter Čerhanský s kolektivom. Žilina.
Po preskúnianí súladu návrhu Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka s *25 ods.5 stavebného zákona. Vám v
prílohe zasielame stanovisko. Z dóvodu pracovnej neschopnosti pracovničky. ktorá pripomienkovata predmetn
návrh ÚPD v procese prerokovania. sa stanovisko odosiela v predlženej Iehote. Za pochopenie d‘akujeme.
Po schváleni návrhu UPN-Z Trnovecká zátoka v luestskom zastupitel‘stve žiadame zaslať jedno úplné vyhotovenie
podFa *28 ods.4 stavebného zákona (..Schvátené územné plány treba uložiť podFa odsekov 2 a 3 do troch mesiacov
od leh schváleniaj opatrené schvaľovaeou doložkou *28 ods.1 stavebného zákona na Okresný úrad Žilina. odbor
výstavby a bytovej po]itik, oddelenie úzeniného plánovania.
Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť doručit‘ registračný list spolu s kópiou uznesenia o schválení podl‘a *28
ods.5 stavebného zákona na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č.6, P.O.BOX
100.81005 Bratislava.

Telerán E-mad interna IČO
*421417335995 luciakrupova€minvsk www.minvsk 00151266



S pozdiavorn

RNDi. Ivana Žureková
vedúeí odboru

Infonnativna poznámka — tento dokumcnt bol vvtvorený elektronicky
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OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor výstavby a bvtovej politiky

oddelenie územného plánovania
UI. Vvsokoškolákov 855633 B. 01008 Žilina

OU-ZA-OVBPI-20201017294 KRL V Žhne 1504.2020

STANOVISKO

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, ako
prislušný dotknutý orgán týmto v zrnysle *25 ods.i zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmat súlad návrhu Uzemného
plánu zóny Trnovecká zátoka so stavebným zákonorn a konštatuje. že

a) Obsah návrhu Úzeinného ptánu zóny Trnovecká zátoka je v súlade so záváznou časťou schvátenej
územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupĎa. ktorou je Uzemný pLán mesta Liptovský Mikuláš
v zneni jeho neskoišich zmien a doplnkov. Uzemný plán mesta hol schválený uznesenim Mestského
zastupitel‘srva v Liptovskom Mikuláši pod č.1 IS 2010 zo dňa 16.12.2010.

b) Návrh Uzemného plánu zóny Trnovecká zátoka je po obsahovej stránke v súlade s 512 stavebného
zákona, postup jeho obstarania a prerokovania je v súlade so stavebným zákonom a ostatnSmi
súvisiacinU právnymi predpismi.
Návrh Uzemného piánu zóny Trnovecká zátoka obstarávalo Mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvoni
odborne spósohilej osoby na obslarávanie UPP a LJPD (ing. arch. Tatiana Bachtíková, preukaz
odbornej spósohilosti č.319) v zmysle 52a stavebného zákona. Prerokovanie návrhu bob oznámené
spósobom v mieste obvyklým, na vývesnej tabuli mesta od 19.02.2018 do 09.04.2018 a opätovné
prerokovanie od 17.09.2019 do 04.11.2019, tiež na internetovej stránke mesta, pričorn dotknuté orgány
štátnej správy, samosprávy a známe právnické osoby bob o prerokovaní upovedomené písomne a
jednotlívo. Ustne verejné prerokovartie sa uskutočnilo 27.02.2018. Prerokovanie nezohFadnených
pripomienok sa konalo tO.04.20t9. Ustne verejné opätovné prerokovanie sa konalo 03.10.2019. Na
základe výsledkov prerokovania predmetného návrhu URD. v zinysle vyhodnotenia stanovisk
a pnpomienok, boli uplatnené pripomienkv doiknutch orgánov a právnických osób akceptoané
a následne zapracované do nárhu Vzemného plánu zóny Trnovecká zátoka.

c) Návrh Územného plánu zóny Trnovecká zátoka je v súlade so Zadanim pre VPN-Z Trnovecká zátoka.
ktoré boto schválené uznesenim Ntestskčho zastupiteFstva pod č.28‘2017 dĎa 13.0420t7 v Liptoskorn
Mikuláši.

d) Návrh Lizemného plánu zóny Trnovecká zátoka je v súlade s rozsahom územného piánu podl‘a 513
v súčinnosti s *17 Vyhlášky MZP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územno
plánovacej dokumentácii. obsahuje textovú a grafickú časť, smernú a závšznú časť.

e) Záväzná čast‘ návrhu Územného plánu zóny Trnovecká zátoka navrhovaná na vyhlásenie všeobecne
záväznýin právnvtn predpisom je v súlade s *13 stavebného zákona. V záväznej časti sa schval‘ujú
zásady a regulativy prestorového usporiadania a funkčného využivania územia a ustanovujú sa
verejnoprospešné stavby.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Žilina. odbor výsiavby a bylovej politiky, oddelenie
územného plánovania podľa *25 ods.2 stavebného zákona

s úhl asi

s predloženni návrhom Územného plánu zóny Trnovecká zátoka a odporúča Mestu Liptovský Mikuláš, aby
v súlade s ustanovením *26 ods.3 stavebného zákona schválila predmetný návrh územného plánu zóny
a v súlade s ustanovením 527 ods.3 stavebného zákona vyhlásila závhznú časť návrhu Uzemného plánu zóny
Trnovecká zátoka všeobecne záväzným nariadením.

RNDr. Ivana Žureková
vedúca odboru

OKRESNÝ Tele[on E-mail tnterne
—42l 4h;i33 5995 ltica.krupoa. min‘.sk www.niinvsk
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