
Město Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o 
obecnom zriadení v znění neskorších predpisov a ustanovenia § 27 ods. 3 zákona 
50/1976 Zb. / stavebný zákon / v znění neskorších predpisov vydává pre územie města 
Liptovský Mikuláš toto j g -Q3-

To!o všeob. záv. nariadenie feoío vyvesené dna 
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIABENIE 

Č. 4/2015/VZN 
Z á v a z n á  íasťř#prtBfl»ranesla:. 

Územného plánu města Liptovský Mikuláš - Změny a doplňky č.3 

/ ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 03 /, 

kterým sa mění a dopíňa Všeobecne závazné nariadenie č.7/2010/VZN zo dňa 
16.12.2010- Závazná časť územného plánu města Liptovský Mikuláš v platnom 
znění 

Článok 1 

Všeobecne závazné nariadenie č.7/2010/ VZN zo dňa 16.12.2010 - Závazná časť 
Územného plánu města Liptovský Mikuláš v platnom znění sa mení a dopíňa takto: 

1. ČI.2 ods. 2.1 Zásady a regulativy príestorového usporiadania a funkčného 
využívamia územia 

Regulativy príestorového usporiadania 

1.a) V texte sa pojem „koeficient zastavanosti" nahrádza pojmom „index zastavanej 
plochy". 

1 .b) Text druhého odseku sa nahrádza textom, ktorý znie: 

Index zastavanej plochy a maximálna výška zástavby sú určené s podrobnosťou 
na urbanistický blok a vyjadrujú maximálně možnosti využitia každého pozemku ležiaceho 
v tomto bloku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný záměr, ktorý je 
predmetom posudzovania. Splnenie indexu zastavanej plochy sa neposudzuje 
pri povolovaní nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov, pri ktorých neprichádza 
k zmene ich zastavanej plochy a pri přístavbách existujúcich budov s výměrou zastavanej 
plochy přístavby do 25 m2. 

1 .c) Index zastavanej plochy - text sa nahrádza textom, ktorý znie: 

Je ukazovatel' stanovený v územnom pláne města Liptovský Mikuláš ako poměr medzi 
plochou zastavanou budovami a plochou pozemku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je 
navrhovaný záměr, ktorý je predmetom posudzovania. Do indexu zastavanej plochy sa 
nezapočítavajú plochy stavieb, ktoré majů doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
(s výměrou ich zastavanej plochy spolu do 50 m2), spevnených ploch ani překrytých terás 
umiestnené alebo navrhované na pozemku, resp. súbore pozemkov, na ktorých je 
navrhovaný záměr, ktorý je predmetom posudzovania. 

Zásady využitia územia 

Za posledný odsek textu sa dopíňa text v znění: 

výstavba v lokalitě č. 17 vymedzenej v ZaD 03, je podmienená odvádzaním 
splaškových odpadových vod do existujúcej, resp. novej čistiarne odpadových vod. 

- pre lokalitu č. 17 vymedzenú v ZaD 03 je potřebné spracovať ÚPN zóny resp. 
urbanistickú štúdiu, so stanovením podrobných podmienok výstavby a podrobného 
riešenia dopravy, vrátane konkrétných dopravných napojení, na základe výhíadovej 



intenzity dopravy v súlade s platnými STN. V rámci UPN zóny resp. urbanistická] štúdie 
budú navrhnúté taktiež potřebné priestory pre statickú dopravu. Súčasťou riešenia ÚPN 
zóny resp. urbanistickej štúdie bude návrh napojenia na technická infraštruktúru. 

- pri rozvoji města zohfadniť Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného 
plánovania k zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR č. 148/2014 z 26.3.2014 
k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dósledky klímy a z neho vyplývajúce adaptacné 
opatrenia a to najma: 

- koncipovat' urbanistická strukturu města tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu 

- zabezpečit' zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne 
v zastávaných centrách miest 

- zabezpečit' a podporovat' zamedzovanie přílišného prehrievania stavieb 

- podporovat' a využívat' vegetáciu, světlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej 
infraštruktúre 

- zabezpečit' a podporovat', aby boli dopravné a energetické techológie, materiály 
a infraštruktúra prispósobené meniacimm sa klimatickým podmienkam 

- vytvárať a podporovat' vhodná mikroklímu pre chodcov, cyklistov 

- zabezpečit' a podporovat' ochranu funkčných břehových porastov 

- zabezpečiť prispósobenie výběru dřevin pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým 
podmienkam 

- vytvárať komplexný systém ploch zelene v sídle v přepojení do kontaktných hraníc sídla 
a do prifahlej krajiny 

- zabezpečiť a podporovat' výsadbu lesa, alebo spoločenstiev dřevin v extraviláne 

- zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej 
vegetácie 

- zabezpečiť dostatočná odstupná vzdialenosť stromovej vegetácie v blízkosti elektrického 
vedenia 

- zabezpečiť a podporovat' implementáciu opatření proti veternej erózii, například výsadbu 
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu přenosných zábran 

- podporovat' a zabezpečiť opátovné využívanie dažďovej a odpadovej vody 

- zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach 

- zabezpečiť opatrenia proti vzniku lesných požiarov 

- podporovat' a pokiaí možno zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných ploch 
a dostupnost' záložných vodných zdrojov 

- zabezpečiť udržiavanie a rozširovanie ploch s vegetáciou lesných spoločenstiev 

- zabezpečiť a podporovat' zvýšenie retenčnej kapacity ázemia pomocou hydrotechnických 
opatření, navrhnutých ohfaduplne k životnému prostrediu, 

- zabezpečiť a podporovat' zvýšenie infiltračnej kapacity ázemia diverzifikováním štruktáry 
krajinnej pokrývky s výrazným zastápením vsakovacích prvkov v extraviláne 
a minimalizováním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných 
ploch na urbanizovaných pódach v intraviláne 

- zabezpečiť a podporovat' zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu 
dažďových vod, osobitne v centre města 



- zabezpečit' a podporovat' renaturáciu a ochranu tokov a mokřadi 

- zabezpečit' udržiavanie lesných ciest s účinnou protipovodňovou ochranou a rozrušovat' 
nepotřebné lesné cesty 

- usměrnit' odtokové poměry pomocou drobných hydrotechnických opatření 

- zabezpečit' a podporovat' opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pódy 

2. ČI.3 ods.3.4. Zásady a regulativy zachovanla kultúrnohistorických 
hodnot, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a 
tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane 
ploch zelene 

Zásady a regulativy zachovania kultúrno historických hodnot 

za posledný odsek sa dopíňa text v znění: 

pre akúkol'vek stavebnú alebo inú činnost' zasahujúcu do terénu, musí byť 
oslovený KPÚ Žilina, ktorého stanovisko bude podkladom pre ohlásenie stavených prác, 
vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia konkrétných stavieb 
alebo samostatného rozhodnutia KPÚ Žilina vo veci 

3. ČI.3 ods.3.7. Vymedzenie zastávaného územia obce 

Sa na koniec textu dopíňa nový odsek, ktorý znie: 

Návrh ÚPN města Liptovský Mikuláš - Změny a doplňky č.3 ráta s rozšířením 
navrhovanej hranice skutočne zastávaného územia obce. Navrhovaná úprava vyplývá 
z rozvojových ploch v katastrálnych územiach Liptovský Mikuláš, Ploštin a Ráztoky, 
určených pre rozvoj športu a rekreácie, záhradkárskej osady a obytnej zástavby. 
Navrhované rozšírenie hranice zastávaného územia je vyznačené na náložkách 
ku „Komplexnému výkresu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
s vyznačenou závaznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami". 

4. ČI.4 ods.4.4. Schéma závazných častí riešenia a verejnoprospešných 
stavieb 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie: 

Súčasťou záváznej časti ÚPN je výkres č. 2 „Komplexný výkres priestorového 
usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou závaznou časťou riešenia 
a VPS", doplněný přílohou tvořenou náložkami so zobrazením ZaD 01, ZaD 02 a ZaD 03, 
v ktorých sú vymedzené závazné časti riešenia a označenie verejnoprospešných stavieb. 
Závazné časti riešenia a označenie VPS sú v zmenšenej podobě premietnuté v Schéme 
závazných častí riešenia a VPS, doplnenej přílohou tvořenou náložkami so zobrazením 
ZaD 01, ZaD 02 a ZaD 03. Z híadiska závaznosti sú tlačená verzia grafickej časti 
a digitálna verzia grafickej časti vo formáte pdf rovnocenné. 
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Článok 2 

(1) Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne závaznom 
nariadení dňa 12.3.2015, 

(2) Všeobecne závazné nariadenie nadobúda platnost' dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

(3) Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda účinnost' pátnástym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne závazného nariadenia sa mení a dopíňa 
Všeobecne závazné nariadenie č.7/2010/ VZN zo dňa 16.12.2010 - Závazná časť 
Územného plánu města Liptovský Mikuláš v platnom znění. 
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PŘÍLOHA Č, 1 kVšeobecná závaznému naríadeniu č, 4/2015/ VZN zo dňa 12.3.2015 

Schéma závazných častí riešenia a VPS 

Schéma závazných čast[ ri eše ni a a VPS, časť 1 sa menj v zmysie ináložky, 
ktorá zobrazuje úpravy vvíplvvajúce zo ZaD 03: 

3 1 -03- 2815 
Toía všsobt 2áv. nsríadenia je účinná dňsm 

V Lip!. Mikuláši díla: 11;! 



OBYTNÉ ŮHEM1A: 

i obytné územia s převahou rodinných domov 
ras obytné územia 5 převahou bytových domov 

ZULEŠANÉŮZAUA: 
zmiešané územie městského centra 

•03 [13 zmiešané územie s převahou OV 
! ÚZEMIA: 

nmrin?i zmiešané územl8 s převahou zaňadent pre Sport a rekreáciu 
I II ir~l územia pre rekreáciu v priradnom prqslradí 
I íll£f>3lfcl3 vyhradené územiezáhradkárstcych a chatových osád 

územie výrobno-obstužných areálov 
územiB priemyselne] a stavabnaj výroby 
územie zanadaní a araáJov pornahopodárskej výroby 

prncav VEŘEJNÉHO DOPRAVNÉHO ATCCHMCK&KJ VYHAVENIA; 
[|t -:i vyhradené územiB pozemných komuntkácif 
ll—J vyhradBné územiB zariadBnr žaíaznlce 
Ir* gt vyhradené uzamtezariadBnínariradBných systémovT] 

^11 ^ ~j vyhradBné územia povrchovej fažhy 
I .*"1 vyhradené územia skládky odpadu 

PlOCHVZaENB 
VyhradBné územia parkovo upravenBj zalané 
územie poínohospodársky využívaných plflch a krajinnej zelena 
územie lasa 
vodné plochy a toky 
sprievadná zeleň vodných tokov 
vyhradené územie pohreblska 

Stavby cssíných komunlkáclf 
Dt - čestné komunlkáde v rozsahu vyhradaných území pozemných komunikátíí 
a obslužné kamunikácle rozvojových území (vymedzené podrobnejšou dokumantádou) 
Stavby cyklistické] dopravy 
DC1 - cyWisbckě chodníky vrozsahu vyhradaných území pozsmnýoh komunikáclí 
Stavby žateznlčne] dopravy 
DZ1 -zanadBniaŽBleznl&iBj dopravy v rozsahu vyhradaných území zanadaní železnice 
DZŽ-žareznIEná stanica Liptovský Mikuláš 
Stavby varejnaj dopravy 
DA1 - autobusová Etaníca Liptovský Mikuláš s nástupným priasforom žeíeznlčnej stanica 

VEKEJNOPROSPEŠNĚSTAVBYTECHNICKEJINFRAŠTRUKTÚRY -
Zásobovanle vodou 
V1 -sfevhy a zariadBnla varejnaj vodovodnej siate, vzmysía navrhovaného riešenla 
a podrabnejšej projektová] dokuroanlácis 
V2-VEdenía verejnej vodovodnej siete, V2mysla navrhovaného nBšenla 
a podrabnejšej projektové] dokumenlácia 
Odlmnallzavanle 
K1 - stavby a zariadenlavBrajnej kanalizačně] siete, vzmysle navrhovaného riBšenia 
a podrabnsjšej projektovej dokumantácia 
K2 - vedenia varejnej kanalizačně] stoto, vznesla navrhovaného riešenřa 
a podrobnejšef projBktovej dokumantácia 
Zásobmranía elektrickou anargluu 
H1 -výstavba a rakonštrukclazanadaní (rozvodna, trafostanice,...).zásabovania elektrickou 
enarglou na území města, zabazpačujůdch jeho napojenla na električku eneigiu, v zmysla 
navrhovaného riešenla apodrohnajšej projektová] dokumBnláde 
E2-výstavba a rakonštrukcla vedení zásob ovania elektrickou 
anergtau na území města, zabezpeSujúdchjeho napqjenfe na elektrickú energíu. vzmysla 
navrhovaného riešenla a prcJrobnejšej projektová] dokumenticle 
Zásobovanle plynem 
P1 - výstavba plynovodu Liptovský Hrádok - Ružomberok 
F2-výstavba a tokonltrukda RS, vzmysle navrhovaného riešenla a padrobnejseJ 
projektová] dokumentžtíB 
P3 -výstavba arekonštrukcla VTL, STL a NTL plynovorfov na území mBsta, v zmysfe 
navrhovaného riešenla a podrobnejšBj projaklovej dokumentácie 
Zásobovanle fepíom a ostatně druhy energie 
TP1 - výstavba a rekonšfmkcie tepelných zariadeni, zrirojov tepla a tepelných razvodov 
ria území města, vzmysle navrhovaného riešenla a podrobnejšej projektovej dokumantácia 
Telekomunikačně a Informačně siete 
TK1 - výstavba a rekonštruktíe vedeni felekomunlkačných sialf na území města, vzmyste 
navrhovaného riešenla a podrobnrýšej projektovej dokumentáde 

VEREJNOPROSPEŠNĚ STAVBY VEREJNEJ ZELENE 
ZL1 - areál lesoparku Háj- Niccvo 
ZC1 - areál rintorina v rozsahu vyhradaných území pohrebíska 

VEREJNOPROSPEŠNĚ STAVBY ODRADOVĚHD HOSPODÁRSTVA 
01 - areál skládkyodpadu v lokalito Miláčovo 

OZNACENIHVPS: 

schématická vymerfzenie hl. liniových VPS Tt 
I Ifs^í I schématické vymedzenía specifických VPS 

l | fWj | | verejnopraspešné stavby dopravného vybavenía 
| II # II | verajnopraspešnéstavbyverajnejzelene 
I 11 • 11 | verejnoprospešné stavby odpadového 

hospodárstva 

vereJnoprDSpešné stavby technlckej Infrallruktúry 
I II • l[ l zásobovaniBelektrickoueneiigiou 
I IIO ll I odkanalizovaní® 
I II || | zásobovaníeplynom 
I 11 # 11 | telekomunikačně a informačně siete 
I II # II I zásobovaníeteplom 
I II# II | zásobovaniBvadou 

SCHÉMA ZÁVAZNÝCH TÍ RIEŠENIAAVPS A nrftn=?irT=T<7 
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