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         Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle § 27 ods. 3 zákona 50/1976 Zb. / stavebný zákon / v 
znení neskorších predpisov a podľa zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov vydáva toto 
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Č. 6 /2009/VZN 
Z á v ä z n á  č a s ť 

Zmien a doplnkov č.2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ Liptovský 
Mikuláš 

/ Z a D č. 2 ÚPN CMZ Západ Liptovský Mikuláš / 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Čl.1 
 

Územný a časový rozsah platnosti  Zmien a doplnkov č.2 územného plánu centrálnej 
mestskej zóny Západ Liptovský Mikuláš 

 
        Územný rozsah Zmien a doplnkov č.2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ 
Liptovský Mikuláš je územie k.ú. Liptovský Mikuláš ohraničené Ul.Tomášikovou, hranicou 
pozemku Okresného súdu , okrajom objektu Hypernovy, štvorprúdovou komunikáciou, Ul. 
Hollého a Ul.Štúrovou - podľa grafickej časti. 
Zmeny a doplnky č.2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ Liptovský Mikuláš sú 
platné  odo dňa účinnosti Uznesenia Ms. zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši a všeobecne 
záväzného nariadenia č.6/2009/VZN schváleného Ms. zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši 
dňa 3.júna 2009. Jeho schválením sa ruší platnosť výškových regulatívov týkajúcich sa blokov 
BI, BIIc a BIId  stanovených Územným plánom centrálnej mestskej zóny Západ Liptovský 
Mikuláš - zmena, ktorý bol schválený MsZ v Liptovskom Mikuláši č. Uznesenia 51/2004  a VZN 
č. 8/2004 dňa 20.5.2004. 
 
 

Čl.2 
 
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov súčasťou územného plánu zóny je záväzná časť. Záväzná časť Zmien a 
Doplnkov č.2  CMZ Západ Liptovský Mikuláš  obsahuje návrh zmeny regulatívov zástavby s 
presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
vyjadrené vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v 
území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb. 
 
 
2.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania  pozemkov a 

stavieb 
 
Predmetné územie je v podľa platného Územného plánu sídelného útvaru Liptovský Mikuláš 
zaradené ako polyfunkčné územie mestského jadra. 
           

2.2 Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 
 
Umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia rieši výkres č. 03 –Dopravná a 
technická vybavenosť územia.  
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V blokoch BI a BII dochádza k zmenám v návrhu dynamickej a statickej dopravy. 
 
Blok BI 
Čisté úžitkové plochy : obytné  3 960 m2 /200 lôžok/ 
   Obchody a služby 1 340 m2 
 
Návrh podzemných parkovísk :  94 
Návrh parkovísk na teréne:     6 
Návrh parkovísk celkom:                100 
Z toho: 
- odstavné stánia pre prechodné ubytovanie: 70 / 100% dlhodobých/ 
- parkovitá pre obchody a služby:  30 /10 dlhodobých, 20 krátkodobých/ 
 
Blok BII 
Čisté úžitkové plochy : obytné  7 628 m2 /počet bytov 117/ 
   Obchody a služby 1 333 m2 
   Administratíva 1 278 m2  
 
Návrh podzemných parkovísk :           177 
Návrh parkovísk na teréne:              97    
Návrh parkovísk celkom:            274 
Z toho: 
- odstavné stánia pre byty:   113 / 100% dlhodobých/ 
- parkovitá pre obchody, služby, 
  Administrativu, byty:   161 /18 dlhodobých, 143 krátkodobých/ 
 
 
4.3  Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch s určením zastavovacích 

podmienok 
 
Blok BI 
Dotknuté parcely:    499,501,504/2,509/5 
Regulované parcely:   499,501,504/2,509/5 
Plocha regulovaných pozemkov v m2: 1 641 m2 
 
Zastavovacie podmienky: 
 
Podlažnosť:    8 N.P.    
Koeficient zastavanosti:   0,5 
Index podlažnosti:    3,0 
Koeficient stavebného objemu:  12,0 
 
Záväzné princípy architektonického riešenia objektov: 

- Súčasná neofunkcionalistická architektúra, podsadená časť 1. a 2. N.P. , ktorá je v 
kontakte s chodníkom, plochá strecha nad 8. N.P.,  

- bez možnosti oplotenia pozemku 
  
Blok BII 
Dotknuté parcely:   520/1,525/12,525/2,525/9,525/10,525/1 a 525/3 
Regulované parcely:  525/12,520/1,525/2,525/9,525/10,525/1 a 525/3 
Plocha regulovaných pozemkov v m2: 4 550 m2 
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Zastavovacie podmienky: 
 
Podlažnosť:   BIIa – 4+1, BIIb – 7+1, BIIc – 6+1, 8+1 BIId - 2 
   
Koeficient zastavanosti:   0,5 
Index podlažnosti:    3,4 
Koeficient stavebného objemu:  10,0 
 
Záväzné princípy architektonického riešenia objektov: 

- Súčasná nefunkcionalistická architektúra, podsadená časť 1. N.P., ktorá je v 
kontakte s chodníkom, plochá strecha nad posledným podlažím, možnosť voľného 
tvarovania posledného podlažia 

- bez možnosti oplotenia pozemku 
 
 

2.3 Určenie nevyhnutnej vybavenosti staveb 
 
 
 V polyfunkčných bytových domoch budú prípustné len tie funkcie, ktoré budú v súlade s čl. 8. 
1. STN 73 4301 „Budovy na bývanie“. Zariadenia občianskej vybavenosti sa budú do bytových 
domov umiestňovať za týchto podmienok: 

a) svojimi priestorovými nárokmi a veľkosťou nebudú obmedzovať funkcie bytového 
domu. Príslušenstvo sa bude dimenzovať tak, aby ani v budúcnosti nepožadovalo 
ďalšie plochy vymedzené v bytovom dome; 

b) nebudú mať veľké nároky na technické vybavenie. Predovšetkým sa  vylúčia 
prevádzky s náročnou vzduchotechnikou, s veľkými nárokmi na odber teplej 
úžitkovej vody, so špeciálnymi nárokmi na čistenie splaškových vôd, ako aj na odvod 
splodín horenia a pod.; 

c) hladina hluku bude vyhovovať akustickým požiadavkám podľa čl. 4. 2. 4. STN 73 
4301. 

 
Stavebné riešenie domov budú také, aby boli v plnom rozsahu splnené požiadavky čl. 4. 2. 
STN 73 4301 o hygienických, ekologických a fyzikálno-technických požiadavkách na vnútorné 
prostredie – predovšetkým: 

d) preslnenie a osvetlenie, 
e) vetranie, 
f) tepelnotechnické požiadavky, 
g) akustické požiadavky. 

 
Bytové domy budú spĺňať okrem platných stavebných noriem aj všetky záväzné predpisy o 
ochrane zdravia, predovšetkým nariadenie vlády SR č. 40 zo dňa 16. 01. 2002 o ochrane 
zdravia pred hlukom a vibráciami, konkrétne: 

- obytné časti domov ležiace v časti zóny s hodnotami hluku z dopravy presahujúcimi cez 
deň LA 60 dB a cez noc LA 50 dB (podľa merania sú menšie ako LA 65 dB) – t. j. južné 
fasády obytných miestností v blokoch A, B. I, B. II budú mať realizované opatrenia na 
zníženie hluku medzi vonkajšou fasádou a vnútorným priestorom minimálne o 30 dB (napr. 
predsadené zimné záhrady pred oknami obytných miestností a kuchýň, „dvojplášťová 
fasáda“ ap.) a byty nebudú situované na 1. nadzemnom podlaží, 

- obytné časti domov ležiace pozdĺž ul. Hollého (bloky A, B. I) budú situované len v 4. a 
vyššom nadzemnom podlaží, 

- vjazdy a výjazdy podzemných garáží pod bytovými domami budú stavebne odclonené od 
stien s oknami obytných miestností.  
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Pri územnom a stavebnom konaní dotýkajúcom  sa stavebnej činnosti predpokladajúcej zemné 
práce osloviť Krajský pamiatkový úrad Žilina  v súvislosti  s možnosťou odkrytia  neznámych 
archeologických lokalít  a možných nálezov. 
 
Napojenie na elektrickú energiu plánovaných objektov je potrebné riešiť z jesvujúcich 
trafostaníc podľa situácie T1 – 151/ ts / 625 - Sturova a T2 – 151/ ts / 626 - Byt. pri Hypernove 
zemným káblovým vedením so zokruhovaním na jestvujúce vedenia .  
V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia v správe SSE-D, a.s. od ktorých je 
potrebné pri výstavbe dodržať ochranné  pásmo. 
V prípade požiadavky na preložku vedení je túto potrebné vykonať v zmysle zákona 656/2004 
Z.z.: 

1. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť 
ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného 
zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo 
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení 

2. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je 
premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo 
zmena jeho trasy. 

3. SSE-D, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia 
spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie 
musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V otázke 
zabezpečenia uvedeného súhlasu je potrebné sa obrátiť na p. Milana Záhradníka – 
MT: 0908/905226. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSE-D, a.s. nesúhlasí 
s realizáciou preložky energetického zariadenia. 

4. Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie        bude 
použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, a.s. v zmysle platnej legislatívy v 
čase výstavby 

 
5. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky 

predložiť na odsúhlasenie SSE-D, a.s. 
 

Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby 
 

Nemenia sa. 
 

Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby 
Nevyskytuje sa. 
 
 

Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 
 
Nemenia sa. Nie sú. 
 
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom 

území obce 
 
Nemenia sa. 
 

Zoznam verejnoprospešných staveb 
 
1.  Stavby a zariadenia statickej dopravy v riešenom území 
2.  Stavby dynamickej dopravy 
3.  Objekt na garážovanie 
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4.  Stavby a zariadenia el. rozvodnej siete /NN/ 
 
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby sú zdokumentované aj v grafickej podobe – 
viď.  príloha s názvom:  
 

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 
 

DRUHÁ ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
Čl.4 

 
        Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ Liptovský Mikuláš 
sú uložené na Mestskom úrade Lipt.Mikuláš, Štúrova 1989/41 – oddelenie územného 
plánovania a hlavného architekta, na stavebnom úrade MsÚ v Liptovskom Mikuláši – odbor 
územného rozhodovania, stavebného poriadku a ŠFRB a na Krajskom stavebnom úrade, 
odbor územného plánovania v Žiline. 
 

Čl.4.2 
        VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 15.dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli po schválení Mestským zastupiteľstvom. 
 

Čl.4.3 
Na VZN sa uznieslo MsZ na svojom zasadnutí dňa 3.júna 2009. 
 
 
 
 
.                                                                                                                                                                        
.                                                                                             Ing.Ján Blcháč, PhD.                                         
                                                                                                  primátor mesta 
 
 
 
 


