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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. 7 /2009/VZN 
 

Z á v ä z n á č a s ť 

Zmien a doplnkov č.15 Územného plánu sídla Liptovský Mikuláš  

/ Za D č. 15 ÚPN SÚ Lipt. Mikuláš / 
 
 

P R V Á  Č A S Ť  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
Čl.1 

 

 

Územný a časový rozsah platnosti Zmien a doplnkov č. 15 Územného plánu sídla Lipt. 
Mikuláš 

 

 Územný rozsah sú katastrálne územia obce Liptovský Mikuláš: k.ú. Demänová, Bodice, 
Okoličné, Liptovský Mikuláš, Ráztoky, Palúdzka, Liptovská Ondrašová. 
 

Platnosť je odo dňa nadobudnutia účinnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom 
Mikuláši a všeobecne záväzného nariadenia schváleného Mestským zastupiteľstvom 
č.7/2009/VZN zo dňa 23. júna 2009. 

 
Čl.2 

 
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

Zákona č. 237/2000 Z.z. a zákona č. 479/2005 Z.z. súčasťou územného plánu je záväzná časť. 
Záväzná časť Zmien a Doplnkov č.15 ÚPN SÚ Liptovský Mikuláš obsahuje návrh regulatívov 
územného rozvoja 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 riešeného 

územia 
 

 
 Opatrenia z hľadiska priestorovej a funkčnej regulácie sú definované vo výkrese č.3 a č.4. 
Hlavná funkcia riešenej lokality, doplnkové funkcie, výška zástavby a koeficient zastavanosti je 
určená kódom funkčného využitia, podlažnosťou a koeficientom zastavanosti regulovaného 
priestoru lokality. 
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Zastavaná plocha sa rozumie pod nadzemnými stavebnými objektmi, to znamená mimo plôch 
vonkajších parkovacích stojísk, vonkajších športovísk, peších, turistických a cyklistických 
chodníkov . 

Hlavné funkcie riešeného územia - občianska vybavenosť, šport a rekreácia 
a všeobecné bývanie.  
Priestorové regulatívy sú stanovené na základe stavebného zákona a STN. Podrobnejšie budú 
charakterizované v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie definovaním 
jednotlivých kompozično-priestorových prvkov.  
 Pri spracovaní ďalších stupňov PD zachovať tvaroslovné prvky Liptova a uprednostniť 
prírodné materiály kameň a drevo. 
 

 
2.2 Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie 

jednotlivých plôch 
 

 
ČISTO OBYTNÉ ÚZEMIE (RODINNÉ DOMY) UB1 
CHARAKTERISTIKA: slúži výlučne na bývanie 
FUNKČNÉ VYUŽITIE:   
A) PRÍPUSTNÉ:  
DOMINANTNÉ:   
1. bývanie v obytných budovách – v rodinných domoch 
VHODNÉ:  
1. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia 
2. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
3. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD 
4. parkovo upravená líniová a plošná zeleň 
 
B) VÝNIMOČNE PRÍPUSTNÉ: 
1. zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre obyvateľov územia 
2. malé ubytovacie zariadenia, ktoré svojim objemom výškovou a úžitkovou plochou 
nepresahujú rozsah stanovený vyhl. 83/76 Zb. v znení neskorších predpisov pre rodinné domy. 
3. malé zariadenia administratívy, 
4. kostoly a modlitebne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, športové zariadenia, MŠ a ZŠ pre 
obsluhu tohto územia 
 
C) NEPRÍPUSTNÉ: 
1. výroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavne stavby 
2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi  (napr. zápachom hlukom 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných 
pozemkov na účely bývania doplňujúce ustanovenia: 
- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na 
pozemkoch ich prevádzkovateľov  
platí aj pre lokality ZaDc15 ÚPN SÚ LM č.7 a č.9 v zóne A. 

 
ČISTO OBYTNÉ ÚZEMIE (BYTOVÉ DOMY) UB2 
CHARAKTERISTIKA: slúži výlučne na bývanie 
FUNKČNÉ VYUŽITIE:   
A) PRÍPUSTNÉ:  
DOMINANTNÉ:   
1. bývanie v obytných budovách – v bytových domoch 
 



VZN č. 7/2009/VZN Záväzná časť zmien a doplnkov č.15 územného plánu sídla Liptovský 
Mikuláš          - 3-  
 
VHODNÉ:  
1. zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre obyvateľov územia 
v parteri obytných budov 
2. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia 
3. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia 
4. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
5. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD 
6. parkovo upravená líniová a plošná zeleň 
 
B) VÝNIMOČNE PRÍPUSTNÉ: 
1. zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre obyvateľov územia 
2. kostoly a modlitebne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, športové zariadenia, MŠ a ZŠ pre 
obsluhu tohto územia 
 
C) NEPRÍPUSTNÉ: 
1. výroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavne stavby 
2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom hlukom zvýšeným 
výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov 
na účely bývania 
doplňujúce ustanovenia: 
- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na 
pozemkoch ich prevádzkovateľov  
platí aj pre lokalitu ZaDc15 ÚPN SÚ LM č.12 
 
VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMIE UB3 
CHARAKTERISTIKA: slúži výlučne na bývanie s možnosťou umiestnenia vybavenosti 
s významom nad rámec daného územia 
FUNKČNÉ VYUŽITIE:   
 
A) PRÍPUSTNÉ: 
DOMINANTNÉ:   
1. bývanie v obytných budovách - v rodinných a bytových domoch  
 
VHODNÉ: 
1. zariadenia obchodu, verejného stravovania a služieb a výroby nerušiacich obytné prostredie, 
2. zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové a školské 
3. malé ubytovacie zariadenia – penzióny, malé hotely, 
 4. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia 
5. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia  
6. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
7. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD 
8. parkovo upravená líniová a plošná zeleň 
 
B) VÝNIMOČNE PRÍPUSTNÉ: 
1. obchodné a kancelárske budovy 
2. ubytovacie zariadenia 
 
C) NEPRÍPUSTNÉ: 
1. ostatná výroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné stavby 
2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi  (napr. zápachom hlukom 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných 
pozemkov na účely bývania 
doplňujúce ustanovenia: 
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- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na 
pozemkoch ich prevádzkovateľov  
platí aj pre lokalitu ZaDc15 ÚPN SÚ LM č.5 
 
 
OBYTNÉ ÚZEMIE MALÝCH SÍDIEL UB4 
CHARAKTERISTIKA: slúži prevažne na bývanie, väčšinou s priamou väzbou na 
poľnohospodársku výrobu tradičné obytné územie bývalých samostatných obcí pričlenených 
k mestu zástavba je nízkopodlažná, väčšinou rodinnými, izolovanými domami 
FUNKČNÉ VYUŽITIE:   
A) PRÍPUSTNÉ: 
DOMINANTNÉ:   
1. bývanie v rodinných domoch s hospodárskym zázemím,  
 
VHODNÉ:  
1. bývanie v nízkopodlažných bytových domoch – max. 3NP+podkrovie, 
2. základná občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich 
služieb pre obyvateľov územia 
3. zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové a školské 
4. malé ubytovacie zariadenia do rozsahu 15 m2 pozemku/1 lôžko 
 5. drobné výrobné aktivity (výrobné služby, doplnková poľnohospodárska výroba ...), 
6. chovateľstvo a pestovateľstvo v rámci drobných stavieb, 
7. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia 
8. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe . funkčného využitia  
9. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
10. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie . a plochy trás a zastávok MHD 
11. parkovo upravená líniová a plošná zeleň 
 
B) VÝNIMOČNE PRÍPUSTNÉ: 
1. obchodné a kancelárske budovy 
2. ubytovacie zariadenia 
 
C) NEPRÍPUSTNÉ: 
1. výroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné  stavby 
2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi  (napr. zápachom hlukom 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných 
pozemkov na účely bývania 
 
doplňujúce ustanovenia: 
- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na 
pozemkoch ich prevádzkovateľov  
 
platí aj pre lokalitu ZaDc15 ÚPN SÚ LM č.3, č.9 v zóne B, 
 
OBSLUŽNÉ ÚZEMIE VEREJNÉHO VYBAVENIA UO1 
CHARAKTERISTIKA: slúži prevažne na umiestňovanie obchodných, kultúrnych, správnych  
zariadení v dvoch základných typologických skupinách: 
- plochy nekomerčnej občianskej vybavenosti – s určeným funkčným využitím pre školstvo, 
zdravotníctvo, zaistenie požiarnej bezpečnosti, polície a ďalších verejnoprospešných 
a nevyhnutných činností, ktoré zabezpečuje priamo obec alebo štát 
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- plochy prednostne využiteľné pre komerčnú občiansku vybavenosť – pre zariadenia 
verejného stravovania a ubytovania, obchody, služby, šport, rekreačné a kultúrne zariadenia 
prevádzkované na komerčnom základe. 
FUNKČNÉ VYUŽITIE:   
A) PRÍPUSTNÉ:   
 
VHODNÉ:  
1. obchodné, kancelárske a správne budovy 
2. obchodné zariadenia, verejné stravovanie, ubytovanie a zábavné podniky 
3. iné nerušivé prevádzky drobnej výroby a služieb 
4.zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové a školské 
5. čerpacie stanice pohonných hmôt ako súčasť parkovísk a garáží  
6. služobné byty a byty majiteľov zariadení 
7. iné byty nad podlažím určeným v zastavovacích  podmienkach 
8. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia  
9. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
10. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a MHD 
11. zeleň líniová a plošná  
12. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
13. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD 
14. parkovo upravená líniová a plošná zeleň 
 
B) VÝNIMOČNE PRÍPUSTNÉ: 
1. ostatné bývanie v bytových domoch 
 
C) NEPRÍPUSTNÉ: 
1. výroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné stavby 
2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi  (napr. zápachom hlukom 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných 
pozemkov  
 
doplňujúce ustanovenia: 
- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na 
pozemkoch ich prevádzkovateľov 
- v území alebo jeho časti môže byť u jednotlivých budov alebo častí územia stanovený 
najmenší podiel podlažných plôch pre funkciu bývania v grafickej časti územného plánu sú 
osobitne vyznačené: 
- plochy rekreácie a športu označené UO1-Š, v ktorých  
je stanovené prednostné využitie pre rekreáciu a šport 
- plochy zariadení obrany štátu, v ktorých platia osobitné predpisy označené UVP a zároveň 
UO1  
 
platí aj pre lokalitu ZaDc15 ÚPN SÚ LM č.1, č.2, č.4, č.10, č.14, č.15 
 
OBSLUŽNÉ ÚZEMIE PRE REKREÁCIU A ŠPORT UO1-Š 
CHARAKTERISTIKA: v území je stanovené prednostné využitie pre rekreáciu a šport 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
B) NEPRÍPUSTNÉ:  
1. veľkoobchodné prevádzky 
2. iné rušivé prevádzky drobnej výroby a služieb 
3. čerpacie stanice pohonných hmôt ako súčasť parkovísk a garáží  
4. služobné byty a byty majiteľov zariadení 
5. iné byty nad podlažím určeným v zastavovacích podmienkach 
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6. ostatné bývanie v bytových domoch 
7. výroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné stavby 
8. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom hlukom 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných 
pozemkov  
platí aj pre lokalitu ZaDc15 ÚPN SÚ LM č.2, č.3, č.4, č.11, č.13, č.15 
 
 
OBSLUŽNÉ ÚZEMIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA UO2 
CHARAKTERISTIKA: slúži na umiestnenie zariadení technickej vybavenosti mesta – 
zásobovanie vodou, odkanalizovania, zásobovania energiami a zariadeniami spojov 
a telekomunikácií, 
- ide predovšetkým o malé plochy, ktoré sú jednoznačne určené pre lokalizáciu alebo rozvoj 
určitého konkrétneho zariadenia 
- ostatné zariadenia technickej vybavenosti sú súčasťou iných typov území, zón v súlade s tam 
stanovenými podmienkami  
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE:   
A) PRÍPUSTNÉ: 
DOMINANTNÉ:   
1. stavby a zariadenia na zásobovanie vodou 
2. stavby a zariadenia na odvádzanie odpadových vôd 
3. stavby a energetické zariadenia 
4. stavby a zariadenia na zásobovanie plynom 
5. stavby a zariadenia na zásobovanie teplom 
6. stavby a zariadenia spojov 
 
VHODNÉ:  
1. parkoviská a garáže 
2. doplnkové skladovanie 
3. doplnkové údržbárske, opravárenské a skladovacie aktivity 
4. služobné byty 
5. parkovo upravená líniová a plošná zeleň 
 
B) NEPRÍPUSTNÉ: 
1. zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové a školské 
2. bývanie  
 
platí aj pre lokalitu ZaDc15 ÚPN SÚ LM č.16 
 
VÝROBNÉ ÚZEMIE VÝROBNO-OBSLUŽNÁ ZÓNA UV1 
CHARAKTERISTIKA: slúži prevažne na umiestnenie zariadení výroby, skladov a služieb 
podstatne neobťažujúce okolie,   
FUNKČNÉ VYUŽITIE:   
A) PRÍPUSTNÉ: 
 
DOMINANTNÉ:   
1. nerušiace výrobné prevádzky všetkého druhu, sklady, skladovacie plochy a verejné 
prevádzky 
VHODNÉ:   
1. obchodné, kancelárske a správne budovy 
2. služobné byty a byty majiteľov zariadení 
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3. čerpacie stanice pohonných hmôt  
4. odstavné miesta a garáže 
5. nevyhnutné plochy technického vybavenia 
6. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a MHD 
7. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
8. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD 
9. parkovo upravená líniová a plošná zeleň 
 
 B/ VÝNIMOČNE PRÍPUSTNÉ: 
1. obchodné a kancelárske budovy 
2. ubytovacie zariadenia 
 
C/ NEPRÍPUSTNÉ: 
1. zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové a školské 
2. bývanie  
doplňujúce ustanovenia: 
- charakteristickým znakom zariadení lokalizovaných vo výrobno-obslužnej zóne je ich verejná 
prístupnosť 
- na plochách severne a južne od diaľnice je potrebné doplňujúcimi riešeniami zabezpečiť 
nadštandardnú úroveň architektonického stvárnenia objektov a areálov 
- vo funkčne a priestorovo stabilizovaných areáloch nie je v grafickej časti stanovená 
podlažnosť 
 
platí aj pre lokalitu ZaDc15 ÚPN SÚ LM č.6 
 
ŠPORTOVO-REKREAČNÉ PLOCHY V ZÁZEMÍ MESTA NZR 
 
CHARAKTERISTIKA: polyfunkčné plochy v nadväznosti na zastavané územie mesta 
s prevahou prírodných prvkov, slúžiace predovšetkým na lokalizáciu menších športovo-
rekreačných zariadení, na rozdiel od UO1, ktoré stanovuje prevažne monofunkčné areálové 
zariadenia športovo-rekreačnej vybavenosti 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE:  
A) PRÍPUSTNÉ: 
DOMINANTNÉ:   
1. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov mesta  
2. parkovo upravená líniová a plošná zeleň 
3. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD 
 
VHODNÉ: 
1. zariadenia obchodu, verejného stravovania a služieb, 
2. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia 
3. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
 
B) VÝNIMOČNE PRÍPUSTNÉ: 
1. malé ubytovacie zariadenia, ktoré svojim objemom, výškou a úžitkovou plochou nepresahujú 
rozsah stanovený vyhl. 83/76 Zb. v znení neskorších predpisov pre rodinné domy 
2. kostoly a modlitebne, kultúrne a sociálne, zdravotnícke, športové zariadenia, MŠ, ZŠ pre 
obsluhu tohto územia 
 
C) NEPRÍPUSTNÉ: 
1. výroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné stavby 
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2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi  (napr. zápachom hlukom 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných 
pozemkov na účely bývania 
doplňujúce ustanovenia: 
- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na 
pozemkoch ich prevádzkovateľov  
 
platí aj pre lokalitu ZaDc15 ÚPN SÚ LM č.8, 
  
 

 
2.3 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

územia 
 

 
- zabezpečiť koridory navrhovaných trás komunikácií a trás technickej infraštruktúry a 
ostatného technického vybavenia (plochy pre nové trafostanice a pod.)  
 
 
3.3.1 REGULATÍVY DOPRAVY: 
 
Dopravná koncepcia zabezpečí 
− realizáciu navrhovaných komunikácií a parkovísk, 
− inžinierske siete, ktoré križujú cesty, budú riešené kolmým križovaním pretláčania 

v chráničkách dostatočnej dĺžky, technický problém pretláčania sa bude odsúhlasovať s SSC 
– Správa a údržba Liptovský Mikuláš, trasy inžinierskych sietí viesť mimo mostných objektov, 
vzhľadom na problémy, ktoré následne vznikajú pri rekonštrukciách a prestavbách. 

− súbežne s trasou cesty K1A v lokalite 1-4 viesť cyklistický chodník, ktorý sa stane súčasťou 
mestskej siete cyklistických chodníkov. 

 
3.3.2 REGULATÍVY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA: 
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie: 
lokalita č. 1 a lokalita č. 15: v zmysle zmien a doplnku č. 13 (potreba vody a množstvá 
splaškových vôd sú zahrnuté v zmenách a doplnkoch č. 13, nedôjde k navýšeniu), 
lokalita č. 2: vodovodou a kanalizačnou prípojkou napojená na verejný vodovod a verejnú 
kanalizáciu v mestskej časti Demänová, 
lokalita č. 3: vybudovanie prívodného potrubia napojeného na potrubie LT DN 250 vedúce z ÚV 
Demänovská Dolina do vodojemov Liptovský Mikuláš, vybudovanie vodojemu a vodovodných 
rozvodov v lokalite, odkanalizovanie riešené napojením novonavrhovaných kanalizačných 
rozvodovod na existujúcu kanalizáciu v mestskej časti Bodice je podmienené rekonštrukciou 
existujúcej kanalizácie v Bodiciach a Demänovej a zväčšením jej priemeru na DN 500, 
lokalita č. 4: v dvoch etapách je navrhované napojenie na prívodné potrubie z Demänovskej 
Doliny, rekonštrukcia a zväčšenie priemeru prívodného potrubia na DN 350, vybudovanie 
vodojemu a vodovodných rozvodov v lokalite, odkanalizovanie je riešené napojením 
novonavrhovanej kanalizácie na existujúcu kanalizáciu v Demänovej, 
lokalita č. 5: rozšírenie existujúcej vodovodnej siete a vybudovanie žúmp, 
lokalita č. 6: zásobovanie vodou riešené čiastočne z verejného vodovodu a čiastočne 
z vlastného zdroja, odkanalizovanie kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie, 
lokalita č. 7: rozšírenie existujúcej vodovodnej siete a vybudovanie žúmp, 
lokalita č. 8: zásobovanie vodou z vlastných vodných zdrojov, odkanalizovanie do žúmp, 
lokalita č. 9: predĺženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vybudovanie vodovodných 
a kanalizačných prípojok, 
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lokalita č. 10: vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 
lokalita č. 11, lokalita č. 13, lokalita č. 14: napojenie na existujúcu vodovodnú a kanalizačnú 
prípojku aquaparku a napojenie na plánovaný vodovod a kanalizáciu v tejto lokalite, 
lokalita č. 12: vybudovanie vodovodných a kanalizačných prípojok. 
 
-presné podmienky a podrobnosti zásobovania vodou a odkanalizovania jednotlivých lokalít 
(napr. body napojenia, umiestnenie akumulácií a pod.) budú prejednané so zástupcami LVS a.s. 
Liptovský Mikuláš pred začatím spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie  
-ďalšie stupne projektovej dokumentácie akejkoľvek investičnej činnosti, ktorá vyplynie z ÚPN 
budú predložené na vyjadrenie LVS a.s. Liptovský Mikuláš 
 
 
3.3.3 REGULATÍVY ENERGETIKY: 
 
ROZVODY ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 
1 Vysoké napätie – prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové 
2 Trafostanice –  

• Trafostanice v jednotlivých lokalitách riešiť ako kioskové do 630 kVA. 
• Trafostanice je potrebné umiestniť tak, aby NN výbežky z jednotlivých trafostaníc 

nepresahovali dĺžku 350 m.  
• Presné umiestnenie trafostaníc bude navrhnuté po doložení výkresovej časti 

rozloženia objektov v jednotlivých lokalitách aj s ich energetickou bilanciou. 
3 Nízke napätie - rozvody riešiť ako zemné káblové so zokruhovaním  
4 V predmetných lokalitách sa nachádzajú nadzemné i podzemné vedenia v správe SSE-D, 

a.s. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo. 
5 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. Milan Záhradník – MT: 
0908/905226. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSE-D, a.s. nesúhlasí 
s realizáciou preložky energetického zariadenia. 

Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý 
mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby. 
6 Pri príprave ďalšieho stupňa Územného plánu Vám budú prehodnotené požadované 

energetické bilancie v lokalitách č. 3 a č. 4, kde podľa nás je požiadavka na výkon 
neprimerane vysoká. V prípade trvania požiadavky na výkon v lokalitách č. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 
12 a 15, čo predstavuje inštalovaný výkon Pi = 24292 kW, Ps = 10284 kW, je potrebné 
pre toto územnie doplniť do Územného plánu nový samostatný VN prívod z rozvodne 
110/22 kV Závažná Poruba po toto územie. 

7 Ďalší stupeň dokumentu „Zmeny a doplnky č. 15 Územného plánu sídelného útvaru 
Liptovský Mikuláš" zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky bude predložený na 
odsúhlasenie SSE-D, a.s. 

8 Príprava ďalšieho stupňa územného plánu bude vzájomne konzultovaná vrátane 
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spolupráce medzi spracovateľom Územného plánu a SSE-D, a.s. na nižšie uvedenom 
kontakte 

 
Požadovaný a odsúhlasený výkon Pi = 30388kW, Ps = 13916 kW, 
 
 
ROZVODY PLYNU 
 
Pre zabezpečenie navrhovaného zásobovania plynom je potrebné: 
- pripraviť podmienky na riešenie plynofikácie podľa návrhu územného plánu, 
- vybudovať STL plynovody podľa návrhu, 
- vybudovať prípojky k jednotlivým objektom resp. odberateľom. 
V daných lokalitách sa nachádzajú plynárenské zariadenia a rozvody, pre ktoré platia ochranné 
a bezpečnostné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike §56 a §57.  
 

2.4 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania 
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny vytvárania a udržiavania ekologickej 

stability vrátane plôch zelene 
 
KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY 
Pri spracovaní ďalších stupňov PD zachovať tvaroslovné prvky Liptova a uprednostniť prírodné 
materiály kameň a drevo. 
- Podľa zákona č.49/2002 § 40 o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkového zákona) 
v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom poriadku v znení neskorších predpisov - 
každý občan, ktorý objaví pri stavebnej činnosti akýkoľvek archeologický nález je povinný ho 
ohlásiť, 
- Podľa zákona č.49/2002 § 37 o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkového zákona) 
Pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie 
pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov, je nevyhnutné vykonať záchranný výskum. 
O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje pamiatkový úrad na podnet stavebného 
úradu, krajského pamiatkového úradu alebo z vlastného podnetu. 
V prípade záchranného archeologického výskumu pamiatkový úrad vydá rozhodnutie po 
predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu. 
Pamiatkový úrad bezodkladne zašle rozhodnutie o vykonaní záchranného výskumu 
stavebnému úradu. 
 
EKOLOGICKÁ STABILITA 
Riešené územie sa nachádza v podhorí Nízkych Tatier na ich severnej strane. Tento pás 
územia bol aj v minulosti menej intenzívne obhospodarovaný v porovnaní s priestormi 
v centrálnej časti Liptovskej kotliny. Z toho vyplýva aj väčšia prítomnosť krajinných prvkov 
prirodzene vzniknutých a tým pádom pomerne stabilných. Vznikali na nevhodných miestach 
pre poľnohospodárstvo a odolali aj paseniu hospodárskych zvierat. Tvorené sú nelesnou 
drevinovou vegetáciou, podmáčanými a zamokrenými plochami, sprievodnými porastmi 
vodných tokov apod. Prepojenia medzi nimi sú mnohokrát funkčné a aktívne využívané 
rastlinami aj živočíchmi. Mozaiku takto vytvorenú je potrebné v čo najväčšej miere zachovať, 
rešpektovať a využiť ju v rámci zámerov cestovného ruchu ako estetizujúci činiteľ. Citlivým 
umiestnením stavebných a športových aktivít do krajiny s primeraným počtom kapacít je 
dôležitý krok k trvalo udržateľnému stavu spolužitia človeka a prírody na danom konkrétnom 
mieste. Je nevyhnutné udržať existujúce dreviny zelene voľnej krajiny v rámci umiestňovania 
stavieb. 
 
OCHRANA PRÍRODY A PRÍRODNÉ ZDROJE 
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  V celom riešenom území platí II. stupeň ochrany prírody (všeobecná ochrana podľa 
zákona č. 543/2002 Z.z.) a zachovať a chrániť vytipované prvky – biocentrum, biokoridory, 
interakčné prvky, nelesnú a stromovú a krovinnú vegetáciu – na ich území vylúčiť akúkoľvek 
ťažbu stavebných surovín a zachovať ich prírodný ráz 
- v celom riešenom území nie je dovolené vytvárať divoké skládky odpadov 
- dodržiavať všetky ochranné pásma, ktoré sú stanovené a platia v riešenom území 
- rešpektovať stanovené funkcie pre jednotlivé funkčné plochy – prípustné, výnimočne 
prípustné i neprípustné 
S návrhom plánovaných aktivít v lokalite č. 11, na KN-C parcelách 4/32 a 4/193 v katastrálnom 
území Ráztoky súhlasíme, s podmienkou vyňatia celých parciel z lesných pozemkov. Lokalita 
bezprostredne susediaca s Aquaparkom Tatralandia je umiestnená v Ráztockej zátoke 
vodného diela Liptovská Mara. V minulom období sa v uvedenej lokalite, v JPRL 901a, 901c 
uskutočnila výstavba rekreačných objektov a v novom návrhu sa uvažuje so zastavaním ďalšej 
plochy, pričom výstavba sa navrhuje v smere k vodnej hladine Liptovskej Mary. Vlastníci už 
postavených rekreačných objektov po ich výstavbe pokračujú so stavebnou činnosťou 
budovaním plotov, výrubom drevín v bezprostrednej blízkosti objektov, budovaním prístupov 
k objektom ako aj s vydláždením okolia chát, čo znemožňuje využívanie lesných pozemkov na 
plnenie funkcií lesa. Všetko sú to činnosti nepovolené, vykonávané v rozpore so zákonom 
o lesoch. Z uvedeného dôvodu súhlasíme s navrhovanou výstavbou až po vyňatí parciel 
z lesných pozemkov a ich zmenou druhu pozemku. 
 
 

 
2.5 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

 
 
Koncepcia ochrany a tvorby životného prostredia smeruje k odstráneniu prípadne eliminácii 
javov negatívne vplývajúcich na životné prostredie. Z celkového nadhľadu sem možno zaradiť 
priority štátnej environmentálnej politiky. Ide o tieto regulatívy: 
- zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia - zmenu palivovej základňu z tuhých palív na 
plyn alebo elektrickú energiu, 
- zníženie množstva znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách - realizácia 
rozvodov kanalizácie, 
- ekonomicky a ekologicky efektívne znehodnocovanie a zneškodňovanie odpadov - odpadové 
hospodárstvo mesta musí byť v súlade s okresnou koncepciou vyvážať odpad na regionálnu 
skládku, obmedzovať množstvo odpadov, separovať odpad, využívať niektoré druhy odpadov 
na kompostovanie a pod. 
- uplatňovať využitie solárnej a geoenergie pre pokrytie vykurovacích potrieb objektov 
a nutnosť ochrany a zachovania genofondových plôch existujúcich na plochách riešených 
lokalít. 

 
2.6 Vymedzenie zastavaného územia 

 
V súčasnosti je zastavané územie mesta Liptovský Mikuláš legislatívne vymedzené hranicou 
zastavaného územia, ktorá zodpovedá stavu k 01.01.1990 (stav evidovaný na mapách 
Katastrálneho úradu v Žiline, Správa katastra Liptovský Mikuláš).  
Návrh hraníc zastavaného územia Zmien a Doplnkov č.15 ÚPN SÚ Lipt. Mikuláš berie do 
úvahy hranicu zastavaného územia k 1.1.1990, návrh hranice zastavaného územia 
predchádzajúcich Zmien a doplnkov ÚPN SÚ LM a hranice riešeného územia lokalít 
vyznačených v grafickej časti Zmien a doplnkov č.15 ÚPN SÚ LM vo výkresoch v mierke 1: 
5000 na plochách vhodných pre výstavbu, vrátane potrebných pomocných objektov, 
manipulačných plôch, parkovísk, oddychových a športových plôch umiestnených medzi 
zelenými plochami a vegetáciou, ktoré sa v hraniciach súčasne zastavaného územia 
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nenachádzajú (Metodický pokyn MP SR č. 8355/2000-620 zo dňa 28.12.2000). Navrhovaná 
hranica zastavaného územia je zakreslená v náložkách grafickej časti.  

2.7.Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 
 
 ZaDc15 ÚPN SÚ LM rešpektujú limity využitia územia vyplývajúce zo záujmov 
ochrany životného prostredia, ochrany prírody, pamiatkovej starostlivosti a ochrany zariadení 
vybavenia územia tak ako sú definované v platnej ÚPN SÚ LM.  
 
PRÍRODA 
 
-ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry – 2. stupeň ochrany – celé riešené územie, 
-ochranné pásmo vodných tokov je 6 m na obidve strany od súvislých porastov. 
Z hľadiska správcu tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko: 
V riešenom území sa nachádzajú nami spravované: VN Liptovská Mara, vodárenský vodný tok 
Demänovka, vodohospodársky významné vodné toky Váh, Smrečianka, Jalovský potok a toky 
Kuriatko, Močiarka, Mútnik, Ondrašovianka a Ráztocký potok. Predkladané ZaD č. 15 vo 
viacerých prípadoch menia funkčné využitie nezastavaných lokalít na urbanizované, so 
zvýšeným podielom spevnených plôch, čo má priamy dopad na zväčšovanie extrémnosti 
prietokov v korytách tokov v území, s následkom ohrozovania území. 
V záujme zabezpečenia ochrany pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so 
zákonom č. 666/2004 Z.z o ochrane pred povodňami. 
 Požadujeme zachovanie pobrežných pozemkov v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. (Vodný 
zákon), 10 m od brehovej čiary, resp. vzdušnej päty hrádze toku Váh a 6,0 m od ostatných 
dotknutých tokov.  
 V uvedených pobrežných pozemkoch nie je možné uvažovať s budovaním pozemných stavieb 
a oplotení, s ťažbou a navážaním zeminy, trasovaním inžinierskych sietí, vytváraním skládok 
a poľnohospodárskym využitím, ako i manipuláciou s látkami škodlivými vode. Ďalej je nutné 
zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska 
realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. 
 Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokmi požadujeme odsúhlasiť 
s našou organizáciou. 
 Všetky prípadné križovania inžinierskych sieti s vodnými tokmi musia byť riešené v súlade 
s STN 73 6822. 
Upozorňujeme Vás, že v rámci Podnikového rozvojového programu investícií na roky 2010 – 
2015 náš podnik uvažuje s akciou „Liptovský Mikuláš- rekonštrukcia pravostrannej ochrannej 
hrádze Váhu v km 349,5- 350,17“. 
Následné stupne územno-plánovacej dokumentácie budú predložené na vyjadrenie ŠOP SR 
S NAPANT Banská Bystrica. 
 
TECHNICKÉ ZARIADENIA 
 
Z hľadiska hygienického a technického v riešenom území je potrebné rešpektovať tieto 
ochranné pásma:  
- pre napätie 22 kV 10m od krajného vodiča, 
- inžinierske siete miestneho významu /vodovody, kanalizácia , plynovody/ majú ochranné 
pásmo 1 m. 
- ochranné pásmo cesty I/18 je 25 m od osi krajného pruhu 
- ochranné pásmo cesty II/258 je 25 m od osi krajného pruhu, 
- ochranné pásmo navrhovaných plynovodov je 4 m od objektov - mimo zastavaného územia a 
v obci 2  
 m a za podmienok STN môže byť znížené na 1 m. 
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- bezpečnostné pásmo pre STL plynovod mimo intravilánu je 10 m, 
- ochranné pásmo prívodného vodovodného potrubia – min 2,0 m od vonkajšieho okraja 
potrubia, 
- ochranné pásmo kanalizačného potrubia - min 3,0 m od vonkajšieho okraja potrubia. 
 
Pri realizácii zámerov rešpektovať všetky platné zákony a právne predpisy v znení neskorších 
zmien. 
Zákon o vodách č.364/2004 Z.z. a príslušné normy STN 
Zákon č.656/2004 Z.z. (zákon o energetike) 
 
Rešpektovať závery, ktoré vyplynuli z pripomienok k strategickému dokumentu pre tieto 
ZaDc15. 

 
Čl.3 

 
3.1 Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, 

na asanáciu a na chránené časti krajiny 
 

  
 Podľa Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
 Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb bude možné pozemky, stavby a práva k nim 
vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 
Jestvujúce objekty a stavby dotknuté Verejnoprospešnými stavbami sa v prípade potreby 
asanujú. 
 

 
3.2 Určenie, na ktoré časti riešeného územia je potrebné obstarať a schváliť územný 

plán zóny 
 

 
 Po prerokovaní a schválení Zmien a Doplnkov č.15 ÚPN SÚ Liptovský Mikuláš bude možné 
pristúpiť k spracovaniu ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre vydanie územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia resp. vypracovať urbanistickú štúdiu. Územný plán zóny 
nie je potrebné spracovať pre žiadnu riešenú lokalitu. 
 
 

3.3 Zoznam verejnoprospešných stavieb 
 
 
ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB: 
 
53   stavby komunikácii zabezpečujúcich obsluhu územia podľa podrobnejšej dokumentácie 
54  stavby a zariadenia statickej dopravy v navrhovanom území podľa podrobnejšej 

dokumentácie 
55 hlavné pešie a cyklistické trasy ako súčasť cestnej siete 
56  stavby a zariadenia mestskej vodovodnej siete a ich ochranné pásma, ktoré zabezpečujú 

zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou podľa podrobnejšej dokumentácie 
57  stavby a zariadenia mestskej kanalizačnej siete a ich ochranné pásma, ktoré zabezpečujú 

odvádzanie a čistenie odpadových vôd z navrhovaného územia podľa podrobnejšej 
dokumentácie 

58  stavby a zariadenia elektrickej rozvodnej siete vrátane ochranných pásiem, ktoré 
zabezpečujú zásobovanie elektrickou energiou podľa podrobnejšej dokumentácie 



- 14- VZN č. 7/2009/VZN Záväzná časť zmien a doplnkov č.15 územného plánu sídla 
Liptovský Mikuláš 
  
59  stavby a zariadenia mestskej plynovodnej siete vrátane ochranných pásiem, ktoré 

zabezpečujú zásobovanie zemným plynom podľa podrobnejšej dokumentácie 
60  stavby a zariadenia na výrobu a rozvod tepla vrátane ochranných pásiem, ktoré 

zabezpečujú zásobovanie tepelnou energiou v závislosti od zvolenej koncepcie 
zásobovania navrhovaného územia teplom podľa podrobnejšej dokumentácie 

61  stavby a zariadenia spojov všetkého druhu podľa podrobnejšej dokumentácie. 
 
 
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby sú zdokumentované aj v grafickej podobe – 
viď. príloha s názvom: Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 
 
 

D R U H Á  Č A S Ť  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Čl.4 

1. Zmeny a doplnky č.15 Územného plánu sídla Liptovský Mikuláš sú uložené na Mestskom 
úrade v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989 – oddelenie územného plánovania a hlavného 
architekta a na Krajskom stavebnom úrade, odbor územného plánovania v Žiline. 

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

3. Na VZN sa uznieslo MsZ na svojom zasadnutí dňa 23.júna 2009. 
 
 
 

Ing.Ján Blcháč, PhD. 

primátor mesta 


