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Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 7I2O1OĺVZN

Závázná Čast‘ ÚP?] mesta Liptovský Mikuláš v znenizmien a doplnkov Č. 1-5

Primátor mesta Liptovský Mikuláš vyhlasuje

úplné znenie

Všeobecne záväzného nariadenia Č. 71201 ONZN

Z á v ä z n á Č a S t‘

Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
v zneni VZN Č. 3/2012 zo dňa 6.9.2012, VZN Č. 7/2013 zo dňa 19.9.2013, VZN č.4/2015 zo dňa

12.3.2015, VZN Č. 12/2016 zo dňa 16.9.2016 a VZN Č. 3/2017 zo dňa 22.6.2017

Mesto Liptovský Mikuláš na Základe ustanovenia 6 Zákona SNR Č. 369/1 990 Zb.o obecnom Zriadeni

v zneni neskoršich predpisov a ustanovenia 27 ods. 3 Zákona 50/1976 Zb. / stavebný Zákon / v zneni

neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Č. 7/2OIONZN

Záväzná Časť

Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

Í ÚPN O Liptovský Mikuláš Iv znení zmien a doplnkov Č.1-5

PRVÁ ČASt

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

ČL1

Územný a Časový rozsah platnosti Územného plánu mesta Lipt. Mikuláš

Uzemný rozsah sú katastrálne územia obce Liptovský Mikuláš: k.ú. Ráztoky, Benice,
Demänová, Bodice, Okoličné, Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Liptovská Ondrašová,
lľanovo, Ploštín a Svätý Stefan.

Čl.2

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov súČasťou územného plánu je záväzná časť. Závázná časť UPN
mesta Liptovský Mikuláš obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja 5 presne
formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
vyjadrené vo forme regulativov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia
v území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2OIOĺVZN

- Záväzná čast‘ ÚPN mesta Liptovský Mikuláš v znenězmien 8 doplnkov Č. 1-5

2.1 Zásady a regulativy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Riešené územie je pre účely regulácie rozdelené na urbanistické bloky.

Hranice urbanistických blokov vymedzujú častí územia s podobnými funkčnými
a priestorovými charakteristikami. Vymedzenie urbanistických blokov je súčasťou gratickej
časti dokumentácie ‚Yomplexného výkresu priestorovéhD usporiadania a funkčného
využitia územia s vyznačenou záväznou čast‘ou riešenia a verejnoprospešnými
stavbami“.

Navrhnuté regulativy priestorového usporiadania a funkčného využivania územia určujú
zásady využívania územia pre jednotlivé pozemky zahrnuté do urbanistických blokov tak,
aby ich aplikáciou bob možné usmerňovať výstavbu v súlade s požiadavkami
na racionálne využitie územia a zároveň dodržať požiadavky na zachovanie kvalítného
životného prostredia. Regulativy sa vzťahujú rovnako na existujúce (stav) ako i rozvojové
plochy (návrh) v území.

Pre potenciálne rozvojové plochy (výhíad) platia regulativy funkčného využitia
ako pra územie polnohospodársky využívaných plóch a krajinnej zelene. Výnimkou je
územie ležiace na východnom brehu Liptovskej Mary, pre ktoré platia regulativy
funkčného využitia ako pre plochy „sprievodnej zelene vodných tokov“ a plochy vodných
plóch a tokov viažuce sa k jej súčasnému tunkčnému využitiu. Na celej ploche
vymedzenej hranicou dobývacieho priestoru štrkopieskov platia rovnaké regulativy
priestorového usporiadania a tunkčného využitia ako pre vyhradené územie povrchovej
ťažb,

Naplnenie stanovených reguiatívov ÚPN je potrebné posudzovať ve vzťahu
ku konkrétnemu pozemku, na ktorom je pripravovaná výstavba. V prípade, že pre dané
územie je spracovaný UPN zóny, je naplnenie stanovených regulativov UPN
(pri spracovaní UPN-Z) možné posudzovať k vymedzenému urbanistickému bloku,

Regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania, navrhnuté pre jednotlivé
urbanistické bloky, sú popisané v graficke prilohe vo výkrese č. 2 „Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záváznou časťou
riešenia a VPS‘

Navrhované regulatívy stanovené v Územnom pláne mesta Liptovský Mikuláš nemajú
vplyv na platnosť ochranných pásem a chránených území vymedzených podľa osobitných
predpisov.

Regulácia funkčného využitia a intenzity využitia plochy vymedzenej pre umiestnenie
verejnoprospešnej stavby musí byť pre potreby realizácie verejnoprospešnej stavby
stanovená na základe podrobnejšej projektovej dokumentácie. Na akékoívek mé stavby
na tejto ploche sa vzťahujú regulativy intenzity využitia a funkčného využitia územia
stanovené v UPN pre jednotlivé urbanistické bloky, v ktorých sa nachádzajú.

Regulativy priestorového usporiadania

Intenzita využitia a priestorového usporiadania územia mesta je v územnom pláne mesta
Liptovský Mikuláš regulovaná stanovením indexu zastavanej plochy a maximálnej výšky
zástavby. Tieto regulativy sú stanovené pre územia s možnosťou výstavby (obytné
územie s prevahou rodinných domov, obytné územie s prevahou bytových domov,
zmiešané územie mestského centra, zmiešané územie s prevahou občianskej
vybavenosti, zmiešané územie s prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu, územie
výrobno-obslužných areálov, územie priemyselnej a stavebnej výroby, územie zariadeni
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7!2OIOĺVZN

Záväzná čast‘ ÚPN mesta Liptovský Mikuláš v znenízmien a doplnkov Č. 1-5

a areálov poľnohospodárskej výroby, územie pre rekreáciu v prírodnom prostredí, územia
záhradkárskych a chatových osád, zariadení nadradených systémov TI, pohrebiska,
povrchovej ťažby a skládky odpadu). Ostatně funkčně plochy (územie potnohospodársky
využívaných plóch a krajinnej zelene, územie lesa, vyhradené územia pozemných
komunikácii, zariadeni železnice, parkovo upravenej zelene, plochy vodných tokov
a plóch a sprievodnej zelene vodných tokov) sú prevažne nezastaviteľné a na týchto
plochách je možné realizovať stavby len na základe podrobnejšieho overenia a len
v súlade $ ich špecifickým funkčným využitím.

Index zastavanej plochy a maximálna výška zástavby sú určené s podrobnostou
na urbanistický blok a vyjadrujú maximálne možnosti využitia každého pozemku ležiaceho
v tomto bloku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je
predmetom posudzovania. Splnenie indexu zastavanej plochy sa neposudzuje
pri povolovaní nadstavieb a rekonštrukcii existujúcich budov, pri ktorých neprichádza
k zmene ich zastavanej plochy a pri pristavbách existujúcich budov s výmerou zastavanej
plochy prĺstavby do 25 m2.

V pripade spracovania územného plánu zóny je možné index zastavanej plochy aplikovat
na celý urbanistický blok a upresniť podrobnejšimi regulativmi. Vážený priemer indexov
zastavanej plochy jednotlivých pozemkov v urbanistickom bloku nesmie prekročiť
maximálnu intenzitu využitia urbanistického bloku ako celku, prípadne jeho alikvotnej
časti, ležiacej v riešenom území územného plánu zóny.

Index zastavanej plochy

Je ukazovateľ stanovený v UPN mesta Liptovský Mikuláš ako pomer medzi plochou
zastavanou budovami a plochou pozemku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je
navrhovaný zámer, ktorý je predmetom posudzovania. Do indexu zastavanej plochy sa
nezapočitavajú plochy stavieb, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
(s výmerou ich zastavanej plochy spolu do 50 m2), spevnených plóch ani prekrytých terás
umiestnené alebo navrhované na pozemku, resp. súbore pozemkov, na ktorých je
navrhovaný zámer, ktorý je predmetom posudzovania.

Maximálna výška zástavby

Maximálna výška zástavby je vyjadrená maximálnym počtom nadzemných podlaží.

Maximálnu výšku zástavby je možné prekročit o jedno ustupujúce podlažie, o výšku
šikmej strechy s maximálne jedným využiteíným podkrovným podlažím a v urbanistických
blokoch vymedzených pre umiestnenie výškového akcentu. V týchto blokoch je možné
prekročit maximálnu výšku najviac o 3 nadzemně podlažia. V urbanistických blokoch pre
umiestnenie výškového akcentu je možné prekročiť maximálnu výšku o 50% (nie však
o viac ako 3 N.P.) od stanovenej maximálnej výšky v pripade preverenia vhodnosti
riešenia vypracovanim urbanistickej štúdie, ktorá zdokladuje potenciálne pósobenie
stavby alebo súboru stavieb na obraz mesta. V urbanistických blokoch pre umiestnenie
výškového akcentu je možné prekročit maximálnu výšku o viac ako 50% (nie však o viac
ako 3 N.P.) od stanovenej maximálnej výšky v pripade preverenia vhodnosti riešenia
vypracovaním územného plánu zóny, ktorý stanoví regulativy maximálnej výšky zástavby
v danom území. Polohu a riešenie prípadných výškových akcentov je potrebné stanoviť
podrobnejšou dokumentáciou (územným plánom zóny, urbanistickou štúdiou). Posúdenie
pósobenia zástavby je potrebné zdokladovať zakreslením do panoramatických fotograf ií:
z diaľničného privádzača do mesta, z vrcholu Hája, z prijazdu od Liptovského Trnovca, od
vodojemu Tretiny, od Benic, z príjazdu po diarnici z východu, prípadne ďalšich pohľadov
špecitických pre konkrétnu lokalitu a jej vplyv na obraz mesta.
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Záväzná čast‘ ÚPN mesta Liptovský Mikuláš v znenízmien a doplnkov č.1-5

Maximálnu výšku inžinierskych stavieb, pri ktorých nie je možné stanoviť výšku
v nadzemných podlažiach (silá, stožiare, vysieiače,...) je potrebné individuálne posúdiť
vo vzťahu k okolitej zástavbe jich vplyvu na obraz mesta.

Důraz je potrebné klásť na posúdenie vhodnosti výstavby inžinierskych stavieb
umiestnených na vizuálne exponovaných miestach vo voľnej krajine (vysielače mobilných
komunikačných sieti, stožiare vedení elektrickej energie, reklamně plochy,...).

V urbanistickom bloku pre umiestnenie vyhliadkovej veže je možné umiestniť vyhliadkovú
vežu so stanovenou maximálnou výškou, pričom maximálna výška vyjadruje maximálnu
výšku budovy v metroch meranú od najnižšieho bodu upraveného terénu pri základni
budovy po najvyššiu časť budovy. Pre vyhliadkovú vežu v lokalite Háj - Nicovů je
stanovená maximálna výška 20 metrov.

Vymedzenie pojmov pre účely uplatnenia navrhnutej regulácie

Plocha zastavaná budovami

Za plochu zastavanú budovami sa považuje půdorysný priemet všetkých častí budovy
nachádzajúcich sa nad úrovňou upraveného terénu do vodorovnej roviny. Uroveň terénu
je definovaná plochou určenou prienikom základne budovy a priliehajúceho upraveného
terénu. Do plochy zastavanej budovami sa nezapočitava půdorysný priemet hromadných
garáži, ktoré nepresahujů úroveň upraveného terénu o viac ako 3 m a na ich strešnej
konštrukcii je vytvorený verejne pristupný priestor, ani priemet spevnených plóch.

Nadzemné podlaha

Za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má priemernú úroveň podlahy
maximálne 800 mm pod najnižšou úrovňou upraveného terénu priliehajúceho k budove.

Fn róznych výškových úrovniach podlahy sa priemerná úroveň podlahy určí váženým
priemerom jednotlivých výškových úrovní podláh celého podlažia.

Ustup ujúce podlažie

Ustupujúce podlažie je posledně podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50 0%

zastavanej plochy predchádzajúceho (predposledného) podlažia.

Plocha zelena

Plochou zelene sa rozumie nespevnená plocha na úrovni prirahlého upraveného terénu,
na rastlom teréne, nezasahujúca do plochy zastavanej stavbami, určená výhradne
na výsadbu rastlín (okrasných, hospcdárskych,...) dotvárajúcich charakter prostredia
podľa typu jeho funkčného využitia..

Ras tlý terén

Rastlým terénom sa rozumie plocha, pod ktorou sa nenachádzajú stavebné konštrukcie
s výnimkou vedení technickej infraštruktúry.

Z hľadiska špecifikácie tunkčného využitia v kapitole “Charakteristika funkčného využitia
územia podľa jednotlivých typoV‘ sa pod pojmom “zariadenia technickej infraštruktúry
slúžiace pre obsluhu územia“ rozumie, že dané zariadenie slúži pre pokrytie potrieb
priíahlých objektov, najviac však daného urbanistického bloku, resp. susediacich
urbanistických blokov. Podmienkou pre umiestnenie zariadenia je, že je integrované
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 7/2010/VZN

Závázná čast‘ ÚPN mesta Liptovský Mikuláš v znenizmien a doplnkov Č.l-5

v objekte s mým iunkčným využitím, alebo že ako samostatný objekt nenarúša charakter
okolitej zástavby.

Z hľadiska špecii ikácie funkčného využitia v kapitole “Charakteristika funkčného využitia
územía podľa jednotflvých typov sa pod pojmom “zariadenía Iokálneho významu‘
rozumie. že dané zariadenie slúži primárne potrebám územia mesta a nespósobí
nadmerné zaťaženie územia mesta negatívnym vplyvom na životné prostredie,
vyplývajúcim z dósledkov dopravy a prevádzky.

Z hľadiska špecifikácie funkčného využitia v kapitole “Charakteristika funkčného využitia
územia podía jednotlivých typov“ sa pod pojmom “zariadenia nadradených systémov“
rozumie, že dané zariadenie slúži na zabezpečenie potrieb minimálne pre územie
mestskej časti, celého mesta, resp. i pre územie presahujúce hranice mesta.

Z híadiska špeciiikácie funkčného využitia v kapitole “Charakteristika funkčného využitia
územia podľa jednotlivých typov“ sa pod pojmom drobná výroba, rozumie zariadenie
výroby, ktoré neovplyvňuje susedné parcely nad rámec platných hygienických noriem,
priestorové nároky zariadení nenarúšajú charakter okolitej zástavby a umiestnením
zariadenia výrazne nestúpnu nároky na dopravnú a technickú vybavenosť územia.
V pripade ak nie je možné posúdiť predpokladané vplyvy navrhovaných zariadení v štádiu
ich povoľovania, podmienky vyplývajúce z hygienických noriem, charakteru okolitej
zástavby a nárokov na dopravnú a technickú vybavenosť budú premietnuté do územného,
resp. stavebného povolenia jednotlivých stavieb.

Pod pojmom drobná architektúra sa rozumie dopinkové vybavenie územia tvorené
stavbami charakteru drobných stavieb a uličným mobíliárom, slúžiace najmä na ochranu
pred nepriaznivým počasím, na oddych, zber odpadu (pristrešky, lavičky, smetné
koše,...).

Pod pojmom priamy vplyv sa rozumie vplyv priamo súvisiaci s prevádzkou zariadenia
a použitým technickým a technologickým zariadenim, najmä zaťaženie hlukom, prachom,
emisiami, dopravou, atď.

Pod pojmom nepriamy vplyv sa rozumie vplyv súvisiaci so zmenou pomerov v okolitom
prostredi zariadenia, najmä vplyv na zmenu dopravných vzťahov, zvýšený výskyt
škodcov, atd‘.

Z híadiska špeciiikácie funkčného využitia v kapitole “Charakteristika funkčného využitia
územia podľa jednotlivých typov“ sa pod pojmom fotovoltaická elektráreň rozumie
zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, tvoriace dominantné funkčně využitie
posudzovaného pozemku, resp. sa jedná o zariadenie umiestnené na strešnej konštrukcfl
alebo obvodovom plášti budovy s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW.
Za fotovoltaickú elektráreň sa nepovažuje zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej
energie umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti budovy s celkovým
inštalovaným výkonom do 100 kW vrátane.

Regulativy funkčného využitia ůzemia

Spósob funkčného využitia územia a charakter prostredia je v územnom pláne mesta
Liptovský Mikuláš regulovaný priradením konkrětneho iunkčného využitia pre jednotlivé
urbanistické bloky v území. Regulácia iunkčného využitia sa vzťahuje na všetky pozemky
v urbanistickom bloku.

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš vymedzuje 11 typov funkčného využitia územia. Sú
nimi: obytné územie s prevahou rodinných domov, obytné územie s prevahou bytových
domov, zmiešané územie mestského centra, zmiešané územie s prevahou občianskej
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vybavenosti, zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu, územie
výrobno-obslužných areálov, územie priemyselnej a stavebnej výroby, územie zariadení
a areálov poľnohospodárskej výroby, územie prs rekreáciu v prírodnom prostredí, územie
pornohospodársky využívaných plóch a krajinnej zelene, územie lesa.

Plochy určené pre špecitický účel sú vymedzené súborom vyhradených území, určujúcich
ich využitie. Funkčně využitie, ktoré nesúvisi so špecifickým účelom plochy je v danom
území neprípustné. Vyhrädenými územiami sú vyhradené územia záhradkárskych
a chatových osád, zariadeni nadradených systémov TI, pohrebiska, pozemných
komunikácií, zariadení železnice, parkovo upravenej zelene, povrchovej ťažby, skládky
odpadu, plochy vodných tokov a plóch a sprievodnej zelene vodných tokov.

V pripade výstavby polyfunkčných premostení ponad plochy vyhradených území musí
funkčně využitie premostenia zodpovedať minimálne jednému z urbanistických blokov,
ktoré prepája a umožniť využitie vyhradeného územia pod ním k jeho špecifickému účelu.

Zásady využitia územia

- prevádzkovatelia objektov sú povinni na celom území mesta zaistiť potrebné
plochy statickej dopravy pre prevádzku zariadení, vyplývajúce z ustanovení STN 736110,
na vlastných pozemkoch

- priamy a nepriamy vplyv prevádzkovaných služieb nesmie negatívne ovplyvňovať
susedné parcely viac, než stanovujú hygienické normy

- pri architektonickom stvárnení objektov je potrebné zohľadnit‘ ich lokalizáciu
v meste

- pri umiestňovaní stavieb chrániť krajinný obraz mesta s ohľadom na prirodné
a kultúrno-historické dominanty (vrch Háj s památnikom padlých, historické centrum
mesta,...)

- pri návrhu konkrétnych objektov zvážiť použitie typických tvaroslovných prvkov
Liptova a v dotyku s prirodným prostredím uprednostniť prírodné materiály, kameň
a drevo.

- budovy i verejné priestory riešiť v súlade s Vyhláškou 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

- pri výstavbe v navrhovaných urbanistických blokoch — v rozvojových územiach
v zmysle schváleného UPN mesta Liptovský Mikuláš (v grafike výkresu č. 2. Komplexný
výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou
časťou riešenia a VPS označené ako ‚návrh a „staV‘) je potrebné obstarať urbanistickú
štúdiu, ktorá navrhne dopravnú a technickú intraštruktúru celého urbanistického bloku,
a ktorá bude podkladom pre vypracovanie územného plánu zóny resp. územný plán zóny.

- objekt simulátora voíného pádu SUPERFLY TATRALANDIA považovať
za výškový akcent v území bez možnosti jeho ďalšej nadstavby. Najvyššia časť
nadzemnej časti objektu od úrovne podlahy 1.N.P. bude maximálne vo výške 21,5 m —

výšková úroveň 7 N.P.

- výstavba v lokalite Č. 17 vymedzenej v ZaD 03, je podmienená odvádzaním splaškových
odpadových vád do eXistujúcej, resp. novej čistiarne odpadových vád.
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- pre lokalitu č. 17 vymedzenú v ZaD 03 je potrebné spracovať ÚPN zóny resp.
urbanistickú štúdiu, so stanovením podrobných podmienok výstavby a podrobného
riešenia dopravy, vrátane konkrétnych dopravných napojeni, na základe výhľadovej
intenzity dopravy v súlade s platnými STN. V rámci UPN zóny resp. urbanistickej štúdie
budú navrhnúté taktiež potrebné priestory pre statickú dopravu. Súčasťou riešenia UPN
zóny resp. urbanistickej štúdie bude návrh napojenia na technickú infraštruktúru.

- pri rozvoji mesta zohľadniť Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného
piánovania k zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR Č. 148/2014 z 26.3.2014
k Stratégu adaptácie SR na nepriaznivé dósledky klimy a z neho vyplývajúce adaptačné
opatrenia ato najmá:

- koncipovať urbanistickú štruktúru mesta tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu

- zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sidlach, osobitne
v zastavaných centrách miest

- zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prilišného prehrievania stavieb

- podporovať a využivať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej
inf raštruktúre

- zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické techológie, materiály
a infraštruktúra prispósobené meniacim sa klimatickým podmienkam

- vytvárať a podporovať vhodnú mikroklímu pre chodcov, cyklistov

- zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov

- zabezpeČiť prispósobenie výberu drevin pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým
podmienkam

- vytvárať komplexný systém plóch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla
a do priľahlej krajiny

- zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extraviláne

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

- zabezpečiť dostatočnú odstupnú vzdialenosť stromovej vegetácie v blizkosti elektrického
vedenia

- zabezpeČiť a podporovať implementáciu opatreni proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran

- podporovať a zabezpečiť opátovné využívanie dažďovej a odpadovej vody

- zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach

- zabezpečiť opatrenia proti vzniku lesných požiarov

- podporovať a pokiaľ možno zabezpečiť zvýšené využivanie lokálnych vodných plčch
a dostupnosť záložných vodných zdrojov

- zabezpečiť udržiavanie a rozširovanie plóch s vegetáciou lesných spoločenstiev

- zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenČnej kapacity územia pomocou
hydrotechnických opatreni, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu,
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- zabezpečíť a podporovat zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry
krajinnej pokrývky s výrazným zastúpenim vsakovacích prvkov v extraviláne
a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných
plóch na urbanizovaných pódach v intraviláne

- zabezpečiť a podporovat zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu
dažďových vád, osobitne v centre mesta

- zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

- zabezpečiť udržiavanie lesných ciest s účinnou protipovodňovou ochranou a rozrušovať
nepotrebné lesné cesty

- usmernif odtokové pernery pomocou drobných hydrotechnických opatreni

- zabezpečit a podporovat opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pády

- na nároží Námestia osloboditeľov (p.č. 4/1, 4/2) rešpektovat maximálnu výšku
objektu do 19,5 metra od úrovne podlahy 1.N.P., pričom ustupujúce podlažie je potrebné
orientovať smerom do dvorovej časti pozemku

- v rekreačnom území v údolí Andického jarku (lokalita č. 12 vymedzená v ZaD 05)
umiestňovat stavby, zariadenia a infraštruktúru vo vzdialenosti minimálne 6 m od súvislej
sprievodnej vegetácie vodného toku

- vyhliadkovú vežu na vrchu Háj - Nicová navrhnút tak, aby nebola v kolízií s krajinnou
dominantou — pylónem pamätnika, ktorý predstavuje ústredný prvok pietneho miesta.

- v území v blízkosti koryta Smrečianky (lokalita č. 6 vymedzená v ZaD 05) prepojiť
navrhované funkčné využitie územia ako zmiešaného územia s prevahou zariadeni
pre šport a rekreáciu s dopinkovým využitím územia ako územia parkovo upravenej
zelena ktoré bude vhodne doplňat prevládajúcu lunkciu využitia územia

- pred realizáciou rozvojových iokalít navrhovaných v ZaD 05 v mestských častiach
Benice, Andice, Bodice a Demänová je okrem napojenia na existujúce vodovodné
potrubia potrebné zhodnotit potrebu zváčšenia akumulačných priestorov (vybudovanie
nového vodojemu) v zmysle Uzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš

Regulácia reklamných sta vieb na území mesta

V území mesta Liptovský Mikuláš:

- je prípustné umiestniť len reklamné stavby a mé zariadenia, ktorých tunkciou je
šírenie reklamných, propagačných, navigačných a mých informácií viditeřných z verejných
priestorov, upevnené o budovu

- je zakázané umiestniť reklamné stavby a mé zariadenia, kterých funkciou je šírenie
reklamných, propagačných, navigačných a mých informácií viditeľných z verejných
priestorov na samostatne stojacich nosičoch (billboardy, bigboardy, reklamné stožiare, ...)
okrem totemov, umiestnených v areáli príslušných prevádzok a okrem intormačného
systému mesta Liptovský Mikuláš
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Na území pamiatkovel zóny mesta Liptovský Mikuláš:

- je nepripustné umiestniť reklamné stavby a mé zariadenia, ktorých funkciou je šírenie
reklamných, propagačných, navigačných a mých informácií viditeYných z verejných
priestorov s ntormačnou plochou väčšou ako 2,5 m2

- nepripustné sú billboardy, bigboardy, stojace nosiče a banery s informačnou plochou
nad 2,5 m2, stojace nosiče a banery sú výnimočné prípustné počas konania
príležitostných udalostí (kultúrne a spoločenské podujatia, oslavy, jarmok...) So súhlasom
mesta

- je možné umiestňovať reklamně stavby a ině zariadenia, ktorých funkciou je šírenie
reklamných, propagačných, navigačných a mých informácií viditeľných z verejných
priestorov, vrátane označenia prevádzok obchodným menom, iba v parteri tj. len v úrovni
1. nadzemného podlažia

Pod pojmom územie mesta Liptovský Mikuláš sa rozumie adminislralivnosprávne územie
mesta Liptovský Mikuláš.

Pod pojmom totem‘ sa rozumie pútač typu označenia prevádzok čerpacích staníc
pohonných hmót /ďalej IenČSPH/, resp. vlajkonosiče.

Povolenie /predlženie povoleniai doposiar povolených reklamných stavieb a mých
zariadení, ktorých funkciou je širenie reklamných, propagačných, navigačných a mých
informácií, viditefných z verejných priestorov na samostatne stojacich nosičoch je
prípustné do doby schválenia regulativov pre umiestnenie reklamných stavieb na územie
mesta Liptovský Mikuláš, na dobu max. 5 rokov.

Čl.3

3.1 Určenie pripustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok
na využitie jednotlivých plóch a intenzitu ich využitia

Funkčně využitie územia je regulované s podrobnosťou na urbanistický blok s určením
prevládajúceho, pripustného a neprípustného funkčného využitia.

Prevládajúce funkčně využitie vyjadruje z hľadiska navrhovaného riešenia optimálne
využitie územia.

Prípustné funkčné využitie zahtňa funkcie, ktoré móžu byť alternatívou
k prevládajúcemu funkčnému využitiu, keďže nie je predpoklad ich negatívneho vplyvu
na prostredie.

Neprípustné funkčné využitie zahřňa funkcie, ktoré by mohli nevhodne pósobiť
na prostredie a preto je ich umiestnenie v danom území zakázané.

Prevládajúce, prípustné a neprípustné funkčně využitie uvedené v nasledujúcich
podkapitolách spodrobňujú ustanovenia ostatných kapitol záväznej časti.
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Charakteristika funkěného využitia územia podľa jednotlivých typov

Obytné územie s prevahou rodinných domov

Funkčně využitie:

Provládajúce

Funkčné využitie formujúce typický obraz prostredia charakteristický nizkopodlažnou
zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom neverejnej zelene súkromných
záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy pozemku 20 %.

Najmá: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zar. OV, zariadenia občianskej
vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb,
školstva, zdravotnictva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie, kostoly,...

Prépustné

Funkčně využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia, zvyšujúce jeho
polyfunkčnosť s cieíom uspokojiť potreby bývajúcich, s důrazom na minimalizáciu
negativnych vplyvov na obytné prostredie.

Najmä: bytové domy — hmotovo-priestorovým riešenim vhodne začlenené do okolitej
zástavby, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia OV nerušiace svojou
prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia výrobných služieb !dielne, opravovne,...!
a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia
technickej inIraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, obslužné
komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, plochy upravenej zelene,

Neprípustné

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi
na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia.

Najmá: zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej
výroby, veíkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupně centrá,
zariadenia OV celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu
celomestského a regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej
a technickej infraštruktúry, CSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory,
zberne druhotných surovjn!, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu
(heliport,...), zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov
na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná
elektráreň,...!, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva
/cintoriny, urnové háje, krematóriáL..

Obytné územie s prevahou bytových domov

Funkčné využitie:

PreWádajúce

Funkčné využitie formujúce prostredie charakteristické viacpodlažnou zástavbou
prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného prostredia s vysokým
podielom zelene a plách pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel plochy zelene z plochy
pozemku je stanovený na 20 %.
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Najmá: bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu prirahlého
územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva, zdravotnictva, kultúry, športu a rekreácie,
plochy upravenej zelene,...

Prípustné

Funkčné využitie vhodne doplňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami
zvyšujúcimi jeho polytunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného
prostredia.

Najmá: zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné
prostredie /administrativa, kultúra, obchod, šport a rekreácia, zariadenia prechodného
ubytovania a verejného stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti, kostol,..J,
zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité
obytné prostredie, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej, hromadné garáže
vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej infraštruktůry slúžiace
pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice,...

Neprépustné

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi
na okolie negativne vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia.

Najmá: rodinné domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia
stavebnej výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV
regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu regionálneho významu,
zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, CSPH,
zariadenia odpadového hospcdárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/,
špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia energetiky
lokálneho významu bez negatĺvnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická
elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../ zariadenia nadradených
systémov energetiky, zariadenia pohrebnĺcWa /cintoríny, urnové háje, krematóriál,...

Zmiešané územie mestského centra

Funkčně wužitie:

Pre vládajúce

Funkčné využitie formujúce typické prostredie mestského centra charakteristické
prevažne polyfunkčným parterom objektov orientovaných do verejných priestorov ulic
a námesti, ktoré sú vymedzené prevažne kompaktnou zástavbou.

Najmá: zariadenia obchodu, služieb, kultůry, obytné a administrativne budovy
s polytunkčným parterem, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,...

Prípustné

Funkčně využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi
polyfunkčný charakter prostredia mestského centra ani neznižujúce kvalitu verejného
prostredia.

Najmá: zariadenia školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti, rodinné domy v eXistujúcej
zástavbe (so zastúpenim rodinných domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia,
bytové domy v eXistujúcej zástavbe (so zastúpením bytových domov) vhodne začlenené
do okolitého prostredia, výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných
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negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu vhodne začlenené
do okohtej zástavby, nákupné centrá integrované do okolitej zástavby, služobné byty
v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej
dopravy, hromadné garáže integrované do okolitej zástavby, špecifické zariadenia
dopravy lokálneho významu okrem heliportu — podmienené preverenim pcdrobnejšou
dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať 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 negatívne vplýva na kvalitu prostredia mestského centra

Najmá: rodinné a bytové domy (mimo objektov v eXistujúcej zástavbe) narúšajúce
charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
zariadenia stavebnej výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia
OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a negatívnym
vplyvom na kvalitu prostredia /veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety (bigboX)/,
zariadenia pre šport a rekreáciu regionálneho významu narúšajúce charakter okolitej
zástavby, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, CSPH,
zariadenia energetiky lokálneho významu bez negativnych dopadov na okolité prostredie
/fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, zariadenia
nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoriny, urnové háje,
krematóriá/....

Zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti

Funkčné vvužitie:

Prevládajúce

Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadeni
občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady
pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta

Najmä: administratíva, zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu,
služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,
zariadenia školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy,...

Prípustné

Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi
prevládajúci charakter a kvalitu prostredia.

Najmä: bytové domy s polyfunkČným parterom, rodinné domy s integrovanými
zariadeniami OV v eXistujúcej zástavbe, vhodne začlenené do okolitého prostredia,
rodinné domy v eXistujúcej zástavbe (so zastúpenim rodinných domov) vhodne začlenené
do okolitého prostredia, bytové domy v eXistujúcej zástavbe (so zastúpenim bytových
domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia, zariadenia výrobných služieb
a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport
a rekreáciu, služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, areály obrany štátu,
obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negatívnych
dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne
začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenía dopravy lokálneho významu okrem
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heliportu — podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou
štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen ůzemnotechnické predpoklady, ale aj
prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu
územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene, CSPH ako súčasť objektov
a areálov občianskej vybavenosti,

Nepripustné

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi
na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje
možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadeni občianskej vybavenosti.

Najmá: rodinné a bytové domy (mimo objektov v eXistujúcej zástavbe) narúšajúce
charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a pornohospodárskej výroby,
stavebnĺctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva
/zberné dvory, zberne druhotných surovin!, zariadenia energetiky lokálneho významu
bez negat[vnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový
cyklus, malá vodná elektráreň,...!, zariadenia nadradených systémov energetiky,
zariadenia pohrebnictva !cintorĺny, urnové háje, krematóriáJ, samostatne stojace CSPH,...

Zmiešané územie s prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu

Funkčné využitie:

Prevládajúce

Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia s nižšou intenzitou využitia
územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadeni pre šport a rekreáciu
celomestského i regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre 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 športovo
rekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru a zábavu,...

Prípustné

Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi
prevládajúci charakter a kvalitu prostredia.

Najmá: administrativa, bytové domy a rodinné domy s integrovanými zariadeniami OV
v existujúcej zástavbe so zastúpením rodinných domov, pnp. bytových domov, zariadenia
školswa, 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 preverenim podrobnejšou dokumentáciou a environmentáinou štúdiou,
ktorá bude zohľadňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj pnevádzkové
obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem
bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene,

Neprípustné

Funkčré využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nánokmi alebo vplyvmi
na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje
možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie.
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Najmä: rodinné domy, bytové domy, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými
nárokmi na dopravnú obsluhu a negatívnym vplyvom na kvalitu prostredia
!veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety (bigbox)!, zariadenia priemyselnej
a poľnohospodárskej výroby, stavebnictva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú
obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, CSPH,
zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin!,
zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie
/fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,..J, zariadenia
nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintoríny, urnové háje,
krematóriál,...

Územie pre rekreáciu V prirodnom prostredi

Funkčné využitie:

Pre vládajúce

Funkčně využitie formujúce typický charakter prostredia charakteristický upraveným
prirodným prostredím s nízkym podielom zastavaných plóch, zamerané na vytvorenie
podmienok pre širokú škálu šponových a rekreačných aktivit realizovaných v prirodnom
prostredi.

Najmä: pobytové lúky, lyžiarske zjazdovky, golfové ihriská, jazdecké areály pre motokros,
cyklokros, jazdu na koni, upravené prirodné plochy pre kolektívne športy, plochy
upravenej zelene, zariadenia OV s vysokým podielom prírodného prostredia Ibotanická
záhrada, ZOO,..I,...

Pripustné

Funkčné využitie poskytujúce základnú vybavenosť pre návštevnikov územia.

Najmá: zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace ako zázemie priľahlému rekreačnému
územiu s prevahou prírodného prostredia !zariadenia verejného stravovania, zariadenia
prechodného ubytovania viažúce sa k využitiu priľahlého areálu, golfový klub,...!,
športovo-rekreačné zariadenia — spevnené plochy športovisk, autocamping, špecilické
zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu — podmienené preverenim
podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen
územnolechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej
intraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, obslužné
komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy slúžiace pre obsluhu územia,...

Nepripustné

Funkčně využitie narúšajúce priestorovými alebo prevádzkovými nárokmi prirodný
charakter prostredia.

Najmä: rodinné domy, bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti Iadministratíva,
obchod, siužby, školstvo, kultúra, zdravotnictvo,...!, kryté športové zariadenia, zariadenia
prechodného ubytovania neviažuce sa k využitiu priFahlého areálu, rekreačně chaty
pre individálnu rekreáciu, zariadenia výroby, skladov, CSPH, zariadenia odpadového
hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin!, zariadenia energetiky lokálneho
významu bez negativnych dopadov na okolité prostredie !fotovoltaická elektráreň,
paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, zariadenia nadradených systémov
energetiky, zariadenia pohrebníctva !cintoriny, urnové háje, krematáriá!,...
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Územie výrobno-obslužných areálov

Funkčně využitie:

Prevládajúce

Funkčně využitie formujúce typický charakter prostredia charakteristický nekompaktnou
zástavbou so situovanim prevažne nizkopodlažných halových objektov slúžiacich
pre výrobné i nevýrobné služby, skladovanie a výrobné prevádzky s obmedzeným
negatívnym dopadom na okolie, s vysokým podielom spevnených obslužných plách.

Najmä: zariadenia verkoobchodu, skladové priestory, zariadenia výrobných služieb
a výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité mestské prostredie, areály obrany štátu,
CSPH,

Prípustné

Funkčně využitie zvyšujúce komplexnosť služieb, nenarúšajúce svojimi priestorovými
a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter prostredia a nelimitujúce jeho využitie
pre prevládajúce funkcie.

Najmá: administrativne budovy, zariadenia verejného stravovania a prechodného
ubytovania, zariadenia obchodu, služieb, zariadenia viazané na výrobno-obslužný areál I
zar. kolstva, zdravotnictva, športu a rekreáciel, hromadné garáže, obslužné
komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, obslužné areály pre dopravu, zariadenia
technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice,
zariadenia stavebníctva bez negatívneho dopadu na okolité prostredie, plochy upravenej
zelene, zariadenia odpadového hospodárstva Izberné dvory, zberne druhotných
surovín,.../, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu —

podmienené preverenim podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou,
ktorá bude zohradňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové
obmedzenia, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov
na okolité prostredie okrem bioplynových stanic Ifotovoltaická elektráreň, paroplynový
cyklus, malá vodná elektráreň,.../,

Nepripustné

Funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi
na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narůša charakter prostredia, neprimerane limituje
možnosti využitía priľahlých pozemkov, pripadne je svojimi nárokmí na kvalitu životného
prostredia nezlúčiteíné s prevádzkou výrobno-obslužného areálu.

Najmá: rodinné domy, bytové domy, zaríadenia kultúry, sociálnych služieb, zariadenia
priemyselnej a poľnohospodárskej výroby Ichov hospodárskych zverat,..J S neprimeraným
negatívnym dopadom na okolie, zariadenia nadradených systémov technickej
infraštruktúry, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematáriál,...

Uzemie priemyselnej a stavebnej výroby

Funkčně wužitie:

Prevládajúce

Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia charakteristický nekompaktnou
zástavbou, tvorenou prevažne 2ástavbou halových a technologických objektov,
sústredených v neverejných areáloch, s nizkym podielom zelene a vysokým podielom
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spevnených plůch, s vysokými nárokmi na obsluhu nákladnou dopravou a nizkymi
nárokmi na kvalitu životného prostredia.

Najmä: zariadenia priemyselnej výroby a stavebnictva, zariadenia energetiky Iokálneho
významu okrem bioplynových stanic /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá
vodná elektráreň,..í, sklady, zariadenia výrobných služieb,...

Prípustné

Funkčné využitie zvyšujúce komplexnosť služieb pre priemyselnú a stavebnú výrobu
a nelimitujúce jeho využitie pre tieto funkcie.

Najmá: administratívne budovy slúžiace prirahlým výrobným areálom, zariadenia obchodu
a služieb viazané na priemyselnú výrobu, zariadenia verejného stravovania, zariadenia
pre šport a rekreáciu lokálneho významu, hromadné garáže, obslužné areály pre dopravu,
plochy upravenej zelene, zariadenia technickej intraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia
okrem bioplynovej stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy,
CSPH, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu — podmienené
preverenim podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude
zohľadňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia,
zariadenia odpadového hospodárstva / zberné dvory, zberne druhotných surovĺn,.../,...

Neprípustné

Funkčné využitie, ktoré je svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi nezlučiteľné
s prevládajúcim využitím územia pre priemyselnú a stavebnú výrobu

Najmá: rodinné domy, bytové domy, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia
kultúry, školstva, zdravotn[ctva, sociálnych služieb, zariadenia OV celomestského
a regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a regionálneho
významu, zariadenia poľnohospodárskej výroby /chov hospodárskych zverat,...I,
zariadenia nadradených systémov technickej infraštruktúry, zariadenia pohrebnictva
/cintoriny, urnové háje, krematáriá/,...

Územie zariadení a areálov poľnohospodárskej výroby

Funkčné využitie:

Pre vládajúce

Funkčné využitie tormujúce typický charakter prostredia poínohospodárskych dvorov
s využitím objektov pre potreby rastlinnej a živočišnej výroby.

Najmá: zariadenia pornohospodárskej výroby, sklady, administratíva viazaná
na poľnohospodársku výrobu,

Prípustné

Funkčné využitie tvoriace doplnok pornohospodárskej výroby, prípadne funkcie zlúčiteľné
s prevládajúcou funkciou poínohospodárskej výroby.

Najmá: prechodné ubytovanie a služobné byty — viazané na poínohospodársku
výrobu/zamestnanci/, prechodné ubytovanie — viazané na cestovný ruch !agroturistika‘,
zariadenia verejného stravovania, zariadenia obchodu viazané na poľnohospodársku
výrobu, zariadenia pre chov zvierat s využitím pre cestovný ruch, obslužné komunikácie
slúžiace pre obsluhu územia, plochy a objekty statickej dopravy, zariadenia technickej
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a dopravnej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice,
zariadenia pre výrobné a nevýrobné služby, zariadenia drobnej výroby, zariadenia
odpadového hospodárstva / zberné dvory, zberne druhotných surovin!, plochy upravenej
zelene, CSPH,

Nepripustné

Funkčné využitie, ktoré je svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi nezlučiterné
s prevládajúcim využitím územia pre poínohospodársku výrobu alebo by mohlo negatívne

ovplyvňovať prevládajúce funkčně využitie územia.

Najmä: rodinné domy, bytové domy, zariadenia obchodu, služieb, prechodného
ubytovania !s výnimkou zariadení pre agroturistiku!, zariadenia kultúry, školstva,
zdravotníctva, sociálnych služieb, zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia
nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia energetiky
lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie !fotovoltaická
elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,..J, zariadenia nadradených
systémov energetiky, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...),
zariadenia pohrebnictva !cintoriny, urnové háje, krematóriái,...

Územie poľnohospodársky využívaných pläch a krajinnej zelene

Funkčné využitie:

Prevládajúce

Funkčně využitie formujúce typický charakter prostredia mimo zastavaného územia
mesta, tvorený plochami prirodnej zelene lúk a nelesnej krovinnej a stromovej vegetácie
a plochami využívanými pre pestovanie poľnohospodárskych plodín a pastvu
hospodárskych zvierat.

Najmá: orná póda, lúky, pasienky, krajinná zeleň, sady,...

Pťipustné

Funkčné využitie tvoriace doplnok poľnohospodárskej výroby, nenarúšajúce prírodný
charakter prostredia.

Najmä: menšie hospodárske objekty súvisiace s rastlinnou a živočišnou výrobou /senníky,
pristrešky, koliby pre pastierov,.../, zalesnené plochy, dopinkové vybavenie turistických
S cykloturistických trás !prístrešky, miesta s posedenim, prvky drobnej architektúry, herné
prvky v zeleni, ...!‚ pešie a cyklistické chodníky, obslužné komunikácie slúžiace
pre obsluhu územia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia
okrem bioplynovej stanice,...

Neprépustné

Funkčné využitie narúšajúce priestorovými alebo prevádzkovými nárokmi prirodný
charakter prostredia.

Najmá: rodinné domy, bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti, zariadenia
pro šport, zariadenia výroby, skladov, plochy pre rekreáciu v prírodnom prostredí,
zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, CSPH,
zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin/,
špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia pohrebníctva
!cintoriny, urnové háje, krematáriá!,...
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Uzemie lesa

Funkčné využitie:

Pre vládajúce

Funkčné využitie podporujúce špecifické funkcie lesa /hospodárske, ochranné,...! v súlade
s typom lesa, s dórazom na zachovanie prírodného charakteru prostredia.

Najmá: hospodársky les, ochranný les

Pripustné

Funkčnó využitie tvoriace doplnok základným tunkciám lesa, slúžiace na zabezpečenie
jeho obhospodarovania, neprimerane nenarúšajúce prírodný charakter prostredia.

Najmä: menšie hospodárske objekty súvisiace s lesným hospodárstvom a poľovnictvom
/pristrešky, posedy, horárne,.../, krajinná zeleň, dopinkové vybavenie turistických
a cykloturistických trás /prístrešky, miesta $ posedenim, prvky drobnej architektúry, herné
prvky v zeleni, ..J, pešie a cyklistické chodníky, obslužné komunikácie slúžiace
pre obsluhu územia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia
okrem bioplynovej stanice,...

Neprpustné

Funkčné využitie narúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prírodné
prostredie lesa.

Najmá: rodinné domy, bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti, zariadenia pre
šport, zariadenia výroby, skladov, plochy pre rekreáciu v prirodnom prostredi, zariadenia
nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, CSPH, zariadenia
odpadového hospodárstva ‚ zberné dvory, zberne druhotných surovín/, špecii ické
zariadenia dopravy iokálneho významu (heliport,...), zariadenia pohrebníctva /cintoríny,
urnové háje, krematáriW,...

Vyhradené územie záhradkárskych a chatových osád

Územie vyhradené pre špecitickú formu rekreácie obyvateľov v záhradkárskych
a chatových osadách, charakteristické vysokým podielom upravenej poloverejnej alebo
súkromnej zelene, doplnenej menšími objektmi s maximálnou zastavanou plochou
pri záhradných chatkách v záhradkárskych osadách maximálne do 25 m2.

Vyhradené územíe zariadeni nadradených systémov TI

Ú2emie vyhradené pre zariadenia nadradených systémov technickej infraštruktúry
zabezpečujúcich zásobovanie územia mesta vodou, elektrickou energiou, zemným
plynom, teplom, napojenie na telekomunikačné siete a likvidáciu tekutých i pevných
odpadov.

Vyhradené územie pohrebiska

Uzemie vyhradené pre umiestnenie cintorinov a urnových hájov, vrátane prislúchajúcej
vybavenosti. Umiestnenie krematória je na týchto plochách neprípustné.

Ochranné pásma cintorinov vyznačené v grafike UPN vymedzujú územie do vzdialenosti
50 m od územia vyhradeného pre cintorín. V podrobnejšej dokumentácii je potrebné
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posúdit uplatnenie ochranných pásiem v zmysle ustanovení zakona NR SR č.470/2005
Z.z o pohrebníctve a o zmene a doplneni zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskoršich predpisov.

Vyhradené územie pozemných komunikácií

Územie vyhradené pra významné koridory pozemných komunikácií, vrátane križovaní
s mými zariadeniami dopravnej infraštruktúry. Na plochách je možné rovnako vytvoriť
plochy statickej dopravy za predpokladu, že nebudú prekážkou rozvoja navrhovanej
cestnej slete.

Vyhradené územie zariadeni železnice

Uzemie vyhradené pra zariadenia železničnej dopravy, vrátane križovaní s mými
zariadeniami dopravnej infraštruktúry.

Vyhradené územte parkovo upravenej zelene

Územie vyhradené pre plochy parkov a parkovo upravenej zelene doplnenej mobiliárom
a prvkami drobnej architektúry, vrátane prvkov pre verejne pristupné vornočasové aktivity
(plochy pre hry a šport / šach, stelný tenis, petanque,.../, príp. špecifické vornočasové
aktivity — vhodnosť ich umiestnenia je potrebné individuálne posúdiť (napr. cvičisko
pre psov).

Vyhradené ůzemie povrchovej ťažby

Uzemie vyhradené pre povrchovú ťažbu nerastných surovin. Spósob a rozsah ťažby je
potrebné stanoviť na základe podrobnejšej dokumentácie.

Vodné plochy a toky

Plochy vodných tokov a plóch, vrátane technických zariadení na nich
(s vodohospodárskou, dopravnou (pešie lávky,...), energetickou Iunkciou)
nepresahujúcich plochy vodných tokov a pléch a priFahlej sprievodnej zelene. Riešenie
a rozsah technických zariadení je potrebné stanoviť na základe podrobnejšej
dokumentácie.

Sprievodná zeleň vodných tokov

Plochy zelene lemuj úce vodné toky a plochy slúžiace ako ochranná a izolačná zeleň
vodných plóch a tokov, pripadne pre umiestnenie technických zariadeni na nich
(s vodohospodárskou, dopravnou (pešie lávky,...), energetickou funkciou). Riešenie
a rozsah technických zariadeni je potrebné stanoviť na základe podrobnejšej
dokumentácie.

Vyhradené územie skládky odpadu

Uzemie vyhradené pre činnosti a zariadenia na zber, prepravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie prevažne pevných odpadov.

19



Všeobecne závšzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN

Záväzná čast‘ ÚPN mesta Liptovský Mikuláš v znenízmien a doplnkov Č. 1-5

3.2 Zásady a regulativy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

V súlade s navrhovanou koncepciou funkčného a priestorového usporiadania:

- preferovať rozvoj polyfunkčných plóch v centre mesta

- podporovať zvyšovanie kvahty poskytovaných služieb z hfadiska uspokojovania
potrieb účastn [kov cestovného ruchu

- podporovat rozvoj kongresového, konferenčného a služobného turizmu

- preferovať rozvoj športovo-rekreačných aktivit vo vázbe na eXistujúce zariadenia

- podporovať využitie potenciálu pamiatkového stavebného fondu pre účely kultúrnej
a spoločenskej vybavenosti

- podporovat vznik menších kultúrno-spoločenských zariadení v obytnom území

- školské zariadenia rozvíjat prednostne v súčasných areáloch (predškolské
zariadenia, základné školy, stredné školy, špeciálne školy) vo vzťahu k vývoju počtu
obyvate[ov

- podporovat rozvoj vysokého školstva na území mesta Liptovský Mikuláš

- podporovať rozvoj zariadení sociálnej starostlivosti (zariadení pre seniorov, domovov
sociálnych služieb, doliečovacích zariadeni, domova pre osamelých rodičov, denného
stacionára,...) vo väzbe na obytné územia

- lokalizovať zariadenia nových komunitných centier v mestských častiach
$ koncentráciou rámskeho etnika

- základnú občiansku vybavenost slúžiacu pre obyvateľov mesta situovat v pešej
dostupnosti obytných území

- pri lokalizácH zariadení obč. vybavenosti zohladnit ich nároky na dopravnú obsluhu

- zariadenia verejnej administratívy a správy lokalizovat s ohradom na ich jednoduchú
dostupnost

3.3 Zásady a regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického
vybavenia územia

Zásady a regulativy verejného dopravného vybavenia územia

V súlade s navrhovanou koncepciou verejného dopravného vybavenia:

- podporovat napojenia na medzinárodnú, celoštátnu a regionálnu dopravnú siet

- podporovať budovanie zariadení hromadnej dopravy, vzájomné prepojenie
a koordináciu rozvoja jednotlivých typov hromadnej dopravy

- prispůsobiť dopravné riešenie novej polohe železničnej trate i stanice

- zabezpečit zníženie dopravnej zátaže centra mesta budovaním nových komunikácií

- podporovat budovanie pldch statickej dopravy s dórazom na zabezpečenie obsluhy
centra mesta
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- zabezpečiť vybudovanie komunikačnej slete v zmysle navrhovaného riešenia

- upresniť tvary križovatiek v podrobnejšej dokumentácii

- zabezpečíť napojenie priemyselných areálov mimo centra mesta

- podporovať rozvoj cyklistickej dopravy, budovať cyklotrasy i základnú vybavenosť
pre cyklistov

- v prípade výstavby individuálnych garáží posúdiť ich vplyv na okolité, najmä obytné
prostredie

- umiestniť heliport na území mesta je možné len ak je vyznačený v grafickej časti,
vo výkrese č. 2 „Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia
územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS«, UPN mesta Liptovský
Mikuláš.

- rešpektovať existujúce heliporty na území mesta

- rešpektovať ustanovenia zákona č. 143/1 998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplněni niektorých zákonov v znění neskoršich predpisov

- rešpektovať zákon Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon /
v zneni neskoršich predpisov

- v následných stupňoch projektovej dokumentácie je potrebné zaoberat sa
postupným nárastom intenzity dopravy a posúdiť dopravnú výkonnosť priľahlej
cestnej siete, s dárazom na dopravnú výkonnosť dotknutých dopravných napojení
(križovatiek)

- v následných stupňoch projektovej dokumentácie je potrebné pri návrhu nových
lokalit individuálnej bytovej výstavby a obČianskej vybavenosti /ďalej len IBV, OV/
v blízkosti dest I - III. triedy posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma
pripustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredi v zneni neskoršich
zmien a predpisov

- dopravně napojenia navrhovaných lokalit na eXistujúce miestne komunikácie,
navrhované miestne komunikácie, pešle trasy, cyklistické trasy a statickú dopravu je
potrebné riešiť v súlade s platnými Slovenskými technickými normami a technickými
predpismi

Zásady a regulativy verejného technického vybavenía územia

V súlade s navrhovanou koncepciou verejného technického vybavenia v oblastiach:

Zásobo vafle elektrickou energiou:

- nové transformačné stanice pre obsluhu rozvojových území budovať ako murované
s kábelovým privodom uloženým v zemi

- jestvujúce stÍpové a stožiarové transformačné stanice postupne meniť na murované

- nové VN rozvody v riešenom území navrhovať uložené v zemi
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- sekundárne (NN) rozvody a domově prípojky v nove] výstavbe navrhovať uložené
v zemi.

- elektromerové rozvádzače umiestňovať na hraniciach stavebných pozemkov tak,
aby boli prístupné z verejných priestorov

- rozvod verejného osvetlenia komunikácií riešiť ako káblový, uložený v zemi

- rozvody nízkeho napátia riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.
350

- preložky vedení vykonať v zmysle zákona Č. 251/2012 Z.z. O energetike a o zmene
a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

Zásobovanie vodou

- zabezpečiť dostatočné kapacity zdrojov pitnej a úžitkovej vody pokrývajúce nároky
obyvateľov i všetkých zariadení na území mesta

- zabezpečiť realizáciu zariadeni vodovodnej siete (vodojemy, čerpacie stanice,...)

- zabezpečiť napojenie rozvojových území na vodovodnú sieť

- rešpektovať eXistujúce vodovodné potrubia vrátane ich ochranných pásiem

Odkanalizovanie

- podporovať rozširovanie kanalizačnej siete mesta

- zabezpečiť reali2áciu zariadeni kanalizačnej siete mesta (ČOV, čerpacie stanice,...)

- zabezpečiť stavby centrálnych miestnych záchytných melioračných kanálov na záchyt
prívalových povrchových vód podľa podrobnejšej projektovej dokumentácie

- rešpektovaf eXistujúce kanalizačně potrubia vrátane ich ochranných pásiem

Telekomunikačně a informačné slete

- zvyšovať postupne kvalitatívnu aj kvantitativnu úroveň telekomunikačných služieb

- zabezpečiť kvalitu telekomunikačnej siete vhodnú pre prenos dát - postupný presun
ťažiska telekom unikačných služieb z hlasových na dátové služby

- v rozvojových lokalitách uvažovať so zemným vedením telekomunikačných trás

- zabezpečiť k návrhovému obdobiu podmienky pre min. 150 °!n-nú telefonizáciu
bytových jednotiek

- v podrobnejšej dokumentácii uvažovať s priestorom pre položenie zemnej telefónnej
siete / metalická alebo optická sieť / ku každému stavebnému objektu

- rešpektovať eXistujúce telekomunikačně vedenia

Zásobo vanie plynom

- vybudovať STL plynovod Liptovský Hrádok — Ružomberok

- rozširovať mestskú sieť plynovodov tak, aby bob možné čo najviac existujúcich
a navrhovaných plĎch zásobovať zemným plynom
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Zásobo vanie teplům

- podporovať využivanie centrálnych zdrojov tepla

- podporovať využivanie obnoviterných zdrojov paliv a energie na území mesta

- modernizovat výrobnú kapacitu zdrojov tepla SCZT (systém centralizovaného
zásobovania teplom) v oblasti:

a) využivania odpadového tepla spalin

b) prípravy teplej úžitkovej vody,

c) meracej, regulačnej a riadiacej techniky

- v dlhodobej perspektive rozvijaf systém centrálneho zásobovania teplom a odpájanie
odberateFov tepla umožnit‘ ba v súlade s 19 a 20 zákona č. 657/2004 Zb. Z.

o tepelnej energetike v znenĺ neskoršich predpisov

- odpojovanie bytov resp. bytových domov a mých objektov od SCZT umožňovat iba
v odóvodnených pripadoch, ak:

a) prevádzkovater SCZT nie je schopný dostupnými technickými prostriedkami
zabezpečit‘ dodávku tepla a TUV s požadovanými kvahtativnymi parametrami,

b) odpojenie nebude mať zásadný vplyv na efektĺvnosť zásobovania teplom
SCZT.

- zásobovanie objektov (odberných zariadení), ktoré sú mimo efektivneho dosahu
dodávky tepla zo SCZT riešiť vybudovaním lokálnych tepelných zdrojov na báze
zemného plynu alebo obnoviteľných zdrojov energie okrem bioplynovej stanice, resp.
zachovanim už jestvujúcich lokálnych tepelných zdrojov,

- v dlhodobej perspektive rozvíjať systém využívania solárnej energie,

- venovať zvýšenu pozornost‘ rekonštrukcii a modernizácii rozvodov tepla na území
mesta,

- na území mesta nepovoliť výstavbu bioplynových stanic.

Vodné toky a plochy

- zabezpečif úpravy vodných tokov za účelom zabezpečenia protipovodňovej ochrany
podľa podrobnejšej projektovej dokumentácie

- zabezpečíť odpojenie vodného toku Nicovianka z verejnej kanalizačnej siete a jeho
presmerovanie podľa podrobnejšej projektovej dokumentácie

- výstavba v inundačnom území je podmienená vykonaním patričných opatrení
na zamedzenie vybreženia vody z koryta vodného toku resp. ochrany predmetného
územia (vyrovnanie terénu pobrežného pozemku, vybudovanie ochrannej linie,
zvýšenie nivelety komunikácie a pod.) a zhodnotenim vykonaných opatreni
na priebeh hladin v toku.
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3.4 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnůt, ochrany
a využívania prirodných zdrojov, ochrany prirody a tvorby krajiny, vytvárania
a udržiavania ekologickej stability vrátane plách zelene

Zásady a regulativy zachovania kultúrno historických hodnót

- rešpektovať vyhlásené hranice Pamiatkovej zóny Liplovský Mikuláš

- chrániť historické hodnoty, ktoré si vyžadujú zvýšená pamiatkovú starostlivosť akc sú:

•pódorysné usporiadanie pamiatkovej zóny

‘historická silueta tvorená výraznými dominantami sakrálnych a verejných stavieb

•urnelecko-historické a architektonické hodnoty pamiatkových obiektov zapĺsaných
v UZPF a navrhovaných na zápis

‘významné plochy zelene vhodne dowárajúce historické prostredie pamiatkovej
zóny

- zachovať celistvosť urbanistickej štruktúry vymedzených pamiatkových zón
historického jadra a mestských časti Okoličné, Liptovská Ondrašová, Palúdzka

- zachovať charakteristická historická siluetu pamiatkovej zóny

- všetky kultúrne pamiatky a objekty dotvárajúce prostredie pamiatkovej zóny
zachovať, regenerovať, udržovať a využívať spósobom zodpovedajácim ich
umelecko-historickej a architektonickej hodnote

- udržovať a primerane uchovať i vonkajši vzhľad nechránených objektov pri novej
výstavbe a dostavbe v prielukách a dvorových traktoch v historickom jadre

- zachovať typické uličné čiary, póvodnú historická parceláciu, tvar zastrešenia
pamiatkovej zóny

- zachovať hodnotná eXistujúcu zeleň, skupiny stromov a solitéry vhodne dotvárajúce
prostredie pamiatkovej zóny

- úpravy kultúrnych pamiatok a objektov dotvárajácich prostredie a charakter
pamiatkovej zóny a zásahy do priestorovej a hmotnej skladby pamiatkovej zóny
realizovať na základe platnej legislatívy na úseku ochrany pamiatkového fondu

- v pripade zásahu do KP vyžiadať si vopred závázné stanovisko pamiatkového úradu

- riadiť sa ustanoveniami Zákona č. 49/2002 Z.z. O ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov

- v podrobnejšej ázemnoplánovacej dokumentácii — ázemnom pláne zóny (ÚPN-Z) je
potrebné stanoviť limity a regulativy pre využitie ázemia, ktoré budú rešpektovať
vymedzenie ochranných pásiem a pamiatkovo chránených ázemi podľa osobitných
predpisov a budá zohfadňovať zachovanie hodnót prostredia s pamiatkovými
hodnotami

- každý subjekt je povinný sa správať tak, aby svojim konaním neohrozil základná
ochranu neodkrytých archeologických nálezísk a nespösobil nepriaznivé zmeny ich
stavu. Podra 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a 127 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade
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zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas terénnych úprav musí
nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, ihneď ohlásiť nález
Krajskému pamiatkovému úradu Zilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až
do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Zilina alebo nim poverenou odborne
spásobilou osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Zilina je nálezca
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmá zabezpečíť
ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu •a odcudzeniu, pokiaí o ňom
nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom Zilina. Podľa
40 pamiatkového zákona archeologický nález máže vyzdvihnúť z póvodného miesta
a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metádami archeologického výskumu.

pri akejkoľvek stavebnej a inej činnosti na riešenom územĺ, pri ktorej dĎjde k zásahom
do terénu, musí byť oslovený Krajský pamiatkový úrad Zilina, ktorého závázné
stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia. V oprávnených pripadoch bude rozhodnutím Krajského pamiatkového
úradu Zilina uplatnená požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu.

3.5 Zásady a regulativy ochrany a využivania prirodných zdrojov, ochrany prirody
a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plóch
zelene

Ochrana a využivanie 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
podra zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, je potrebné dodržiavať
obmedzenú formu hospodárenia na pornohospodárskej páde. V týchto územiach je
vhodné presadzovať organické systémy hospodárenia s primeranou kompenzáciou
pre obhospodarovatelov týchto pozemkov

- v povodí vodárenského toku Demánovka dodržiavať sprisnenú a špeciálnu územnú
ochranu podTa ustanovení orgánu štátnej vodnej správy

- na zabezpečenie ochrany vád a ich trvalo udržateľného využívania sledovať
nasledujúce environmentálne ciele: postupné znižovanie znečisťovania prioritnými
látkami, zastavenie alebo postupné ukončenie emisii, vypúštania a únikov prioritných
nebezpečných látok stanovených podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1 990 Zb. O priestupkoch v znení
neskoršich predpisov (vodný zákon)

- zamedziť ohrozeniu povrchových vád v dásledku erázno-akumuiačných procesov

- minimalizovať chemizáciu, preferovať zavedenie biotechnológie a alternatívneho
spósobu hospodárenia na poľnohospodárskej páde

- na miestach s prejavmi plošnej vodnej erózie uplatňovať vrstevnicovú agrotechniku
(spracovanie pády po vrstevnici) a mulčovanie (výsev do ochrannej plodiny, strnišťa,
mulču alebo pozberových zvyškov)

- poľnohospodársku pádu zaberať s ohradom na prírodné podmienky riešeného
územia, nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie
poínohospodárskej pády nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením
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- pri novej výstavbe rešpektovať ochranné pásmo lesov vymedzené podľa 10 zákona
Č. 326/2005 Z. z. O lesoch v znení neskorších predpisov na pozemkoch
do vzdialenosti 50 m od hranice Iesného pozemku

- uprednostňovať prirodzenú drevinovú skladbu porastov na jednotlivých stanovištiach
za účelom potrebného zvyšovania intiltračnej schopnosti a retenčnej kapacity lesných
pöd

- nespésobovať fragmentáciu lesných ekosystémov (napr. holorubným spósobom
tažby a pod.)

- ťažbu štrkopieskov na Liptovskej Mare usmerňovať v súlade s ochranou životného
prostredia a vodohospodárskymi záujmami

- dodržať ustanovenia zákona č. 44/1 986 Zb. o ochrane a využiti nerastného bohatstva
(banský zákon) v znení neskoršich predpisov

- v podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácii (ÚPN-Z) vyjadriť výšku zástavby
v matroch vo vzťahu k úrovni terénu

- pri umiestňovanĺ stavebných objektov dodržať v zmysle 55 ods. 2 vodného zákona
ochranné pásmo vodnej nádrže Liptovská Mara v širke min. 10 m od zátopovej čiary
vodnej nádrže pri kóte madmálnej hladiny ochranného retenčného priestoru 566,34
m n.m. Bpv /výškový systém Balt po vyrovnanľ‘/

- neumiestňovať žiadne pozemné stavby v ochrannom pásme vodnej stavby Jďalej len
VSI Liptovská Mara, rešpektovať zákon o lesoch v zneni neskoršĺch predpisov

- v ochrannom pásme lesa nebudovať trvalé oplotenie

- rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
Č. 372/1 990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a NV SR
Č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vöd

- rešpektovať manipulačný poriadok pre vodné stavby Liptovská Mara-Bešeňová

- rešpektovať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z.z. O ochrane pred povodňami vznení
neskorších predpisov

- realizácia cyklotrás v ochrannom lese a jeho ochrannom pásme je možná len
bez výrubov stromov

Ochrana prirody a krajiny, podpora a zabezpečenie ekologickej stability
a biodiverzity

- rešpektovať a nezasahovať do vymedzených chránených území prirody podľa
zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorších predpisov

- vo voľnej krajine podporovať a ochraňovať nosné prvky jej estetickej kvality
atypického charakteru — prirodzené lesné porasty, lúky a pasienky, nelesnú
drevinovú vegetáciu v poFnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzi,
stromoradi, ako aj mokrade a vodné toky s brehovými porastmi

- zachovať územia s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry regiánu Liptov — iúČno
pasienkársky typ krajinnej štruktúry, úzkopásové striedavé polia oráčin a lúk

- v poínohospodárskej krajine vytvárať predpoklady pre zakladanie a ro2voj RIuJkOv
USES v liniách vodných tokov a v agrocenózach - dotvoriť prvky kostry USES
(biocentrá a biokoridory) formou interakčných prvkov
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- pri hospodárení na poInohospodárskej páde rešpektovat obmedzenia vyplývajúce
z výskytu ekologicky významných segmentov krajiny (biocentier, biokoridorov,
genofondovo významných lokalit atď); najrnä obmedzenie aplikácie chemickej
ochrany a posilnenie integrovanej ochrany

- rešpektovať brehové porasty a sprievodnú vegetáciu vodných tokov vymedzených
ako biokoridory i vodnej nádrže Liptovská Mars

- ponechat pozdiž oboch brehov vodných tokov, pri rešpektovaní existujúcich
zastavaných území, pásy zelene - pozdlž toku rjeky Váh pás šírky 30 rn, pozdiž
Jalovského potoka v širke 20 rn, pozdiž Okoličianky pás 10 m a pozdíž toku Mútnik
v širke 5 m

- v podrobnejšej dokumentácii chránit, na v súčasnosti nezastavaných plochách,
pozdlž oboch brehov Smrečianky koridor v širke 20 m bez zástavby

v podrobnejšej dokurnentácii zohľadniť eXistujúcu drevinovú vegetáciu západne
od priemyselného areálu na ravom brehu Váhu

- zachovať eXistujúce brehové porasty pozdÍž VN Liptovská Mars, ktoré zároveň plnia
protieróznu funkciu

- vylúčit zásahy v mokraďových spoločenstvách — tzn. územiach mokradí národného
a regionálneho významu (ústie Demänovskej doliny, CHA Bodický rybník, PR Jelšie),
ktoré by mohli mať negatívny vplyv na vodný režim pozemkov (odvodňovanie
pozemkov v blízkosti mokradi a pod.), aby nedochádzalo k zmenárn a postupnej
degradácii vlhkomilných spoločenstiev (jelšového lesa a slatinných spoločenstiev
vlhkomilných a podmáčaných lúk).

- uplatňovat koncepčno-regulačné opatrenia pre zachovanie prevažne prirodzeného
charakteru tokov územia a požiadavky nutnej revitalizácie sprievodnej zelene najmä
na lľanovianke, Ploštínke, Andickom potoku, Mútniku, Stošianke a Okoličianke

- zmenšiť veľkosť pádnych celkov formou stromovej a krovinnej vegetácie a zvýšit
diverzitu pestovaných kultúrnych fytocenóz

- zabezpečit vytvorenie podmienok pre prirodzenú migráciu rýb a mých vodných
živočichov na územi navrhovanej malej vodnej elektrárne

- nezasahovať do území s 3. a s vyšším stupňom ochrany

- rozvojové zámery v územ ach ležiacich v dotyku s úzerniamí s trefím a vyšším
stupňom ochrany prírody nešit s ohľadom na elimináciu ich vplyvu na tieto chránené
územia

- v priprade kolizie rozvojových zámerov s genofondovými lokalitami a prvkami ÚSES
je tieto potrebné konzultovať so SOP.

- odstránit rozptýlený odpad vo voľnej krajíne

Koncepcia rozvoja a starostlivosti o plochy zelene

- zachovat a udržiavať 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 stnomoradia a stromoradia ovocných
drevín v krajine

- formou výsadieb izolačnej a ochrannej zelene eliminovať negativne pásobenie
rušivých technických a dopravných prvkov v sídle
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3.6 Zásady a regulativy starostlivosti o životné prostredle

Oblasť ochrany kvality ovzdušia

- pri budovaní nových priemyselných areálov a prevádzok používať zariadenia
a technológie splňajúce ‚ národně limity a zároveň limity stanovené
v environmentálnom práve EU

- používať zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie (biopalivo, bioplyn,
slnečná energia, geotermálna energia,...)

- využivať zariadenia na spaľovanie odpadov, používajúce šetrné technolágie
a moderné odlučovacie zariadenia na znižovanie emisií.

- podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí,
frekventovaných úsekov ciest a v blízkosti priemyselných areálov

Oblasť ochrany kvality vád

- zabezpečiť postupnú účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaži — bývalá
skládka komunálneho odpadu pri Váhu, skládka bývalých kožiarskych závodov

- zabezpečiť trvalú územnú ochranu CHVO Nizke Tatry

- venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov, zabezpečiť 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 zohľadniť 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 vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredi v znení neskoršich
predpisov.

Oblasť odpadového hospodárstva

- pokračovať v separovanom zbere využiteľných zložiek s cieľom znižiť množstvo
komunálneho odpadu

- zabezpečiť následné využitie alebo nezávadné zneškodnenie problémových látok

- problémové látky zneškodňovať odbornou organizáciou

- biologicky rozložiteľné odpady kompostovať

- vypracovať a priebežne aktualizovať POH mesta
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I 3.7 Vymedzenie zastavaného územia obce I

Súčasné zastavané územie mesta Liptovský Mikuláš podra vymedzenia v KN k 1.1.1990
sa v návrhu rozširuje o nové rozvojové plochy.

Súčasná hranica zastavaného územia i jej navrhované rozšírenie sú vyznačené
v „Komplexnom výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami“.

Návrh ÚPN mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č.1 ráta s rozšírením
navrhovanej hranice skutočne zastavaného územia obce. Navrhovaná úprava vyplýva
z rozvojovej plochy v katastálnom území Demänová, určenej pre rozvoj obytnej zástavby.
Navrhované rozšfrenie hranice zastavaného územia je vyznačené na náložkách
ku „Komplexnému výkresu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
s vyznačenou záváznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami.

Návrh ÚPN mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č.3 ráta s rozšírenim
navrhovanej hranice skutočne zastavaného územia obce. Navrhovaná úprava vyplýva
z rozvojových piöch v katastrálnych územiach Liptovský Mikuláš, Ploštin a Ráztoky,
určených pre rozvoj športu a rekreácie, záhradkárskej osady a obytnej zástavby.
Navrhované rozširenie hranice zastavaného územia je vyznačené na náložkách
ku Komplexnému výkresu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
s vyznačenou záváznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami.

Návrh ÚPN mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č.5 ráta s rozšĺrením
navrhovanej hranice skutočne zastavaného územia obce. Navrhovaná úprava vyplýva
z rozvojových pióch v katastrálnych územiach Liptovský Mikuláš, Okohčné a Benice,
určených pre rozvoj športu a rekreácie, občianskej vybavenosti a obytnej zástavby.
Navrhované rozširenie hranice zastavaného územia je vyznačené na náložkách
ku „Kompiexnému výkresu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
s vyznačenou záváznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami lďalej len VPS!.

3.8 Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podra osobitných
predpisov

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

Do riešeného územia z existujúcich ochranných a bezpečnostných pásiem zasahujú
pásma cestných stavieb (diafnice, cesty i!18, ll!584), železnice, heliportu, zariadeni
eiektrizačnej sústavy (ZVN 400kV, 220kV, VVN1 10 kV, VN 22 kV), plynárenských
zariadení (vedenia vysokotlakého plynu), ochranné pásma vodných tokov ako i chránené
ložiskové územie a chránené územia prírody.

Limity využitia riešeného územia viažúce sa na zariadenia dopravnej a technickej
inf raštruktúry:

Ochranné pásma cestných stavieb určuje Zákon 135!1961 Z.z. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) 11

Cestné ochranné yásma

(1) Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo územia
zastavaného alebo určeného na súvislé zastavaníe slúžia cestné ochranné pásma.
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Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií urči šírku ochranných pásem
vykonávací predpis, a to pri diarniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100
metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych
komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.
Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaínice, cesty
a miestne komunikácie vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.

Vyhláška 35/1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) 15

(3) Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách
komunikácie vo vzdialenosti

- 100 metrov od asi vozovky priíahlého jazdného pásu diaínice a cesty budovanej
ako rýchlostná kom unikácia,

- 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,

- 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje
ako rýchlostná komunikácia,

- 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,

- 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy.

Ochranné pásma železnice určuje Zákon 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona
Č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov. 7

(2) Ochranné pásmo dráhy je

a) pri celoštátnej dráhe a pri regionálnej dráhe 60 m od osi krajnej koraje, najmenej však
30 m od hranice obvodu dráhy,

c) pri vlečke 30 m Od osi krajnej koíaje,

Ochranné pásmo heliportu

Vyhlásené na základe rozhodnutia Leteckého úradu Slovenskej republiky č. 1782/98
o vyhlásení ochranných pásiem vrtuľnikového letiska pre leteckú záchrannú službu
Nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš, vydanom v zmysle 29, odsek (2), a *48,
odsek (I), písmeno p), Zákona o civilnom letectve (letecký zákon) č. 143/1998 Z.z.
a v zmysle 32, odsek (2) Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení jeho neskorších
zmien a doplnkov.

1. Letecký úrad Slovenskej republiky (LÚSR) v zmysle 29 Leteckého zákona
Č. 143/1998 Z.z., a v zmysle metodických pokynov L-14 V „Vrturníkové letiská“ a návrhu
predpisu Letiská L-14 II., časť Heliporty, stanovuje ochranné pásma vrtuľníkového letiska
pre leteckú záchrannú službu Nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš v nasledovnom
rozsahu nasledovne:

2. Na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky vrturnikov je potrebný rozsah vzdušného
priestoru vrtuíníkového letiska pre leteckú záchrannú službu vymedzený systémom
ochranných pásiem (OP), ktoré sa stanovujú v rozsahu nasledujúcich prekážkových rovin:

- vzletové roviny

- približovacie roviny
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- prechodové roviny

3. Vzletové roviny

3.1 Roviny stúpajúce za koncom FATO (Final Approach and Take-off Area), ktoré sú
vymedzené takto:

a) Vnútorné strany sú vodorovné, kolmé na osi vzletu 070 a 311 a sú týmito osami pojené.
Sú umiestnené na koncoch FATO a majú šírku FATO.

b) Dve strany nadväzujúce na konce vnútorných strán sa roztvárajú pod uhlom 10°
na každú stranu od osi vzletových rovin do vzdialenosti 200 m.

c) Vonkajšie strany sú rovnobežné $ vnútornými stranami a majú výšky 626,4 m n.m.
B.p.v.

3.2 Výšky vnútorných strán vzletových rovin sú totožné s výškami najvyššich bodov
pódorysu osí v2letu v úseku medzi okrajom TLOF a FATO (576,4 m n.m. B.p.v.).

3.3 U dráh vzletu sa sklony vzletových rovin merajú v zvislej ploche prechádzajúcej
trajektóriou vzletu. Sklon vzletových rovin je 1: 4 (25,0 %).

4. Približovacie roviny

4.1 Roviny klesajúce k začiatku FATO, ktoré sú vymedzené takto:

a) Vnútorné strany sú vodorovné, kolmé na osi priblíženia 130 a 250 a sú týmito
osami polené. Sú umiestnené na začiatkoch FATO a majú šírku FATO.

b) Dve strany nadväzujúce na konce vnútorných strán sa roztvárajú pod uhlom 10°
na každú stranu Od OSÍ približovacích rovin do vzdialenosti 200 m.

c) Vonkajšie strany sú rovnobežné s vnútornými stranami a majú výšky 626,4 m n.m.
B.p.v.

4.2 Výšky vnútorných strán približovacích rovin sú totožné s výškami najvyššich bodov
pódorysu osi približenia v úseku medzi okrajom TLOF a FATO (576,4 m n.m. B.p.v.).

4.3 U dráh približenia sa sklony približovacích rovin merajú v zvislej ploche
prechádzajúcej trajektóriou priblíženia. Sklon približovacich rovin je 1: 4 (25,0 %).

5. Prechodové plochy

5.1 Sú zriadené po oboch stranách FATO a vzletových a približovacich rovin takto:

a) Nižšie strany sú totožné s okrajom FATO a s pozdlžnymi stranami vzletových
a približovacich rovín.

b) Horné okraje sú vymedzené pozd[ž FATO vodorovnou vzdialenosťou 50,0 m od okraja
FATO. Fozdlž približovacej a vzletovej roviny sú horné okraje vymedzené spojnicou
koncových bodov vonkajšej strany približovacej roviny a vonkajšich rohov prechodových
plách pozdlž FATO (ve vzdialenosti 50,0 m od okraja).

c) Sklon prechodovej plochy je meraný v rovine kolmej na os vzletového a približovacieho
priestoru aje 1:1(1000%)
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Ochranné pásma zarjadení elektrizačnei sústavy určuje Zákon 251/2012 Z.z. O enerpetike
5 o zmene niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov

Ochranné pásma

(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné
pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je
určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany
života a zdravia osób a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenost je pri napáti

a) od 1 kV do 35kV 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 m, pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

c)od 110 kVdo 220 kV vrátane 20 m,

d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 rn,

e) nad 400 kV 35 m.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia

a) s napátim 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené
vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej
stanice,

b) s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti lOm kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený pristup do elektrickej stanice
na výmenu technologických zariadeni.

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení určuie Zákon 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov

Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych
plynovodov.

(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho
plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi
priameho plynovodu alebo od pódorysu technologickej časti plynárenského zariadenia
meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pódorysu technologickej časti
plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu
alebo od pbdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,

b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
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c) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce
s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,

d) B m pre technologické objekty.

Bezpečnostné pásmo

(1) Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch.alebo havárií na plynárenských
zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku
osůb.

(2) Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený
vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od půdorysu plynárenského zariadenia
meraný kolmo na os alebo na půdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu
alebo od půdorysu plynárenského zariadenia je

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voínom
priestranstve a na nezastavanom území,

b) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,

c) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,

d) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.

(3) Fn plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej
zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ
distribučnej siete.

Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochrannom a bezpečnostnom pásme
plynárenských zariadení určuje Technické pravidlo, Plyn, číslo 906 01, Požiadavky
na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí,
ktoré vypracoval Slovenský plynárenský a naftový zväz — Slovenská plynárenská
agentúra, s.r.o., Bratislava, v roku 2008.

Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriad‘ujú ochranné pásma podfa zákona
Č. 657/2004 Zz.
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Primárny rozvod po OS

a) v zastavanom území na každú stranu lm

b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3m a na druhú stranu 1 m podra
určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla

OS tepla

a) 3m kolmo na oplotenú alebo obmurovanú hranicu objektu stanice

Rozvod tepla za OS

a) v zastavanom území na každú stranu lm

b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3m a na druhú stranu lm podľa
určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla
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Limity využitia riešeného územia viažúce se 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 neskorších
predpisov (vodný zákon)

49

Oprávnenia pri správe vodných tokov

(2) Rn výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zaniadení móže
správca vodného toku uživať pobnežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti
od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pni 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
päty hrádze.

Chránené územia prírody

Do riešeného územia zasahujú plochy národných pankov Nízke Tatry a Tatranského
národného parku spolu s ich ochrannými pásmami. Na území Liptovského Mikuláša sa
nachádzajú prírodná rezenvácia Jelšie a chránený areál Bodický rybnĺk. Zasahujú doň
navrhované chránené vtáčie územia Tatry a Nĺzke Tatry a navrhované územia
európskeho významu Tatry a Dumbierske Nĺzke Tatry. V blízkosti riešeného územia sa
nachádza územie ramsarského zoznamu Jaskyne Demänovskej doliny.

Chnánené územia sú vyhlásené sú v zmysle 17 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v zneni neskorších predpisov.

Chránené ložiskové územia a dob ývacie yriestory

Na území mesta Liptovský Mikuláš sa nachádza dobývacĺ priestor s chráneným
ložiskovým územím Ráztoky — Liptovská Mara, v ktorom prebieha ťažba štrkopieskov.
Dobývací priestor bol vyhlásený rozhodnutím OBU BB 3430/104.2/46/mo-Sch/1993
z 23.3.1994.

V katastni Liptovskej Ondrašovej sa nachádza chránené ložiskové územie Liptovská
Ondrašová na ochranu ložiska tehliarskych ílov. V lokalite bol vymedzený dobývací
priestor tehliarskych sunovĺn (tehlianske íly). V súčasnej dobe sú to ložiská so zastavenou
ťažbou, dobývací priestor bol zrušený z dóvodu odpisu, rozhodnutím OBU Banská
Bystrica č 924/467.

Ochrana nerastných surovĺn je Iegislatívne upravená zákonom Č. 44/1988 o ochrane
a využití nerastného bohatstva (Banský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ochrana zariadení Ministerstva obrany

Na ochranu zariadenĺ Ministerstva obrany sú zriadené ochranné pásma pre areály
Kasáme pod Hájom, Zdravotné sklady Ondrašová, Zdravotné sklady Mútnik, Posádkový
klub armády Liptovský Mikuláš do vzdialenosti 100 m od týchto zariadeni. V ochrannom
pásme neplatia žiadne špecii ické obmedzenia spósobu možného využitia územia.
Pmípadné rozvojové zámery v tomto území je potrebné predložiť na vyjadrenie MO SR,
ako dotknutému orgánu štátnej správy.
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61.4

4.1 Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonaníe delenia a sceľovania
pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

Plochy pre verejnoprospešné stavby

Plochy pre verejnoprospešné stavby dopravnej a technickej infraštruktúry sú vymedzené
plochami vyhradených území zariadeni nadradených systémov TI, pozemných
komunikácii, zariadeni železnice, doplnené samostatne vymedzenými plochami
verejnoprospešných stavieb vymedzujúcich plochy pre špecifické zariadenia na území
mesta (autobusová a železničná stanica, ...)
Rovnako ako plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené vyhradené územia
pohrebisk zahřňajúce rezervné plochy pre rozšírenie existujúcich cintorínov, areál
lesoparku ako vyhradené územie skládky odpadu

V rozsahu vymedzených plách pre verejnoprospešné stavby je možné pre uskutočnenie
verejnoprospešných stavieb 108 a následných paragralov zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení jeho neskorších
predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom
a stavbám obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len “vyvlastniť“).

Verejný záujem na vyvlastnenĺ pre tieto účely sa musí preukázať vo vyvlastňovacom
konaní. Za stavby podra odseku 2 písm. a) sa považujú stavby určené
na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho
rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzil a schválil schvarujúci orgán
v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie (Stavebný zákon 108 ods.3)

Plochy na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov

Požiadavky na vykonanie delenia a sceíovania pozemkov budú špecifikované podra
konkrétnych potrieb na základe podrobnejšej projektovej dokumentácie a vymedzené
geometrickým plánom, najmá v rozvojových plochách navrhovaných týmto územným
plánom.

Plochy na asanáciu

Plochy pre asanáciu územný plán nevymedzuje. lch vymedzenie je potrebné vykonaf
na základe podrobnejšej dokumentácie, v nevyhnutnom rozsahu, ato v pripade kolizie
objektov s navrhovanými verejnoprospešnými stavbami

Plochy chránených častí krajiny

Plochy chránených častí krajiny sú vymedzené na základe osobitných predpisov. Územný
plán nové plochy nad rámec vyhlásených chránených území nevymedzuje.

Ohraničenie chránených častí krajiny je zobrazené v grafickej časti vo „Výkrese ochrany
prirody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability‘.
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42 Vymedzenie časti mesta Liptovský Mikuláš, pre ktoré je potrebné obstarať
a schválit‘ územný plán zóny

Pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a racionálneho využívania jeho územia
v ťažiskových polohách treba následne po schválenĺ Uzem něho plánu mesta Liptovský
Mikuláš zabezpečíť vypracovanie podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie
(územný plán zóny) pre vymedzené lokality, prípadne zosúladiť (v pripade potreby) platné
územné plány zón s územným plánem mesta ako ich nadradenou dokumentáciou.

Pre vypracovanie územného plánu 2óny sú navrhnuté nasledovné lokality.

1. Trnovecká zátoka

2. Rekreačná zóna Ráztoky

3. Obytná zóna Palugyayho

4. Obytná zóna Palúdzka - západ

5. Palúdzka - východ

6. Obytná zóna Mútnik

7. Obytná zóna Za stanicou

8. CMZ—západ

9. CMZ — pešia zóna

10. Zóna Belopotockého

11. Zóna Južné mesto

12. Demänová — Sever

13. Demänová—Juh

14. Demänová — Zalašteky

15. Bodíce — Západ

16. Demänová— Západ

17. Lesopark Háj — Nicovó

18. Rekreačná zóna Stošice

Vymedzenie lokalít pre vypracovanie územného plánu zóny na území mesta:
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V prípade potreby podrobnejšieho usmernenia územného rozvoja je možné obstarať
podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu (územný plán zóny) i pre mé lokality ako
sú navrhnuté v tomto územnom pláne.

Obstaranie územného plánu zóny predstavuje možnosť mesta obstarať podrobnejšiu
územnoplánovaciu dokumentáciu a nie povinnosť stavebníka. Absencia územného plánu
zóny vo vymedzených lokalitách nie je dóvodom na vydanie nesúhlasného záväzného
stanoviska mesta s plánovanou výstavbou.

Návrh ÚPN mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č.1 ráta s doplnením vymedzenia
lokality 12. Demänová — Sever na základe navrhovanej zmeny vymedzenia urbanistických
blokov. Navrhovaná hranica je oproti súčasnému vymedzeniu doplnená o územie medzi
póvodnou hranicou a juhozápadným okrajom urbanistického bloku navrhovaného
pre využitie ako zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti. Uprava
vymedzenia lokality 12. je zobrazená v schéme „Doplnenie vymedzenia lokality 12.
Demänová — Sever na základe ZaD 0114.

Záväzná čest‘ ÚPN mesta Liptovský Mikuláš v znenízmien a doplnkov Č. 1-5

V pripade obstarania územného plánu zóny na pozemkoch, zasahujúcich
do vymedzených území pre vypracovanie územného plánu zóny je možné, na základe
rozhodnutia obstarávateía, tieto územia rozčleniť na viacero samostatných území
pre spracovanie UPN-Z.
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4.3 Zoznam verejnoprospešných stavieb

Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné v zmysle 108 a následných
paragrafov zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(Stavebný zákon) v zneni jeho neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim
vyvlastniť, alebo vlastnicke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím
stavebného úradu (ďalej len “vyvlastniť“).

V rámci spracovania územného plánu zóny (ÚFN-Z) je možné vjeho riešenom území
polohu verejnoprospešných stavieb upraviť podľa podrobnejšieho návrhu, za predpokladu
zachovania účelu konkrétnej verejnoprospešnej stavby.

Doplnenie vymedzenia lokality 12. Demänová — Sever na základe ZaD 01.

D Dopinenie vymedzenia lokality 12. Demänová — Sever na základe ZaD 01
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Zoznam verejnoprospešných stavieb:

Verejnoprospešné stavby dopravného vybavenia

Stavby cestných komunikáclí

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

Stavby cyklistickej dopravy

DCi — cyklistické chodníky v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácií

DC2 - cyklistické chodniky v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej
dokumentácie

Stavby železničnej dopravy

DZi — zariadenia železničnej dopravy v rozsahu vyhradených území zariadeni železnice

DZ2 — železničná stanica Liptovský Mikuláš

Stavby verejne] dopravy

DAl — autobusová stanica Liptovský Mikuláš s nástupným priestorom železničnej stanice

Verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry

Zásobovanie vodou

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

V2 - vedenia verejnej vodovodnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej
projektovej dokumentácie

Odkanalizovanie

K1 - stavby a zariadenia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia
a podrobnejšej projektovej dokumentácie

K2 - vedenia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej
projektovej dokumentácie

Zásobo vanie elektrickou energiou

El - výstavba a rekonštrukcie zariadení (rozvodne, trafostanice...) zásobovania
elektrickou energiou na území mesta, zabezpečujúcich jeho napojenie na elektrickú
energiu, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie

E2 - výstavba a rekonštrukcie vedení zásobovania elektrickou energiou na území mesta,
zabezpečujúcich jeho napojenie na elektrickú energiu, v zmysle navrhovaného riešenia
a podrobnejšej projektovej dokumentácie

Zásobo vanie plynom

Fl - výstavba plynovodu Liptovský Hrádok — Ružomberok
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P2 - výstavba a rekonštrukcia RS, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej
projektovej dokumentácie

P3 - výstavba a rekonštrukcia VTL, STL a NTL plynovodov na území mesta, v zmysle
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie

Zásobo vanie teplom a ostatné druhy energie

TP1 - výstavba a rekonštrukcie tepelných zariadení, zdrojov tepla a tepelných rozvodov
na území mesta, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej
dokumentácie

Telekomunikačně a informačně siete

TK1 - výstavba a rekonštrukcie vedení telekomunikačných sjetí na území mesta, v zmysle
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie

Protipovodňová ochrana

POl - výstavba protipovodňových opatrení, v zmysle navrhovaného riešenia
a podrobnejšej projektovej dokumentácie na ostatnom území mesta

Verejnoprospešné stavby verejnej zelene

ZLi — areál lesoparku Háj — Nicovó

ZC1 — areál cintorina v rozsahu vyhradených území pohrebiska

Verejnoprospešné stavby odpadového hospodárstva

01 — areál skládky odpadu v lokalite Miláčovo

4.4 Schéma závázných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb I

Súčasťou záväznej časti ÚPN je výkres č. 2 „Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia
a VPS‘, doplnený prilohou tvorenou náložkami so zobrazením ZaD 01, ZaD 02, ZaD 03
a ZaD 05, v ktorých sú vymedzené záväzné časti riešenia a označenie
verejnoprospešných stavieb. Záväzné časti riešenia a označenie VPS sú v zmenšenej
podobe premietnuté v Schéme záväzných častí riešenia a VPS, doplnenej prilohou
tvorenou náložkami so zobrazením ZaD 01, ZaD 02, ZaD 03 a ZaD 05. Z hľadiska
záväznosti sú tlačená verzia grafickej časti a digitálna verzia grafickej časti vo formáte pdf
rovnocenné.
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Záváznáčast ÚPNmesta Liptovský Mikuláš v znenizrnienadoplnkov Č. 1-5

DRUHÁ ČASt

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Či.2

1. Na tomto Všeobecne záváznom nariadení Č. 7/201 0/VZN sa uzniesio mestské
zastupiteľstvo dňa 16.12.2010.

2. Toto všeobecne závázné nariadenie nadobudio účinnosť dňom 1.1.2011

3. Na Všeobecne záváznom nariadeni Č. 3/2012/VZN - závázná časť Územného plánu
mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky č.1 sa uzniesio mestské zastupiteľstvo dňa
6.9.2012 a nadobudio účinnosť dňom 22.9.2012.

4. Na Všeobecne záväznom nariadeni Č. 7/2O13ĺVZN - záväzná časť Územného piánu
mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky č.2 sa uzniesio mestské zastupiteľstvo dňa
19.9.2013 a nadobudio účinnosť dňom 5.10.2013.

5. Na Všeobecne záväznom nariadeni Č. 4/2015!VZN - závázná Časť Územného piánu
mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky č.3 sa uzniesio mestské zastupiteľstvo dňa
12.3.2015 a nadobudio účinnosť dňom 31.3.2015.

6. Na Všeobecne záváznom nariadeni Č. 12/2016/VZN - závázná Časť Územného piánu
mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky č.4 sa uzniesio mestské zastupiteľstvo dňa
16.9.2016 a nadobudio účinnosťdňom 5.10.2016.

7. Na Všeobecne záváznom nariadenĺ Č. 3/2017/VZN - závázná Časť Uzemného piánu
mesta Uptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky č.5 sa uzniesio mestské zastupiteľstvo dňa
22.6.2017 a nadobudio úČinnosť dňom 11.7.2017.

8. Dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia Č. 7/2010/VZN sa ruší
Všeobecne závšzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 6/1996 /VZN Zo dňa
16.5.1996 v piatnom znení, ktorým boia vyhiásená záväzná Časť dovtedy platného
Uzemného piánu s[deiného útvaru Liptovský Mikuláš v zneni zmien a dopinkov.

Ing.J BIp‘háČj PhD.

primátor me,Lta
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Príloha Č. 1

Schéma záväzných častí riešenia a VPS

v znení zmien a doplnkov Č. 1 - 5
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