
, 

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona SNR t . 369/1990 Zb.o obecnom 
zriadeni v zneni neskoršich predpisov a ustanovenia § 27 ods. 3 zákona 50/1 976 Zb. I stavebný 
zákon I v zneni neskoršich predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto 

VŠEOBECNE ZÁVAZNE NARIADENIE 

Č.7/2013NZN 

Záväzná časť 

Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č.2 

I ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 02 l, 

ktorým sa meni a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2010NZN zo dňa 16.12.2010-
Záväzná časf Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni 

Článok 1 

Všeobecne záväzné nariadenie t.7/20101 VZN zo dlla 16.12.2010 - Záväzná tast' Územného 
plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni sa meni a dopilIa takto: 

1. ČI.2 ods. 2.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia 

Zásady využitia územia sa za text doplllajú nové odrážky, ktoré znejú: 

- pri výstavbe v navrhovaných urbanistických blokoch - v rozvojových územiach v zmysle 
schváleného ÚPN mesta Liptovský Mikuláš (v grafike výkresu č. 2. Komplexný výkres 
priestorového usporiadania a funktného využitia územia s vyznarenou záväznou časťou riešenia 
a VPS oznatené ako .návrh" a .stav") je potrebné obstarať urbanistickú štúdiu, ktorá navrhne 
dopravnú a technickú infraštruktúru celého urbanistického bloku, a ktorá bude podkladom pre 
vypracovanie územného plánu zóny resp. územný plán zóny. 

- objekt simulátora vorného pádu SUPERFLY TATRALANDIA považovať za výškový akcent 
v územi bez možnosti jeho ďalšej nadstavby. Najvyššia tasť nadzemnej tasti objektu od úrovne 
podlahy 1.N.P. bude maximálne vo výške 21,5 m - výšková úroveň 7 N.P. 

2. ČI.3 ods. 3.1. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich 
podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia 

Charakteristika funkčného využitia územia pOdľa jednotlivých typov 

2.a) Zmiešané územie mestského centra. sa z tasil "PriDustné" vypúf;ra text, ktorý znie: 

.(heliport, ... )" a nahrádza sa textom, ktorý znie: "okrem hellportu" 

a za slová .podmienené preverenlm pOdrobnejf;ou dokumentáciou" sa vkladá text, ktorý znie: 

"a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen územnotechnické 
predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia" 
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2.b) Zmie#ané územie s prevahou občianske! wbavenostl. sa z časti "Prlpustné" vypú!ťa 
text. ktorý znie: .(heliport. zar. vodnej dopravy .... )" a nahrádza sa textom. ktorý znie: "okrem 
hellportu" 

a za slová .podmienené preverenlm podrobnej!ou dokumentáciou" sa vkladá text. ktorý znie: 

"a environmentálnou štúdiou. ktorá bude zohľadňovať nielen územnotechnické 
predpoklady. ale aj prevádzkové obmedzenia" 

2.c) Zm/dané územie s prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu. sa z časti "Pripustné" 
vypúšťa text. ktorý znie:.(heliport. zar. vodnej dopravy .... )" a nahradza sa textom . ktory znie 
"okrem hell portu" 

a za slová .podmienené preverenlm podrobnej!ou dokumentáciou" vkladá text. ktorý znie ' 

"a environmentálnou štúdiou. ktorá bude zohl'adňovat' nielen územnotechnické 
predpoklady. ale aj prevádzkové obmedzenia" 

2.d) Územie pre rekreáciu v prlrodnom prostredi. sa z časti "Prípustné" vypúšta text. ktorý 
znie: .(heliport .... )" a nahrádza sa textom. ktorý znie: "okrem heliportu" 

a za slová .podmienené preverenlm podrobnejšou dokumentáciou" sa vkladá text. ktorý zme. 

"a environmentálnou štúdiou. ktorá bude zohľadňovat' nielen územnotechnické 
predpoklady. ale aj prevádzkové obmedzenia" 

2.e) Územie výrobno-obslužných areálov. sa z časti "Pripustné" vypú!ťa text. ktorý znie: 

.(heliport. vnútroareálová korajová doprava. dopravnlkové systémy .... )" a nahrádza sa textom ktorý 
znie: "okrem hellportu" 

a za slová ..podmienené preverenlm podrobnejšou dokumentáciou" sa vkladá text. ktorý znie: 

"a environmentálnou štúdiou. ktorá bude zohľadňovať nielen územnotechnické 
predpoklady. ale aj prevádzkové obmedzenia" 

2.1) Územie priemyselne; a stavebne; výroby. sa z časti "Pripustné" vypú!ťa text. ktorý znie: 

.(heliport. vnútroareálová korajová doprava. dopravnlkové systémy .... )" a nahrádza sa textom. ktorý 
znie: "okrem hell portu" 

a za slová ..podmienené preverenlm podrobnejšou dokumentáciou" sa vkladá text. ktorý znie: 

"a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen územnotechnické 
predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia" 

3. ČI.3 ods. 3.3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a 
technického vybavenia územia 

3.a) Zásady a regulativy verejného dopravného vybavenia územia 

sa vypúšťa text 11. odrážky a náhrádza sa odrážkami. ktoré znejú: 

- umiestniť hell port na územi 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", ÚPN mesta Liptovský Mikuláš. 

- rešpektovať existujúce hellporty na územi mesta 



3.b) Zásady a regulativy verejného technického vybavenia územia 

v časti zásobovanie elektrickou energiou sa vypúšťa text 8. odrážky a náhrádza textom, ktory 
znie: 

- preložky vedeni vykonať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a 
doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov 

4. ČI.3 ods. 3.8. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa 
osobitných predpisov 

4.a) vypúšta sa text v zneni .Ochranné pásma zariadeni elektrizačnej sústavy určuje Zákon 
656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorych zákonov § 36" a nahrádza sa textom, ktory znie: 

"Ochranné pásma zariadeni elektrizačnej sústavy určuje Zákon 251/2012 Z.z. o energetike a 
o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov" 

4.b) vypúšta sa text v zneni . Ochranné a bezpečnostné pasma plynarenskych zal/adem urCuJe 
Zákon Č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorych zákonov § 56. § 57" a nahradza sa 
textom, ktory znie: 

"Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadeni určuje Zákon 251 /201 2 Z .l o 
energellke a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorsích predpisov" 

5. V ČL.4 ODS. 4.4. Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospešných ' 
stavieb 

Sa celý text vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktory znie: 

Súčasťou záväznej časil ÚPN je výkres č. 2 "Komplexný výkres priestorového usporiadania 
a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS", 
doplnený prilohou tvorenou náložkou so zobrazenim ZaD 02, v ktorej sú vymedzené 
záväzné časti riešenia a označenie verejnoprospešných stavieb. Záväzné časti riešenia 
a označenie VPS sú v zmenšenej podobe premietnuté v Schéme záväzných časti riešenia 
a VPS, doplnenej prílohou tvorenou náložkou so zobrazenim ZaD 02, ktorá tvori prílohu Č . 1 
záväznej časti . Z hľadiska záväznosti sú tlačená verzia grafickej časti a digitálna verzia 
grafickej časti vo formáte pdf rovnocenné. 

Článok 2 

(1) Mestské zastupiterstvo v Liptovskom Mikulaši sa uznieslo na tomto všeobecne zavaznom 
nariadeni dňa 19.9.2013. 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabu li 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa meni a doplňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2010/ VZN zo dňa 16.12.2010 - Záväzná časť 
Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni. 

(5) Mestské zastupiterstvo v Liptovskom Mikuläši splnomocňuje primátora mesta Liptovský 
Mikulaš na vyhlásenie úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia č.7/2010/ VZN zo 
dňa 16.12.2010 - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v zneni 
VZN Č . 312012 a VZN Č. 7/2013. :::,S'i-Y!ll//(. 
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PRfLOHA Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.7/2013/ VZN zo dňa 19.9.2013 

Schéma záväzných časti riešenia a VPS 

Schéma záväznÝch časti riešenia a VPS. čast' 1 sa meni v zmvs/e ná/ožkv. ktorá zobrazuje 
úpravv vvp/Walúce zo ZaD 02: 
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Územný plán esta Liptovský Mikuláš 
Z M E NY A DOPLNK Y č.2 e tapa NÁVRH 

upraveny podra vysledkov prerokOva ma 
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