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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Č.15/2004/VZN 
 

Z á v ä z n á  č a s ť 
Doplnku č.7 Územného plánu sídla Lipt. Mikuláš - Individuálna bytová výstavba  

Demänová JUH 
(Doplnok č. 7 ÚPN  SÚ Lipt. Mikuláš -IBV Demänová JUH) 

 
 

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

v y d á v a 
Čl.1 

 
Územný a časový rozsah platnosti Doplnku č.7 Územného plánu sídla Lipt. Mikuláš -

Individuálna bytová výstavba Demänová JUH 
 

Územný rozsah je územie k.ú. Demänová - Lokalita č. 1 - východne od št. cesty  
II /548,z východu ohraničená spevnenou komunikáciou k objektu čerpacej stanice vody  a z juhu 
poľnou cestou, ktorá smeruje na št. cestu B2 č.II/584 
 
a lokalita č.2 zo západu ohraničená vodným tokom Demänovka a z východu miestnou spevnenou 
komunikáciou p.č.549 
 
Doplnok č.7 Územného plánu sídla Lipt. Mikuláš -Individuálna bytová výstavba Demänová JUH je 
platný odo dňa nadobudnutia účinnosti Uznesenia Ms. zastupiteľstva v Lipt. Mikuláši a Všeobecne 
záväzného nariadenia schváleného Mestským zastupiteľstvom č. VZN 15/2004 zo dňa 16.12.2004 
 

Čl.2 
 

Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia. 
Záväzné regulatívy urbanistickej koncepcie funkčného a priestorového usporiadania územia 
 
A./ z hľadiska funkčného: regulatívy funkčného využitia v zmysle definovania zóny: 
 
- prípustné ,dominantné, výnimočne prípustné, neprípustné a doplnkové funkcie podľa    textovej 
časti 

- priestorové a funkčné členenie územia 
 
B./ Zásady a regulatívy priestorového usporiadania riešeného územia: 
 
- urbanistické, priestorovo - kompozičné: zachovať charakteristickú ulicovú kompozíciu zástavby, 

krajinnoekologické ,dopravné, technické  
- základná výšková hladina objektov stanovená počtom nadzemných podlaží 2+podkrovie , ich 

kapacita bude max 340 lôžok ,architektúru novej zástavby orientovať na tradičné spôsoby za-
strešenia sedlovými, valbovými resp šikmými strechami 

- pri realizácii objektov rodinných domov v západnej časti riešeného územia lokality č.1 pozdĺž št. 
cesty počítať s technickým riešením fasády týchto objektov zabezpečujúcim zníženie hladiny hlu-
ku v obytných miestnostiach 

- zachovanie jestvujúcich danností terénu 
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- limity zastavanosti pozemkov do 30% 
- zachovať mierku prostredia a v architektúre objektov uplatniť výrazové prvky architektúry Liptova, 
uprednostniť prírodné materiály -kameň ,drevo 
 
C./ Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia, 
regulatívy kultúrno-historické a ekologické: 
 
- regulatívy dopravné ,parkovacie stánia riešiť  na pozemkoch prevádzkovateľov 
- regulatívy vodného hospodárstva  a kanalizácie 
- regulatívy rozvodov elektrickej energie a dátových rozvodov 
- regulatívy rozvodov plynu 
- bezpečnosť a životné prostredie 
- zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt pre ochranu a tvorbu krajiny, plochy 

zelene 
- pri územnom a stavebnom  konaní dotýkajúcom sa stavebnej činnosti predpokladajúcej zemné 

práce v súvislosti s veľkoplošnými  a líniovými stavbami osloviť ako dotknutý správny orgán Kraj-
ský pamiatkový úrad Žilina  v súvislosti s možnosťou odkrytia neznámych archeologických lokalít 
a možných nálezov - povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu podľa §40 pamiat-
kového zákona v súlade s § 127  stavebného zákona č. 50/1976  v znení neskorších predpisov 

- zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie 
- vymedzenie ochranných pásiem  
- plochy pre verejnoprospešné stavby a pre  asanáciu  
 

Čl. 3 
Verejnoprospešné stavby, pre ktoré možno vyvlastniť resp. vlastnícke práva k pozemkom a 

stavbám obmedziť. 
 

Vymedzenie verejnoprospešných stavieb: 
 
1. dopravné trasy a plochy 
2. koridor inžinierskych sietí a zariadenia technického vybavenia územia 
3. sprievodná, okrasná ,ochranná, verejná  a izolačná zeleň  v rozsahu ochranného pásma št. 

cesty  II/584  t.j.25m od osi cesty na obidve strany 
  
Asanačné opatrenia 
- asanácie vyvolané budovaním verejnoprospešných stavieb   
 
 

Čl.4 
Záverečné ustanovenia. 

 
Doplnok č.7 Územného plánu sídla Lipt. Mikuláš -Individuálna bytová výstavba Demänová JUH je 
uložený na Mestskom úrade Lipt. Mikuláš, Štúrova 1989-odd.územného rozhodovania, stavebného 
poriadku a životného prostredia referát  územného plánovania a architekta mesta a na Krajskom 
stavebnom úrade odbore ÚP v Žiline. 
 
 
 
 

Čl.4.A 
 
VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 15.dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli po schválení Mestským zastupiteľstvom. 
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Čl.4.B 
 MsZ prijalo VZN na svojom zasadnutí dňa 16.12.2004. 
 
 
 

MUDr. Alexander Slafkovský 
primátor mesta 


