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Vec
Oznámenie o zverejnení a novom prerokovaní návrhu „Územný plán zóny Tmovecká 
zátoka“ a žiadosť o zaslanie stanoviska

Mesto Liptovský Mikuláš je orgánom územného plánovania pcdía § 16 ods 2 a obstaráva
te ľom úze m no plánovacej dokumentácie mesta Liptovský Mikuláš podľa § 10 ods. 4 stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov. V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 2b. o obecnom 
zriadení podľa §-u 4 ods. 3 pism. \l v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších 
predpisov podľa §-u 23

p r e d k l a d á
návrh

„Územný plán zóny Tmovecká zátoka“
za účelom zverejnenia a nového verejného prerokovania.

Mesto Liptovský Mikuláš má územný plán, schválený uznesením mestského zastupi
teľstva č.115/2010 dóa 16 12.2010 s vyhlásením jeho záväznej časti všeobecne záväzným 
nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16 12 2010 s účinnosťou dňom 
1.1.2011 v znení zmien a doplnkov. V zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Liptovský Mikuláš v platnom znení je potrebné pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a 
racionálneho využívania jeho územia v ťažiskových polohách - pre riešenú lokalitu zabezpečiť 
vypracovanie podrobnejšej územnopJänovacej dokumentácie, územný plán zóny. Účelom 
obstarávania územného plánu zóny Tmovecká zátoka je potreba získania záväzného územno- 
plán ovácie ho dokumentu, ktorý bude podrobnejšie stanovovať zásady a regulatívy priestorového 
usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického 
vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a ochrany a tvorby životného prostredia 
Návrh „Územný plán zóny Tmovecká zátoka“ je spracovaný v súlade so zadaním, ktoré bolo 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš č. 28/2017 zo dňa 
13.4.2017. Do návrhu „Územný olán zóny Tmovecká zátoka', spracovaného v júli 2019, boli 
zapracované pripomienky, vznesené v rámci prerokovania návrhu v roku 2018, v zmysle 
vyhodnotenia pripomienkového konania a ie upravené napojenie navrhovanej komunikácie na 
cestu č. II /564. ktoré Ie potrebné verejne prerokovať.

Spracovateľom návrhu „Lizemný plán zóny Tmovecká zátoka“ je tng. árch Peter te rnanský, 
Žilina a kal. Obstarávanie je zabezpečené, podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších 
predpisov, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovadch 
podkladov a územnopíánovacej dokumentácie, lng. árch. Tatiany Bachtikovej. Liptovský Mikuláš 
Riešeným územím je vymedzené územie v katastrálnom území Ráztoky, vyznačené v grafickej 
prílohe tohto oznámenia.

Štúrova 1999/4L 03i 42 Liptovský Mikuláš, tel +421 44 5SS S1 1 M Í.  fax. +421 44 562 13 9G
e-mail: 1niikulB5@rtwkula5.5k, ICO 00315524 DIČ; 2021031111



Návrh „Územný plán zóny Trnoveckä zátoka1 je spracovaný v súlade so zákonom 
č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov a v rozsahu pódia vyhlášky MŽP SR č 55/2001 Z z o 
územnoplánovacích podkladoch a uzemnoplánovacej dokumentácii.

Komplexný materiál návrhu „Územný pián zóny Trnoveckä zátoka“ je zverejnený na 
internete www.mikulae.sk

Nové verejné prerokovanie návrhu „Územný plán zóny Trnoveckä zátoka" $ dotknutými 
obcami, orgánmi verejnej správy a s vlastníkmi verejného dopravného a technického vybavenia 
riešeného územia za účasti autora sa uskutočni

dňa 3. októbra 2019 o 10.00 hod.
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v zasadacej miestnosti na prízemí č.54.

Nové verejné prerokovanie návrhu „Územný plán zóny Tmovecká zátoka' s dotknutými 
fyzickými a právnickými osobami za účasti autora sa uskutoční

dňa 3. októbra 2019 o 16.00 hod.
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v zasadacej miestností na prízemí č.54.

Zároveň vyzývame fyzické a právnické osoby, aby sa k návrhu „Územný plén zóny 
Tmovecká zátoka“ vyjadrili

Pripomienky a podnety je možné predložiť písomne na adresu Mestský úrad Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1969/41, 031 42 liptovský Mikuláš v termíne do 31. októbra 2019.

Orgán územného plánovania predlžuje lehotu na pripomienkovanie predkladaného návrhu 
podľa §22 ods 6 zákona c.50/1976 2b v znení neskorších predpisov Na námietky, podané po 
uplynutí určenej lehoty, sa neprihliada.

S pozdravom
f riivSKTf m&ulAš 
Ťj  i SK V ÚRAD

10 J

Štúrova 1989/41, 031 42 LiplovBfcý Mikuláš. lei -421 44 556 51 1M 2, fax +421 44 562 13 96
e-mail: Im1kulasigim1kula5 .sk, IČO OD 315524, Dl C: 2021031111
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Rozdeľovnik.

1 Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie L, Štúra č. t , &12 35 Bratislava
2 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie 

územného plánovania, Ul Vysokoškolákov 6558/33B, 010 03 Žilina
3, Žilinský samosprávny kraj, odbor región, rozvoja a dopravy. Komenského 48 011 09 Žilina 
4 ŠOP SR S TANAP. Tatranská Štrba č,75
5. ŠOP SR S NAFANT, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
6. SVP š.p.OZ Piešťany, Nábrežie I Krásku 834/5 921 60 Piešťany
7. SVP š,p, Radničné námestie 8, 569 01 Banská Štiavnica
B. Stredosl ove nská e n erget i ka- Di s tri bučia a. s., P ri R aj či a n ke 2927/8, 010 4 7 Žil ma
9. Stredoslovenská energetika- Distribúcia s.s, Ul.kpt. Nálepku 16/A, 031 60 Lipt.Mikuláš
10. Krajské riaditeľstvo poticaj. zboru, odbor telekom a inform P,O.BOX 125, 974 66 B.Bystrica
11. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Š N Hýroša 1,

034 01 Ružomberok
12. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, B14 06 Bratislava
13. Správa ciest ŽSK. M. Rázusa č. 104, Žilina, Správa ciest ŽSK, Pod stranami č. 4, L.Mikuláš
14. Slovenský pozemkový fond Bratislava. Búdková 3 6 . 801 00 Bratislava
15. Slovenský pozemkový fond. Kollárova 2. 031 01 Liptovský Mikuláš
16. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
17 Okresný úrad Lipt.Míkuláš -  odbor pozemkový a iesný
18 Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Liptovský Mikuláš
19. Okresný úrad Lipt, Mikuláš, odbor starostlivosti o Ž P : úsek ŠSOM. úsek ŠVS. 

úsek ŠOP a K a posudzovania vplyvov na ŽP , úsek ÔOO Lipt, Mikuláš Vrbická 1993 
Liptovský Mikuláš

20. Okresný úrad Lipt, Mikuláš, odbor CO a krízového riadenia
21. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Liptovský Mikuláš
22 Slovenský plynárenský priemysel -  Distribúcia, a. s.. Závodská cesta 26/2949, 01D 22 Žilina
23. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., UL Revolučná 595, 031 BO Liptovský Mikuláš
24. Slovák Teíekom, a.s , Bajkalská 28. 817 62 Bratislava
25. Slovák Telekom, a.s , Poštová č. 1, 010 08 Žilina
26. 02 Slovakia, s.r.o,, AuparkTower, Einsleinova 24. 051 01 Bratislava 5
27. Orange Slovensko, a. s,. Ul. Prievozská 6/A. 821 09 Bratislava 
20, LiptovNet, a.s., Selopotockého 4. 031 01 Liptovský Mikuláš
29, ALCONET, s.r.o.. M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Miku'áš
30, IMAFEX, spol. s r.o., Selopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
31, PRQFINET, s.r.o., Ul.l.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
32, MIKOTEL. kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
33, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Mládežnícka 27 974 01 Banská Bysir.ca
34, Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
35 Vodné elektrárne, Soblahovská 2 911 69 Trenčín
35 Obec Liptovský Trnovec . obec Bobrovec, obec Pavlova Ves. obec Smrečany . obec Žar 

obec Konská, obec Liptovský Ondrej, obec B en ad i ková obec Veterná Porub a, obec 
Závažná P o rúba, obec Uhorská Ves, obec Ďemánovskä Dorina obec Pavčina Lehota 
obec Galovany, obec Svätý Kríž

37 Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, odbor ŽP a dopravy
38 ing. Ľubomír Pagáč, 034 72 Liptovská Lúžna 301
39 M.T.M. Slovakia, s.r.o. Hýbe 6B0. 032 31 Hýbe
40. Ing. árch. Peter Čerň a n ský. Ružová 36. 010 01 Žilina 
41 Poslanci mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš

Štúrova 1909M1.031 41 LipUwský MíkuJáS. teť +421 44 556 51 I M 2. fax: +421 44 552 13 96.
e-mail: fmlkutas@m'kuJas.sl(. tČO 00315524, DIČ: 2021031111
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ÚZEMNÝ PIÁN ZÓN V -  TRNOVECKÁ ZÁTOKA -  NÁVRH, JÚL 2019

1. Dokumentácia územného plánu zóny textová časť

1.1. Základné údaje

Obstarávate r: Metský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Blcháč. PhO
Primátor mesta Liptovský Mikuláš

Osoba spôsobilá na obstarávame 
ÚPP a ÚPD podľa §2a zákona 
£.50/1976 Zb v platnom znení' Ing. Árch. Tatiana Bachtíková

preukaz odbornej spôsobilostí reg. č. 319
vydaný MDVaRR SR Bratisfava dňa 9. 11 2012

Hlavný riešiteľ: ing. Árch. Peter Čerňanský 
Ružová 36. 010 01 Žilina

Vypracovali: ing. Árch. Peter Čerňanský
Ružová 36, 010 01 Žilina
ing. Árch. Karol Loj -  autorizovaný architekt
ing. Šfauka Dušan
Ing. Vavro Juraj
Ing. Peter Maretta

Dátum spracovania: júl 2019
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY -TRNOVECKÁ ZÁTOKA -  WÁVAH, JÚL 2019

1.2. Riešenie územného plánu

Územný pián mesta Liptovský Mikuláš, bol schválený uznesením mestského 
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č, 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola 
vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č.7/2010/VZN dňa 
16 12.2010 s účinnosťou dňom 1 1.2011 v znení zmien a doplnkov č. 1 -5 ,

Obstaraním územného plánu zóny Tmavecká zátoka získa záväzný Qzemnoplánovací 
dokument, ktorý bude podrobnejšie stanovovať zásady a regulatívy priestorového usporiadanie 
a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia 
územia pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a tvorby životného prostredia

1.3. Doplňujúce údaje

Do etapy prieskumov a rozborov územného plánu zóny holi premietnuté tieto známe 
koncepcie a stratégie:

- UPN VUC ŽK
- UPN-O Liptovský Mikuláš v zmysle Zmien a doplnkov
► Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Liptovský Mikuiáš
- podklady ochfany prírody o chránených územiach

ZÁMERY NA ROZVOJ ÚZEMIA: 
rozvoj občianskej vybavenosti 
rozvoj športovo rekreačnej funkcie
rozvoj infraštruklúry {doprava, zásobovanie územia energiami) 
ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt

Zadanie bolo vypracované na základe Prieskumov a rozborov v roku 2016.
Zadanie bolo schválené Uznesením č. 26/2017 zo dňa 13 4 2017 
Varianty nie sú predmetom riešenia ÚPN ZTrnovecká zátoka.

1.4. Dokladová časť

Sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní.

2. Základné údaje územného plánu zóny

2.1. Hlavné ciele a úlohy ktoré územný plán rieši

Hlavným cieľom územného plánu zóny Je vypracovať územno-plánovaciu dokumentáciu 
na reguláciu zástavby vymedzeného nezastavaného územia a získať optimálne urbanistické
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riešenie pre dobudovanie plôch pre šport a rekreáciu podľa požiadaviek stanovených v záväznej 
časti územného plánu mesta Liptovský Mikuláš pre túto lokalitu.

Zadanie bolo vypracované na zákíade Prieskumov a rozborov v júli 2016. Dôvod na 
obstaranie územného plánu zóny Trnovecká zátokar je potreba získania záväzného 
územnoplánovacieho dokumentu, ktorý bude podrobnejšie stanovovať zásady a regulatívy 
priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného 
dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a 
tvorby životného prostredia.

Premietnutím jednotlivých vecných a organizaných zložiek návrhu novej urbanistickej 
štruktúry do záväzne platných regulovaných prvkov plošného, priestorového a funkčného 
využívania územia sa získa komplexný nástroj na riadenie, vecnú a časovú reguláciu 
a koordináciu činností, z ktorej každá jednotlivo sa stane súčasťou realizácie nového 
schváleného urbanistického konceptu.

Navrhované riešenie prezentuje:
T. Rozšírenie dopravnej a technickej infrastruktúry na základe požiadaviek na 

občiansku a športovú vybavenosť a zohľadnenie morfológie terénu.
2. Nová výstavba na území poľnohospodársky využívaných plôch, a jej vhodné 

začlenenie do okoíia.
3. Riešenie parkovania
4 Zohľadnenie ochranných pásiem.
5. Potenciálne ohrozenie pamiatkových hodnôt
6 . Zohľadnenie požiadaviek na ochranu prírody a rešpektovanie lokálneho biokoridoru.

ÚZEMNÝ PLÁN Zó n y  -  TňNOVECKÁ Záto ka  -  NÁVflH, júl 2019

2.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného pianu zóny, ktorý 
obsahuje riešené územie, ak existuje

Na riešené územie dosiaľ nebol spracovávaný územný pián zóny.

2.3. Údaje o sútade riešenia so zadaním

Riešenie územného plánu je založené na podrobnom rozpracovaní požiadaviek, 
zadefinovaných v zadaní, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta 
Liptovský MikufáŠ č. 2B/2017 zo dňa 13.4. 2017.

Použité podklady:
- Územný plán mesta Liptovský Mikuláš schválený 16.12.2010 vzneni zmien 

a doplnkov é. 1-5
- Územný plán zóny -  Trnovecká zátoka -  Prieskumy a rozbory r 2016
- Územný plán zóny -  Trnovecká zátoka -  Zadanie r. 2016

Návrh ÚPN-Z Trnovecká zátoka napĺňa potrebu získania podrobnejšej 
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle či. 4.2. VZN č. 7/2010 „VYMEDZENIE ČASTÍ 
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, PRE KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÄLlt 
ÚZEMNÝ P LA N ZÓNY“ je pre danú lokalitu pre potreby podrobnejšieho usmernenia územného 
rozvoja potrebné obstarať územný plán zóny.
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3. Riešenie územného plánu

3.1. Vymedzenie riešeného územia

Rozloha riešeného územia je 8,13B ha. Nachádza sa v nadmorskej výške v rozmedzí 
572 až 576 m.n. m. Riešené územie je prístupné z cesty II. triedy c 584

Ohraničené je:
- Z východnej strany parcelami í. 368/1, 368/7
- Z južnej strany parcetami č.370/2,4/9, 4/2
- Zo západnej strany parcelami č. 371 /22, 371/1,13,14, 37 l/6 ľ 371/19, 371 /20
- Zo severnej strany parcelami č. 371/10 a štátnou cestou II/5S4 p. č. 368/3

Aktualizované parcelné čísla všetkých regulovaných pozemkov (geometrické plány 
počas spracovania návrhu riešenia) sú uvedené vo výkresovej časti a prílohe č. 1 Schéma 
záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb.

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓN V -  TRNOVECKÁ ZÁTOKA -  NÁVRH, JÚL 2019

3.2. Opis riešeného územia

3.2.1. Z á k ] a d ná c h a r a k te r i st i ka

Riešené územie leží v západnej časti celkového územia riešeného spracovaným 
a schváleným územným pianom mesta Liptovský Mikuláš -  lokalita č. 17 v znení zmien a 
doplnkov č. 3.

Rozprestiera sa po Ťavej strane v smere Liptovský Tme vec medzi štátnou cestou 11/584 
a severným brehom vodnej nádrže Liptovská Mara. V smere východnom cca 900m je situovaný 
jestvujúci AQAPARK TATRALANDtA.

Reiíéf je mierne stúpajúci s nadmorskou výškou 572 -  57Bm.n.m. V južnej časti sa 
prudko zvažuje k vodnej hladine Liptovská Mara s vysokým stupňom abrázie (íokalita „F“ stupeň
>->

Predstavuje polohovo atraktívne územie rozvoja zariadení prímestskej rekreácie
a športu

3.2.2. F u n kč n o -  p r i e sto rov á št r u kt u r a

Na riešenom území sa v súčasnosti nenachádzajú plochy jestvujúceho funkčného 
využitia.

3.2.3. Dopravná obsluha územia

- Územie je obslúžené štátnou cestou 11/584 a jestvujúcimi poFnými cestami 
parcela č. 392/1, 371/10

3.2.4. Verejné technické vybavenie

- Zásobovanie vodou
Na území ani v blízkom okoii sa nenachádzajú verejné vodovodné potrubia. Na území 

je vypracovaný prieskum možného odberu vody z vlastných vrtov.
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- Kanalizácia
Na územi ani v blízkom okolí sa nenachádzajú trasy verejnej kanalizácie.

- Zásobovanie e íe kí riekou energiou
Riešené územie sa nachádza v blízkosti VN káblovej linky č 211 (severný okraj) 

a vzdušnej VN 22kVHnky (západný okraj)
- Telekomunikácie

Riešené územie sa nachádza v blízkosť miestnej teSekomunikačnej siete (severný okraj)
- Zásobovanie piynorn

Riešené územie sa nachádza v blízkosti 5TL - plynovodu (severný okraj).

ÚZEMNV PLÁN ZÓNY -TRNOVECKÁ ZÁTOKA -  NÁVRH, JÚL 2019

3.2.5* Environmentálna charakteristika

Z geomorfoiogického hľadiska je riešené územie súčasťou Liptovskej kotliny, 
presnejšie jej časťou Liptovské Nivy.

Podľa regionálneho geologického členenia Západných Karpát a severných výbežkov 
Panónskej panvy je Liptovská kotlina súčasťou oblasť vnútrokarpatského paleogénu. 
Predkvartérne geologické prostredie v tejto sedimentámej štruktúre je tvorené flyšovým 
[zuhereckým) suvrstvim.

Popísané flyšové horniny sú vrství paleogénneho veku sú prekryté kvartérnymi 
materiálmi viacerých genetických typov. Kvartérne sedimenty sa vyznačujú rôznym litologicko -  
petrografickým zložením Najčastejšie sú flgviálne, deluviáine a proluviálne sedimenty. Ich 
hrúbka je premenlivá

V úze m! neboli zaznamenané geodyrramické javy s možným dopadom na budúce 
využitie lokality (okrem abrézíe neďalekého brehu vodnej nádrže Liptovská Mara v úrovni 
zátopovej čiary a s ňou súvisiacou možnosťou vzniku lokálnych svahových deformácii malých 
rozmerov)

Hydrogeologické pomery regiónu sú určené geologickou stavbou tohto územia a jeho 
širšieho okolia ako jedným zo základných faktorov. Podložné flyšové pateogénne sedimenty sa 
chovajú akc nepriepustné pre vodu -  ílovce, alebo sa vyznačujú pukline vo u a čiastočne pórovou 
priepustnosťou -  pieskovce (sporadicky akumulujú isté množstvá podzemných vôd). 
Všeobecne sú však paíeogénne sedimenty na podzemné vody veľmi chudobné. Významným 
kolektorom podzemných vôd su kvartám e sedimenty, predovšetkým fluviálne a proluviálne 
sedimenty. Výstavbou VD Liptovská Mara je pôvodný režim podzemných vôd značne zmenený. 
Smer prúdenia podzemnej vody sleduje sklon nepriepustného flyšového podložia Doplňovanie 
podzemných vôd prebieha hlavne v období topenia snehu a blízkymi prítokmi z vyššie 
položených akumulácii kvartémych materiálov. Podzemné vody z prítomných kvartérnych 
sedimentov sú kaicium (magnézium) -  híkarbonátového typu s mineraiizácíou v priemere 550 
mgfl.

V mape klimatických oblastí Atfasu SR je popisovaná lokalita súčasťou mierne teplej 
oblasti, v okrsku mierne teplom, vlhkom, s chladnou alebo studenou zimou Vyznačuje sa 
typicky kotlinovou klímou, s veľkou inverziou teplôt, mierne suchou až vlhkou, s teplotou 
v januári -4,5 až -6 DC, teplotou v júli 14,5 až 16 DC, s ročnými zrážkami 610 -  900 mm.

Lesné plochy sú zachované na južnom okraji územia v priamom dotyku s vodnou 
nádržou Liptovská Mara,
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3.3. Väzby vyplývajúce z riešenia širších vzťahov a záväzných častí 
územného plánu mesta Litovský Mikuláš

ÚZEMNÝ PIÁN ZÓNY -  TRNOVECKÁ ZÁTOKA -  NÁVRH, JÚL 2019

3.3.1. Požiadavky vyplývajúce z územného plánu mesta na riešené územie 
vrátane záväznej časti

fil.2
2.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A 
FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA v zm ysle Všeobecného záväzného nariadenia 
Liptovský Mikuláš Č.7J2010/VZN zo dňa 1S.12.2010 v platnom z n e n í.

Regulatívy priestorového usporiadania
Intenzita využitia a priestorového usporiadania územia mesta je v územnom pláne 

mesta Liptovský Mikuláš regulovaná stanovením Indexu zastavanej piochy a Maximálnou 
výškou zástavby

Vymedzenie pojmov pre účely uplatnenia navrhnutej regulácie
V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Liptovský Mikuláš Č.7J2010/VZN zo dňa 

16.12.2010 v platnom znení.

čf. 3
3.1 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH  

PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA

Funkčné využitie územia je regulované s podrobnosťou na urbanistický blok s 
určením prevládajúceho, prípustného a neprípustného funkčného využitia 
Prevládajúce funkčné využitie vyjadruje z hľadiska navrhovaného riešenia optimálne využitie 
územia.
Prípustné funkčné využitie zahŕňa funkcie, ktoré môžu byť alternatívou k prevládajúcemu 
funkčnému využitiu, keďže nie je predpoklad ich negatívneho vpíyvu na prostredie. 
Neprípustné funkčné využitie zahŕňa funkcie, ktoré by mohli nevhodne pôsobiť na prostredie 
a preto je ich umiestnenie v danom území zakázané.

Charakteristika funkčného využitia územia podľa jednotlivých typov 
Zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu 
Vyhradené územie zariadení nadradených systémov Ti 
Vyhradené územie pozemných komunikácii

Funkčné využitie územia je definované v zmysie Všeobecného záväzného nariadenia 
Liptovský Mikuláš Č.7/2010A/ZN zo dňa 16.12.2010 v platnom zneni,

3.2 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA 
ÚZEMIA

Nie je riešené

10



ÚZEMNÝ PIÁN ZÓMV -TRNOVECKÁ ZÁTOKA -  NÁVňH, JÚL 2019

3.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO 
A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia územia
V súlade s navrhovanou koncepciou verejného dopravného vybavenia:

- zabezpečiť vybudovanie komunikačnej siete v zmysle navrhovaného riešenia 
□presniť tvary križovatiek v podrobnejšej dokumentácii
podporovať rozvoj cyklistickej dopravy, budovať cykIotrasy i základnú vybavenosť pre 
cyklistov
rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon i  v znení 
neskorších predpisov
pre lokalitu č. 17, vymedzenú v Zmenách a doplnkoch č.3 územného plánu mesta Liptovský 
Mikuláš (ďalej íen Za D 03}, je potrebné spracovať ÚPN zóny resp, urbanistickú štúdiu, so 
stanovením podrobných podmienok výstavby a podrobného riešenia dopravy, vrátane 
dopravných napojení, na základe výhfadovej intenzity dopravy v súlade s platnými STN. V rámci 
ÚPN zóny resp urbanistickej štúdie budú navrhnuté taktiež potrebné priestory pre statickú 
dopravu. Súčasťou riešenia ÚPN zóny resp. urbanistickej štúdie bude návrh napojenia na 
technickú infraštruktúru.

Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia územia
V súiade s navrhovanou koncepciou verejného technického vybavenia v oblastiach:

Zásobovanie elektrickou energiou
nové transformačné stanice pre obsluhu rozvojových území budovať ako murované s 
kábelovým prívodom uloženým v zemí

-Jestvujúce stĺpové a stožiarové transformačné stanice postupne meniť na murované 
nové V N rozvody v riešenom úze m i navrhovať uložené v zemi
sekundárne (NN) rozvody a domové prípojky v novej 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 napätia riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.350 m
■ preložky vedení vykonať v zmysle zákona 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

Zásobovanie vodou
■ zabezpečiť napojenie rozvojových území na vodovodnú sieť
-výstavba v lokalite č 17 vymedzenej v ZaD 03, je podmienená odvádzaním splaškových 
odpadových vôd do existujúcej, resp. novej čistiarne odpadových vôd

Qdkanalizovanie
- podpofovať rozširovanie kanalizačnej siete
zabezpečiť stavby centrálnych miestnych záchytných melioračných kanálov na záchyt 
pri valových povrchových vôd podľa podrobnejšej projektovej dokumentácie

Telekomunikačné a informačné siete
- v rozvojových lokalitách uvažovať so zemným vedením telekomunikačných trás
v podrobnejšej dokumentácii uvažovať s priestorom pre položenie zemnej telefónnej siete 
(metallcká alebo optická sieti ku každému stavebnému objektu

Zásobovanie tgptom
podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov palív a energie na území mesta
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓN V -TflNOVECKÁ ZÁTOKA -  NÁVRH, JÚL 2019

Vodné toky a plochy
zabezpečiť úpravy vodných tokov za účelom zabezpečenia protipovodňové] ochrany podľa 
podrobnejšej projektovej dokumentácie

3.4 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, 
OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A 
TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY 
VRÁTANE PLÔCH ZELENE

Zásady a regulatívy zachovania kultúrno historických hodnôt
v podrobnejšej ú2emnoplánovacej dokumentácií -  územnom pláne zóny (ÚPN-Z) je potrebné 
stanoviť limity a regulatívy pre využitie územia, ktoré budú rešpektovať vymedzenie 
ochranných pásiem e pamiatkovo chránených území podľa osobitných predpisov a budú 
zohľadňovať zachovanie hodnôt prostredia s pamiatkovými hodnotami pre akúkoľvek 
stavebnú aiebo inú činnosť zasahujúcu do terénu, musí byť osíovený KPÚ Žilina, ktorého 
stanovisko bude p od kí ad om pre ohlásenie stavených prac. vydanie územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia konkrétnych stavieb alebo samostatného rozhodnutia KPÚ Žilina vo veci

3.5 ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH  
ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY ATVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A 
UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov
-v chránených územiach, ktoré predstavujú chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd 
(chránené vodohospodárske oblasti} a ochranné pásma vodárenských zdrojov podľa zákona 
č. 64/2004 Z. z. o vodách a chránené územia a ich ochranné pásma podľa zákona č.543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny, je potrebné dodržiavať obmedzenú formu hospodárenia 
na poľnohospodárskej pôde. V týchto územiach je vhodné presadzovať organické systémy 
hospodárenia s primeranou kompenzáciou pre obhospodarovateľov týchto pozemkov 
na zabezpečenie ochrany vôd a ich trvalo udržateľného využívania sledovať nasledujúce 
environmentálne ciele: postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami, zastavenie 
aiebo postupné ukončenie emisii, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok 
stanovených podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady ô 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
zamedziť ohrozeniu povrchových vôd v dôsledku erôzno-akumulačných procesov 

- poľnohospodársku pôdu zaberať s ohľadom na prírodné podmienky riešeného územia, 
nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy 
nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením

Ochrana prírody a krajiny, podpora a zabezpečenie ekologickej stability a 
biodiverdty

■ rešpektovať a nezasahovať do vymedzených chránených území prírody podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znen! neskorších predpisov
v poľnohospodárskej krajine vytvárať predpoklady pre zakladanie a rozvoj prvkov Ú S ES v 
líniách vodných tokov a v agrocenózach - dotvoriť prvky kostry ÚSES (biocentrá a 
biokoridory) formou interakčných prvkov

■ uplatňovať koncepčno-regulaôné opatrenia pre zachovanie prevažne prirodzeného 
charakteru tokov územia a požiadavky nutrej revitatizácie sprievodnej zeiene, ...
rozvojové zámery v územiach ležiacich v dotyku a územiami s tretím a vyšším stupňom 
ochrany prírody riešiť s ohľadom na elimináciu ich vplyvu na tieto chránené územia
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Koncepcia rozvoja a starostlivosti o plochy zelene
zachovať a udržiavať esteticky významné prírodné prvky šidla -  parky a parkovo upravená 
plochy zelene, prírodné prvky začleňujúce šidlo do krajiny, ako sú línie sprievodných 
porastov vodných tokov, uličné stromoradia a stromoradia ovocných drevín v krajine 

- formou výsadieb izolačnej a ochrannej zelene eliminovať negatívne pôsobenie rušivých 
technických a dopravných prvkov v sídle

3.G ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oblasť ochrany kvality ovzdušia
používať zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie (biopalivo, slnečná energia, 
geotermálna energia,..0 - využivať zariadenia na spaľovanie odpadov, používajúce šetrné 
technológie a moderné odlučovacie zariadenia na znižovanie emisii

Oblasť ochrany kvality vôd
-venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrqov, zabezpečiť rekonštrukciu a 
dobudovanie kanalizácií a č istia rens kých kapacít

Hluková situácia
-zabezpečiť spracovanie hlukových štúdií a akčných plánov na znižovanie hluku pne 
naplnenie požiadaviek platných legislatívnych predpisov
v podrobnejších riešeniach zohľadniť pôsobenie hluku i emisnej záťaže z dopravy a v prípade 
potreby navrhnúť protihlukové opatrenia
rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/20D7 Z. z,r ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Oblasť odpadového hospodárstva
- pokračovať v separovanom zbere využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo 
komunálneho odpadu

- zabezpečiť následné využitie alebo nezávadné zneškodnenie problémových látok
- problémové látky zneškodňovať odbornou organizáciou
- biologicky rozložiteľné odpady kompostovať

3.7 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
ÚPN mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení ráta s rozšírením navrhovanej hranice plôch 
športu a rekreácie. Navrhovaná úprava vyplýva z rozvojových plôch v katastrálnych územiach 
Liptovský Mikuláš a Ráztoky, určených pre rozvoj športu a rekreácie. Navrhované rozšírenie 
hranice zastavaného územia je vyznačené na náložkách Za D 03 ku „ Komplexné m u výkresu 
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou 
riešenia a verejnoprospešnými stavbami“,

3.8 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV

Limity využitia územia predstavujú súbor predpisov (zákon, vyhláška a pod} a 
noriem tvoriacich obmedzenia rozvoja v území Ich účelom je zabezpečiť ochranu zložiek 
životného prostredia a systémov dopravnej a technickej ínfraštruktúry.
Do riešeného územia z existujúcich ochranných a bezpečnostných pásiem zasahujú 
chránené územia prírody. Limity využitia riešeného územia viažuce sa na zariadenia dopravnej 
a technickej Infraštruktúry:
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Ochranné pásma cestných stavieb určuje Zákon 135/1961 Z. z. c pozemných 
komunikáciách í cestný zákon) § 11

Cestné ochranné pásma
Vyhláška 35/1904, 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 - 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy,

Ochranné pásma zariadení elEktrizačnej sústavy určuje Zákon č. 251/2012 Z. z o 
energetike a o zmene niektorých zákonov

§36
Ochranné pásma
1. ) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. 

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej bíizkostl zariadenia eíektrizacnej sústavy, 
ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie 
ochrany života a zdravia osôb 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 vzdialenosť je pri napätí

a) od 1 k V do 35 k V 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 kV do 220 kV vrátane 20 m,

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia
a) s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo 

vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie aiebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 

vzdialenosti 10 m kotmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou 

objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na 
výmenu technologických zariadení.

Limity využitia riešeného územia viažúce sa 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) Pri výkone správy vodného toku s správy vodných stavieb alebo zariadení 

mĎže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti 
od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri 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 nezasahujú plochy národných parkov Nízke Tatry
Chránené územia sú vyhlásené sú v zmysle § 17 zákona NR SR Č 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
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ČI. 4
4.1 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE 

DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI 
KRAJINY

Plochy pre verejnoprospešné stavby
Plochy pre verejnoprospešné stavby dopravnej a technickej ínfraštruktúry sú vymedzené 
plochami vyhradených území zariadení nadradených systémov TI, pozemných komunikácií, 
doplnené samostatne vymedzenými plochami verejnoprospešných stavieb vymedzujúcich 
plochy pre á pacifické zariadenia na území mesta.

Plochy na vykonanie delenia a sceľovanía pozemkov
Požiadavky na vykonanie delenia a sceľovaria pozemkov budú špecifikované podľa 
konkrétnych potrieb na základe podrobnejšej projektovej dokumentácie a vymedzené 
geometrickým pianom, najmä v rozvojových plochách navrhovaných týmto územným 
plánom.

4.2, VYMEDZENIE ČASTÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, PRE KTORÉ 
JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

■ Pre lokalitu č. 17, vymedzenú v Zmenách a doplnkoch č.3 územného piánu mesta liptovský 
Mikuiáš, je potrebné spracovať ÚPN zóny resp. urbanistickú štúdiu, so stanovením podrobných 
podmienok výstavby a podrobného riešenia dopravy, vrátane dopravných napojení, na základe 
výhľadovej intenzity dopravy v súiade s platnými STN. V rámci ÚPN zóny resp urbanistickej 
štúdie budú navrhnuté taktiež potrebné priestory pre statickú dopravu. Súčasťou riešenia ÚPN 
zóny resp, urbanistickej štúdie bude návrh napojenia na technickú infraštruktúru. Podľa platného 
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, je pre lokalitu č. 1 “Inovecká zátokaJ potrebné 
vypracovať územný pián zóny. V prípade potreby podrobnejšieho usmernenia územného 
rozvoja je možné obstaral” podrobnejšiu úze mno plánovaciu dokumentáciu í územný plán 
zóny) i pre iné lokality ako sú navrhnuté v územnom pláne.

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 znení jeho neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, 
atebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím stavebného úradu 
(ďalej len "vyvlastniť"). V rámci spracovania územného plánu zóny (ÚPN-Z) je možné v 
jeho riešenom území polohu verejnoprospešných stavieb upraviť podľa podrobnejšieho 
návrhu, za predpokladu zachovania účel u konkrétnej verejnoprospešnej stavby

Verejnoprospešné stavby dopravného vybavenia
Stavby cestných komunikácii

□ 1 -  cestné komunikácie v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácii a obslužné 
komunikácie rozvojových území (vymedzené podrobnejšou dokumentáciou)

Stavby cyklistickej d oprav v
DC1 -  cyklistické chodníky v rozsahu vyhradených územi pozemných komunikácii

Verejnoprospešné stavby technickej ínfraštruktúry
Zásobovanie vodou

V1 -  stavby a zariadenia verejnej vodovodnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a 
podrobnejšej projektovej dokumentácie 

Qdkanalizovarie
K1 - stavby a zariadenia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a 
podrobnejšej projektovej dokumentácie
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K2 - vedenia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej
projektovej dokumentácie
Verejnoprospešné stavby verejnej zelene
ZC1 -  areál cintorína v rozsahu vyhradených Ú2eml pohrebiska

5. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ŠIRŠÍCH VZŤAHOV RIEŠENÉHO  
ÚZEMIA ZÓNY K Z HĽADISKA RIEŠENIA DOPRAVY, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

□OPRAVA
- riešiť dopravno-obstužné väzby územia a napojenie na cestu H/SB4 - 7,5 -  9,0

vo väzbe na navrhnuté funkcie dimenzovať príslušné plochy a zariadenia statickej dopravy.
* parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel riešiť na vlastných pozemkoch, 

navrhnúť základnú kostru peších a cyklistických trás a priestorov a ich vzájomné napojenie - 
uvažovať s vybudovaním chodníkov pozdĺž novo navrhovaných miestnych komunikácii.

- rešpektovať územné rozvojové javy a väzby vyplývajúce z Územného plánu veľkého 
územného celku Žilinského kraja v znení jeho zmien a doplnkov, ktoré majú dosah na 
katastrálne územie mesta Liptovský Mikuláš, lokalita č. 17 - Rybníčky

- pri návrhu územného plánu zóny je nutné rešpektovať existujúcu trasu cesty li. triedy a jeho 
navrhované šírkové usporiadanie v zmysle S TN 736110

- pri návrhu zohľadniť:
■ Územný generet cestovného ruchu
- Cyklostratégia: „Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja“ -  ÚPN VÚC 

Žilinského kraja v zmení jeho zmien a doplnkov

VODNÉ HOSPODÁRSTVO
- zabezpečiť napojenie rozvojových území na vodovodnú sieť - výhľadovo
- v návrhu rozvoja riešiť v nadväznosti na plánovaný rozvoj plôch bývania, občianskej vybavenosti 
a športovej vybavenosti spôsob zásobovania vodou

KANALIZÁCIA
zabezpečiť výstavbu novej splaškovej kanalizácie s napojením na iokátnu ČOV 
zabezpečiť rekonštrukcie jestvujúcich a stavby nových centrálnych miestnych záchytných 
melioračných kanálov na záchyt privalových povrchových vôd podľa podrobnejšej projektovej 
dokumentácie

■ v návrhu rozvoja riešiť v nadväznosti na plánovaný rozvoj plôch bývania, občianskej vybavenosti 
a športovej vybavenosti spôsob odkanaíizovania
-odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na 
čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znent posledných zmien a NV SR č. 
269^2010 Z x ,  ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v zneni 
posledných zmien.

ELEKTRIFIKÁCIA
- v návrhu rozvoja riešiť v nadväzností na plánovaný rozvoj piôch bývania, občianskej 

vybavenosti, rekreačnej a športovej vybavenosti spôsob zásobovania elektrickou energiou, s 
využitím všetkých energetických zariadení, ktoré sú technicky a kapacitne dostatočne 
dimenzované pre dodávku elektrickej energie; - rešpektovať ochranné pásma elektrizačnej 
sústavy

PLYNOFIKÁCIA
v návrhu riešiť možnosť napojenia areálu na jestvujúci STL plynovod
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TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIA
■ v návrhu rozvoja riešiť v nadväzností na plánovaný rozvoj plôch občianskej vybavenosti* 

rekreačnej a športovej vybavenosti te f e komunikačné vedenie
- rešpektovať káhle diaľkovej siete v riešenom džem i.
- zhodnotiť kapacity miestnej telefónnej siete a možnosti jej rozšírenia,
- trasy nových a rekonštruovaných rozvodov MTS i nadradené rozvody riešiť systémom 

podzemných vedení v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z,z,

6. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKLADNÝCH DEMOGRAFICKÝCH, 
SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH ÚDAJOV A PROGNÓZ

Nerieši sa.

7. POŽIADAVKY NA TVORBU URBANISTICKEJ KOMPOZÍCIE

- rešpektovať regulatívy priestorového usporiadania, regulatívy funkčného využitia územia a 
zásady využitia územia v zmysle územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a 
doplnkov - navrhnúť napojenie záujmových území na miestne komunikácie a vy špecifikovať 
požiadavky statickej dopravy

- riešiť napojenie územia na okolitú infraštraktoru
- vhodným spôsobom navrhnúť plochy pre zeleň* detské ihriská, oddychové zóny a uličný mobííiár

0. POŽIADAVKY NA OSNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIE

Nerieši sa.

9. POŽADOVANÉ REGULAČNÉ PRVKY PLOŠNÉHO A PRIESTOROVÉHO  
USPORIADANIA A MIERY VYUŽÍVANIA POZEMKOV

Návrh územného plánu zóny stanoví zastavovade podmienky na umiestnenie stavieb na 
jednotlivých pozemkoch budú určovať:

3} umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku, najmä 
vymedzenie hranice na umiestnenie stavby, uličnej a stavebnej čiary* stanovenie htaky, šírky a 
výšky zastavania (podlažnosti} vo vzťahu k úrovni terénu a napojenia stavby na možnosti 
prístupu z miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie, k hranici susediacich pozemkov, 
k umiestneniu verejného technického vybavenia územia, k existujúcim stavbám a plochám 
zelene,

b) intenzitu zastavania, prípustnosť a neprípustnosť zastavania podľa druhu stavieb a ich 
účelového využitia, najmä rozsah a mieru stavebného využitia vyjadrené indexom zastavanej 
píochy, indexom podlažnosti, indexom stavebného objemu* podielom zelene vrátane 
nezastavaných piôch na pozemku a limitmi podľa druhu stavby,

ej prípustnosť architektonického riešenia zástavby, (stavebný sloh, tvaroslovie, sklon 
strechy, použitie stavebných výrobkov)

d} opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na vefejné dopravné a 
technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity, najmä trasovanie a rozmerové
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parametre líniových stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, vrátane napojenia na 
pozemok s určením spôsobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu,

e) riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
riešenie protipožiarnych a protipovodňových opatrení

Záväzná časť územného plánu zóny bude obsahovať presne formulovaný návrh regulatívov 
na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo 
zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia 
a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku.

10. POŽIADAVKY NA OCHRANU A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, NA OCHRANU A TVORBU PRÍRODY A KRAJINY V 
URBAN IZOVANOM PROSTREDÍ, POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ROZVOJ 
PRÍRODNÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA

1. POŽIADAVKY NA OCHRANU A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou a odkanalŕzovanie územia
- zhodnotiť využívanie dažďovej vody na technické účety
- zamedziť znečisťovaniu vody, pôdy a ovzdušia
■ zabezpečiť ochranu pôdy proti erozivnym vplyvom prostredia uplatnením vhodných princípov 

umiestnenia stavieb a parkovej zelene
- eliminovať nepriaznivé vplyvy hluku na území [doprava)
■ riešiť nároky na likvidáciu odpadu [separovaný zber)

2. POŽIADAVKY NA OCHRANU A TVORBU PRÍRODY A KRAJINY V URBAN 1 ZOVANOM 
PROSTREDÍ
-rešpektovať jednotlivé prvky územnej stability, najmä miestny biokoridor ä sprievodnú 
zefeň vodnej nádrže

3. POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ROZVOJ PRÍRODNÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA.
- rešpektovať morfológiu existujúceho terénu a minimalizovať zásahy do jeho prirodzenej podoby 
(návrh prístupovej komunikácie)

- rešpektovať pôsobenie hluku z dopravy - štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie na 
zástavbu, hlukové pomery v obytnom a rekreačnom prostredí majú byť v súlade s vyhláškou 
M2 SR £. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobností o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom 
prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Zz.

11. POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 
A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU, PRÍRODNÝCH ZDROJOV, KULTÚRNYCH 
PAMIATOK, PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH PÁSEM, 
ÚZEMÍ POSTIHOVANÝCH POVODŇAMI V ZÁUJME CIVILNEJ OCHRANY A V 
ZÁUJME OBRANY ŠTÁTU

1. ) POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 
-rešpektovať zákon č. 220/2004 Z z  o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,

2. ) POŽIADAVKY Z HĽADISKA LESNEJ PÔDY 
Nie sú riešené.
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3. ) POŽIADAVKY Z HĽADISKA PRÍRODNÝCH ZDROJOV
-zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska 
realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity 
rešpektovať príslušné platné normy STN 75 2102, STN 73 6522 a pod.

- v rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné v rámci možností 
realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v úze m i tak, aby odtok z daného územia 
nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvatita 
vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod) 
-odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokál i t musí zohľadňovať požiadavky na 
čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 3B4/2004 2.z. v znení posledných zmien a N V SR č. 
269/2010 Z.z., v znení posledných zmien, ktorou sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd

4. POŽIADAVKY Z HĽADISKA KULTÚRNYCH PAMIATOK 
Nie sú riešené.

5. POŽIADAVKY Z HĽADISKA PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A fCH OCHRANNÝCH 
PÁSEM
- rešpektovať § 40 ods. 4 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. 
narušenia archeologických nálezov počas stavby mu s i nálezca alebo osoba zodpovedná za 
vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úrodu Žilina
- vzhľadom k tomu, že sa doteraz nerobil systematický archeologický prieskum zóny lokalita č. 
17 Rybníčky, je oprávnený predpoklad, že v jeho katastri sa nachádzajú nateraz neznáme 
archeologické náleziska. Preto pri akejkoľvek stavebnej činnosti o si oviť Krajský pamiatkový úrad 
Žilina, ktorého záväzné stanovisko, pripadne rozhodnutie bude podkladom pre vydanie 
územného a stavebného povolenia.

6 POŽIADAVKY Z HĽADISKA ÚZEMÍ POSTIHOVANÝCH POVODŇAMI V ZÁUJME CIVILNEJ
OCHRANYAV
ZÁUJME OBRANY ŠTÁTU
-v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia rozvojové aktivity byť v súlade 
so zákonom č, 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

- rešpektovať zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
- rešpektovať vyhlášku č 532/2002 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnolechnických 
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

- rešpektovať zákon č.319/2002 Z. z. o obrane SR

12. POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY LOŽÍSK NERASTNÝCH  
SUROVÍN, TRÁS NADRADENÝCH SYSTÉMOV DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO  
VYBAVENIA ÚZEMIA

v riešenom úze m i sa nenachádzajú záujmy chránené podľa banského a geologického zákona. 
- v riešenom územ! nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk 
nerastných surovín, nie sú evidované staré banské diela, nie sú evidované skládky odpadov, 
nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast, 
rešpektovať zaregistrované zosuvy -  brehová erózia 
rešpektovať § 30 leteckého zákona

m



13. ZHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA PO 2EM K 0V A STAVIEB

V návrhu riešenia územia rešpektovať dlhodobo platné limity: 
zosuvné územia nevhodné pre výstavbu

- územná rezerva investičných zámerov (systém odvodnenia územia}
■ záujmy ochrany prírodných hodnôt a prvkov ekoslability územia (miestny biokoridor vodnej 
nádrže, ochranné a bezpečnostné pásma líniových stavieb a zariadení technickej infŕaštruktúry
- územné rezervy verejnoprospešných stavieb vyplývajúce z platných územnopiánovacích 
dokumentácii

14. POŽIADAVKY NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU  
SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE

- rešpektovať požiadavky v zmysle Vyhlášky MŽP SR 0,532/2002 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

15. POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE POZEMKOV NA VEREJNOPROSPEŠNÉ  
STAVBY

- spracovať zoznam verejnoprospešných stavieb a vymedziť pozemky pre verejnoprospešné 
stavby.

16. POŽIADAVKY NA VARIANTY A ALTERNATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA, 
KTORÉ SA MAJÚ RIEŠIŤ

- varianty nie sú predmetom riešenia ÚPN Z -  Tmovecká zátoka,
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3.4. Vyhodnotenie limitov využitia územia

Limitom využitia územia je riešenie súladu požiadaviek urbanistického rozvoja územia 
s obmedzeniami reprezentujúcimi iné záujmy, napr. záujmy ochrany prírody, ochrany životného 
prostredia a pod, Požiadavky ochrany prírody a ochrany pozemkov sú vyjadrené v príslušných 
častiach dokumentácie s tým, že došlo k uprednostneniu urbanistického rozvoja územia, 
Limitom výstavby sú tak skutočné fyzicko-geografické pomery lokality charakterizované 
podmienkami pre zakladanie stavieb a vlastný spôsob výstavby, kde je potrebné zohľadňovať 
inžiniersko-geologické pomery, vlastné geologické podložie, pedologické pomery, klimatické 
pomery, hydrologické pomery, nadmorskú výšku a expozíciu lokatíty voči svetovým stranám.

2 a dominantné tšmity vplývajúce na obmedzenie územného rozvoja riešeného územia 
možno považovať:

3.4.1. Limity dopravné a technické

- dopravné trasy nadradenej dopravnej infŕaštruktúry
- výhľadovo koridory inžinierskych sietí pozdĺž štátnej cesty 11/504

V návrhu sú v zásade všetky uvedené technické limity rešpektované a urbanistická 
koncepcia sa im prispôsobuje,
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3.4.2. Limity ochrany pamiatkového fondu

- počítať v lokalite č. 17 Rybníčky s oprávneným predpokladom natefaz 
neznámych archeologických nálezísk. Požiadavka bude realizovaná v budúcom rozvoji územia.

3.4.3. Lim ity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia

• p rvky Os E S -  re g i o náf ne biocent rá a re g i on álny b i oko rido r

• v riešení územného plánu zóny sú rešpektované miestny biokoridor a sprievodná 
zeleň vodne] nádrže, ktorá je zároveň Jesným pozemkom v kategórii ochranný les, preto je 
potrebné v tomto územi dodržiavať hospodárenie v zmysle Programu starostlivosti o les a v 
zmy ste zákona č. 326/ 2005 o lesoch .

■ v riešenom územi sa nenachádzajú záujmy chránené potíFa banského a geologického
zákona.

• v riešenom územi nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk 
nerastných surovín, nie sú evidované staré banské diela, nie sú evidované skládky odpadov.

• v riešenom územi je radónové riziko nízke až stredné. Vhodnosť a podmienky 
stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podfa 
zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

3.4.4. Ochranné pásma

Riešené územie je v dosahu týchto ochranných pásiem:
■ ochranné pásma v zmysie zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov
• ochranné pásmo štátnej cesty 117584
• ochranné pásmo vodnej nádrže Liptovská Mara

poznámka : ochranné pásmo miestneho cintorína bolo zrušené Zmenami a doplnkami ÚPM IM  
£.5.

3.4.5, Stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí

* nie sú

3.4.6. Kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia

* kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia rešpektujú vyššiu 
územná plánovaciu dokumentáciu, ktorá je v návrhu spodrobnená. Podrobné riešenie je v 
kapitole 3.5,6.
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3.4.7. Obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesnej 

pôdy

Poľnohospodárska pôda
■ pôdy podľa BPEJ sú v nesenom území zaradené do 6 -  8 triedy kvality
■ rešpektovať zákon č, 220/2004 z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov
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3.4.6. Obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody a krajiny

V prípade realizácie výstavby dôjde k trvalému záberu pre budovy, odstavné plochy a 
obslužné komunikácie a tým k zníženiu celkovej plochy prírodných a krajinných prvkov. 
Rozšírenie zastavanej plochy má podporu v už schválenej v územnoplánovacej dokumentácii 
vyššieho stupňa (ÚPN-O Liptovský Mikuláš)

3.4.9. O bm edzen i a vy p lýv aj ú c c z o c hra n y kultu m y ch pamíato k

* Podľa § 40 ods. 4 pamiatkového zákona a § 127 zákona č 50/1976 Zb o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp 
nerušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za 
vykonávanie prác ihnecľ ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úrodu Žilina. Náfez sa musí 
ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 
odborne spôsobilou osobou. ‘ Do obhliadky krajský pamiatkovým úradom je nálezca povinný 
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu,, najmä zabezpečiť ho proti 
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ i ňom nerozhodne stavebný úrod po 
dohode s krajským pamiatkovým úradom Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález 
môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvísíosti iba oprávnená 
osoba metódami archeologického výskumu

* rešpektovať § 40 ods, 4 pamiatkového zákona a § 127 zákona č, 50/1975 Zb, o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, 
resp, narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná 
za vykonávanie prác ihneď ohlásiť náiez Krajskému pamiatkovému úrodu Žiíina.

* vzhľadom k tomu, že sa doteraz nerobil systematický archeologický prieskum zóny 
je oprávnený predpoklad, že v jeho katastri sa nachádzajú nateraz neznáme archeologické 
náleziská, Preto pri akejkoľvek stavebnej činností osloviť Krajský pamiatkový úrad Žilina, 
ktorého záväzné stanovisko, prípadne rozhodnutie bude podkladom pre vydanie územného a 
stavebného povolenia

3,4.10, Ochrana pred povodňami

* v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia rozvojové aktivity byť 
v súlade so zákonom č. 7/2010 2, z, o ochrane pred povodňami

- rešpektovať zákon č, 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
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* rešpektovať vyhlášku č 532/2002 2.2. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebne technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

■ zachovať pristúp mechanizácie správcu vodnej nádrže toku k pobrežným pozemkom 
(bez trvalého oplotenia j z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.

* dažďové vody zo striech a spevnených ptóch pri plánovanej výstavbe je potrebná v 
maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia} akumuláciou do 
zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závfahu pozemkov, respektíve kontrolovane 
vypúšťať do recipientu po odznení p rivalove] zrážky

* odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových fokalít mu s i zohľadňovať 
požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách t. 364/2004 Z.z, a NV SR č. 269/2010 
Z.Z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

3.4.11. Z a r ŕa d e n i e c i v i I n e j o b ra riy

■ stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej obrany -  ochranné stavby riešiť 
a zabezpečovať v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zneni 
neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnctechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení ci vi inej ochrany

* v rámci projektovej dokumentácie pre projektovanú stavbu riešiť a zabezpečiť ukrytie 
zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v ochranných stavbách -  úkrytoch podľa 
analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalosti v súlade s § A vyhlášky MV SR č. 
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebrrotechnických požiadaviek a 
technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

* ukrytie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti riešiť a zabezpečiť v 
jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne.

- rešpektovať zákon c. 42/1994 o civilnej ochrane ohyvatefstva
- rešpektovať vyhlášku £ 532/2002 2.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

stavebnolechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany a 
vyhlášku 399/2012 2.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 11. decembra 2012, ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z o 
podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok 
zariadení civilnej ochrany v zneni vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 444/2007 Z. z.

■ riešené územie nie je záujmovým územím Ministerstva obrany SR - rešpektovať 
zákon č.319/2002 2. z. o obrane SR

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY -TRNOVECKÁ ZÁTOKA -  NÁVRH, JÚL 2019

3.4.12 Riešenie záujmov obrany štátu

V riešenom území sa nenachádzajú požiadavky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu. 
Na úze m i sa nenachádzajú vyhradené priestory, slúžiace ako výcvikové plochy MO SR
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3.4.13. Riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie

* rešpektovať požiadavky v zmysle Vyhlášky 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

3.5. Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného 
usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov a 
urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie bývania, 
občianskej vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej 
vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a 
organizácie územia

3.5.1, Stavebne -  h istorický vývoj riešeného územia

Pôvodná obec Ráztoky bola výstavbou vodnej nádrže Liptovská Mara zalepená Na 
riešenom územ! z pôvodných plôch ostali:

- areál cintorína {nefunkčného}
- sprievodná zeleň cintorína
- plochy bývalých poli, lúk a pasienkov v priestore medzi cintorínom a štátnou 

cestou lt/584

Návrh riešenia územného piánu zóny rešpektuje areál cintorína s jeho sprievodnou
zeleňou.

3.5.2. Základ filozofie urbanistickej koncepcie rozvoja

Základné princípy filozofického prístupu k návrhu urbanistickej koncepcie rozvoja zóny
- v urbanistickom návrhu vytvoriť podmienky pre bezproblémové priestorovo -  

funkčné využitie územia s prihliadnutím na jeho možné výhľadovo územné rozšírenie smerom 
severným a východným

- po d por a mi estneh o bi okondo ra
- rešpektovanie stabilizujúcich alebo obmedzujúcich princípov.
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3.5.3. Popis urbanistickej koncepcie riešenia. Riešenie územia v širších urbanistických 
súvislostiach

V súvis f osti s návrhom budúceho rozvoja disponibilných plôch v schválenom územnom 
pláne mesta sa riešená územie nachádza v lokalite Tatralandia k. ú. Ráztoky, Liptovská 
Ond rasová, urbanistické obvody 010 -  Z Diel. 027 -  N Ráztoky.

Aquapark Tatralandia sa nachádza v jednej Z najbohatších oblastí na žriedla 
minerálnych vôd na Slovensku na pol ceste medzi Liptovskou Ondrašovou a Liptovským 
Tmovcom. Aquapark je najväčší vodný park nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a v Poľsku 
a vďaka zdroju termálnej minerálnej vody je návštevníkom k dispozícii počas celého roka 
Okrem množstva vodných atrakcií ponúka návštevníkom možnosť športového vyžitia i mimo 
bazénov. V areáli je vybudovaná nová polyfunkčná športová hala. V severnej časti areáíu je 
možnosť ubytovať sa v rekreačných chatkách. Areál je napojený na cestu 1I/584 a ponúka 
rozsiahle parkovacie plochy Na priľahlých brehoch Liptovskej Mary je situovaných niekoľko 
rekreačných chát s malou lodenicou, ktorá umožňuje využitie rozsiahlej vodnej plochy pre 
plavbu na malých plachetniciach.

Návrh riešenia počíta v súlade s koncepciou podpory 3 hlavných rozvojových pólov 
mesta (Ráztoky, centrum, Demänová) s intenzifikáciou využitia píôch tak v kontakte s areálom 
aquaparku, ako i na brehoch Liptovskej Mary. Navrhnuté je doplniť v tomto území zariadenia 
slúžiace pre cestovný ruch a rozšíriť tak paletu poskytovaných služieb a prilákať ďalších 
návštevníkov. Rekreačné zázemie poskytnú navrhované rozvojové plochy pozdĺž cesty Sf/5B4 
vedúcej do Liptovského Trnovca, určené pre rekreáciu. Východná časť územia je určená pre 
rozvoj obytného prostredia a nadväzuje na priľahlé územie Liptovskej Ondrašovej. Plochy pre 
výstavbu rodinných domov sú navrhnuté i na hranici s územím Liptovského Trnovca. Potenciál 
pre rozvoj rekreačných zariadení ponúka rozvojové územie na severnom brehu Liptovskej Mary, 
navrhnuté na hranici s územím Liptovského Trnovca. Pás ochranného lesa na brehu vodnej 
nádrže je ponechaný ako nezastaviteľné územie tak z vodohospodárskych ako i estetických 
a ekologických dôvodov. S cieľom podporiť atraktivitu prostredia je navrhnuté í prepojenie 
lokality s centrom mesta a zvyškom vodnej nádrže vodnou dopravou, ktorá by vytvorila 
zaujímavý prístup do územia pre návštevníkov centra mesta ako i cestujúcich prichádzajúcich 
vlakom Či autobusom.

Hlavnú kostru členenia jednotlivých funkčných zčn riešeného územia zóny tvorí hlavná 
zberná komunikácia v smere sever “ juh od napojenia na jestvujúcu štátnu cestu II/584 až po 
areál jestvujúceho cintorína Na tuto komunikáciu je napojený vedľajší komunikačný skelet 
obslužných komunikácii, parkoviská a odstavné plochy.

Súbežne s hlavnou obslužnou komunikáciou je riešený hlavný peši chodník organicky 
spájajúci jednotlivé funkčné plochy a zariadenia dopravy a technickej infraštruktúry.

3.5.4. Riešenie organizačno -  priestorového usporiadania územia

Pre uplatnenie urbanistickej koncepcie rozvoja územia je územie organizačne -  
priestorovo usporiadané do sektorov. Sektory sú územne vymedzené ako funkčne a priestorovo 
homogénne jednotky Rozhodujúcimi kritériami pri vymedzení ich tvaru a polohy bola potreba 
prenesenia kompozičných zásad z urbanistickej koncepcie celku do menších územných 
jednotiek a potreba základného rozloženia funkcií spodrobňujúcich funkčný profil 
s prevládajúcou funkciou.

Priestorové vymedzenie sektorov je naviazané na hlavnú kompozičnú os, ktorá 
definuje základnú priestorovo — organizačnú a prevádzkovú kostru územia

Vedľajšie kompozičné osi predstavujú trasy obslužných komunikácii.
Jednotlivým sektorom sa priradila aj hlavná funkčná charakteristika, ktorá systémovo 

preväzuje návrh riešenia územného plánu zóny s návrhom územného plánu mesta.
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* Riešenie funkčného využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb 
s určením dominantných funkcii

3.5,5. Riešenie funkčného využitia územia

Riešenie funkčného využitia územia je zamerané najmä na:
- návrh rozvoja funkčno -  prevádzkovej štruktúry územia s prevládajúcou funkciou 

rekreačno -  športová a to najprv do úrovne funkčnej charakteristiky jednotlivých sektorov
- súvisiaci návrh dopravnej obsluhy územia
- s ú vis i aci ná vr h ve rej né ho té ch nieké ho vy b ave ni a

Urbanistická koncepcia celého riešeného územia sa premieta do rozloženia funkčného 
využitia v jednotlivých sektoroch nasledovne:

Sektor -  celková výmera 18 026 m2, rozprestiera sa od štátnej cesty II/584 smerom 
južným až po hranicu sektora „8“

* Stavebné objekty
- Obchodno -  obslužné centrum — 1 objekt
- Rekreačný penzión -  1 objekt
- Športovo -  rekreačné „Senior" centrum — 1 objekt

* Zariadenie technickej infraštruktúry
- Trafostanica (murovaná)
- Podzemná zberná nádrž kalov 

Odlučovač ropných látok
* Dopravné plochy

- Časť hlavnej zbernej komunikácie
- Obslužné komunikácie
- Parkoviská
- Spevnené plochy
- Pešie komunikácie

* Športové plochy
- Detské ihrisko
- Volejbalové ihrisko -  3 x 

Tenisové ihrisko -  2 x
* Zeleň

- Izolačná zeleň zo severnej a východnej strany 
* Vnútro bloková zeleň -  vysoká + nízka

Sektor „B“ -  celková výmera 35 650 m2, rozprestiera sa od južnej hranice sektora „A“ po 
hranicu sprievodnej zelene vodnej nádrže.

* Objekty
■ Rekreačné domy -  48 objektov

* Zariadenie technickej infraštruktúry 
Trafostanica (murovaná)
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- Úpravňa vody -  vodojem (murovaná)
• Dopravné plochy

- Časť hlavnej zbernej komunikácie
- Obslužné komunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba}
- Pešie komunikácie
- Pešie zjazdné chod niky
- Výhľadový prístup ku píáži vodného diela
- Prístupy ku jednotlivým rekr. domom (biopanely)

• Zeleň
- Súkromná zeleň rekreačných domov
- Sprievodná nízka zeleň popri pešej komunikácii

Sektor „C“ -  celková výmera 12 624 m1, rozprestiera sa od západnej hranice sektora PB" 
smerom západným pozdĺž sprievodného lesného pásu vodnej nádrže

• Objekty
Rekreačné domy -  27 objektov

• Dopravné plochy
- Obslužné komunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba)
- Prístupy ku jednotlivým rekr. domom (biopanely)

• Zeleň
Súkromná zeleň rekreačných objektov

- Sprievodná nízka zeleň popri pešej komunikácii

Sektor-D“ -  celková výmera 14 205 mJ, rozprestiera sa od západnej hranice sektora „8" 
a od južnej hranice sektora „C41

• Objekty -  doporučená parcelácia pozemkov pre rekreačné domy
• Dopravné plochy

Obslužná komunikácia (kombinácia asfaltový povrch a 2ámková dlažba)
• Zariadenie technickej infraštruktúry

Úpravňa vody -  vodojem (murovaná)

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY -  TňNOVECKÁ ZÁTOKA -  NÁVRH, JÚL 2019

3.5.6. Požiadavky dominantného, prípustného a neprípustného využitia jednotlivých 
pozemkov

Sektor J|* -  zmiešané plochy ubytovania, služieb, obchodu, športu a rekreácie

Základná charakteristika
- Slúžia na rekreačné ubytovanie a pre vybavenosť zabezpečujúcu denné 

a občasné potreby návštevníkov súvisiace s obchodom, službami a stravovaním
- Zároveň slúžia pre rekreáciu a zotavenie ubytovaných návštevníkov

Budovy celkovej nadzemnej plochy (CNP) -0 ,15%  z celkovej plochy
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Dominantné funkčné využitie
- Slúžia na ubytovanie rekreačné (penzión) v objekte dvojpodlažnom s využitým 

podkrovím
- Na umiestnenie základných obchodne -  obslužných zariadení s možnosťou 

ubytovania rekreačného v objekte dvojpodlažnom s využitým podkrovím
- Trasy a plochy dopravy, koridory a objekty technickej infraštruktúry 

Prípustné doplnkové funkčné využitie
- Plochy ihrísk a detské ihrisko

Vnútro blokové parkoviská a izolačná zeleň 
Neprípustné doplnkové funkčné využitie

- Bývanie v rodinných domoch
- Výroba a služby všetkých druhov
- Skiady, skladovacie plochy a prevádzky
- Administratíva

Sektory „B" a .p “ -plochy nizko podlažnej individuálnej rekreačnej zástavby 
Základná charakteristika

- Slúžia na rekreačné ubytovanie na ptochách 350 -  800 mz v dvojpodlažnom
objekte

Dominantné funkčné využitie
- Rekreačné domy celkovej nadzemnej plochy (CNP) -  0,15% z celkovej plochy
- Trasy a plochy dopravy, koridory technickej infraátruktúry
- t nd i viduáln a ze le ň j a dnot! i vých pózemkov

Prípustné doplnkové funkčné využitie
Výstavba jednopodlažného objektu „Altán1'

- Plochy pre odstavenie vozidiel výlučne na teréne 
Neprípustné doplnkové funkčné využitie

- Býv an ie v rodín ných do moch
- Výroba a služby všetkých druhov 

Sklady, skladovacie plochy a prevádzky
- Administratíva

Sektory ..A“irBJ, „C" a „D" -plochy pre verejné dopravné vybavenie 
Základná charakteristika

■ Predstavujú dopravné plochy pre obslužné cestné komunikácie 
Dominantné funkčné využitie

- Obslužné cestné komunikácie triedy C3 
Prípustné doplnkové funkčné využitie

Plochy izolačnej zelene 
Plochy verejnej zelene

- Odstavné a parkovacie plochy
Pešie chodníky a plochy s kumuláciou pešieho pohybu
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- Trasy a koridory vedení technickej ínfrašIruktúry v komunikáciách, alebo 
v súbehu s nimi
Plochy navrhovaných funkcií m1

Sektor „A“
Stavebné objekty 2321
Obchodná -  obslužné centrum 648
Rekreačný penzión 315
Športovo -  rekreačné „Senior1 centrum 1 358

Zariadenie technickej infraštruktúry .36 .
Trafostanica 36

Dopravné plochy 4 276
Časť hlavnej zbernej komunikácie, obslužné komunikácie 1 095
Parkoviská 1 720
Spevnené plochy 390
Pešie komunikácie 1 060

Športové plochy 1 636
Detské ihrisko 36
Volejbalové ihrisko 400
Tenisové ihriska 1 200

Zeleň 10 557
Izolačná zeleň zo severnej a východnej strany 925
Vnútro bloková zelaň -  vysoká + nízka 9 632

Spolu 18 826

Sektor „B"
Objekty 3 840
Rekreačné domy -  45 objektov 3 840
Zariadenie technickej í nfra štruktúry 72
Trafostanica (murovaná) 36
Úpravňa vody (murovaná) -  vodojem J 6 _
Dopravné plochy 3 962
Časť hlavnej zbernej komunikácie 750
Obslužné komunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámková dlažba) 2220
Pešie komunikácie 240
Pešie zjazdné chodníky 752

Zeleň 27 776
Súkromná zeleň rekreačných domov 25 546
Sprievodná nízka zeleň popri pešej komunikácii 750
Vyhradená zeleň -  vodojem 1 450

Spolu 35 65D
i ,

Sektor „C“
Objekty_________________________________ 2 160
Rekreačné domy 2 160
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Dopravné plochy 3 12í3
Ohsiužné komunikácie 3 120

Zeleň 7 345
Súkromná zeleň rekreačných objektov 7 345

Spolu 12 624
Sektor „D“

Zariadenia technickej infraštruktúry 36 ..
Úpravňa vody (murovaná) -  vodojem 36

Dopravné plochy 1 170
Obslužné komunikácie (kombinácia asfaltový povrch a zámkov á dlažba} 1 170

Zeleň 1 850
Vyhradená zeieň -  vodojem 1 650

Plocha doporučená na členenie 11 230

Spolu 14 286

Sektory „A“, „B“, TPC“ A „O" spolu 81 386

Celkovo sa v riešenom území predpokladá umiestniť*:
01 Obchodne - obslužné centrum 64S m2, 4 536 m3
02 Rekreačný penzión 315 mz, 2 205 m3
03 Športovo -  rekreačné „Senior* centrum 1 358 m3, 9 £06 m3
04 Rekreačné domy -  78 objektov priemer 80 m2, 560 m3
Poznámka: Skutočná zastavaná plocha rekreačných domov bude podľa skutočnej 

výmery pozemkov.

3.5.7. Riešenie bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie a športu

Riešenie bývania 
Nie je riešené

Riešenie občianskej vybavenosti 
Popísané v bude 3.5.6.

Riešenie rekreácie a športu
Voľnočasové rekreačné aktivity a športový pohyb sú riešené:

- Návrhom športových plôch [poJyfunkčných. ihrísk} sektor „A“
- Vnútro blokovej zelene sektor „A"
- Hlavne využitím vodnej plochy a pláže vodnej nádrže Liptovská Mara 

Celkovo sa v riešenom území predpokladá umiestniť poiyfunkčné ihriská
o rozlohe 1 636 m1
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3.5.8. Riešenie verejného dopravného a technického vybavenia

Analýza súčasného stavu dopravy

Súčasný stav intenzity dopravy je nulový. Na nesenom území sa nachádzajú dve poFné 
cesty na parcele č. 392/1 v smere sever -  juh od Štátnej cesty N/5B4 po jestvujúci cintorín 
a parcele č. 371/10 v smere západnom od severo -  južnej poľnej cesty Tieto poľné cesty tvoria 
z časti západnú a severnú hranicu riešeného územia.

Základná dopravno -  urbanistická koncepcia

Pre organické prepojenie zóny s centrom mesta Liptovský Mikuláš slúži štátna cesta
č. II/584 .
Vnútrozonálna koncepcia dopravy je riešená návrhom hlavnou zbernou komunikáciou, 

obslužnými komunikáciami a zjazdnou pešou komunikáciou, navrhnutých podľa predpokladanej 
intenzity dopravy.

Dopravné riešenie

- Širšie dopravné vzťahy
Riešenie širších dopravných vzťahov vychádza zo zásad návrhu územného plánu 

mesta Liptovský Mikuláš, kde sú zohľadnené dopravne -  inžinierske informácie o výhľadoch 
smerovania dopravy, očakávaných dopravných priťaženiach site z pohľadu perspektívy 
urbanizácie navrhnutých lokalít.

Určujúcim dopravným fenoménom z hľadiska širších dopravných vzťahov je:
- Štátna cesta il/584, navrhovaná ako B 2 (il/584} M Z 8,5/50 s hlavnou 

cykiot rasou
Túto základnú dopravnú komunikačnú schému, ktorá sa okrajovo dotýka riešeného 

územia doplňujú už spomínané dve poľné cesty.
- Automobilová doprava -  komunikácie

Všetky komunikácie v riešenom území zóny sú navrhované na obsluhu príslušných 
sektorov a pozemkov zóny, majú funkciu obsíužných a kategorizované sú ako miestne obslužné 
M Q vo funkčnej triede C3.

Komunikačné osí vnútrozonáinej obsluhy nadväzujú na urbanistické riešenie a sú 
smerované severo-južne  a východ o -  západne.

Hlavná komunikačná os riešeného územia je vedená z navrhovanej križovatky so 
štátnej cesty II/584 so zaraďovadm a odbočovacim pruhom š. 2,5 m a dl 12t5 m v smere sever 
-  juh až po jestvujúci cintorín v kategórii C3 MO 6/4 Q, Konštrukčne je navrhnutá záberom 
a rozšírením jestvujúcej poľnej cesty p. č. 392/1 na požadovanú šírku.

Táto hlavná komunikačná os je prepojená východe -  západnými trasami obslužných 
komunikácii C3 MO 6/40 v zíožení asfaltový povrch š 4,8 m a zámková diažba š. 1,2 m. Povrch 
so zámkovou dlažbou pi n i funkciu aj pre pešiu trasu.

Jednou z priorít dopravného riešenia je otázka dopravnej ohsíuhy zariadení 
navrhovaných v sektore „A".
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Cyklistické trasy
V kontakte mimo riešeného územia výhľadovo uvažovať s predĺžením cyklotrasy 

Liptovský Mikuláš -  Liptovská Ondrašová -  TATRALANDIA po lokalitu Ráztoky a ďalej do 
Liptovského Tmovca.

V riešenom území vedie hlavná pešia trasa pozdĺž obslužnej komunikácie v smere os 
štátnej cesty ÍI/5B4 po južný okraj územia.

Vedľajšie pešie trasy sú riešené v sektore nAJ 

Statická doprava

Potreba parkovacích stojisk je vztiahnutá k urbanistickému sektoru „A“, ktorý obsahuje 
príslušné funkcie v navrhovaných kapacitách.

Statická doprava je posúdená v zmysle STN 736110 kapitola 16 3 tabuľky 20 

Použité koeficienty
Ka -  súčiniteľ vplyvu stupňa autom obil izácie 1:2 1,2
Kŕ -  súči niteľ vp ly vu pol oh y rie še néh o územi a 0,5
Kd -  súčiniteľ deľby dopravnej práce 3 5 -65

Parkovacie plochy budú vyznačené ako zóna „P" s povolenou rýchlosťou max 30 km/h. 
Výpočet parkovacích stojisk pre sektor „A41 
Počet zamestnancov spolu -  36 
1 stojlsko na 5 zamestnancov

Pešie trasy

[IAD: cestná práca)
Sumárny koeficient k = ka x kp x ka -

1,0
0r6

36 : 5 x 0,6 dlhodobých 7 stojisk

Počet lôžok spolu -  108 
1 stojisko na 2 lôžka 
108 : 2 x 0,6 dlhodobých 33 stojisk

Počet stoličiek spolu -  100
Priemerná návštevnosť 60% = 60 návštevníkov
Redukované na 60 ; 4 x 0,6 krátkodobých 8 stojisk

Výpočet parkovacích stojisk pre sektory „B* a X ' 
Počet lôžok spolu -  300 
1 stojisko na 4 lôžka
300 : 4 x 0,6 krátkodobých 45 stojisk

Stojiská rekreačných domov umiestnené na vlastnom pozemku.
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Disponibilných je 95 stojísk na teréne a 12 stojísk v tech. podlaží „Senior“ centra.

Uvedený počet disponibilných stojísk na teréne vyjadruje reálne umiestnenie stojísk na 
(graficky vyjadrené na výkrese) V následnej dokumentácii pre umiestňovanie stavieb na 
jednotlivých pozemkoch mu s i tento počet v kombinácii so stojiskami v technickom podtaží 
vykryť celkovú potrebu statickej dopravy, tak aby bola splnená STN 736110. Rozširovanie počtu 
stojísk na teréne nesmie byť umožnené na úkor zmenšenia zelene

Vodovod

V bfízkosti riešeného územia v súčasnosti nie sú reálne možnosti napojenia na verejný 
vodovod. Vo výhľadovo m stave podľa U PO mesta Liptovský Mikuláš je navrhnutý verejný 
vodovod na severovýchodnom okraji riešeného územia. Z vyššie uvedených vstupov vychádza 
aj návrh riešenia vodovodu. Ten je navrhnutý pre súčasný stav a následne pre stav po 
dobudovaní verejného vodovodu na severovýchodnom okraji riešeného územia

Pre súčasný stav navrhujeme vybudovať vodovod s napojením na novo navrhovaný 
vodný zdroj a zemný vodojem s AT stanicou. Pri pozemných stavbách budú vybudované 
vodovodné prípojky s vodomernýmä šachtami.

Po vybudovaní plánovaného verejného vodovodu na severovýchodnom okraji 
riešeného územia sa vodný zdroj a vodojem s AT stanicou asanujú a vodovod sa prepojí na 
plánovaný verejný vodovod v súlade s UPD mesta Liptovský Mikuláš

POTREBA VODY
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O B C H O D N É  C E N T R U M
Potraviny 4 pracovnici 4 zam é 60 t/zam.d 240 i/d
Jedáleň - spoloč. miestnosť 12 pracovníkov 12 z am é 450 l/zam.d 5 400 í/d
Služby 6 pracovníkov 6 zam á 60 l/zam.d 360 t/d
Ubytovanie 20 lôžok 
REKREAČNÝ PENZtÓN

20 osôb á 135 1/os-d 2 700 t/d

Ubytovanie 24 lôžok 24 osôb á 135 S/os.d 3 240 t/d
Kuchyňa jedáleň 6 pracovníkov 6 zam á 450 t/zam.d 2 700 t/d
SPGRTOVOREKREAČNÉ „SENIOR“ CENTRUM
Ubytovanie 64 lôžok 64 OSÔb á 135 i/os.d 6 640 t/d
Kuchyňa reštaurácia 14 pracovníkov 14 zam á 450 l/zam.d 6 300 l/d
REKREAČNÉ DOMY 
75 objektov 300 lôžok 300 osôb ä 135 !/os.d 40 500 l/d
Priemerná denná potreba spofu: 70 030 i/d

Priemerná denná potreba: 
Maximálna denná potreba: 
Maximálna hodinová potreba:

Qd =  0,32 í/s
C W  = kc . Qd ^  2 ,0 . 0,62 *  1,64 l/s = 14Gr 16 ms/d 
Qfímax = Kh . Qjmax = 1,6 . 1,64 = 2,95 l/s

POTREBA AKUMULAČNÝCH PRIESTOROV VODOJEMU
V = 60-100 {%) Qd ma*
V = 65-140 ( m3 )
Navrhujeme vybudovať zemný vodojem o objeme 2x 50 m3 s tým, že sa najskôr vybuduje 1x 
50 m3 a podľa reálnej potreby v súlade s postupom výstavby areáiu sa dobuduje na 100 m3.

33



ÚZEMMÝ plán  zó n y  -  tr n o vec ká  ZÁTOKA -  NÁVRH, j ú t  2019

Splašková kanalizácia

V blízkosti riešeného územia v súčasnosti nie sú reálne možnosti napojenia na verejnú 
splaškovú kanalizáciu Vo výhľadovom stave podľa UPD mesta Liptovský Mikuláš je navrhnutá 
gravitačná verejná kanalizácia na severovýchodnom okraji riešeného územia. Z vyššie 
uvedených vstupov vychádza aj návrh riešenia splaškovej kanalizácie. Ten je navrhnutý pre 
súčasný stav a následne pre stav po dobudovaní verejnej kanalizácie na severovýchodnom 
okraji riešeného územia.

Pre súčasný stav navrhujeme vybudovať splaškovú tlakovú kanalizáciu s vyústením do 
novo navrhovanej veľkoobjemovej žumpy, ktorá sa bude do ČOV Liptovský Mikuláš vyvážať 
fekálnym vozom Pri pozemných stavbách budú vybudované lokálne čerpacie stanice s drtlacim 
zariadením, do ktorých bude gravitačný prítok. Pomocou tlakových kanalizačných prípojok bude 
odpadová voda dopravovaná do hlavných vetiev tlakovej kanalizácie a následne do žumpy. Po 
vybudovaní plánovanej gravitačnej splaškovej kanalizácie na severovýchodnom okraji 
riešeného územia sa žumpa asanuje a splašková tlaková kanalizácia sa prepojí do plánovanej 
verejnej splaškovej kanalizácie v súlade s UPD mesta Liptovský Mikuláš

Produkcia splaškových odpadových vôd

Produkcia splaškových vôd je totožná s vyššie uvedenou potrebou vody.

POTREBA AKUMULAČNÝCH PRIESTOROV VEĽKOKAPACITNEJ ŽUMPY

V súlade s potrebou vody a produkciou splaškových odpadových vôd objem 
veľkokapacitnej žumpy navrhujeme 100 s dennou periodicitou vývozu.

Dažďová kanalizácia

Dažďové vody zo striech novonavrhovaných pozemných stavieb budú likvidované 
vsakovanfm do podložia. Dažďové vody z ciest budú odvádzané novonavrhovanou dažďovou 
kanalizáciu do vodnej nádrže Liptovská Mara Znečistené vody z parkovísk budú čistené 
v novo navrhovaných odlučovačoch ropných látok (ORL). Voda z časti ciest mimo dosahu 
novo návrh ovaň ej dažďovej kanalizácie bude likvidovaná cestným vsakovacím d ráno m. Výustný 
objekt bude železobetónový, jeho okolie bude opevnené.

Úprávy tokov

Sreh Liptovskej Mary v dotknutom úseku bude vhodným spôsobom opevnený, aby sa 
umožnil hezpečný prístup a zabránilo abrázil brehu

Vonkajšie elektrorozvody a prípojky

VN PRÍPOJKA
VN prípojka pre športovo-rekreačný areáí bude realizovaná rozrezaním, 

zospojkovanim a predĺžením kábelovej linky č.211, na druhej strane cestnej komunikácie 
S.C,lľ584,

Prvé zakončenie bude zaústené do prvej trafostanice areálu 7S-250kVA na druhej 
strane cestnej komunikácie. VN kábel bude pokračovať popri plánovanej cestnej komunikácie 
k druhej projektovanej trafostanici TS-630kVA SJučkovanie napojenia na VN linku č.211 sa 
bude vracať súbežne v tej istej kábelovej ryhe.

Dĺžka zasfučkovanej VN prípojky (linky č 211) bude cca 2 x 550 m.
Kábelová podzemná trasa je vyznačená vo výkrese č. 6. Dĺžka VN prípojky medzi navrhovaným 
bodom VN napojenia a medzi miestom napojenia -  trafostanicami (prešrúčkovanie) bude cca
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550m. Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, križovanie VN káblu s ostatnými 
podzemnými inžinierskymi sieťami sa vykoná v ehránlčkách FXKVR toy/2QOmm.Popod cestné 
komunikácie budú VN káble uložené v chráničkách v príslušnej hĺbke uloženia, vo voľnom 
teréne budú VN káble uložené do pieskového lôžka Chránené budú v celej dĺžke betónovými 
doskami, Súbeh VN káblov s ostatnými podzemnými rozvodmi budú v príslušnej odstupovej 
vzdialenosti -  ochrannom pásme 1mz oboch strán,

TRAFOSTANICE
Novonavrhované Kioskové trafostanice o výkone 1x TS-250 a 1x TS-630kVA budú 

osadené na začiatku a v strede rekreačného súboru, vzhľadom na najvýhodnejšie kábel o vé N N 
rozvody, ktoré budú za okruhová né medzí jednotlivými istiacimi a rozpojovacimi skriňami SR 
i. Etapy. Kábeiové v ý bežka nepresiahnu 350m, Z trafostaníc sú uvažované istené kábel ové 
vývody. Všetky okruhy NN rozvodov budú zaokruhované. Mimo napojenia rekreačných objektov 
sa uvažuje aj o napojenie vonkajšieho osvetlenia a čerpacej stanice s úpravňou vody z 
novo navrhovaných energetických zdrojov,

SILNOPRÚDOVÉ PRÍPOJKY
Novovybudované N N rozvody pre napájanie jednotlivých objektov individuálnej 

rekreačnej výstavby budú vedené s ohľadom na dĺžky jednotlivých kábeiových vývodov káblami 
AYKY 3x120+70mm2 z NN rozvádzačov novonavrhovaných 2x TS- 630KVA. Meranie celkovej 
spotreby elektrickej energie bude v trafostaniciach. „ Napájanie je navrhované do samostatne 
zaokruhovaných napájacíeh okruhov, Káble budú zaústené do jednotlivých rozpojovacích a 
istiacich skríň SR, ktoré budú navzájom poprepájané -  zaokruhované v každej vývodovej dvojici 
káblov.

Zo samostatného rozvádzača VO budú napojené obvody verejného osvetlenia v 
zmysie požiadaviek príslušných STN,

TOPÓGIA NAPOJENIA SKRINI SKRÍŇ NN *  SR:
Z novovybudovanej murovanej trafostanice č.1 - TS-250KVA budú napojené:
- podzemným káblom 1 x AYKY 4 x 90 mm* Obchodno-obsľ centrum -  okruh č, 2,1 Sektor „A"
- podzemným káblom 1 x AYKY 4,50 mm1 Rekreačný penzión -  okruh č, 2,2 Sektor „AJ
* podzemným káblom 1 x AYKY 4,120 mm* ŠR „Senior" Centrum -  okruh č.2.3 Sektor „A“
- podzemnými kábiami 3 x AYKY 4 x 25mm* Verejné osvetlenie -  3 x okruh Sektor „A"

Z novovybudovanej murovanej trafostanice č 2 — T S -  630 kVA budú napojené:
- zaokruhovaným káblom 2x AYKY 3 x 240 *  120 mm* rekreačné domy -  okruh č.1.1. 1,2 
Sektor .G“
- zaokruhovaným káblom 2 x AYKY 3x240 + 120 mm2 rekreačné domy -  okruh č. 1,3, 1.4 
Sektor MB‘
- zaokruhovaným káblom 1 x AYKY 3 x 240 + 120mm* rekreačné domy+ČS/ÚV -  okruh č.1.5 
Sektor „B"
* podzemným káblom 1 x AYKY 3 x 240 + 120mm2 rekreačné domy -  výhľad - okruh č.1 6 
Sektor „D*

PODKLADY -  VONKAJŠIE NN ROZVODY A NN PRÍPOJKY - POPÍŠ:
Novonavrhované kábeiové vonkajšie NN rozvody a kábeiové prípojky NN pre objekty 

7 5-m ich rekreačných chát (rezerva), obchod n oobsiužného centra, rekreačného penziónu, 
športovo-rekreačného „Senior1 Centra, čerpacej stanice s úpravňou vody a vonkajšieho 
osvetlenia cez istiace a rozpoj ovácie skrine SR s priamym alebo polo pri a my m meraním odberu 
elektrickej energii v pilierových elektrárne rovy c h rozvádzačov E R umiestnených vedľa nich

Odberateľ typu č.1 -rekreačné domy - 48x
Napojený bude každý objekt cez novonavrhovaný pilierov ý 1-elektromerový rozvádza č. 

ER1.0 {HASMA) s priamym fakturačným meraním odberu elektrickej energie 3x32A osadeného
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vo voľne prístupnom priestore - oplotení objektu. Napojený bude z príslušnej pilierovej istiacej 
a rozpojovacej skrine SR. (HASMA) umiestnenej vedľa neho s istením 3x40A Napojenie 
objektového rozvádzača RS sa realizuje sa podzemným káblom CYKY-J 4x1 Smm*

Stupeň eiektrizácie rC“ -  s elektrickým vykurovaním.

Odberateľ typu č,2 -  rekreačné domy -  27x
Napojený bude cez novo navrhovaný piliere vý 1-elektra meravý rozvádzač. ER1.0 

(HASMA) s priamym fakturačným meraním odberu elektrickej energie 3x25A osadeného vo 
voľne prístupnom priestore - oplotení objektu Napojený bude z prisfušnej pilierovej istiacej a 
rozpojovacej skrine SR,..(HASMA) umiestnenej vedľa neho s istením 3 x 40A. Napojenie 
objektového rozvádzača apartmánu RS sa realizuje a podzemným káblom CYKY-J AxIQmmT 

Stupeň eiektrizácie „C  -  s elektrickým vykurovaním.

Odberateľ typu č.3 -rekreačný dom
Napojený bude každý objekt cez novonavrhovaný pilierový 1-e [ektro meravý rozvádzač. 

ER1.0 (HASMA) s priamym fakturačným meraním odberu elektrickej energie 3x25A osadeného 
vo voľne prístupnom priestore - oplotení objektu Napojený bude z príslušnej pilierovej istiacej 
a rozpojovacej skrine SR. .{HASMA) umiestnenej vedľa neho s istením 3x40A Napojenie 
objektového rozvádzača RS sa realizuje sa podzemným kábíom CYKY-J 4x10mm2.

Stupeň eiektrizácie „C“ -  s eiektrickým vykurovaním.

Odberateľ typu č.4 -  ČERPACIA STANtCA A ÚPRAVŇA VODY - 2x
Napojená bude cez novonavrhovaný pilierový 1-elektramerový rozvádzač. ER1.Q 

(HASMA) s priamym fakturačným meraním odberu elektrickej energie 3x50A osadeného vo 
voľne prístupnom priestore. Napojený bude z pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine SR3... 
(HASMA) s istením 3x40A Napojenie objektu sa realizuje podzemným káblom CYKY-J 
4x16mm2.

Odberateľ typu £.5 -  ROZVÁDZAČ RVQ - 1x
Napojený bude cez novonavrhovaný pilierový rozvádzač R VO (HASMA) s priamym 

fakturacným meraním odberu elektrickej energie 3x25A osadeného vo voľne prístupnom 
priestore -  oplotení objektu. Napojený bude z pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine
SR.... (HASMA) s istením 3x40A. Napojenie vonkajších rozvodov vonkajšieho osvetlenia po
rozdelení sústav sa realizuje sa podzemným káblom CYKY-J 5x6 mm2. Nápoje nie vonkajšieho 
osvetlenia vzhľadom na dĺžky rozvodov bude troma samostatnými vývodmi vedenými s 
rozvádzača RVO

Odberateľ typu č.6 -Obchodno -  obslužné centrum - 1x
Napojený objekt cez novonavrhovaný pilierový 1-eíektromeravý rozvádzač 

polopriameho merania ER P.M (HASMA) s polopriamym faktúračným meraním odberu 
elektrickej energie 3x125A osadeného vo voľne prístupnom priestore -opiotenf 
objektu. Napojený bude z príslušnej pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine SR.. (HASMA) 
umiestnenej vedľa neho s istením 3x1 SOA. Napojenie objektového rozvádzača RS sa realizuje 
sa podzemným káblom AYKY-J 4x90mm2.

Stupeň eiektrizácie „C“ -  s elektrickým vykurovaním.

Odberateľ typu č.7 -Rekreačný penzión - 1x
Napojený objekt cez novonavrhovaný pilierový 1-elektromeravý rozvádzač, priameho 

merania ER1.Q (HASMA) s priamym fakturacným meraním odberu elektrickej energia 3x60A 
osadeného vo voľne prístupnom priestore - oplotení objektu.
Napojený bude z príslušnej pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine SR (HASMA) umiestnenej 
vedľa neho s istením 3x1 OOA- Napojenie objektového rozvádzača RS sa realizuje sa 
podzemným káblom AYKY-J 4x50mm2.

Stupeň eiektrizácie „C  -  s elektrickým vykurovaním.
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Odberateľ typu č.B -Športovo -  rekreačné „Senior" Centrum - 1x
Napojený objekt cez novo navrhovaný pilierový 1-elektromerový rozvádzač, 

potopri ameho merania ER P, M (H ASM A) s poio priamy m fakturačným meraním odberu 
elektrickej energie 3x150A osadeného vo voľne prístupnom priestore - oplotení 
objektu. Napojený bude z príslušnej pilierovej istiacej a rozpojovacej skrine SR (H ASM A j 
umiestnenej vedľa neho s istením 3x160A. Napojenie objektového rozvádzača RS sa realizuje 
sa podzemným káblom AVKY-J 4x120mm2.

Stupeň elektrizácie „C“ -  s elektrickým vykurovaním.

Celková dĺžka vonkajších zaokruhovaných kábetových rozvodov NN z projektovanej 
trafostanice č.1 TS-2S0kVA cez Istiace a rozpoj ovácie skrine SR bude N N rozvodov cca 250m 
+ VO cca 1700m.

Celková dĺžka vonkajších zaokmhovaných kábetových rozvodov NN z projektovanej 
trafostanice č 2 TS-830kVA cez istiace a rozpoja vacie skrine SR bude NN rozvodov cca T4 SO m.
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SLABOPRÚDOVÁ PRÍPOJKA
Navrhnutá je podzemnými káblami TCEPKPFIE 50xN 0,4 - vedený z v kábel ovej ryhe 

pod chodníkom v hĺbke 3G0mm v chráničke. Napájači m bodom bude deliaca spojka miestneho 
telefónneho kábla z určeného miesta správcom zariadenia. Kábel bude ukončený v zapustenej 
skrini MÍS 2-600 umiestnenej v mieste uzáveru, na ktorý bude pripojený.

Prípojka bude vybudovaná pre 100 účastníkov (DAJ, v zmysle požiadaviek investora. 
Z toho budú min 40 liniek ISDN

Riešenie podlieha rozhodnutiu správcu telekomunikačnej siete a to pre navrhovaný 
počet účastníkov

Dĺžka telekomunikačnej prípojky bude cca 1800m
Pre kábeiovú prípojku s la bo prúd u aj silno prúd u musia byť doditanó ustanovenia STN 

73 6005 -  dodržovanie vzdialeností pri súbehu a križovaní podzemných káblov. Pri realizácii 
výkopových prác je nevyhnutné vytýčenie inžinierskych sietí.

Ako alternatíva môže byť požiadavka na satelitného poskytovateľa služieb pre túto
lokaJítu.

SÚVISIACE PROJEKTY:
S projektom súvisí stavebná časť.

VONKAJŠIE OSVETLENIE
Vonkajšie a reál o vé osvetlenie bude zrealizované stožiarovými korytovými svietidlami 

rozmiestnených popri cestnej komunikácii na chodníkoch - výbojku v ými svietidlami 1x125W, 
pripadne svietidlami LED Rozvod elektrickej energie pre vonkajšie osvetlenie bude realizovaný 
z rozvádzača VO - RVO celoplastovým káblom CYKYJ uloženým v káblových ryhách
spoločne s vonkajšími NN rozvodmi,

ROZVODNÉ SIETE:
3/PEN/AC r230/400V,50Hz,TN-C -  vonkajšie rozvody NN a prípojky N N

OCHRANNÉ OPATRENIA:
Pred zásahom elektrickým prúdom neživých častí je navrhnutá samočinným odpojením 

napájania - v zmysle STN 332000-4-41:2007, ochranným uzemnením a ochranným 
pospájaním Samočinné odpojenie zabezpečia poistky, ističe a prúdové chrániče snadprúdovou 
ochranou a príslušnou vypínacou charakteristikou. Elektrické silnoprúdové rozvody sú v sústave 
TN-C a TN-S. Proti zásahu elektrickým prúdom živých častí je nav inu tá  ochrana izoláciou a 
krytím v zmysle lej istej STN 332000-4-41:2007.
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Z hľadiska zabezpečenia ochrany samočinným odpojením napájania bude zhotovená 
hlavná uzemňovacia svorka každého objektu H.U.S,, pripojená na novovytvorený spoločný 
obvodový uzemňovač. Hlavné pospájanie objektov sa vykoná vodičom CV 16-25 mm2, 
žlto/zeienej farby.

Proti skratu a preťaženiu sú obvody chránené poistkami a istíčmí v príslušnom hlavnom 
objektovom rozvádzači typu RS, alebo HR.

Proti nebezpečným účinkom atmosférických výbojov(LPS) a prepätí v sieti (S P D) bude 
každý objekt chránený bfeskozvodovou sústavou, s koordinovanou ochranou vo vnútri objektu 
a to v zmysle jednotlivých časti STN EN 62305.

Ochrana proti prepätlu v sieti {5 P D) koordinovaná s vonkajšou ochranou pred bleskom 
(LPS) bude prepäťovýmr ochranami typu PB+CU (TI +T2) v každom objektovom rozvádzači RS 
a HR Ochrany typu „D1' (T3) pri jednotlivých zásuvkách 2Q3VAC/16A Jemné pre pätové ochrany 
typu nF“ (T4) budú súčasťou obvodov štruktúrovanej kabeláže, E2S, telefónnych rozvodov a 
satelitných rozvodov STV. Ochrana bude navrhnutá v zmysle STN EN 62305-1 ,-2,-3 a -4.

VONKAJŠIE VPLYVY NA EL. ZARIADENIA, KRYTIE ELEKTRICKÝCH PREDMETOV:
Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia stanovené odbornou komisiou v zmysie 

332000-5-51:2010 . Protokol o vonkajších vplyvoch na efektrické zriadenie bude súčasťou 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Navrhované krytie elektrických predmetov 
odpovedá charakteristike jednotlivých prostredí v zmysle STN EN 332000-5-51:2010.

ENERGETICKÁ BILANCIA:
Energetické nároky na spotrebu elektrickej energie jednotlivých objektov 

novo navrhovanej výstavby v zóne „Trnovecká zátoka' spoiu budú nasledovné:
1. Rekreačný domf odberateľ typu č. 1 ,48x - istič !n=3x32A:
* Umelé osvetlenie, ver: - 20,OkW x 48“  960kW
- Elektrické vykurovanie z toho: - 12,QkW x 45=576kW
- Súčasnosť s: 0,6 
-Spolu Ps: - 12,0kW

2. Rekreačné domy, odberateľ typu č.2 , 27x - istič ln-25A:
- Umelé osvetlenie, ver: - 16,66kW x 27=583r5kW
- Elektrické vykurovanie z toho: -10,0 kW x 27=*270kW
- Súčasnosť s: 0,6
- Spolu Psc: -10,0kW

,3.Rekreačý dom, odberateľ typu č. 3, 1Sx - Istič ln=3x25A (výhľad):
- Umelé osvetlenie, ver: - 16,66kW x 18= 299kW
- Elektrické vykurovanie z toho: 10,OkW x 18=1B0kW
- Súčasnosť s: 0,6
* Spoiu Ps: - 10,OkW

4. Čerpacia stanica, úpravňa vody, odberateľ typu č.4, 2x - Istič ln=50A :
- Elektroinštalácia: - 40,0kW
- Súčasnosť s: 0,5
- Spoiu Psc: - 20,DkW

5. Vonkajšie osvetlenie, odberateľ typu č. 5, 1x istič ln -2 5 A :
- Umelé osvetlenie: - 1Q,0kW
- Súčasnosť s: 1 
-Spolu Psc: -10,05kW

6. Obchodne -  obslužné centrum, odberateľ typu č. 6, 1x - Istič ln=3x125A:
- Umelé osvetlenie, ver: - 25r0kW
- Eíektrické vykurovanie z toho: - 40,0kW
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- TG kuchyne a VZT - 4Q,0kW
- Súčasnosť s: 0,6
- Spolu Ps: -5 l,0kW

7. Rekreačný penzión, odberateľ typu č.7, 1x - ístič íns3x80A: 
-Umelé osvetlenie, ver: - 15,0kW
- Elektrické vykurovanie z toho: - 2Qr0kW
- TG kuchyne a VZT - 25.QkW
- Súčasnosť s: 0,6
- Spolu Ps: - 36,flkW

8 Športovo-rekreačné „Senior Centrum, odberateľ typu č.B, 1x - Istíč ín"3x150A: 
* Umelé osvetlenie, ver: - 25,0kW
- Elektrické vykurovanie z toho: - 65.0KW
- TG kuchyne a VZT - 55.0kW
- Súčasnosť s: 0,6
- Spolu Ps: '87t0kW

V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešil 
v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. par 45 'Preložka elektroenergetŕckého rozvodného 
zariadenia''.

„Energetická bilancia ‘ Zhrnutie":

01 -  Rekreačný dom, odber typu č.1( 48x 800,0 kW s-0,33 264,0 kW (EK=480kWj
02 -  Rekreačný dom, odber typu £.2, 27x: 583,0 kW s^0,33 192,0 kW {EK=3S0kW)
03 - Rekreačný dom, odber typu č.3 ,18x: 299,0 kW 5=0,39 116,0 kW (£K=18QkW)
04 -  Čerpacia stanica, úpravňa vody, odber č.4, 2x: 40,0 kW s=0.5 20,0 kW
05 — Vonkajšie osvetlenie, odberatef č.5, 1x: 10,0 kW s“ 1 10,0 kW
06 -  Obehodno“obslužné centrum, odberateľ č.6, 1x: 105,0 kW s=0,6 63,0 kW (ÉK=40kW)
07 -  Rekreačný penzión, odberateľ č,7, U .  60,0 kW 5=0,6 36,0 kW (EK=20kW)
08 ~ Športovo-rekreačné “Senior Centrum, odb.č.&.tx: 145,0 kW s=0,6 87,0 kW (EK=65kW)

Inštalovaný príkon objektov celkom: Pic 2.122,0 kW
Z toho inštalovaný prjkon eL vykurovania: PU (z toho EK 1.131,0 kW}
Celková redukovaná súčasnosť: s=0,37
S účas ný výk on obj e ktov ce Ik om: P.: 761,0 kW

Predpokladaná spotreba za rok (250dní xlQhod.xPcs) do A: 1,87GWh/rok 

ZATRIEDENIE OBJEKTOV:
Podľa dôležitosti stupňa dodávky elektrickej energie bude každý rekreačný objekt 

zatriedený v 3. stupni - v zmysle STN 341610.
V zmysle vyhl. MPSVaR SR č.: 508/2009 Z.z. odstavec i. sú objekty z hľadiska miery 

ohrozenia zaradený do skupiny „0 “ -  s vyššou mierou ohrozenia -  zhromaždisko menej ako 
250 ľud! súčasne v jednom objekte

Zásobovan ie  p lynom

- Jestvujúci stav
Na severnej strane štátnej cesty II/5B4 vedie trasa STL plynovodu

- Návrh
Nerieši sa
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Odpadové hospodárstvo

Pri realizovaní výstavby pozemných stavieb a inžinierskych stavieb v riešenom území 
vzniknú jednotlivé druhy odpadov, V zmysle vyhlášky ó, 2B4/2GC1 MŽP-SR. ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov vzniknuté odpady sa dajú zaradiť do skupín:

1 7 -  stavebné odpady
20 -  komunálne odpady vrátane zložiek zo separovaného zberu 

■ Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s uvedenými odpadmi musí zohľadňovať ich začlenenie medzi 

nebezpečné odpady, alebo ostatné odpady
Všetky stavebné činnosti v území sa musia vykonávať u zmysle zákona č, 223/2001 

Z.z o odpadoch a vyhlášky č. 284/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
Vzniknutý odpad sa bude priebežne odvážať na zriadené skládky Žilinského kraja.

Počas realizácie je potrebná zabezpečiť opatrenia, aby dočasne s klád kovaný stavebný 
odpad, najmä z kategórie nebezpečných odpadov, nepôsobil ohrozenie podzemných vôd 
v území,

Komunálny odpad bude likvidovaný v zariadeniach na nakladanie s odpadmi, 
Odpadové hospodárstvo na riešenom území sa v zmysle platných predpisov zaradí do 
programu odpadového hospodárstva.

Na riešenom území sa nenavrhujú žiadne plochy pre umiestnenie zariadení na 
nakladanie s odpadmi.

Ochrana pred h tu kom

Časť riešeného územia je zaťažená hlukom zo štátnej cesty lt/584
Elimináciu zaťaženia hlukom návrh rieši výsadbou izolačnej zelene pozdĺž štátnej cesty lí/534. 

Koncepcia riešenia protipožiarnej ochrany

Požiarna ochrana pre návrh územného plánu zóny je spracovaná podľa urbanistického 
návrhu t.J. umiestnenia stavieb a ich funkcií, počtu podlaží, úžitkovej plochy, počtu osôb 
a podobne jednotlivých objektov. Požiarna ochrana je spracovaná iba v textovej časti a slúži ako 
podklad pre vypracovanie požiarnej dokumentácie pre definitívne spracovanie v projekte stavby 
pre stavebné povolenie jednotlivých stavebných objektov.

Požiarna ochrana je spracovaná podľa vyhlášky MV5R č 94/2004 Z z  podľa STN 
920201 a naväzujúdch noriem požiarnej bezpečnosti stavieb.

- Únikové cesty
Z objektov navrhovaných v riešenom území s požiarnou výškou do 22,50 m môže viesť 

jedna úniková cesta na voľné priestranstvo.
- Prístupové komunikácie a nástupné plochy 

Ku všetkým navrhovaným objektom vedú prístupové komunikácie pre prfjazd 
požiarnych vozidiel podľa paragrafu 31 a 82 vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z.. Prístupové 
komunikácie sú tvorené verejnými obslužnými, ktoré vedú až do vzdialeností 30 m od všetkých 
objektov a vchodov Od nich, ktorými sa uvažuje protipožiarny zásah, aieho evakuácia osôb
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Nástupné plochy prevedené podľa paragrafu 83 vyhlášky MVSft č. 94/2004 Z.z. sa 
nepožadujú pre objekty s výškou „h*1 do 9 m. t.j. pre objekty s 1 a 3 nadzemnými podlažiami. 
Všetky navrhované objekty majú max, výšku S m.

Všetky verejné obslužné komunikácie umožňujúce príjazd požiarnych vozidiel majú 
šírku min. 3,0 nn t.j. šírku voľného pruhu bez pozdĺžnych, prípadne kolmých, alebo šikmých 
parkovacích miest. Verejné obslužné komunikácie sú navrhnuté podľa STN 730110 a podľa 
paragrafu 82 vyhlášky MVSR č, 94/2QD4 Z.z. v celej šírke na tlak minimálne 80 kN najviac 
zaťaženou nápravou požiarneho vozidla, U jednopruhových prístupových komunikáciách musí 
byt projektovým riešením zabezpečený zákaz odstavenia a parkovania vozidiel. Pri 
viacprúdových prístupových komunikáciách musi byť tento zákaz zabezpečený aspoň v jednom 
jazdnom pruhu. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku 3,5 m 
a výšku najmenej 4,5 m Ako prístupové komunikácie musia byť aj vnútrobiokové pešie trasy.
Väčšina prístupových komunikácií pre príjazd požiarnych vozidiel je prejazdná v obidvoch 
smeroch. Neprejazdné (slepé) komunikácie nie sú riešené.
V mieste umiestnenia nadzemných prípadne podzemných požiarnych hydrantov musí byť 
zabezpečené odstavenie požiarnych vozidiel vyznačením zákazu stánia a parkovania tak aby 
bol možný prejazd pre záchranné vozŕdtá a pod. vo voľnom jazdnom pruhu o šírke min. 3,0 m.

- Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru
V celom riešenom území sa navrhuje nový verejný vodovod dimenzie min. D N -  150, 

Vodovod sa vo všetkých častiach navrhuje ako zaokruhovartý napojený min. z dvoch miest.
Na verejnom vodovode budú navrhnuté nadzemné, prípadne podzemné hydranty DN 

80. Vzájomná vzdialenosť hydrantov na vonkajšom vodovode môže byť max. 160 m. Najväčšia 
vzdialenosť vonkajších hydrantov od objektov je 80 m Všetky hydranty sa budú nachádzať 
mimo požiarne nebezpečný priestor. Najmenšia vzdialenosť hydrantov od objektov s požiarnym 
rizikom je však 5 m.

Potreba požiarnej vody podľa ta b. 2A-ČI. 4.7, STN EN 920400 pre navrhované objekty 
je 12,0 až 16,0 l/s zásobovanie vodou z hydrantov.

- Poziarno -  technické zariadenia
Niektoré objekty budú vybavené požiamo -  technickými zariadeniami -  elektrickou 

požiarnou signalizáciou (EPS) 3 stabilným hasiacim zariadením,
EPS bude musieť byť vybavené

- Športovo -  rekreačné „Senior' centrum (počet ubytovaných 64 lôžok)
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Stabilným hasiacim zariadením bude musieť byť vybavené
- športovo -  rekreačné „Senior centrum (viac podlažný objekt s plochou nad 

2 000 mz)
Pre stabilné hasiace zariadenia v objekte bude navrhnutá samostatná strojovňa S HZ, 

ktorá bude prístupná z vonkajšieho priestoru, alebo Z Chránenej únikovej cesty. Zdroj vody bude 
nádrž, alebo nádrže o celkovom objeme cca 400 m1, ktoré môžu byť prevedené ako 
železobetónové umiestnené v objekte alebo mimo objektu, alebo môžu byť prevedené ako 
oceľové umiestnené priamo v strojovni.

Domácim rozhlasom bude musieť byť vybavené
- Športovo -  rekreačné „Senior" centrum (počet ubytovaných 64 lôžok)

Všetky poziarno -  technické zariadenia budú napojené na náhradný zdroj elektrickej 
energie [diese!agregát), pripadne budú mať zabudovaný náhradný zdroj elektrickej energie,

V južnej časti riešeného územia ktorá je v dostupnej časti vodného diela môže ako 
zdroj vody slúžiť aj vodná nádrž Liptovská Mara.
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3,5.10. Riešenia rekreácie a športu

Športová vybavenosť
Návrh:
» Vybudovanie potyfunkčných športových plôch v rámci areálu športovo -  rekreačného 

"Senior" centra

Turistické trasy
* značené turistické trasy v riešenom území nie sú

Cyktotrasy
Návrh:
1 Liptovský Mikuláš -  Liptovský Tmovec za severným okrajom riešeného územia

Záhradkárske osady
• V riešenom území nie sú

3.5.11. Riešenia zelene

Stav:
Verejná zeleň je sprievodná zeleň pozdĺž št. cesty č. lt/584 

Návrh;
Izolačná zeieň na východnej a severnej strane riešeného územia 
* zeleň areálov obchodne — obslužného centra, rekreačného penziónu 

a športovorekreačného „Senior centra

■ súkromné zeleň rekreačných domov
■ zeleň oplotení navrhovaných vodných zdrojov a vodojemov

3.5.12. Riešenie priestorovej kompozície

Plocha je vymedzená pre umiestnenie individuálnych rekreačných domov, občianskej 
a technickej, vybavenosti , Súčasťou vymedzeného územia budú obslužné komunikácie a 
technická Infraštruktúra zabezpečujúce ich obsluhu.

Umiestnenie stavieb bude prihliadať na podmienky, ktoré stanovuje Vyhláška č. 
532J2002 Z z. Pri architektonickom riešení objektov budú uplatnené individuálne výrazové 
prostriedky vyplývajúce z požiadaviek jednotlivých investorov, avšak zohľadňujúce charakter 
rekreačného prostredia.

3,5,13. Riešenie organizácie územia

Dopravná obsluha územia bude zabezpečená prostredníctvom no vybudovaných 
miestnych komunikácií. Komunikácie budú využívané pre zmiešanú premávku motoristickej, 
cyklistickej a pešej dopravy podľa výkresu č. 4, 5 a 6.
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3.6. Začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových 
rezervácií, pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

■ na riešenom území nie sú evidované pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny

3.7. Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzí stavebné 
pozemky

Medzi stavebné pozemky nemožno zaradiť pozemky v ochrannom pásme 
inžinierskych sietí, dopravy a pozemky vyhradené pre zeleň, vodné zdroje a športové plochy

3.8. Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s 
určením možného zastavania a únosnosti využívania územia

Označenie
regulovanej
plochy

Výmera 
regulovanej 
plochy íha)

Koeficient
zastavano5ti

Maximálna
výška
zástavby

Koeficient
minimálnej 
ozelenenej plochy

ide x
podlažnej
plochy

A 1.082 0,15 2 N.P. 0,20 0,45

B 3,565 0,15 2 N .P. 0,20 0,45

C 1,262 0,15 2 N.P. 0,20 0,45

D 1,420
— ___  -

0.15 2 N. P. 0.20 0,45

Zastavovanie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného 
zastavania a únosnosti využivania územia sú uvedené v kapitole 5.3 v záväznej časti ÚPN-Z a 
grafickej časti výkresy:

č. 3. výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia, 
č. 7 hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na 

podklade katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu a
č, 8 vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastav o vacich 

podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na 
verejnoprospešné stavby

3.9. Chránené časti krajiny

• miestny biokoridor “ Sprievodná zeleň miestnej vodnej nádrže Liptovská Mara na 
južnom okraji riešeného územia
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3.10. Etapizácíu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania 
obnovy, prestavby, výstavby, asanácií, vyhlásenia chránených 
častí prírody, ochranných pásem, zmeny využitia územia a iných 
cieľov a úloh

Nie je predmetom riešenia ÚPN-Z

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓN V -  TftNOVECKÁ ZÁTOKA -  NÁVRH, JÚL 2019

3.11. Pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru 
a na vykonanie asanácie

Umiestnenie verejnoprospešných stavieb je na parcelách uvedených v zozname 
kapitole 6.8.

Požiadavky na asanáciu nie sú. Požiadavky na stavebnú uzáveru nie sú.

3.12. Návrh záväznej časti

Návrh záväznej časti obsahuje kapitola 8.

4. Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na 
jednotlivých pozemkoch

viď kapitola 6.3. v záväznej častí ÚPN-Z

5. Doplňujúce údaje

Vzhľadom na charakter riešeného územia {voľné plochy bez zástavby) nie sú 
k dispozicii.

6. Záväzná časť územného plánu zóny

Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov 
na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo 
zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a 
obmedzujú, vylučujú aíebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku.
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6.1. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania 
pozemkov a stavieb

Prípustná je v riešenom území rekultivácia zelene, doplnenie zelene, pripadne 
dobudovanie peších ťahov, spevnených píôch detských ihrísk, doplnenie mobil iáru a 
parkovacích miest.

Funkčná regulácia stanovuje druh funkčného využitia regulačných jednotiek v členení: 
prípustné, prípustné doplnkové a neprípustné.

* za regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 
považovať navrhované riešenie v ÚPN-Z, ktoré Je dokumentované v textovej časti a výkrese č. 
3 Komplexného urbanistického návrhu riešeného územia. M 1:1000

* rešpektovať napojenie záujmových území na miestne komunikácie a požiadavky 
statickej dopravy v zmysle výkresu č. 4 Návrh dopravy s vyznačením vstupov na pozemok v 
riešenom území ÚPN-Z Trnovecká zátoka , výkres c 5 zásobovanie vodou, kanalizácia

M 1 ;1000 a výkres č. 6 návrh zásobovania el. energiou M 1:1000
* rešpektovať návrh napojenia územia na okolitú infraštruktúru
* všetky siete a prípojky viesť zemou
* pri riešení zelene uprednostňovať výsadbu pôvodných druhov drevín
* rešpektovať Vyhlášku 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.

* rešpektovať existujúce inžinierske siete a objekty, dodržať ich ochranné pásma a 
zabezpečiť k nim bezproblémový prístup za účelom prípadných opráv, rekonštrukcii i bežnej 
údržby aj s príslušnou mechanizáciou (nákladné automobily, stavebné stroje)

Pre riešené územie platia regulatívy priestorového a funkčného využitia územia 
v zmysle definície urbanistického bioku“ zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a 
rekreáciu“ podľa platného územného plánu mesta Litovský Mikuláš Maximálna výška zástavby 
sú 2 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 15%.
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6.2. Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického 
vybavenia;

* Za zásady a regulatívy rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry považovať
navrhované riešenie v ĹJPN-Z, ktoré je dokumentované v textovej častí a výkresoch: *

- č. 3 výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia M 1:1 000
* č. 4 výkres verejnej dopravnej vybavenosti M 1:1 000
- č. 5 výkres zásobovanie vodou, kanalizácia M 1:1 000
- č, 6 výkres zásobovanie el. energiou M 1:1 000

Doprava

■ rešpektovať navrhovaný základný skelet miestnych, účelových a ostatných 
komunikácii. Miestne komunikácie navrhovať podľa STN 73 6110 -  Projektovanie miestnych 
komunikácií,

* parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel riešiť na vlastných pozemkoch.
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* rešpektovať navrhovanú základnú kostru peších trás a priestorov a ich vzájomné 
napojenie - uvažovať s vybudovaním chodníkov pozdĺž novonavrhovaných miestnych 
komunikácii podľa výkresu č. 4

* rešpektovať existujúcu trasu cesty IIV5B4 triedy a jej výhľadové širkové usporiadanie 
v zmysle STN 73 6110. Napojenie hlavnej prístupovej komunikácie tejto zóny na cestu č. II/ 584 
bude riešené riadnou stykovou križovatkou v súlade s platnými STN a územným plánom mesta 
Liptovský Mikuláš v platnom znení a mimo hraníc riešeného územia ÚPN-Z Trnovecká zátoka 
bude predmetom samostatného územného konania.

* rešpektovať cyklotrasy

Vodné hospodárstvo

* zabezpečiť výstavbu navrhovaných vodných zdrojov, vodojemov a úpravní vody 

Voda a kanalizácia

- rešpektovať spôsob zásobovania vodou a odkanaíizovanía splaškových vôd územia 
v cieľovom období napojením na kanalizáciu Mesta Liptovský Mikuláš v zmysle výkresu č, 5.
• odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na 
čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č, 364/2004 Z z  v znení posledných zmien a N V SR
č. 269/2010 Z.z,, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení 
posledných zmien.

Elektrifikácia

• rešpektovať návrh rozvoja v nadväznosti na plánovaný rozvoj plôch, občianskej vybavenosti a 
športovej vybavenosti podľa výkresu č 6
• rešpektovať spôsob zásobovania elektrickou energiou s využitím všetkých energetických 
zariadení, ktoré sú technicky a kapacitne dostatočne dimenzované pre dodávku elektrickej 
energie;
■ rešpektovať ochranné pásma elektrizačnej sústavy
- vysoké napätie - prípojky na trafostanica v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové.
• trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA
• nízke napätie -  rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max 35Q m.
■ nové odberné miesta je možné napojiť len zo zariadenia vo vlastníctve SSE -  D a s
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Plynofikácia

Vo vymedzenom území zóny sa plynárenské zariadenia včítane ich príslušenstva, (napr 
zariadenia katódovej ochrany) nenachádzajú.
V riešenom úze m i sa nerealizuje a ani nepripravuje realizácia výstavby plynárenských 
zariadení.

Telekomunikačné vedenie
* zabezpečiť v nadväznosti na plánovaný rozvoj plôch, občianskej vybavenosti a športovej 
vybavenosti telekomunikačné vedenie podľa výkresu č. 6
* rešpektovať káble diaľkovej siete
■ trasy nových rozvodov systémom podzemných vedení v zmy ste vyhlášky č. 532/2002 Z z
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6.3. Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, 
urbännych priestorov s určením zastavovacích podmienok

* za regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov 
s určením zastavovacích podmienok považovať navrhované riešenie v ĹJPN-Z, ktoré je 
zdokumentované v te love j časti a výkresoch:

* č. 7 hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na 
podklade katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu, M 1 ;1DOO

- č 8 vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích 
podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na 
verejnoprospešné stavby a č. 3 výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia 
M 1:1 000

G.3.1. Umiestnenie stavby na pozemku

Umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku, najmä 
vymedzenie hranice na umiestnenie stavby, ufičnej a stavebnej čiary, stanovenie hĺbky, šírky a 
výšky zastavania (podíažrtosti) vo vzťahu k úrovni terénu a napojenia stavby na možnosti 
prístupu z miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie, k hranici susediacich pozemkov, 
k umiestneniu verejného technického vybavenia územia, k existujúcim stavbám a plochám 
zelene.

* Pre regulovanie umiestnenia stavieb je záväzným dokumentom výkres č 7 hlavný 
výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade katastrálnej 
mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu, M 1:1 000

* stavebná čiary (stavebná čiara, ustúpená stavebná čiara, uličná čiara) sa vzťahujú na 
výstavbu so vstupom z príslušnej komunikácie

* územie je rozdelené na urbánne sektory A, 8, C, D
* osadenie objektov v území je vyhradené uličnou a stavebnou čiarou v zmysle grafické] 

časti
* určenie možnej poiohy jednotlivých objektov, uličné a stavebné čiary sú vymedzené 

v jednotlivých regulačných celkoch v zmysle grafickej časti
* akceptovať výšky objektov podľa kapitoly 6 3.5, úroveň ±0,000 -  úroveň podlahy 

1. NP
* v území nebudú uplatnené žiadne stavby ako dominanty.
* umiestňovať reklamné stavby je možné len podľa VZN č. 3/2017 mesta Liptovský 

Mikuláš zo dňa 22.6.2017 a v zmysle platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
* odstupy stavieb musia rešpektovať Vyhlášku 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

G.3.Z. Intenzita zastavania

Intenzitu zastavania, prípustnosť a neprípustnosťzastavania podľa druhu stavieb a ich 
účeíového využitia, najmä rozsah a mieru stavebného využitia vyjadrené kOHftdentom
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zastavanosti, indexom podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene vrátane 
nezastavaných plôch na pozemku a limitmi podľa druhu stavby,

Celková plocha riešeného územia: 0.13B6 ha
±0,000 navrhovaných stavieb (úroveň podlahy 1 NP} môže byť maximálne 0,45 m nad

terénom.
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Funkčné plochy v riešenom území sa delia na:
A Zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu
B,C Vyhradené územie rekreačnej zástavby
D Vyhradené územie pozemných komunikácií a sieti technickej Infraštruktúry
Tt Vyhradené územie technickej infrastruktúry
2 0 Ochranná zeleň

Označenie
regulovanej
plochy

Výmera 
regulovanej 
plochy /mí

Koeftcient
lastavannsti

Maximálna
výška
stavby

Koeficient
minimálnej
ozelenenej
plochy

Koeficient
stavebného
objemu

index
podlažných
piÔch

A1 10 826 0,15 2 N. R 0,20 12 0,45

B 35 650 0,15 2 N. P. 0,20 12 0,45

C 12 624 0,15 2 N. R 0,20 12 hČ>,45. __
D 14 285 0,15 2 N. P. 0,20 12 0.45

Koeficient za stava no stí je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou 
pozemku. Index podlažných plôch je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou 
pozemku. Koeficient stavebného objemu udáva, koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1 
m* plochy pozemku

Nastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného 
zastavania a únosnosti využívania územia sú uvedené v kapitole 6.3 v záväznej častí ÚPN-Z a 
grafickej časti výkresy:

č. 3 výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia, 
č. 7 hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na 

podklade katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu a
c. B vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovadch 

podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na 
verejnoprospešné stavby

6.3.3. Prípustnosť architektonického riešenia

Prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania 
charakteru existujúcej zástavby, napr. stavebný sloh, tvaroslovie, sklon strechy, použitie 
niektorých stavebných výrobkov, druh oplotenia, osadenie drobných doplnkových stavieb sú 
zhrnuté v kapitole č. 6.3.5.
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6.3,4. Opis dopravného a technického riešenia

Opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na verejné dopravné 
a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity, najmä trasovanie a rozmerové 
parametre líniových stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, vrátane napojenia na 
pozemok s určením spôsobu odvozu aiebo zneškodnenia odpadu.
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DOPRAVA
* Jednotlivé navrhované urbanistické celky v riešenom území budú dopravne 

obsluhované miestnymi komunikáciami nasledovných funkčných tried a kategórií:
* Sektor A : miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 MOU 6/4D bez chodníkov
* Sektor Q : miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 MOU 6/40 bez chodníkov
* Sektor C : miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 MOU 6/40 bez chodníkov
■ Sektor D : miestne zberné komunikácie funkčnej triedy C3 MOU 6/40 bez chodníkov
* Sektor B : zjazdné chodníky šírky 4,2 m
* Hlavná prístupová obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 MOU 6/4□ s chodníkmi
■Odstavovanie vozidle í v urbanistických celkoch s individuálnymi rekreačnými domami

je uvažované na pozemkom prislúchajúcich k jednotlivým objektom, v celkoch s občianskou 
vybavenosťou na vonkajších parkovacích plochách. Počty parkovacích stojisk budú kapacitne 
navrhnuté v zmysle STN 736110.

* Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5m 
a výšku najmenej 4,5m

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
* v sektore „A* vybudovať novú murovanú trafostanicu s uvažovaným výkonom TS 250 

kVa. Napojená bude na jestvujúcu et. linku č. 211
* v sektore MBM vybudovať novú murovanú trafostanicu s uvažovaným výkonom TS 

630kVA. Trafostanica bude napojená novým zemným vedením z trafostanice TS 260.
■ rozvod nového verejného osvetlenia viesť podzemnými káblami

TELEKOMUNIKÁCIE
■ vybudovať novú telekomunikačná infraštruktúra poskytujúca moderné 

tetakomunikäčné služby t.j. súčasný prenos hlasu, obrazu a internetu. Káble budú položené 
popri účelových komunikáciách v HDPE rúrach. V odbočkách ku jednotlivým objektom bude 
položená jedna HDPE rúra.

ZÁSOBOVANIE VODOU
■ v priestoroch určených na zástavbu realizovať novonavrhované vodovodné rady, 

zokruhovať. V cieľovom stave sa uvažovať o nápoje n i všetkých obyvateľov zóny a vybavenosti 
na verejný vodovod.

1 zabezpečiť vybudovanie navrhovaných vodných zdrojov a vodojemov 
* rešpektovať ochranné pásma vodovodu, ktorá predstavujú pre priemer potrubia do 

500 mm vzdialenosť 1,5 m od vonkajšieho obrysu na obidve strany
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O D K A N A Ll Z OVAŇ 1E
• vybudovať splaškovú tlakovú kanalizáciu s vyústením do navrhovanej žumpy 100m’ - 

ktorá sa bude do ČOV Liptovský Mikuláš vyvážať fekálnym vozom do doby vybudovania verejnej 
kanalizácie, napojenej na ČOV

> vybudovať dažďovú kanalizáciu z ciest vyústenú do vodnej nádrže Liptovská Mara
• v cieľovom stave uvažovať s napojením riešeného územia na verejnú kanalizáciu, 

nakoľko výstavba v riešenom území, je podmienená odvádzaním splaškových odpadových vôd 
do existujúcej, resp. novej čistiarne odpadových vôd

* rešpektovať ochranné pásma kanalizácie, ktoré predstavujú pre priemery do 500mm 
vzdialenosť 1,5 m od vonkajšieho obrysu na obidve strany

SPÔSOB ODVOZU ODPADU
»v návrhových územiach riešiť nároky na likvidáciu odpadu (separovaný zber).

6.3.5, Ďalšie podmienky

ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia, napr znižovanie 
negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia vrátane rizikových faktorov, riešenie stavieb 
užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, riešenie protipožiarnych 
a protipovodňových opatrení.

Z hľadiska štátnej ochrany prírody v ďaišom poverovacom procese navrhovanej 
činnosti ako celku rsp po jednotlivých sektoroch je potrebné postupovať podľa zákona

č, 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ZR

* poloha jednotlivých objektov musi rešpektovať Vyhiášku E. 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

■ rešpektovať morfológiu existujúceho terénu a minimalizovať zásahy do jeho 
prirodzenej podoby, s dôrazom na plynulé začlenenie výstavby do ostatnej krajiny

» riešenie protipožiarnych opatrení je podrobnejšie v kapitole 3.5.8 koncepcia 
protipožiarnej ochrany

Prípustnosť a neprípustnosť zastavania podľa druhu stavieb a ich účelového
využitia;

Sektor „A"
Funkčné využitie ( v zmysle ÚFN mesta Llpt. Mikuláš ): 
Zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu

Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia s nižšou intenzitou využitia 
územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadení pre šport a rekreáciu 

celomestského í 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 športovorekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru a zábavu,,.,
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Prípustné
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 

prevládajúci charakter a kvalitu prostredia Najmä: administratíva, zariadenia školstva, 
zdravotníctva, so c. starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, 
plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, 
špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heiiportu -  podmienené preverením 
podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen 
územ n o technické 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 (hluk, prach, exhaláty,..,) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možností 
využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie Najmä: rodinné domy, 
bytové domy, zariadenia O V regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu 
a negatívnym vplyvom na kvalitu prostredia (veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety (btgbox)/, 
zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi 
na dopravnú obsiuhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, 
C  S PH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, 
zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie 
/fotovoítalcká elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodrtá elektráreň,.../, zariadenia 
nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje. 
krematóriá/,...

S ektor „A “

Typ stavebnej činnosti Novostavba
Priestorová forma Možností

usporiadania
-  rekreačné domy a zariadenia prechodného 
ubytovania
-  možnosť umiestňovať drobnú architektúru (lavičky, 
otvorené altánky, prellezky a otvorené ohniská a krby)

Možnosti
umiestnenia garáže:

-  hromadná garáž

Možnosti
vertikálneho
rozloženia
dispozície:

-  2-podiažné stavby,
-  hrebeň strechy vo výške max 12 m nad úrovňou 
±0,000

Tvar strechy -  šikmá strecha so sklonom od 30 do 45\
-  možnosť využitia podkrovia

Výška oplotenia j- výška oplotenia: max, 200 cm od upraveného terénu 
-  výška oplotenia do ulice: max. 150 cm od 
upraveného terénu
Oruh oplotenia: zelené pletivo doplnené živým plotom, 
oplotenie a brány od ulice - kov, drevo

Výrazová forma Tvaroslovie -  uprednostňovať regionalizmus, zachovanie krajovej 
svojbytnosti, spojenie formálnych princípov moderny 
s miestnymi materiálmi a tradíciami inovatlvnou 
formou

51



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY -  TRNOVÉCKÁ ZÁTOKA -  NÁVRH, JÚL 2019

Povrchové materiály -  uprednostňovať prírodné tradičné materiály najmä 
drevo, kameň a murivo povrchovo upravené 
vápennou omietkou, resp. vzhľadová porovnateľnými 
materiálmi, drevená stavby
-  uprednostňovať strešnú krytinu škridla pálená 
v tmavočervenej, antracit farbe

Technické podmien ky -  všetky technické siete a prípojky viesť zemou
Vegetačné úpravy -  zeleň riešiť ako prírodnú

Projektová príprava -  projekt pre územné konanie jednotlivých 
stavebných objektov
-  projekt pre stavebné povolenie

Vyhradené územie rekreačnej zástavby 
Sektory flB, C"

Typ stavebnej činnosti Novostavba
Priestorová forma Možnosti

usporiadania
-  rekreačné domy
-  rekreačné dvojdomý
-  možnosť umiestňovať drobnú architektúru 
(lavičky, otvorené altánky, prel rezky a otvorené 
ohniská a krby, detský bazén, rybníček)
- drevárne, kôlne, úschovne, prístrešky, sklady 
záhradných potrieb attf, riešiť v hmotovej 
nadväznosti na stavby rekreačných objektov

Možností
umiestnenia garáže:

-  vstavaná garáž,
-  pristavaná garáž [na väčších poza m kc ch),
-  na ploche od hranice pozemku po prvú 
stavebnú čiaru môže byť umiestnený iba 
spevnené odstavné plochy pre autá

Možnosti
vertikálneho
rozloženia
dispozície:

*  prízemné stavby
-  2-podlažné stavby,
-  hrebeň strechy vo výške max.0m nad úrovňou 
±0,000

Tvar strechy -  šikmá strecha so sklonom od 30 do 459,
-  možnosť využitia podkrovia

Výška oplotenia -  výška oplotenia: max 200 cm od upraveného 
terénu
-  výška oplotenia do ulice: max. 120 cm od 
upraveného terénu
Druh oplotenia: zelené pletivo doplnené živým 
plotom, oplotenie a brány od ulice -  kov, drevo

Výrazová forma Tvaroslovie -  uprednostňovať regionalizmus, zachovanie 
krajovej svojbytnosti, spojenie formálnych
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princípov moderny s miestnymi materiálmi a 
tradíciami inovativnou formou

Povrchové materiály -  uprednostňovať pri rodné tradičné materiály 
najmä drevo, kameň a murivo povrchovo 
upravené vápennou omietkou, resp. vzhľade vo 
porovnateľnými materiálmi, drevené stavby, 
drevený obklad
-uprednostňovať strešnú krytinu škridla pálená 
v tmavočervenej, antracit farbe

Technické podmienky -  všetky technické siete a prípojky viesť zemou

Vegetačné úpravy -  individuálne s domácimi druhmi drevín
Projektová príprava -  projekt pre územné konanie jednotlivých 

stavebných objektov
-  projekt pre stavebné povolenie

Vyhradené územie pozemných komunikácií 
Sektor „D"

Funkčná využitie 
územia

Územie vyhradené pre významné koridory pozemných komunikácií, j  

vrátane križovaní s inými zariadeniami dopravnej infra štruktúry, Na 
plochách je možná rovnako vytvoriť plochy statickej dopravy 2a 
predpokladu, že nebudú prekážkou rozvoja navrhovanej cestnej 
siete.

Typ stavebnej činnosti Novostavba

Vyhradené územie technickej infraŠtruktúry 
Sektor „Ti"

Funkčné využitie 
územia

Plochy vodných zdrojov, vrátane technických zariadení na nich (s 
vodohospodárskou funkciou). Riešenie a rozsah technických 
zariadení je potrebné stanoviť na základe podrobnejšej 
dokumenlácie.

Typ stavebnej činnosti Novostavba

Vyhradené územie upravenej zelene 
Sektor t(ZV"

Funkčné využitie Územie vyhradené pre plochy parkov a parkovo upravenej zelene 
územia dopínen ej mobi íi árom a prv kam i drob nej árch ite ktúry, v ráta n e prvkov

pre verejne prístupné voľnočasové aktivity (plochy pre hry a šport f 
_____________ j šach, stolný tenis, petanque,..._______________________________

Sektor ZO - sprievodná a izolačná zeleň pozdĺž cesty fl /564 a pódia výkresu č. 3
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6.4. Určenie nevyhnutej vybavenosti stavieb
* dodržať požiadavky v zmysle Vyhlášky MŽP SR ŕ .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

6.5. Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových 
rezervácii, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNV -  TRNOVECKÁ ZÁTOKA -  NÁVRH, 1ÚL 2019

OCHRANA A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- zabezpečiť zásobovanie pitnou vodcu a odkanalizovanie územia
• zamedziť znečisťovaniu vody, pôdy a ovzdušia
• zabezpečiť ochranu pôdy proti erozfvnym vplyvom prostredia uplatnením vhodných 

princípov umiestnenia stavieb a parkovej zelene
• rešpektovať skutočnosť, že predmetné územie spadá do nízkeho až stredného 

radônového rizika. Stredné rado nové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho 
využitia územia.

OCHRANA A TVORBA PRÍRODY A KRAJINY V U R B A NI ZO VA NO U PROSTREDÍ
• rešpektovať jednotlivé prvky územnej stability, najmä sprievodnú zeleň vodnej nádrže 

Liptovská Mara

ZACHOVANIE A ROZVOJ PRÍROONÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA.
* rešpektovať morfológiu existujúceho terénu a minimalizovať zásahy do jeho 

prirodzenej podoby

OCHRANU VEREJNÉHO ZDRAVIA
* rešpektovať ochranné pásmo vodných zdrojov
* neuvažovať s budovaním výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti 

rekreačného územia.
1 rešpektovať pôsobenie hluku z dopravy {štátne cesty, parkoviská, miestne 

komunikácie) na navrhovanú rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preveriť hlukovou štúdiou a 
v prípade nepriaznivých výsledkov navrttnúť protihlukové opatrenia.

• rešpektovať vpiyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích pičch na okolitú obytnú a 
rekreačnú zástavbu.

• rešpektovať možné negatívne ovplyvnenie hlukom na danom území z navrhovaných 
stavieb {rekreačné a športové zariadenia) vypracovaním Hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu 
a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené htukové pomery v danom úze m i a podľa výsledkov 
hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby htukové 
pomery v obytnom a rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou 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 vibrácii v životnom prostredí v znení vyhlášky 
MZ SR č. 237/2009 Z z

• telovýchovnchšportové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnosť neovplyvňovala 
nepriaznivo okolie, najmä rekreačnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom ( §22 od s. 2J 
zákona č. 355/2007 Z,z.).

* rešpektovať § 30 leteckého zákona
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* rešpektovať zaregistrované zosuvné územia nevhodné pre výstavbu. Vhodnosť a 
podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných svahových 
deformácii je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeotogickým prieskumom.

* rešpektovať záujmy ochrany prírodných hodnôt a prvkov ekostabíiily územia, 
ochranné a bezpečnostné pásma tiniových stavieb a zariadení technickej inírastruktúry

■ rešpektovať záujmy ochrany historických a kultúrnych pamiatok prezentované 
možným výskytom archeologickej lokality

* rešpektovať územné rezervy verejnoprospešných stavieb vyplývajúce z platných 
územnopíänovactch dokumentácii

* v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia rozvojové aktivity byť 
v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

* rešpektovať zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
* rešpektovať vyhlášku ó 532/2002 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
■ rešpektovať zákon č.319/2002 Z, z. o obrane SR
* v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 

2102 zachovať ochranné pásmo pozdĺž vodnej nádrže Liptovská Mara. V ochrannom pásme 
nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami 
škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sieti.

* zachovať pristúp mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez 
trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY -  TftNOVECKÁ ZÁTOKA -  NÁVRH, JÚL 2019

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

Rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje na nasledovné stavby:
a) prístupové komunikácie okrem naooienia hlavnej prístupovej komunikácie zóny na cestu
č. II /584 riadnou stykovou križovatkou v súlade s platnými STN a platným územným plánom 
mesta Liptovský Mikuláš, ktoré bude mimo riešeného územia UPN-Z Trnovecká zátoka 
predmetom samostatného územného konania
b) pešie trasy
c) inžinierske siete vrátane verejného osvetlenia
d) informačný systém
v zmysle grafickej prílohy, výkresy č. 3. 4, 5, 6. 7, 8

Pre vyššie uvedené stavby nie je možné zlúčiť územné konanie so stavebným konaním

6.7. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

V zmyste navrhnutého urbanistického riešenia dôjde k zmene organizácie územia a 
využitia pozemkov. V území budú geometrickým plánom vyčlenené nové pozemky, ktoré budú 
vymedzené zastavanou plochou objektov a plochou komunikácii. Je možný etapovitý postup pri 
vyňatí pozemkov v závislosti od realizácie plánovanej výstavby.
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6.8. Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v 
riešenom zastavanom území obce

Parcelné čísla KN-C, ktorých sa každá jednotlivá verejnoprospešná stavba týka.

Parcel 
a č.

D1 D2 D3 V1 V2 K1 K2 K3 E1 E2 E3 T1

392/1 X x X X X X X
368/54 * x X X X X X
371/10 X x X x
371/12 X x x X x

" ■
~ x ~ x X

371/15 x x X x x x x
371/16 x x X x x x x
371/82 x x x x x x x
371/102 x x x x ■ x x x
370/3 x
368/69 x X X x x x x
368/10 X x x x x x
368/51 x x'

x x x
368/58

J

x x "x- x
368/5 x

______________ x
x x

6.9. Zoznam verejnoprospešných stavieb

DOPRAVA
D1 -  OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIŠENIA A 

PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÄCiE
□2 -  PARKOVISKÁ A SPEVNENÉ PLOCHY V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RlSfiNíA 

A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
03 -  ZJAZDNÉ CHODNÍKY A PEŠIE TRASY V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIŠENIA 

A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

ZÁSOBOVANIE VODOU
V1 -  VEDENIA VEREJNEJ VODOVODNEJ SIETE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO 

RIŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
V2 -  STAVBY A ZARIADENIA VEREJNEJ VODOVODNEJ SIETE V ZMYSLE 

NAVRHOVANÉHO RIŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

O D K A N A LIZ O VA N1E
Kt -  STAVBY A ZARIADENIA VEREJNEJ KANALIZAČNEJ SIETE V ZMYSLE 

NAVRHOVANÉHO RIŠENIAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
K2 -  VEDENIA VEREJNEJ KANALIZAČNEJ SIETE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO 

RIŠENIAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
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K3 -  VEDENIA VEREJNEJ DAŽĎOVEJ KANALIZAČNEJ SIETE V ZMYSLE 
NAVRHOVANÉHO RiÔENlAA POOROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÄC1E

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
E1 -  VÝSTAVBA ZARIADENÍ (TRAFOSTANICE) 2ÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU 

ENERGIOU V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RtŠENiA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ 
DOMUNENTÁCíE

E2 -  VÝSTAVBA VEOENÍ VN, NN ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU 
V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO R1ŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ 
DOMUNENTÁCÍE

E3 -  VÝSTAVBA VEDENÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO 
RtŠENiA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIÉ

TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE
T I -  VÝSTAVBA VEDENÍ TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ V ZMYSLE 

NAVRHOVANÉHO RiŠENlAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

6.10. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

- príloha č. 1

V Žiline, júl 2019 Vypracoval: íng. Aŕch. Peter Čerňanský
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príloha č.1: Schérna záväzných častí riešenia 
a verejnoprospešných stavieb
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{ ( a)  | OZNAČENIE SEKTORU RIEŠENÉHO ÚZEMIA

HRANICA SEKTOROV RIESENEHO ÚZEMIA 

A | OZNAČENIE UR8ÁNNYCH PRIESTOROV 

HRANICE URBÁNNYCH PRIESTOROV
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