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Vec 
Oznámenie o zverejnení a prerokovaní Zadania „Územný plán zóny Trnovecká zátoka" 
a žiadosť o zaslanie stanoviska 

V E Ř E J N Á  V Y H L A S K A  
Město Liptovský Mikuláš je orgánom územného plánovania podia § 16 ods.2 a 

obstarávatelom územnoplánovacej dokumentácie města Liptovský Mikuláš podia § 18 ods. 4 
stavebného zákona v znění neskorších predpisov. V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení podia §-u 4 ods. 3 písm. j/ v znění neskorších zmien a doplnkov a v sú
lade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších 
predpisov podia §-u 20 

p ř e d k l á d á  
ZADANIE 

„Územný plán zóny Trnovecká zátoka" 
za účelom zverejnenia a veřejného pripomienkovania. 

Město Liptovský Mikuláš má územný plán, schválený uznesením městského zastupitelstva 
č.115/2010 dňa 16.12.2010 s vyhlášením jeho záváznej časti všeobecne závazným nariadením 
města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1. 2011 v znění 
zmien a doplnkov. V zmysle tohto všeobecne závazného nariadenia města Liptovský Mikuláš 
v platnom znění je potřebné pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja města a racionálneho využívania 
jeho územia v ťažiskových polohách - pre riešenú lokalitu zabezpečit' vypracovanie podrobnejšej 
územnoplánovacej dokumentácie (územný plán zóny). Účelom obstarávania územného plánu 
zóny Trnovecká zátoka je potřeba získania závazného územno-plánovacieho dokumentu, ktorý 
bude podrobnejšie stanovovat' zásady a regulativy priestorového usporiadania a funkčného 
využívania pozemkov, stavieb a veřejného dopravného a technického vybavenia územia pri 
rešpektovaní zásad ochrany prírody a ochrany a tvorby životného prostredia. Spracovatelom 
Zadania „Územný plán zóny Trnovecká zátoka" je Ing. arch. Peter Čerňanský, Žilina v spolupráci s 
mestom Liptovský Mikuláš. Obstarávanie je zabezpečené, podia § 2a zákona č. 50/1976 Zb. v 
znění neskorších predpisov, prostredníctvom odborné spósobilej osoby na obstarávanie územno-
plánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, Ing. arch. Tatiany Bachtíkovej, 
Liptovský Mikuláš. Riešeným územím je vymedzené územie v katastrálnom území Ráztoky, podia 
grafickej časti, ktorá je přílohou tohto oznámenia. Zadanie obsahuje hlavné ciele a požiadavky, 
ktoré třeba riešiť v územnom pláne zóny a požiadavky na formu, rozsah a obsah jeho spracovania. 
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Zadanie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka" je spracované v súlade so zákonom č.50/1976 
Zb. v znění neskorších predpisov a v rozsahu podfa vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vtextovej časti. 

Komplexný textový materiál Zadania „Územný plán zóny Trnovecká zátoka" je zve
řejněný na internete www.mikulas.sk 

Veřejné prerokovanie Zadania „Územný plán zóny Trnovecká zátoka" s dotknutými obcami, 
orgánmi verejnej správy a s vlastníkmi veřejného dopravného a technického vybavenia riešeného 
územia za účasti autora sa uskutoční 

dňa 6.decembra 2016 o 10.00 hod. 
na Mestskom úřade Liptovský Mikuláš, v zasadacej miestnosti na přízemí č.54. 

Veřejné prerokovanie Zadania „Územný plán zóny Trnovecká zátoka" s dotknutými fyzickými a 
právnickými osobami za účasti autora sa uskutoční 

dňa 6.decembra 2016 o 16.00 hod. 
na Mestskom úřade Liptovský Mikuláš, v zasadacej miestnosti na přízemí č.54. 

Pripomienky a podněty je možné předložit' do 30 dní odo dňa doručenia tejto vyhlášky 
písomne na adresu: Městský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. 

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. Veřejnost'je oprávněná podať 
pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia. 

S pozdravom 
vlESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

MĚSTSKÝ ÚRAD 
10-4 

Ing.Ján B/chác, PhD. 

primátor města 
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e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 

2 

mailto:lmikulas@mikulas.sk


Rozdefovník: 

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie LŠtúra č.1, Bratislava 
2. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina 
3. Žilinský samosprávný kraj, odbor region, rozvoja a dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina 
4. ŠOP SR S TANAP, Tatranská Štrba č.75 
5. ŠOP SR S NAPANT, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica 
6. SVP š.p.OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku 834/5, 921 80 Piešťany 
7. SVP š.p. Radničně námestie 8, Banská Štiavnica 
8. Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
9. Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s, Ul.kpt. Nálepku 16/A, 031 80 Lipt.Mikuláš 
10. Krajské riaditeFstvo policaj.zboru, odbor telekom. a inform. P.O.BOX 129, 974 86 B.Bystrica 
11. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Š.N. Hýroša 1, Ružomberok 
12. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6,Bratislava 
13. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa č. 104, Žilina, Správa ciest ŽSK, Pod stráňami č. 4, L.Mikuláš 
14. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36 , 801 00 Bratislava 
15. Slovenský pozemkový fond, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
16. Gkresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
17. Okresný úrad Lipt.Mikuláš - odbor pozemkový a lesný 
18. Regionálny úrad veřejného zdravotnictva , Liptovský Mikuláš 
19. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP : úsek ŠSOH, úsek ŠVS, 

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

20. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor CO a krizového riadenia 
21. Okresně riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru, Liptovský Mikuláš 
22. Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina 
23. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Revolučná 595, 031 80 Liptovský Mikuláš 
24. Slovák Telekom, 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, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 
27. Orange Slovensko, a. s., Ul. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
28. LiptovNet, a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
29. ALCONET, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
30. IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
31. PROFINET, s.r.o., Ul.lmája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš 
32. MIKOTEL, kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 
33. Výskumný ústav podoznalectva a ochrany pódy, Mládežnická 27, Banská Bystrica 
34. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava 
35. Vodné elektrárne, Soblahovská 2, 911 69Trenčín 
36. Obec Liptovský Trnovec , obec Bobrovec , obec Pavlova Ves, obec Smrečany , obec Žiar 

obec Koňská, obec Liptovský Ondřej, obec Beňadiková, obec Veterná Porubá, obec 
Závažná Porubá, obec Uhorská Ves, obec Demánovská Dolina, obec Pavčina Lehota, 
obec Galovany, obec Svátý Kříž 

37. Poslanci městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96, 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY -TRNOVECKÁ ZÁTOKA-ZADANIE 

1.) Odvody na obstaraní© územného plánu 

Územný plán města Liptovský Mikuláš bol schválený uznesením městského 
zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12. 2010 a jeho závazná časť bola 
vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa 
16. 12. 2010 s účinnosťou dňom 1.1. 2011 v platnom znění. 

Zadanie bolo vypracované na základe Prieskumov a rozborov v júli 2016. Dóvod 
na obstaranie územného plánu zóny Trnovecká zátoka, je potřeba získania závazného 
územnoplánovacieho dokumentu, ktorý bude podrobnejšie stanovovat' zásady a 
regulativy priestorového usporiadanie a funkčného využívania pozemkov, stavieb a 
veřejného dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany 
prírody a tvorby životného prostredia. 

2.) Určeni© vstupných cieFov rozvoja, celkového rozvoja územia, ktoré sa má riešiť 

Cieíom územného plánu zóny je vypracovat' územno-plánovaciu dokumentáciu na 
reguláciu zástavby vymedzeného nezastávaného územia a získat' optimálně urbanistické 

• riešenie pre dobudovanie ploch pre šport a rekreáciu podl'a požiadaviek stanovených v 
záváznej časti územného plánu města Liptovský Mikuláš pre túto lokalitu. 

3.) Vymedzenie neseného územia 

V zmysle čl. 4.2. VZN č. 7/2010 „VYMEDZENIE ČASTÍ MĚSTA LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ, PRE KTORÉ JE POTŘEBNÉ OBSTARAT A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN 
ZÓNY" je možné pre danů lokalitu z dóvodov podrobnejšieho usmernenia územného rozvoja 
obstarat' územný plán zóny. Rozloha riešeného územia je 9,763 ha. Nachádza sa 
v nadmorskej výške v rozmedzí 572 až 578 m.n.m. Riešené územie je přístupné z cesty II. 
triedy č. 584. 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY - TRNOVECKÁ ZÁTOKA - ZADANIE. 

4.) Požiadavky vyplývajúce z územného plánu města na riešené územie vrátane 
závaznej časti 

čl.2 
2J ZÁSADY^ A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIÁ A 

FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA ¥ zrnysle Všeobecného závazného nariadenia 
Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 v platnom znění. 

Regulativy priestorového usporiadanóa 
Intenzita využitia a priestorového usporiadania územia města je v územnom pláne města 
Liptovský Mikuláš regulovaná stanovením Indexu zastavanej plochy a Maximálnou výškou 
zástavby. 

Vymedzenie pojrnov pre účely uplatnenia navrhnuté] regulácie 
-v zmysle Všeobecného závazného nariadenia Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN zo dňa 
16.12.2010 v platnom znění. 

ČI. 3 
3.1 URČENIE PŘÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCiCH 

PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLOCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA 

Funkčné využitie územia je regulované s podrobnosťou na urbanistický blok s 
určením prevládajúceho, přípustného a nepřípustného funkčného využitia. 
Prevládajúce funkčné využitie vyjadřuje z hfadiska navrhovaného riešenia optimálně 
využitie územia. 
Přípustné funkčné využitie zahřňa funkcie, ktoré možu byť alternativou k prevládajúcemu 
funkčnému využitiu, keďže nie je předpoklad ich negativného vplyvu na prostredie. 
Nepřípustné funkčné využitie zahřňa funkcie, ktoré by mohli nevhodne posobiť na 
prostredie a preto je ich umiestnenie v danom území zakázané. 

Charakteristika funkčného využitia územia podia jednotlivých typov 
Zmiešané územie s převahou zariadení pre šporf a rekreáciu 
Vyhradené územie zariadení nadradených systémov TI 
Vyhradené územie pozemných komunikácií 
Vyhradené územie parkovo upravenej zelene 

Funkčné využitie územia je definované v zmysle Všeobecného závazného nariadenia 
Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 v platnom znění. 

3.2 ZÁSADY A REGULATÍVY UÍWIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENJA 
ÚZEMiA 

Nie sú riešené. 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY-TRNOVECKÁ ZÁTOKA-ZADANIE 

3.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEŘEJNÉHO DOPRAVNÉHO A 
TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 

Zásady a regulativy veřejného dopravného vybavenia územia 
V súlade s navrhovanou koncepciou veřejného dopravného vybavenia: 
-zabezpečit' vybudovanie komunikačnej siete v zmysle navrhovaného riešenia 
- upřesnit' tvary križovatiek v podrobnejšej dokumentácii 
- podporovat' rozvoj cyklistickej dopravy, budovat' cyklotrasy i základnú vybavenost' pre 
cyklistov 

- rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / čestný zákon / v znění 
neskorších predpisov 

-pre lokalitu č. 17 vymedzenú v ZaD 03 je potřebné 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 potřebné priestory 
pre statické dopravu. Súčasťou riešenia ÚPN zóny resp. urbanistickej štúdie bude návrh 
napojenia na technické infraštruktúru. 

Zásady a regulativy veřejného technického vybavenia územia 
V súlade s navrhovanou koncepciou veřejného technického vybavenia v oblastiach: 

Zásobovanie elektrickou enerqiou : 
- nové transformačně stanice pre obsluhu rozvojových území budovat' ako murované s 
kábelovým prívodom uloženým v zemi 

-jestvujúce stfpové a stožiarové transformačně stanice postupné meniť na murované 
-nové VN rozvody v riešenom území navrhovat' uložené v zemi 
-sekundárné (NN) rozvody a domové přípojky v novej výstavbě navrhovat'uložené v 
zemi 

-elektroměrové rozvádzače umiestňovať na hraniciach stavebných pozemkov tak, aby 
boli přístupné z veřejných priestorov 

- rozvod veřejného osvetlenia komunikácií riešiť ako káblový, uložený v zemi 
-rozvody nízkého napátia riešiť ako zemné káblové, dížka výbežkov od zdroja max.350 m 
-přeložky vedení vykonat'v zmysle zákona 251/2012 Z.z. v znění neskorších predpisov 

Zásobovanie vodou 
-zabezpečit' napojenie rozvojových území na vodovodnú sieť 
-výstavba v lokalitě č. 17 vymedzenej v ZaD 03, je podmienená odvádzaním splaškových 
odpadových vod do existujúcej, resp. novej čistiarne odpadových vód 

Odkanalizovanie 
- podporovat' rozširovanie kanalizačnej siete 
-zabezpečit' stavby centrálnych miestnych záchytných melioračných kanálov na záchyt 
přívalových povrchových vód podl'a podrobnejšej projektovej dokumentácie 

Telekomunikačně a informačně siete 
v rozvojových lokalitách uvažovat' so zemným vedením telekomunikačných trás 
v podrobnejšej dokumentácii uvažovat' s priestorom pre položenie zemnej telefónnej siete 
(metalická alebo optická sieť) ku každému stavebnému objektu 

Zásobovanie teplom 
podporovat' využívanie obnovitelných zdrojov paliv a energie na území města 
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Vodné toky a plochy 
-zabezpečit' úpravy vodných tokov za účelom zabezpečenia protipovodňovej ochrany podlá 
podrobnejšej projektovej dokumentácie 

3.4 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHQVANIA KULTÚRNQHISTQRSGKÝGH 
HODNOT, OCHRANY A VYUŽÍVAN1A PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY 
A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRAN1A A UDRŽIAVAN1A EKOLOGICKEJ STABILITY 
VRÁTANE PLOCH ZELENE 

Zásady a regulativy zachovania kulturně historických hodnot 
-v podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácii - územnom pláne zóny (ÚPN-Z) je 
potřebné stanovit' limity a regulativy pre využitie územia, ktoré budú rešpektovať 
vymedzenie ochranných pásiem a pamiatkovo chráněných území podlá osobitných 
predpisov a budú zohládňovať zachovanie hodnot prostredia s pamiatkovými hodnotami 
pre akúkoivek stavebnú alebo inú činnost' zasahujúcu do terénu, musí byť oslovený KPÚ 
Žilina, ktorého stanovisko bude podkladem pre ohlásenie stavených prác, vydanie 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia konkrétných stavieb alebo samostatného 
rozhodnutia KPÚ Žilina vo veci 

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

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov 
-v chráněných územiach, ktoré predstavujú chráněné oblasti prirodzenej akumulácie vod 
(chráněné vodohospodářské oblasti) a ochranné pásma vodárenských zdrojov podlá 
zákona č. 64/2004 Z. z. o vodách a chráněné územia a ich ochranné pásma podlá zákona 
č.543/2002 Z. z. o ochraně prírody a krajiny, je potřebné dodržiavať obmedzenú 
formu hospodárenia na poinohospodárskej pode. V týchto územiach je vhodné 
presadzovať organické systémy hospodárenia s primeranou kompenzáciou pre 
obhospodarovateíov týchto pozemkov 

-na zabezpečenie ochrany vód a ich trvalo udržateiného využívania sledovat' 
nasledujúce environmentálne ciele: postupné znižovanie znečisťovania prioritnými 
látkami, zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných 
nebezpečných látok stanovených podlá zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění 
neskorších predpisov (vodný zákon) 

-zamedziť ohrozeniu povrchových vód v dósledku erózno-akumulačných procesov 
-pofnohospodársku pódu zaberaťs ohiádom na prírodné podmienky riešeného územia, 
nenarušovat' ucelenost' honov a nesťažovať obhospodarovanie poinohospodárskej pódy 
nevhodným situováním stavieb, jej delením a drobením 

Ochrana prírody a krajiny, podpora a zabezpečenie ekologickej stability a 
biodiverzity 
- rešpektovať a nezasahovat'do vymedzených chráněných území prírody podlá zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochraně prírody a krajiny v znění neskorších predpisov 

-v poinohospodárskej krajině vytvárať předpoklady pre zakladanie a rozvoj prvkov 
ÚSES v líniách vodných tokov a v agrocenózach - dotvořit' prvky kostry ÚSES 
(biocentrá a biokoridory) formou interakčných prvkov 

-uplatňovat'koncepčno-regulačné opatrenia pre zachovanie prevažne prirodzeného 
charakteru tokov územia a požiadavky nutnej revitalizácie sprievodnej zelene najma na ..., 
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-rozvojové záměry v územiach ležiacich v dotyku s územiami s třetím a vyšším stupňom 
ochrany prírody riešiť s ohtadom na elimináciu ich vplyvu na tieto chráněné územia 

Koncepcia rozvoja a starostlivosti o plochy zelene 
-zachovat'a udržiavať esteticky významné prírodné prvky sídla - parky a parkovo 
upravené plochy zelene, prírodné prvky začleňujúce sídlo do krajiny. 

-formou výsadieb izolačnej a ochrannej zelene eliminovať negativné pósobenie rušivých 
technických a dopravných prvkov v sídle 

-rešpektovať navrhovaný pás izolačnej parkovo upravenej zelene pozdíž 11/584. 

3.6 ZÁSADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Oblast' ochrany kvality ovzdušia 
- používat' zariadenia využívajúce obnoviteiné zdroje energie (biopalivo, slnečná energia, 
geotermálna energia,...) - využívat'zariadenia na spafovanie odpadov, používajúce 
šetrné technologie a moderně odlučovacie zariadenia na znižovanie emisií 

Oblast' ochrany kvality vód 
- venovať zvýšenu pozornost'ochraně vodných zdrojov, zabezpečit'rekonštrukciu a 
dobudovanie kanalizácií a čistiarenských kapacit 

Hluková situácia 
-zabezpečit'spracovanie hlukových štúdií a akčných plánov na znižovanie hluku pre 
naplnenie požiadaviek platných legislatívnych predpisov 

-v podrobnějších riešeniach zohiadniť pósobenie hluku iemisnej záťaže z dopravy a v 
případe potřeby navrhnut' protihlukové opatrenia 

- rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o přípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

. objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostředí v znění neskorších predpisov. 

Oblast' odpadového hospodárstva 
- pokračovat'v separovanom zbere využitelných zložiek s cieiom znížiť množstvo 
komunálneho odpadu 

-zabezpečit' následné využitie alebo nezávadné zneškodnenie problémových látok 
-problémové látky zneškodňovat' odbornou organizáciou 
- biologicky rozložitelné odpady kompostovat' 

3.7 VYMEDZEN1E ZASTÁVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

Riešené územie je vymedzené v zmysle grafickej časti v bode č. 3. 

3.8 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ PODLÁ 
OSOBITNÝCH PREDPISOV 

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

. Do riešeného územia z existujúcich ochranných a bezpečnostných pásiem zasahujú 
chráněné územia prírody. Limity využitia riešeného územia viažúce sa na zariadenia 
dopravné a technickej infraštruktúry: 
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Ochranné pásma cesíných síavieb určuje Zákon 135/1961 Z. z. o pozemných 
komunikáciách (čestný zákon) § 11 

Čestné ochranné pásma 
Vyhláška 35/1984, ktorou sa vykonává zákon o pozemných komunikáciách 

(čestný 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 Zákon251/2012 Z. z. o 
enerqetike a o zmene niektorych zákonov 

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

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, 
ktorý je určený na zabezpečenie spoFahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie 
ochrany života a zdravia osob 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 napatí 

a) od 1 kV do 35 kV 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 napátím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené 

vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej 
stanice, 

b) s napátím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo 
vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo 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 přístup do elektrickej 
stanice na výměnu technologických zariadení. 

Limity využitia riešeného územia viažúce sa na ochranu prírodných prvkov 
Pobřežně 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 znění neskorších 
predpisov (vodný zákon) 

§ 4 9  
Oprávnenia pri správě vodných tokov 
(2) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení 

móže správca vodného toku užívat' pobřežně pozemky. Pobrežnými pozemkami v 
závislosti od druhu opevnenia břehu a druhu vegetácie pri vodohospodářsky 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 tn od vzdušnej a 
návodnej paty hrádze. 

Chráněné územia prírody 
Do riešeného územia nezasahujú plochy národných parkov Nízké Tatry . 
Chráněné územia sú vyhlášené sú v zmysle § 17 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o 
ochraně prírody a krajiny v znění neskorších predpisov. 
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Či. 4 
4.1 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A 

SCELOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNĚNÉ ČASTI KRAJINY 

Plochy pre verejnoprospešné stavby 
Plochy pre verejnoprospešné stavby dopravnej a technickej infraštruktúry sú vymedzené 
plochami vyhradených území zariadení nadradených systémov TI, pozemných 
komunikácií, doplněné samostatné vymedzenými plochami veřejnoprospešných stavieb. 

Plochy na vykonáme delenia a scefovania pozemkov 
Požiadavky na vykonanie delenia a sceíovania pozemkov budú špecifikované podl'a 
konkrétných potrieb geometrickým plánom. 

4.2. VYMEDZENIE ČASTÍ MĚSTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, PRE KTORÉ JE 
POTŘEBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY 
V zmysle ÚPN - Liptovský Mikuláš v platnom znění je potřebné pre lokalitu Trnovecká zátoka 
spracovať územný plán zóny. 

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 znění jeho neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim 
vyvlastniť, alebo vlastnické práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím 
stavebného úřadu (ďalej len "vyvlastniť"). V rámci spracovania územného plánu zóny 
(ÚPN-Z) je možné v jeho riešenom území polohu verejnoprospešných stavieb upravit' 
podia podrobnejšieho návrhu, za předpokladu zachovania účelu konkrétnej 
verejnoprospešnej stavby. 

Verejnoprospešné stavby dopravného vybavenla 
Stavby cestných komunikácií 

D1 - čestné komunikácie v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácií a 
obslužné komunikácie rozvojových území (vymedzené podrobnejšou dokumentáciou) 

Stavby cyklistickej dopravy 
DC1 - cyklistické chodníky v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácií 

Verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry 
Zásobovanie vodou 

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

Odkanalizovanie 
' K1 - stavby a zariadenia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a 
podrobnejšej projektovej dokumentácie 
K2 - vedenia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej 
projektovej dokumentácie 
Verejnoprospešné stavby verejnej zelene 
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5) Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov riešeného územia zóny k z hradiska 
riešenia dopravy, občianskej vybavenosti a technického vybavenia 

DOPRAVA 
- riešiť dopravno-obslužné vazby územia a napojenie na cestu 11/584 
- vo vázbe na navrhnuté funkcie dimenzovat' příslušné plochy a zariadenia statickej dopravy. 
- parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel riešiť na vlastných pozemkoch. 
- navrhnúť základné kostru peších a cyklistických trás a ich vzájomné napojenie - uvažovat' s 

vybudováním chodníkov pozdíž novo navrhovaných miestnych komunikácií. 

- pri návrhu územného plánu zóny je nutné rešpektovať existujúcu trasu cesty II. triedy a jej 
výhíadové šířkové usporiadanie v zmysle STN 73 6110 podia ÚPN města Liptovský 
Mikuláš v platnom znění 

- pri návrhu zohíadniť: 
- návrh cyklotrasy DC-1 v zmysle ÚPN města Liptovský Mikuláš v platnom znění 

VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
- v návrhu rozvoja riešiť spósob zásobovania vodou 

KANALIZÁCIA 
- výstavba v riešenej lokalitě je podmienená odvádzaním splaškových odpadových vod do 
existujúcej, resp. novej ČOV 

• ELEKTRIFIKÁCIA 
- v návrhu riešiť spósob zásobovania elektrickou energiou, s využitím všetkých 
energetických zariadení, ktoré sú technicky a kapacitně dostatočne dimenzované pre 
dodávku elektrickej energie a rešpektovať ochranné pásma elektrizačnej sústavy 

PLYNOFIKÁCIA 
- v návrhu přehodnotit' možnost' napojenia areálu na jestvujúci STL plynovod 

TELEKOMUNIKAČNĚ VEDENIA 
- v návrhu riešiť napojenie na telekomunikačně vedenie 
- rešpektovať káble diaíkovej siete v riešenom území 
- zhodnotit' 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 urbanisíickej kompozície 
- rešpektovať platný ÚPN města Liptovský Mikuláš v platnom znění 
- navrhnúť napojenie záujmových území na miestne komunikácie a vyšpecifikovať 
požiadavky statickej dopravy 

- riešiť napojenie územia na okolitú infraštruktúru 
- vhodným spósobom navrhnúť plochy pre zeleň, dětské ihriská, oddychové zóny 
- stanovit' regulativy oplotenia jednotlivých pozemkov (vytypovať pozemky bez možnosti 

oplotenia) 
- stanovit' regulativy umiestňovania reklamných stavieb v riešenom územý 
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8) Požiadavky na obnovu, přestavbu a asanácie 

Nerieši sa. 

9) Požadované regulačně prvky plošného a priestorového usporiadania a miery 
_ využsvanla pozemkov 

Návrh územného plánu zóny stanoví zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na 
jednotlivých pozemkoch budú určovat': 

a) umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku, najma 
vymedzenie hranice na umiestnenie stavby, uličnej a stavebnej čiary, stanovenie híbky, šířky 
a výšky zastavania (podlažnosti) vo vzťahu k úrovni terénu a napojenia stavby na možnosti 
přístupu z miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie, k hranici susediacich 
pozemkov, k umiestneniu veřejného technického vybavenia územia, k existujúcim stavbám a 
plochám zelene, 

b) intenzitu zastavania, přípustnost' a nepřípustnost' zastavania podia druhu stavieb a 
ich účelového využitia, najma rozsah a mieru stavebného využitia vyjádřené indexom 
zastavanej plochy, indexom podlažnosti, indexom stavebného objemu, podielom zelene 
vrátane nezastávaných ploch na pozemku a limitmi podia druhu stavby, 

c) přípustnost' architektonického riešenia zástavby (stavebný sloh, tvaroslovie, sklon 
střechy, použitie stavebných výrobkov), upřednostnit' prírodné materiály kameň, dřevo, 
rešpektovať zásady využitia územia v zmysle záváznej časti platného územného plánu 
města Liptovský Mikuláš, 

° d) opis dopravného a technického riešenia a přípustnost' pripojenia na veřejné dopravné 
a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity, najma trasovanie a rozměrové 
parametre liniových stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, vrátane napojenia na 
pozemok s určením spósobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu, 

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

Závazná časť územného plánu zóny bude obsahovat' presne formulovaný návrh 
regulatívov na funkčně a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky 
vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú 
spósob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb 
na pozemku. 

10) Požiadavky na ochranu a starostlivost' o životné prostredie, na ochranu a tvorbu 
přírody a krajiny v urbanizovanou) prostředí, požiadavky na zachovanie a rozvoj 
prírodného a umělého prostredia 

1. POŽIADAVKY NA OCHRANU A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
- zabezpečit' zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia 

* - zhodnotit' využívanie dažďovej vody na technické účely 
- zamedziť znečisťovaniu vody, pódy a ovzdušia 
- zabezpečit' ochranu pódy proti erozívnym vplyvom prostredia uplatněním vhodných 
princípov umiestnenia stavieb a parkovej zelene 

- eliminovat' nepriaznivé vplyvy hluku na území (doprava) 
- riešiť nároky na likvidáciu odpadu (separovaný zber) 
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2. POŽIADAVKY NA OCHRANU A TVORBU PRÍRODY A KRAJINY V URBANIZOVANOM 
PROSTŘEDÍ 

-rešpektovať jednotlivé prvky územnej stability, najma miesíny biokoridor a sprievodnú 
zeleň vodnej nádrže 

3. POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ROZVOJ PRÍRODNÉHO A UMĚLÉHO 
PROSTREDIA. 

- rešpektovať morfológiu existujúceho terénu a minimalizovat' zásahy do jeho prirodzenej 
podoby (návrh prístupovej komunikácie) 

•-rešpektovať pósobenie hluku z dopravy - štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie na 
zástavbu, hlukové poměry v obytnom a rekreačnom prostředí majů byť v súlade s 
vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o přípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostředí v znění vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z. 

11) Požiadavky z hradiska ochrany pofnohospodárskej pódy a lesného pódneho 
fondu, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chráněných území a ich 
ochranných pásem, území postihovaných povodňami v záujjme civílnej ochrany a v 
záujme obrany štátu 

1.) POŽIADAVKY Z HLADISKA OCHRANY POLNOHOSPODÁRSKEJ PŮDY 
-rešpektovať zákon č. 220/2004 Z.z. o ochraně a využívaní poFnohospodárskej pódy a o 
zmene a doplnění niektorých zákonov, 

2.) POŽIADAVKY Z HLADISKA LESNEJ PÓDY 
Nie sú riešené. 

3.) POŽIADAVKY Z HLADISKA PRÍRODNÝCH ZDROJOV 
-zachovat' přístup mechanizácie správců vodného toku k pobrežným pozemkom z híadiska 
realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity 

. - rešpektovať příslušné platné normy STN 75 2102, STN 73 6822 a pod. 
- v rámci odvádzania dažďových vod a vód z povrchového odtoku je potřebné v rámci 
možností realizovat' opatrenia na zadržanie přidaného odtoku v území tak, aby odtok z 
daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby 
nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia 
dažďových vod a pod.) 

-odvádzanie a čistenie odpadových vod z rozvojových lokalit musí zohfadňovať požiadavky 
na čistenie vód v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znění posledných zmien a NV 
SR č. 269/2010 Z.z., v znění posledných zmien, ktorou sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vód 

4. POŽIADAVKY Z HLADISKA KULTÚRNYCH PAMIATOK 
Nie sú riešené. 

5. POŽIADAVKY Z HLADISKA PAMIATKOVO CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A ICH 
OCHRANNÝCH PÁSEM 
- rešpektovať § 40 ods. 4 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov, v případe zistenia, resp. 
narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovědná za 
vykonávanie prác ihned' ohlásit' nález Krajskému pamiatkovému úrodu Žilina. 
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6. POŽIADAVKY Z HLADISKA ÚZEMÍ POSTIHOVANÝCH POVODŇAMI V ZÁUJME 
CIVILNEJ OCHRANY A V ZÁUJME OBRANY ŠTÁTU 
-v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musía rozvojové aktivity byť v 
súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochraně pred povodňami 
- rešpektovať zákon č. 42/1994 o civilnej ochraně obyvatelstva 
- rešpektovať vyhlášku č 532/2002 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany a 

- rešpektovať zákon 6.319/2002 Z. z. o obrané SR 

12} Požiadavky z hFadiska ochrany iožisk nerastných surovin, trás 
nadradených systémov dopravného a technického vybavenía územia 

-v riešenom území sa nenachádzajú záujmy chráněné podia banského a geologického 
zákona. - v riešenom území nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana 
ložísk nerastných surovin, nie sú evidované staré banské diela, nie sú evidované skládky 
odpadov, nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast. 

- rešpektovať zaregistrované zosuvy - břehová erózia 
„ - rešpektovať § 30 leteckého zákona 

13} Zhodnotenie limitov využitia pozemkov 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 hodnot a prvkov ekostability územia (miestny biokoridor vodnej 
nádrže, ochranné a bezpečnostně pásma liniových stavieb a zariadení technickej 
infraštruktúry 

- územné rezervy verejnoprospešných stavieb vyplývajúce z platných územnoplánovacích 
dokumentácií 

14} Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orieníácie 

- 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. 

15} Požiadavky na vymedzeme pozemkov na verejnoprospešné stavby 

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

16) Požiadavky na varianty a alternativy rozvoja územia, ktoré sa majů riešiť 

- územný plán zóny - Trnovecká zátoka bude riešený bez variant 
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17) Požiadavky na rozsah a spósob spracovania dokumentácie návrhu 
. územného plánu 

Obsah územného pláriu zóny bude spracovaný podfa § 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

Závazná časť územného plánu zóny bude obsahovat': 
a) regulativy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb, 
b) regulativy umiestnenia veřejného dopravného a technického vybavenia, 
c) regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s 

určením zastavovacích podmienok, 
d) určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb, 
e) regulativy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do 

pamiatkových zón a do ostatnej krajiny, 
f) určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby, 
g) požiadavky na delenie a sceíovanie pozemkov, 
h) pozemky na verejnoprospešné stavby zoznam verejnoprospešných stavieb, 
i) schému závazných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb. 

Grafická časť územného plánu zóny na podklade výškopisu: 
a) širšie vzťahy so zameraním na limity využitia územia, na koordináciu súčasnej a 

navrhovanej verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, na ochranu prírody a krajiny 
vrátane prvkov územného systému ekologickej stability s vyznačením hranice riešeného 
územia, M 1:5 000 

b) výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia, m1:1000 
c) výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok, 

m1:1000 
d) hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade 

katastrálnej mapy s vyjádřením existujúceho stavu a regulovaného stavu, m1:1000 
e)vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích 

podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na 
verejnoprospešné stavby, m1:1000 doložku civilnej ochrany 

f) doložka CO 
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