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Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona SNR Č. 36911990 Zb.
o obecnom zriadeni v znení neskoršich predpisov a ustanovenia 5 27 ods. 3 zákona
Č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni
neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

Č. 1201 8NZN

Z á v ä z n á Č a s t‘

Územného plánu zóny Ploštin, Liptovský Mikuláš

Článok I

Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov na
funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky, vychádzajůce zo
zastavovacich podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spósob využitia územia a
obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku.

1. Regulativy priestorového usporiadania a funkčného využivania pozemkov a stavieb

Za regulativy priestorového usporiadania a funkčného využivania pozemkov a stavieb
považovať navrhované riešenie v UPN-Z, ktoré je dokumentované v textovej časti a výkrese
Č. 2a-d výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia m 1:1000, rešpektovať
napojenie záujmových území na miestne komunikácie a požiadavky statickej dopravy v
zmysle výkresu č. 3a-d výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačenĺm
vstupov na pozemok, rešpektovať návrh napojenia územia na okolitú nfraštruktúru, všetky
siete a pripojky viesť zemou. pri riešení zelene uprednostňovať výsadbu pčvodných druhov
drevin, 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.

2. Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Za zásady a regulativy rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry považovať navrhované
riešenie v UPN-Z, ktoré je dokumentované v teXtovej Časti a výkrese č.2 a-d, výkres
komplexného urbanistického návrhu riešeného územia m 1:1000 a 3 a-d výkres verejnej
dopravnej a technickej vybavenosti ni 1:1000.

2.a) doprava

Rešpektovať navrhovaný základný skelet miestnych, účelových a ostatných komunikácii.
Miestne komunikácie navrhovať podIa STN 73 6110— Projektovanie miestnych komunikácií.
Parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel riešiť na vlastných pozemkoch.
Rešpektovať navrhovanú základnú kostru peších a cyklistických trás a priestorov a ich
vzájomné napojenie, uvažovať s vybudovanim chodníkov pozdÍž novonavrhovaných
miestnych komunikácH. Rešpektovať eXistujúcu trasu cesty lIl. triedy a jej výhľadové šírkové
usporiadanie v zmysle STN 736110. Rešpektovať cyklotrasy.
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2.b) vodné hospodárstvo

Zabezpečíť rekonštrukciu jestvujúcej vodovodnej siete, zabezpečiť napojenie rozvojových
území na vodovodnú sieť, rešpektovať eXistujúce inžinierske slete a objekty, dodržať ch
ochranné pásma a zabezpečíť k nim bezproblémový pristup za účelom prípadných opráv,
rekonštrukcii I bežnej údržby aj s príslušnou mechanizáciou (nákladné automobily, stavebné
stroje), rešpektovať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskoršĺch predpisov (vodný zákon)
v zneni neskoršich zmien a príslušné normy STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedeni
a komunikácií svodnými tokmi a STN 75 2102 „Upravy riek a potokov.

2.c) kanalizácia

Pretransformovať jestvujúcu jednotná kanalizáciu na daždbvú kanalizáciu, zabezpečiť
prestavbu jestvujúcej COV Ploštin na čistenie dažd‘ových vád, zabezpečiť rekonštrukcie
jestvujúcich a stavby nových centrálnych miestnych záchytných melioračných kanálov na
záchyt privalových povrchových vád podľa podrobnejšej projektovej dokumentácie,
rešpektovať spásob odkanalizovania splaškových vád územia s napojením na kanalizáciu
Mesta Liptovský Mikuláš v zmysle výkresu č. 3a-d výkres verejnej dopravnej a technickej
vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok, odvádzanie a čisteníe odpadových vád
z rozvojových lokalit musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vád v zmysle Zákona
o vodách č. 354/2004 Z.z. v zneni posledných zmien a NV SR Č. 269/2010 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vád v zneni posledných zmien.

2.d) elektrifikácia

Rešpektovat návrh rozvoja v nadväznosti na plánovaný rozvoj plách bývania, občianskej
vybavenosti a športovej vybavenosti podľa výkresu Č. 3a-d výkres verejnej dopravnej a
technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok. RešpektovaY spásob
zásobovania elektrickou energiou s využitím všetkých energetických zariadeni, ktoré sú
technicky a kapacitne dostatočne dimenzované pre dodávku elektrickej energie, rešpektovať
ochranné pásma elektrizačnej sústavy, vysoké naptie - prípojky na trafostanice
v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové, trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA.
Nizke napätie — rozvody riešiť ako zemné káblové, dlžka výbežkov od zdroja max. 350, nově
odberné miesta je možné napojíť len zo zariadenia vo vlastnictve SSE - D a.s. V predmetnej
lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSE - D as., od ktorých je
potrebné ph výstavbe dodržat‘ ochranné pásmo. V prĺpade požiadavky na prekládku
energetických zariadeni je potrebné tieto nešit‘ v zmysle ust. 5 45 ods. 18 2 zákona
Č. 251/2012 Z.z. o energetike 30 zmene a doplneni niektorých zákonov vznení neskoršlch
zmien, v ktorom sa uvádza: ‚Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely
tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného
zariadenia alebo zmena jeho trasy. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinný uhradíť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník
elektroenergetického rozvodného zaniadenia a ten, Ido potrebu pre)ožky vyvolal, nedohodnú
inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zaniadenia vykonáva prevádzkovateľ
sústavy alebQ za podmienok nim určených aj má oprávnená osoba. Vlastníctvo elektro
energetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.‘

2.e) plynofikácia

Vc vymedzenom území ÚPN Z Ploštin, Liptovský Mikuláš sa plynárenské zariadenia vrátane
ich príslušenstva (napr. zariadenia katódovej ochrany) nenachádzajú. V riešenom území sa
nerealizuje a ani nepripravuje realizácia výstavby plynárenských zariadení.

2.f) telekomunikačně vedenia

Zabezpečiť v nadväznosti na plánovaný rozvoj plách bývania, občianskej vybavenosti
a športovej vybavenosti telekomunikačně vedenie podľa výkresu Č. 3a-d výkres verejnej
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dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok, rešpektovať káble
dial‘kovej siete v riešenom území, umožniť rozširenie miestnej telefónnej siete, trasy nových
a rekonštruovaných rozvodov MTS i nadradené rozvody riešiť systémom podzemných
vedení v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Zr, 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. Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s
určením zastavovacich podmienok

Za regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s
určením zastavovacích podmienok považovať navrhované riešenie v UPN-Z, ktoré je
zdokumentované v teXtovej časti a výkresoch č. 4a-d hlavný výkres priestorovej a funkčnej
regulácie celého riešeného územia na podklade katastrálnej mapy s vyjadrenim existujúceho
stavu a regulovaného stavu m 1:1000 a č. Sa-d vymedzenie regulovaných priestorov
regulačnými čiarami, určenie zastavovacích podmienok regulovaných priestorov a pozemkov
vrátane určenka pozemkov na verejnoprospešné stavby výkres komplexného urbanistického
návrhu riešeného územia m 1:1000.

3.a) zastavovacie podmienky

3.a)1. umiestnenie stavby na pozemku

- umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku, najmá vymedzenie
hranice na umiestnenie stavby. uličnej a stavebnej čiary, stanovenie hlbky, šírky a výšky
zastavania (podlažnosti) vo vzťahu k úrovni terénu a napojenia stavby na možnosti pristupu
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. 4 a-d
hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade
katastrálnej mapy s vyjadrenim existujúceho stavu a regulovaného stavu m 1:1000
- stavebné čiary (stavebná čiara, ustúpená stavebná čiara, uličná čiara) sa vzťahujú na
výstavbu so vstupom z prislušnej komunikácie
- územie je rozdelené na urbánne priestory A,B.CD,EIF,GH.I.J,K
- osadenie objektov v území je vyhradené uličnou a stavebnou čiarou v zmysle grafickej časti
- určenie možnej polohy jednotlivých objektov, uličné a stavebné čiary sú vymedzené
vjednotlivých regulačných celkoch v zmysle grafickej časti
- akceptovaf výšky objektov podľa ods.3.a)2. tohto vešobecne záväzného nariadenia,
úroveň ±0000 = úroveň podlahy 1. NP
- v území nebudú uplatnené žiadne stavby ako dominanty
- je pripustné umiestniť len reklamně stavby a mé zariadenia, ktorých funkciou je šírenie
reklamných, propagačných, navigačných a mých informácií viditeľných z verejných
priestorov, upevnené o budovu
- je zakázané umiestniť reklamně stavby a mé zariadenia, ktorých funkciou je širenie
reklamných, propagačných, navigačných a mých informácii viditeľných z verejných priestorov
na samostatne stojacich nosičoch (billoboardy, bigboardy, reklamné stožiare...) okrem
totemov umiestnených v areáli príslušných prevádzok a okrem informačného systému mesta
Liptovský Mikuláš
- umiestňovať reklamné stavby je možné len podľa VZN č. 3/2017 mesta Liptovský Mikuláš
za dňa 22.62017
- 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
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3.a)2. intenzita zastavania

Intenzita zastavania, pripustnosť a nepripustnosť zastavania podia druhu stavieb a ich
účelového využitia, najmä rozsah a miera stavebného využitia je vyjadrená koeficientom
zastavanosti, indexom podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene
vrátane nezastavaných plöch na pozemku a Iimitmi podľa druhu stavby.

Celková plocha riešeného územia: 71,3662 ha.
±0000 navrhovaných stavieb (úroveň podlahy
terénom.

Intenzita zastavania
Funkčné plochy v riešenom území sa delia na:

1.NP) máže byť maximálne 0,8m nad

A1-A7, BI-BB, C1-C3, DI- Rodinné domy
03, E1-E3, Fl, GI-G3, Hl
H7,_Jl-J3,_M
11-12 Zariadenia s prevahou občianskej vybavenosti
SR Zariadenia pre šport a rekreáciu
HO Zariadenia a areály poľnohospodárskej výroby
ZZ Záhradkárske a chatové osady
TI Zariadenia technickej infraštruktúry a ochranné pásma sieti TI
P Pohrebisko
C Pozemné komunikácie
V Vodné plochy a toky

i ZV Parkovo upravená zeleň

L ZO Sprievodná a ochranná zeleň, zeleň vodných tokov

čASt“A“-ŠPANIE
Označe- Výmera Koeficient Maximál- Koeficient Koeťicient Index
nie regulova- zastava- na výška minimál- stavebné- podlaž
regulova- nej plochy nosti zástavby nej ho objemu ných

‚ nej plochy (m2) ozelene- pl6ch
nej plochy

Al 18127 0,30 2NP 0,20 12 0,45
A2 8099 0,30 2NP 020 12 0,45
A3 9829 0,30 2NP 0,20 12 045
A4 17588 0,30 2NP 0,20 12 0,45
AS 24588 030 2NP 0,20 12 0,45
A6 10691 030 2NP 0,20 12 0,45
A7 10165 0,30 2NP 020 12 0,45

ČASt “B‘ - NIŽNÝ KONIEC
Označe- Výmera Koeficient Maximál- Koeficient Koeficient Index
nie regulova- zastava- na výška minimál- stavebné- podlaž
regulova- nej plochy nosU zástavby nej ho objemu ných
nej plochy (m2) ozelene- plóch

nej plochy
Bi 6221 0,30 2NF j 0,20 12 0,45
B2 22333 0,30 2NP I 0,20 12 0,45
B3 7937 0,30 2NP 0,20 I 12 0,45
B4 21485 0,30 2NP 0,20 J 12 0,45
B5 8331 0,30 2NP 0,20 J 12 0,45
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SS 15790 030 2NF 0,20 12 045
57 31801 0,30 2NP 0,20 12 0,45

ČASt “C‘ - TRETINY
Označe- Výmera f Koeficient Maximál- Koeficient Koeficient Index
nic regulova- zastava- na výška minimál- stavebné- podlaž
regulova- nej plochy nosti zástavby ne] ho objemu ných
nej plochy (m2) ozelene- plách

nej plochy
Cl 24861 Í 030 2NP 0,20 12 0,45
C2 64400 0,30 2NF 0,20 12 045
C3 8530 L 0,30 2NF 0,20 12 0,45

ČASt “0“ - MEDZI LÚKAMI
Označe- Výmera Koeficient Maximál- Koeficient Koeficient Index
nic regulova- zastava- na výška minimál- stavebné- podlaž
regulova- ne] plochy nosU zástavby ne] ho objemu ných
nej plochy (m2) ozelene- plóch

I___________ ne] plochy
Dl 17226 0,30 2NF 0,20 12 0,45
02 6177 0,30 2NP 0,20 12 0,45
03 3638 0,30 2NP 0,20 12 0,45 J

ČASt “E‘ - MP0TOčK0vÉ
Označe- Výmera Koeficient Maximál- Koeficient Koeficient Index
nic regulova- Zastava- na výška minimál- stavebné- podlaž
regulova- nej plochy nosti zástavby ne] ho objemu ných
ne] plochy (m2) ozelene- plöch

ne] plochy
El 12608 0,30 2NF 0,20 I 12 045
E2 ‚ 14409 0,30 2NP 0,20 12 0,45
E3 J 1903 0,30 2NP 0,20 12 0,45

ČASt “F‘ - ZA ULICOU
Označe- Výmera Koeficient Maximál- Koeficient Koeficient Index
nie regulova- Zastava- na výška minimál- stavebné- podlaž
regulova- nej plochy nosti zástavby nej ho objemu ných
ne] plochy (m2) ozelene- plóch

ne]_plochy
Fl 16354 0,30 2NP 0,20 12 ‚ 0,45
F2 5566 0,30 2NP 0,20 12 0.45

ČASt “G‘ - PODSÁDOČNÉ_ZÁHUMENICE
Označe- Výmera Koeficient Maximál- Koeficient Koeficient Index
nic regulova- Zastava- na výška minimál- stavebné- podlaž
regulova- ne] plochy nosti zástavby nej ho objemu ných
nej plochy (m2) ozelene- plóch

nei_plochy
Cl 5404 0,30 2NP 0,20 12 0,45
C2 6008 0,30 2NP 0,20 12 0,45
G3 23110 0,30 2NP 0,20 12 0,45
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ČASt “H‘ - VYŠNÝ KONIEC

Koeficient zastavanosti je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku.
Index podlažných plóch je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku.
Koeficient stavebného objemu udáva, koľko m3 stavby je pripustných umiestniť na 1 m2
plochypozemku.

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania
a únosnosti využivania územia sú uvedené v odseku 3., 3.a)1., 3.a)2. tohto všeobecne
závázného nariadenia a v graflckej časti vo výkresoch: Č. 2a-d výkres komplexného
urbanistického návrhu riešeného územia, č.4 a-d hlavný výkres priestorovej a funkčnej
regulácie celého riešeného územia na podklade katastrálnej mapy s vyjadrenim existujúceho
stavu a regulovaného stavu a č.5 a-d vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými

Označe- Výmera Koeficient Maximál- Koeficient Koeficient Index
nie regulova- Zastava- na výška minimál- stavebné- podlaž
regulova- nej plochy nosti zástavby nej ho objemu ných
nej plochy (m2) ozelene- plóch

nej plochy
Hl 20577 0,30 2NP 0,20 12 0,45
H2 16474 0,30 I 2NP 0,20 12 0,45
HS 5035 0,30 2NP 0,20 12 0,45
H4 2360 I 0,30 2NP 0,20 12 0,45
HS 2445 0.30 2NF 0,20 12 0,45
HS 3B23 0,30 2NP 0,20 12 0,45
H7 1318 0,30 2NP 0,20 12 0,45

ČASt “I‘ - HOSPODÁRSKY DVOR
Označe- Výmera Koeficient Maximál- Koeficient Koeficient Index
nie regulova- Zastava- na výška minimál- stavebné- podlaž
regulova- ne] plochy nosti zástavby ne] ho objemu ných
ne] plochy (m2) ozelene- plčch

‘ nej plochy
Ii 17267 0,30 SNP - 16 0,55
12 6297 0,30 3NP

-

16 J 0,55

ČASt “J“ - PREDOVRATNICE
Označe- Výmera Koeficient Maximál- Koeficient Koeficient Index
nie regu(ova- Zastava- na výška minimál- stavebné- podlaž
regulova- nej plochy nosti zástavby ne] ho objemu ných
ne] plochy (m2) ozelene- plöch

nej plochy
Ji 5679 0,30 2NP 0,20 12 0,45
J2 8919 0,30 2NP 0,20 12 0,45
J3 1243 0,30 2NP 0,20 12 0,45

ČASt “K‘ - MALÉ POLE
Označe- Výmera Index Maximál- Koeficient Koeficient Index
nie regulova- zastava- na výška minimál- stavebné- podlaž
regulova- ne] plochy ne] plochy zástavby nej ho objemu ných
nej plochy (m2) ozelene- plöch

nej plochy
K1 24267 J 0,30 2NP 0,20 16 0,45



čiarami, určenie zastavovacích podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane
určenia pozemkov na verejnoprospešné stavby.

3.b) pripustnost‘ architektonického riešenia

Pripustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania charakteru
eXistujúcej zástavby, napr. stavebný sloh, tvaroslovie, sklon strechy, použitie niektorých
stavebných výrobkov, druh oplotenia, zhrnutie v odseku 3.d)1. tohto všeobecne závázného
nariadenia.

3.c) opis dopravného a technického riešenia

Opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na verejné dopravné a
technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity, najmá trasovanie a rozmerové
parametre liniových stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, vrátane napojenia na
pozemok s určením spösobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu.

3.c) 1. doprava

Jednotlivé navrhované urbanistické celky v riešenom území budú dopravne obsluhované
miestnymi komunikáciami nasledovných funkčných tried a kategárii:
- urbanistický celok A miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy 03 MOU 6,5/30
s chodnikmi, resp. upokojené miestne komunikácie funkčnej triedy Dl 7,0/30 - Dl 4,0/30
- urbanistický celok B miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 MOK 3,75/30
s krajnicamí a výhybňou, resp. upokojené miestne komunikácie funkčnej triedy Dl 70/30
- urbanistický celok C miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy 03 MOU 6,5/30 5
chodnikmi
- urbanistický celok D : miestne zberné komunikácie funkčnej triedy B3 MZ 60/40 s
chodníkmi, resp. obslužné komunikácie funkčnej triedy CS MOU 6,5/30 s chodnikmi
- urbanistický celok E, F a G : miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy CS MOU 6,5/30
s chodnikmi
- urbanistický celok H a I : obsluha územia umožnená Z existujúcej komunikačnej siete
- urbanistický celok J a K : upokojené miestne komunikácie funkčnej triedy Di 7,0/30 - Dl
4,0/30
- urbanistický celok J bude taktiež napojený na navrhovanú miestnu zbernú komunikáciu
funkčnej triedy B3 MZ 8,0/40, nachádzajúcu sa mimo riešeného územia
- odstavovanie vozidiel v urbanistický celkoch s individuálnou domovou zástavbou je
uvažované na pozemkem prislůchajúcich k jednotlivým rodinným domom, v celkoch s
občianskou vybavenosťou na vonkajšich 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, vstupy na pozemky budú rešpektovať majetkovoprávne vzťahy
v území

3.c) 2 zásobovanie elektrickou energiou
- zabezpečif rekonštrukciu jestvujúcich trafostanic Ti, T3, T5
- v časti “C‘ — TRETINY vybudovať novů kiosková trafostanicu T6 s uvažovaným výkonom
do 630 kVA, trafostanica T6 bude napojená novým zemným vedením Z jestvujúcej
trafostanice T5 ‚

- v Časti“ B‘ — NIZNY KONIEC vybudovať novů kiosková trafostanicu T7 s uvažovaným
výkonom do 63OkVA, trafostanica T7 bude napojená novým zemným vedením z jestvujúcej
trafostanice T6
- rozvod nového verejného osvetlenia viesť podzemnými káblami, verejné osvetlenie napojiť
z existujúceho osvetlenia
- preíožky vzdušných a zemných VN a NN rozvodov je potrebné realizovat‘ v zmysle 5 45
zákona č. 251/2012 Z.z. (zákon o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov)
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3.c) 3. telekomunikácie

- vybudovať novů telekomunikačnú infraštruktúru poskytujúcu moderně telekomunikačně
služby tj. súčasný prenos hlasu, obrazu a internetu, káble budú položené popri účelových
komunikáciách v HOFE rúrach, v odbočkách ku jednotlivým objektom bude priložená jedna
HOFE rúra
- rozvody miestneho rozhlasu realizovat na oceľových stlpoch, na ktorých budú osadené
reproduktory, rozvody budú vedené zemným vedením popri účelových komunikáciách

3.c) 4. zásobovanie vodou

- zachovať systém zásobovania územía vodou a v súlade s územným plánom mesta
Liptovský Mikuláš rozšírit akumulačné priestory vodojemu Tretiny - tento sa nachádza mimo
riešeného územia
- zabezpečiť výmenu vodovodného potrubia na váčšine dížky1 pričom je potrebné v súlade
s predpokladaným rozvojom zvýšiť dimenzie hlavných vodovodných radov
- v priestoroch určených na novů zástavbu realizovať rozširenie vodovodu, jednotlivé
jestvujúce aj novonavrhované vodovodné rady zokruhovat, v cieľovom stave uvažovať
o napojení všetkých obyvatel‘ov zóny a vybavenosti na verejný vodovod
- zabezpečit vybudovanie automatickej tlakovej stanice ATS na zvyšovanie tlaku v blízkosti
súčasného hospodárskeho dvora pre vyššie položené časti zóny, ktoré sú mimo dosahu
tlaku podľa hladiny vodojemu Tretiny
- rešpektovaV ochranné pásma vodovodu, ktoré predstavujú pre priemer potrubia do 500 mm
vzdialenost 1,5 m od vonkajšieho obrysu na obidve strany
- rešpektovaf existujúce vodovodné potrubia (vrátane ich ochranných pásiem)., ku všetkým
potrubiam musí byť zabezpečený pristup pre pracovníkov LVS i s prislušnou mechanizáciou
na zabezpečenie spol‘ahlivej funkcie kanalizácie (údržba, opravy ...)

3.c) 5. odkanalizovanie

- v súbehu s jesWujúcou súčasnou jednotnou gravitačnou kanalizáciou vybudovať delenú
gravitačnú splaškovú kanalizáciu, jej trasa bude obchádzať jestvujúcu COV Ploštin
a v priestore medzi vodným tokom Floštinka a štátnou cestou bude vedená smerom do
Liptovského Mikuláša, kde sa napojí na skupinovú kanalizáciu Liptovský Mikuláš s čistenim
odpadových vád v COV Liptovský Mikuláš
- na určených miestach vybudovať 4 čerpacie stanice splaškových odpadových vád
s výtlakom do gravitačnej kanalizácie
- jestvujúcu v súčasnosti jednotnú kanalizáciu po odpojeni splaškových vód transformovat na
dažd‘ovú kanalizáciu, COV v súčasnej podobe bude zlikvidovaná a prestavaná na čistenie
dažďových vád a jej ochranné pásmo bude zrušené
- v cielovom stave uvažovat o napojení všetkých obyvateľov zóny a vybavenosti na
splaškovú kanalizáciu
- rešpektovat ochranné pásma kanalizácie, ktoré predstavujú pre priemery do 500 mm
vzdialenost 1.5 mod vonkajšieho obrysu na obidve strany
- rešpektovat existujúce kanalizačně potrubia (vrátane ich ochranných pásiem), ku všetkým
potrubiani musí byť zabezpečený prístup pre pracovnikov LVS i s príslušnou mechanizáciou
na zabezpečenie spolahlivej funkcie kanalizácie (údržba, opravy ...)

3.c) 6. odvodňovacie kanály

- rešpektovat vybudované otvorené a zatrubnené odvodňovacie kanály
- v prvej etape zabezpečit rekonštrukciu otvoreného a zatrubneného odvodňovacieho kanálu
v lokalite Tretiny pretrasovaním mimo pozemky a rodinné domy, ktoré v súčasnosti zaplavuje
- v druhej etape presunút uvedený kanál smerom severným, aby ochraňoval aj
novonavrhované plochy určené na zastavanie
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- v prvej etape zabezpečiť rekonštrukciu otvoreného a zatrubneného odvodňovacieho kanálu
v centrálnej časti zóny pre súčasnú zástavbu
- v druhej etape dobudovať uvedený kanál v zmysle “Uzemného plánu zóny Ploštin“

3.c) 7. vodné toky a plochy

- jestvujúcu prietočnú malů vodnú nádrž na toku Ploštínky, v súčasnosti bez možnosti
regulácie odtoku, je potrebné rekonštruovať tak, aby po rekonštrukcii plnila tiež
protipovodňovú ochranu a zachytávala povodňové vlny smerujúce do zastavanej časti
- v návrhových územiach, z dóvodu snahy o zniženie množstva vody v tokoch počas
prívalových dažďov, dbať na zadržanie dažďových vöd v území najmä vsakovanim vody do
podložia a jej zadržiavanim v nádržiach s následným využitím na polievanie, alebo
regulovaným vypúšťaním do vodných tokov, zohľadňujúc reálne možností retenčnej
schopnosti podložia, stabilitu územia vzhľadom na možnosti zosuvov, priestorové možnosti
- rešpektovať ochranné pásmo vodného toku min. 5 m merané od brehovej čiary toku, alebo
vzdušnej páty hrádze

3.c) B. spósob odvozu odpadu

- v návrhových územiach riešiť nároky na likvidáciu odpadu (separovaný zber)

3.d) d‘alšie 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 opatreni. Poloha jednotlivých objektov musí 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 morfológiu
existujúceho terénu a minimalizovať zásahy do jeho prirodzenej podoby, s dórazom na
plynulé začlenenie výstavby do ostatnej krajiny.

3.d)1. prípustnost‘ a nepripustnosť zastavania podľa druhu stavieb a ich účelového
využitia:

Regulativy:
Rodinné domy
A1-A7, BI-BB, CI-C3, D1-D3, E1-E3, Fl, G1-G3, H1-H7, J1-J3, Kl

funkčné prevláda- Funkčné využitie formujůce typický obraz prostredia
využitie júce charakteristický nizkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných I
územia domov s vysokým podielom neverejnej ze)ene súkromných

záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy pozemku
20%.

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



10

Funkčné využitie vhodne dopÍňajúce prevládajúci charakter
prostredia, zvyšujúce jeho polyfunkčnosť s cieľom uspokojiť
potreby bývajúcich, s dórazom na minimalizáciu negativnych
vplyvov na obytné prostredie.
Najmä: bytové domy — hmotovo-priestorovým riešenim vhodne
začlenené do okolitej zástavby, zariadenia prechodného
ubytovania, zariadenia OV nerušiace svojou prevádzkou okolité
obytné prostredie, zariadenia výrobných služieb /dielne,
opravovne, .1 a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou
okolité obytné prostredie, zariadenia technickej infraštruktúry
slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, obslužné
komunikácie. plochy a objekty statickej dopravy, plochy upravenej

__________

zelene,
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými
nárokmi alebo vplyvmi na okolie neprimerane znižuje kvalitu
okolitého obytného prostredia.
Najmä: zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
zariadenia stavebnej výroby, veľkosklady s vysokými nárokmi na
dopravnú obsluhu, nákupné centrá, zariadenia OV celomestského
a regionálneho významu, zariadenia pro šport a rekreáciu
celomestského a regionálneho významu, zariadenia nadradených
systémov dopravnej a technickej infraštruktůry, CSPH, zariadenia
odpadového hospodárstva izberné dvory, zberne druhotných I

surovin!, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu
(heliport,...), zariadenia energetiky lokálneho významu bez
negativnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická•
elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,../.
zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia

__________

pohrebnictva /cintor[ny, urnové háje, krernatóriá/..

pripustné

nepripust

typ stavebnej činnosti rekonštrukcia, novostavba
priestorová možnosti — izolované domy
forma usporia- — dvojdomy

dania — radové domy
- možnosť umiestňovať drobnú architektúru (lavičky, otvorené
altánky, preliezky a otvorené ohniská a krby)

-

drevárne, kólne, úschovno, prístrešky, sklady záhradných potrieb
atď. nešit v hmotovej nadváznosti na stavby RD

možnosti — vstavaná garáž
umiestne- — pristavaná garáž
fia — hromadná garáž
garáže: — voľne stojaca

- na ploche od hranice pozemku po prvú stavebnú čiaru móžu byt
umiestnené iba spevnené odstavné plochy pre autá

možnosti — pnizemné stavby
vertikál- — 2-podlažné stavby
neho - hrebeň strechy vo výško max.12m nad úrovňou ±0,000
rozloženia
dispozicie
tvar - plochá strecha
strechy - pultová strecha

- šikmá strecha So sklonom od 15 do 450

. - nepnipustná je asymetrická strecha
- možnosť využitia podkrovia

výška - výška oplotenia: max 200 cm od upraveného terénu
i oplotenia - výška oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu j
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výrazová tvaroslo- — uprednostňovať regionalizmus, zachovanie krajovej svojbytnosti,
forma vie spojenie formálnych principov moderny s miestnymi materiálmi a

tradiciami inovativnou formou
povrchové - uprednostňovať prirodné tradičné materiály najmä drevo, kameň,
materiály murivo povrchovo upravené vápennou omietkou, resp. vzhľadovo

porovnateľnými materiálmi, drevené stavby
- odporúča sa strešná krytina škridla pálená v tmavočervenej
farbe

technické podmienky - všetky novobudované technické siete a pripojky viesť zemou
vegetačné úpravy lndividuálne
projektová priprava Schválenĺm ÚPN-Z Ploštín bude na stavby vymenované v ods. 6.

tohto VZN vydané rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle 539a
ods. 3 stavebného zákona. Pre objekty RD vjednotlivých
regulovaných plochách je možné zlúčiť územné konanie o
umiestneni stavby so stavebným konanim v zmysle 39a ods. 4
stavebného zákona

Zariadenia s prevahou občianskej vybavenosti
11-12

_________ _________________________________________________________

funkčné prevláda- Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia
využitie júce s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celomestského
územia a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre

uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevnikov
mesta
Najmä: administrativa, zariadenia obchodu celomestského i
regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia
verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia
školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy,...

prípustné Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a
prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia.
Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s
integrovanými zariadeniami OV v existujúcej zástavbe. vhodne
začlenené do okolitého prostredia. zariadenia výrobných služieb a
drobnej výroby bez neprimeraných negativnych dopadov na
okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služebné byty v objektoch
občianskej vybavenosti, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej
dopravy bez neprimeraných negativnych dopadov na okolie,
plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne
začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy
lokálneho významu okrem heliportu- podmienené preverenim
podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá
bude zohľadňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj
prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry
slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy
upravenej zelene, CSPH ako súčasť objektov a areálov občianskej
vybavenosti,
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Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými
nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša
charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia
priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadeni občianskej
vybavenosti.
Najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej
zástavbe) narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia
priemyselnej a pol‘nohospodárskej výroby, stavebnictva, sklady s
vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia
odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných
surovinl, zariadenia energetiky lokálneho významu bez
negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická
elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,...I,
zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia

‘ pohrebnictva /cintoriny, urnové háje, krematóriá/, samostatne

_____________________

stojace CSPH,..
rekonštrukcia, novostavbayptavebnej činnosti

priestorová možnosti — izolované domy
forma ‘ usporia- — radové domy

dania - možnosť umiestňovaV drobnú architektúru (lavičky, otvorené
altánky, preliezky a otvorené ohniská a krby)

možnosti — vstavaná garáž
umiestne- — pristavaná garáž
nia — hromadná garáž
garáže: — voľne stojaca
možnosti — prizemné stavby
vertikál- — 2-podlažné stavby
neho — 3-podlažné stavby
rozloženia - hrebeň strechy vo výške max.16m nad úrovňou ±0,000
dispozicie

tvar - plochá strecha
strechy - pultová strecha

- šikmá strecha so sklonom od 15 do 450

- nepripustná je asymetrická strecha
- možnosť využitia podkrovia

výška - výška oplotenia: max. 200 cm od upraveného terénu
oplotenia - výška oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu

výrazová tvaroslo- — uprednostňovať regionalizmus, zachovanie krajovej svojbytnosti,
forma vie spojenie formálnych princ[pov moderny s miestnymi materiálmi a

tradiciami inovativnou formou
povrchové - uprednostňovať prirodné tradičné materiály najmä drevo, kameň
materiály a murivo povrchovo upravené vápennou omietkou, resp.

vzhľadovo porovnatelnými materiálmi, drevené stavby
- odporúča sa strešná krytina škridla pálená v tmavočervenej

: farbe
technické podmienky - všetky technické siete a pripojky viesť zemou

Ly!etačné úpravy zeleň riešiť ako prirodnú

nepripust.
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projektová príprava Schválením ÚPN-Z Ploštin bude na stavby vymenované v ods.6
tohto VZN vydané rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle

393 ods. 3 stavebného zákona. Pre objekty občianskej
vybavenosti v jednotlivých regulovaných plochách je možné zlúčiť
územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním
v zmysle 39a ods. 4 stavebného zákona.

Zariadenia pre šport a rekreáciu
SR

Funkčné výůžitie formujúce typický charakter prostredJfEJ
intenzitou využitia územia a s koncentráciu krytých i otvorených
zariadení pre šport a rekreáciu celomestského i regionálneho
významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály
potrieb obyvateľov i návštevnikov mesta.
Najmä: zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia verejného
stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a
služieb — dominantne integrované do športovo-rekreačných
komplexov, zariadenia pre kultúru a zábavu,...
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a
prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia.
Najm: administrativa, zariadenia školstva, zdravotnictva, soc.
starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné
komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže
vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia
dopravy lokálneho významu okrem heliportu- podmienené
preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou
štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen územnotechnické
predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia zariadenia
technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem
bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene,
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými
nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša
charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia
pril‘ahlých pozemkov pre lokalizáciu zariaden[ športu a rekreácie.
Najmä: rodinné domy, bytové domy, zariadenia OV regionálneho
významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a negativnym
vplyvom na kvalitu prostredia /veľkoobchodné zariadenia,
hy perm arkety (big box)!, za ri aden ia p riem ysel nej
a poľnohospodárskej výroby, stavebnictva, sklady s vysokými
nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov
dopravnej a technickej infraštruktúry, CSPH, zariadenia
odpadového hospodárstva !zberné dvory, zberne druhotných‘
surovin/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez

• negatívnych dopadov na okolité prostredie !fotovoltaická
elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,,
zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia
pohrebníctva !cintorinv, urnové háje, krematóriá!,..

typ stavebnej činnosti ‘ rekonštrukcia, novostavba
priestorová možnosti — izolované objekty
forma usporiada — radové objekty

‚ nia - možnosť umiestňovať drobnú architektůru (lavičky, otvorené
I altánky, preliezky a otvorené ohniská a krby)

funkčné
využitie
územia

p reyI áda
júce

prĺpustné

nepripust.
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možností — vstavaná garáž
umiestne- — pristavaná garáž
nia garáže — hromadná garáž

— volne stojaca
možnosti — prízemné stavby
vertikál- — 2-podlažné stavby
neho - hrebeň strechy vo výške max.16m nad Úro vňou ±0000
rozloženia
dispozicie

tvar - plochá strecha
strechy - pultová strecha

- šikmá strecha so sklonom od 15 do 45°
- nepripustná je asymetrická strecha
- možnosť využitia podkrovia

výška - výška opfotenia: max. 200 cm od upraveného terénu
oplotenia - výška oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu

výrazová tvaroslo- — uprednostňovať regionalizmus, zachovanie krajovej svojbytnosti,
forma vie spojenie formálnych principov moderny s miestnymi materiálmi

a tradíciami inovativnou formou
povrchové - uprednostňovať prirodné tradičné materiály najmá drevo, kameň
materiály a murivo povrchovo upravené vápennou omietkou, resp.

vzhľadovo porovnateľnými materiálmi, drevené stavby
- odporCiča sa strešná krytina škridla pálená v tmavočervenej
farbe

technické podmienky - všetky technické siete a pripojky viesť zemou
vegetačné Úpravy - sadové Úpravy riešiť kompaktnými, ľahko udržateľnými formami

výsadieb, uprednostniť stromy domácich druhov
- výškovu a priestorovú štruktÚru výsadieb zelene prispósobiť aj
požiadavkámokolitých funkčných plóch

projektová priprava Schválením UPN-Z Ploštin bude na stavby vymenované v ods.6
tohto VZN vydané rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle 539a
ods. 3 stavebného zákona. Pre objekty zariadeni pre šport a
rekreáciu vjednotlivých regulovaných plochách je možné zlÚčiV
územné konanie o umiestneni stavby so stavebným konanim
v zmysle 39a ods. 4 stavebného zákona.

Zariadenia a areály poľnohospodárskej výroby
HD

funkčné prevláda- Funkčné využitie formujÚce typický charakter prostredia
využitie jÚce poľnohospodárskych dvorov s využitím objektov pre potreby
Územia rastlinnej a živočišnej výroby.

Najmá: zariadenia poľnohospodárskej výroby, sklady,
administrativa viazaná na poľnohospodársku výrobu,
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pripustné Funkčné využitie tvoriace doplnok poľnohospodárskej výroby,
pripadne funkcie zlúčiteľné s prevládajúcou funkciou
poľnohospodárskej výroby.
Najmä: prechodné ubytovanie a služobné byty — viazané na
poľnohospodársku výrobu Izamestnancil, prechodné ubytovanie —

viazané na cestovný ruch !agroturistika/, zariadenia verejného
stravovania, zariadenia obchodu viazané na poľnohospodársku
výrobu, zariadenia pre chov zvierat s využitim pre cestovný ruch,

• obslužné komunikácie slúžiace pre obsluhu územia, plochy a
objekty statickej dopravy, zariadenia technickej a dopravnej
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej
stanice, zariadenia pre výrobné a nevýrobné služby, zariadenia
drobnej výroby, zariadenia odpadového hospodárstva / zberné
dvory, zberne druhotných surovin!, plochy upravenej zelene,

________

CSPH,
nepripust. Funkčně využitie, ktoré je svojimi priestorovými a prevádzkovými

nárokmi nezlučiteľné s prevládajúcim využitím územia pre
poľnohospodársku výrobu alebo by mohlo negativne ovplyvňovať
prevládajúce funkčné využitie územia.
Najmá: rodinné domy, bytové domy, zariadenia obchodu, služieb,
prechodného ubytovania Is výnimkou zariadeni pre agroturistiku!,
zariadenia kultúry, školstva, zdravotnictva, sociálnych služieb,
zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia nadradených
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia
energetiky lokálneho významu bez negativnych dopadov na
okolité prostredie !fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus,
malá vodná elektráreň,...I, zariadenia nadradených systémov
energetiky, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu,
(heliport,...), zariadenia pohrebnictva Icintoriny, urnové háje,
kre m atór!áI....

typ stavebne činnosti rekonštrukcia, novostavba
priestorová možnosti — izolované domy
forma usporia- — radové domy

dania - možnosť umiestňovať drobnú architektúru (lavičky, otvorené
altánky, preliezky a otvorené ohniská a krby)

možnosti — vstavaná garáž
umiestne- — pristavaná garáž
nia garáže — hromadná garáž

— voľne stojaca
možnosti — prizemné stavby
vertikál- — 2-podlažné stavby
neho — 3-podlažné stavby
rozloženia - hrebeň strechy vo výške max.lSm nad úrovňou +0,000
dispozície
tvar - plochá strecha
strechy - pultová strecha

- šikmá strecha So sklonom od 15 do 45°
- nepripustná je asymetrická strecha
- možnosť využitia podkrovia

výška - výška oplotenia: max. 200 cm od upraveného terénu

Ĺ
oplotenia - výška oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu

! výrazová tvaroslo- — uprednostňovať regionalizmus, zachovanie krajovej svojbytnosti,
forma • vie spojenie formálnych principov moderny s miestnymi materiálmi a

.
tradiciami inovativnou formou
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povrchové - uprednostňovať prírodné tradičně materiály najmä drevo, kameň
materiály a murivo povrchovo upravené vápennou omietkou, resp.

vzhľadovo porovnateľnými materiálmi, drevené stavby
- odporúča sa strešná krytina škridla pálená v tmavočervenej
farbe

technické podmienky - všetky technické siete a pripojky viesť zemou
vegetačně úpravy - sadové úpravy riešiť kompaktnými, ľahko udržateľnými formami

výsadieb, uprednostniť stromy
- výškovů a priestorovú štruktúru výsadieb zelene prispösobiť aj
požiadavkám okolitých funkčných plóch

projektová priprava Schválením ÚFN-Z Ploštín bude na stavby vymenované v ods.6
tohto VZN vydané rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle 539a
ods. 3 stavebného zákona. Pre objekty zariadení a areálov
poľnohospodárskej výroby v jednotlivých regulovaných plochách
je možné zlúčiť územně konanie o umiestneni stavby so

‚ stavebným konanim v zmysle 39a ods. 4 stavebného zákona.

Záhradkárske a chatové osady
zz

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

typ stavebne činnosti rekonštrukcia, novostavba
priestorová možnosti — izolované domy
forma usporia- - možnosť umiestňovať drobnú architektúru (lavičky, otvorené

dania altánky, preliezky a otvorené ohniská a krby)
možnosti — prízemné stavby
vertikál
neho
rozloženia
dispozicie

tvar - plochá strecha
strechy - pultová strecha

- šikmá strecha 50 sklonom od 15 do 450

- nepripustná je asymetrická strecha
- možnosť využitia podkrovia

výška - výška oplotenia: max. 180 cm od upraveného terénu
oplotenia - výška oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu

výrazová tvaroslo- — uprednostňovať regionalizmus, zachovanie krajovej svojbytnosti,
forma vie spojenie formálnych principov moderny s miestnymi materiálmi a

tradiciami inovativnou formou
povrchové - uprednostňovať prirodné tradičné materiály najmé drevo, kameň
materiály a murivo povrchovo upravené vápennou omietkou, resp.

vzhľadovo porovnateľnými materiálmi, drevené stavby
- odporúča sa strešná krytina škridla pálená v tmavočervenej
farbe

technické podmienky J - všetky technické siete a prípojky viesť zemou
vegetačně úpravy lndividuálne
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projektová priprava Schválením ÚPN-Z Ploštin bude na stavby vymenované v ods.5
tohto VZN vydané rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle 39a
ods. 3 stavebného zákona. Pre objekty záhradkárskych a
chatových osád v jednotlivých regulovaných plochách je možné
zlúČiť územné konanie o umiestneni stavby so stavebným

_____________________

konanim v zmysle 39a ods. 4 stavebného zákona.

Zariadenia technickej infraštruktúry
TI

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

typ stavebne činnosti rekonštrukcia, novostavba
výška - výška oplotenia: max. 200 cm od upraveného terénu
oplotenia - výška oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu

technické podmienky - všetky technické siete a pripojky viesť zemou
projektová príprava projekt pre stavebné povolenie

Pohrebisko
P

I funkčné využitie územia 1 Územie vyhradené pre umiestnenie cintorinov a urnových hájov,
vrátane prislúchajúcej vybavenosti. Umiestnenie krematáha je na
týchto plochách nepripustné.
Ochranné pásma cintorínov vyznačené v gratike UPN vymedzujů
územie do vzdialenosti 50 m od územia vyhradeného pre cintorin.
V podrobnejšej dokumentácii je potrebné posúdiť uplatnenie
ochranných pásiem v zmysle ustanovení zákona NR SR
č.470/2005 Z.z o pohrebnictve a o zmene a doplnení zákona
Č. 455/1 991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
zneni neskoršich predpisov.

typ stavebnej Činnosti rekonštrukcia, novostavba
výška oplotenia - výška oplotenia: max. 200 cm od upraveného terénu

- výška oplotenia do ulice: max. 150 cm od upraveného terénu
technické podmienky - všetky technické slete a pripojky viesť zemou

Pozemné komunikácie
C

funkčné využitie územia Územie vyhradené pre významné koridory pozemných
komunikácii, vrátane križovani s mými zariadeniamí dopravnej
infraštruktúry. Na plochách je možné rovnako vytvoriť plochy
statickej dopravy za predpokladu, že nebudú prekážkou rozvoja
navrhovanej cestnej siete.

typ stavebnej činnosti rekonštrukcia, novostavba
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Vodné plochy a toky
V

funkčné využitie územia Plochy vodných tokov a plöch, vrátane technických zariadeni na
nich (s vodohospodárskou, dopravnou (pešle lávky,...),
energetickou funkciou) nepresahujúcich plochy vodných tokov a
plóch a priľahlej sprievodnej zelene. Riešenie a rozsah technických
zariadení je potrebné stanoviť na základe podrobnejšej
dokumentácie.

vegetačné úpravy rešpektovať a podporovať prirodzené druhové zloženie porastov

Parkovo upravená zeleň
Zv

funkčné využitie územia Územie vyhradené pre plochy parkov a parkovo upravenej zelene
doplnenej mobiliárom a prvkami drobnej architektúry. vrátane
prvkov pre verejne prístupné vofnočasové aktivity (plochy pre hry
a šport I šach, stelný tenis, petanque,...I, pnp. špecifické
voľnočasové aktivity — vhodnosť ich umiestnenia je potrebné
individuálne posúdiť.

typ stavebnej činnosti rekonštrukcia a novostavba
pniestorová štruktúra - doplniť pešimi komunikáciami a oddychovými plochami, možnosť
forma zástavby umiestňovať drobnú architektúru (lavičky, otvorené altánky,

preliezky a otvorené ohniská a krby).
tvar - prestrešenie objektov šikmou strechou 50 sklonom 15-45°
strechy - hrebeň strechy vo výške max.12m nad úrovňou +0,000

vegetačné úpravy - sadové úpravy riešiV kompaktnými, l‘ahko udržateľnými formami
výsadieb, uprednostniť stromy
- výškovú a priestorovú štruktúru výsadieb zelene prispósobíf

I požiadavkám okolitých funkčných pl6ch

Sprievodná a ochranná zeleň
Zo

funkčné využitie územia Plochy zelene lemujúce vodné toky a plochy slúžiace ako
ochranná a izolačná zeleň vodných plóch a tokov, pripadne pne
umiestnenie techníckých zariadení na ních (s vodohospodárskou,
dopravnou (pešie lávky,...), energetickou funkciou). Riešenie
a rozsah technických zariadeni je potrebné stanoviť na základe
podrobnejšej dokumentácie.

vegetačné úpravy - rešpektovaV a podporovať prirodzené druhové zloženie porastov
- uprednostniť domáce druhy zelene

Funkčné využitie územia je definované v zmysle Všeobecne závázného naniadenia mesta
Liptovský Mikuláš č.7I2O1ONZN zo dňa 16.12.2010v platnom zneni.

4. Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

- dodnžat požiadavky v zmysle vyhlášky MŽP SR č.53212002 Z.z., kterou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užĺvané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie
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5. Regulativy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervách, do pa
miatkových zón a do ostatnej krajiny

5.a) ochrana a starostlivost‘ o životné prostredie

- zabezpečiV zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia
- zamedziV znečisťovaniu vody, pády a ovzdušia
- zabezpečiV ochranu pády proti erozivnym vplyvom prostredia uplatnením vhodných
princípov umiestnenia stavieb a parkovej zelene

5.b) ochrana a tvorba prirody a krajiny v urbanizovanom prostredi

- rešpektovaV záujmy ochrany prírodných hodnót a prvkov ekostability územia (miestny
biokoridor pozdlž rieky Ploštinka, sprievodnú zeleň vodného toku, ochranné pásmo
NAPANT)

5.c) zachovanie a rozvoj prirodného a umelého prostredia

- rešpektovaV morfológiu existujúceho terénu a minimalizovaV zásahy do jeho prirodzenej
podoby

5.d) ochrana verejného zdravia

- neuvažovaV s rozširenim chovu v hospodárskych dvoroch, ktoré sú v kontakte s obytným
a rekreačným územím
- rešpektovaV ochranné pásmo COV v 1. etape výstavby kanalizácie
- neuvažovaV s budovanim výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti obytného
a rekreačného územia
- rešpektovaV pásobenie hluku z dopravy (štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie)
na navrhovanú obytnú a rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preveriV hlukovou štúdiou
a v prípade nepriaznivých výsledkov navrhnúť protihlukové opatrenia
- rešpektovaV vplyv emisnej záVaže z dopravy a parkovacích plách na okolitú obytnú
a rekreačnú zástavbu
- rešpektovaV možné negatívne ovplyvnenie hlukom a danom území z existujúcich
a navrhovaných stavieb ( rekreačné a športové zariadenia, prevádzkárne drobnej remeselnej
výroby a služieb, výrobné služby) vypracovaním hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu
a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podľa výsledkov

hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové
pomery v obytnom a rekreačnom prostredi boli v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredi v zneni
vyhlášky MZ SR Č. 237/2009 Z.z.
- telovýchovno-športové zariadenia umiestňovaV tak, aby ich činnosV neovplyvňovala
nepriaznivo okolie, najmá obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom ( 22 ods.2
zákona Č. 355/2007 Z.z.).
- rešpektovaV ochranné pásmo pohrebiska, v ochrannom pásme sa nesmú povol‘ovaV ani
umiestňovaV budovy - 15 ods.7 zákona NR SR Č. 13112010 Z.z. o pohrebnictve

5.e) riziká stavebného využitia územia

- rešpektovaV skutoČnosV, že predmetné územie spadá do nizkeho až stredného radónového
rizika, stredné radónové riziko máže negativne ovplyvniV možnosti ďalšieho využitia územia,
vhodnosf a podmienky stavebného využitia ůzemia s výskytom stredného radónového rizika
je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 z.z. o ochrane. podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a vyhlášky
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MZ SR Č. 528/2007 z.z., ktorou sa ustanovujú podrobností o požiadavkách na obmedzenie
ožiarenia z prírodného žiarenia v zneni neskorších zmien

- 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 inžinierskogeologickým prieskumom

5.f) regulativy začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny

- rešpektovať 5 30 zákona č. 143/1 998 Z.z. o civilnom Ietectve (letecký zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršich zmien
- rešpektovať územnú rezervu investiČných zámerov pre systém odvodnenia územia
- rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma liniových stavieb a zariadeni technickej
infraštruktúry
- rešpektovať záujmy ochrany historických a kultúrnych pamiatok prezentované blizkosťou
archeologickej lokality. Podľa 5 40 ods. 5 zákona Č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu v zneni neskoršich zmien (ďalej len „pamiatkový zákon“) a 5127 zákona č. 50/1 976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoršich predpisov v pripade
zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca alebo osoba
zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Zilina.
Nález sa musi ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo
nim poverenou odborne spósobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je
nálezca povinný vykonař všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečíť ho proti poškodeniu. znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. pokiaF o ňom
nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Fodľa 5 40
pamiatkového zákona archeologický nález móže vyzdvihnúť a premiestniť z póvodného
miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metádami archeologického výskumu.
- rešpektovať územné rezervy verejnoprospešných stavieb vyplývajúce z platných
územnoplánovacích dokumentácií
- rešpektovať vyčlenenie širkového koridoru na trasovanie odvodňovacieho kanála po
parcele č. E-l 944/1 a susedných parcelách
- rešpektovať zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v zneni neskoršich zmien
- rešpektovať vyhlášku MZP SR Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby, uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- rešpektovať zákon Č. 31 9/2002 Z. z. o obrane SR v zneni neskoršich zmien
- rešpektovať eXistujúce vodovodné a kanalizačné potrubia (vrátane ich ochranných pásiem)
Ku všetkým potrubiam musí byť zabezpečený pristup pre našich pracovnikov i s prislušnou
mechanizáciou na zabezpeČenie spol‘ahlivej funkcie vodovodu a kanalizácie (údržba, opravy

5.g) ochrana vád

- v zmysle 5 49 zákona Č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) v zneni neskorších zmien
a vykonávacej normy STN 75 2102 zachovať ochranné pásmo pozdlž vodného toku
Floštinka min. 5,0 m od brehovej Čiary obojstranne, v ochrannom pásme nie je pripustná
orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi
vodám, výstavba súbežných inžinierskych sieti
- zachovať pristup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez
trvalého oplotenia) z hladiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity
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5.h) ochrana pred povodňami

- v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia rozvojové aktivity byť
v súlade So zákonom Č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskoršich zmien
(ďalej len ‚zákon č. 7/2010 Z.z.“)
- pokiaľ sú vodné toky v riešenom území neupravené s prirodzeným režimom odtoku
povrchových vád, predmetné územie nieje chránené na prietok Q100 — ročnej verkej vody
- nakol‘ko pre všetky vodné toky nebol doposiaľ určený rozsah inundačného územia,
v pripade záujmu o výstavbu v lokalitách situovaných pri vodných tokoch bude potrebné
vypracovať hladinový režim tokov a následne vlastnú výstavbu situovať mimo zistné
inundačné územie nad hladinu Q100 ročnej veíkej vody
- pripadnú ochranu riešeného územia musí investor zabezpečiť na vlastné náklady spolu
s prislušnou projektovou dokumentáciou, ktorej súčasťou bude hydrotechnický výpočet so
zistenim hladiny pri Q100. Uvedenú projektovú dokumentáciu je nutné prerokovať
a odsúhlasiť so Slovenským vodohospodárskym podnikom, šp.
- v zmysle 5 20 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami sa v inundačnom území
nesmú umiestňovať stavby, vymenované týmto zákonom
- zabezpečiť ochranu inundačného územia a vytvárať podmienky: pre prirodzené
meandrovanie vodných tokov, pre spomaľovanie odtoku povrchových vád z predmetného
územia, dažďové vody zo striech a spevnených plách pri plánovanej výstavbe je potrebné
v maximálnej miere zadržať v území (zachovav retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do
zberných nádrži a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov, respektive
kontrolovane vypúšfaU do recipientu po odznení privalovej zrážky, odvádzanie a čistenie
odpadových vád z rozvojových lokalit musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vád v zmysle
zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV SR Č. 269/2010 Z.z. v znení neskoršich zmien,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vád, komplexne hešiť
odtokové pomery v povodniach s dárazom na spomalenie odvedenia povrchových vád
z územia v súlade s ekologickými limitmi využivania územia a ochrany prirody, vytvárat
podmienky a budovať protipovodňové opatrenia s dárazom na ochranu intravilánu, stavby
protipovodňovej ochrany sú v územnoplánovacej dokumentácfl zaradené medzi
verejnoprospešné stavby, v rámci využitia územia nesmie dochádzať k významným zásahom
do režimu povrchových vád, vodných tokov a technických diel na nich, pripadne križovanie
komunikácii a inžinierskych sieti s odvodňovacím kanálom navrhnúť a realizovaf v zmysle
ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadeni s komunikáciami
a vedeniami z r. 1983
- rešpektovať krytý odvodňovací kanál, vrátane ochranného pásma min. Em od osi kanála
- projektové dokumentácie jednotlivých stavieb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kanála je
nutné predložit‘ na odsúhlasenie Hydromeliorácie, Šp. (regulované plochy s označením A4,
A5, A6)

5. i) adaptačné opatrenia na nepriaznivé důsledky klimy

- zabezpeči[ a podporovať zamedzovanie prilišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou
orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienenim transparentných výplni
- vytvárať a podporovať vhodnú mikroklimu pre chodcov a cyklistov
- zabezpečiť a podporovaV ochranu funkčných brehových porastov v sidlach
- vytvárať komplexný systém plách zelene v sídle v prepojeni do kontaktných hranic sídla
a do priľahlej krajiny
- zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie
- zabezpečit a podporovať opätovné využivanie dažďovej a odpadovej vody
- zabezpečiY a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu
- zabezpečíť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry
krajinnej pokrývky, s výrazným zastúpenim vsakovacich prvkov v extraviláne obci
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a minimalizovanim podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách
v intraviláne obcí
- zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu
dažďových vöd v sídlach

6. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestneni stavby

Rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje na nasledovné stavby:
a) prístupové komunikácie
b) pešie trasy
c) cyklotrasy
c) inžinierske slete vrátane verejného osvetlenia
e) protipovodňové opatrenia a odvodňovacie kanály
d) informačný systém mesta
v zmysle grafickej prilohy, výkresy č. 2a-d, 3a-d, 4 a-d, 5a-d.

Pre vyššie uvedené stavby nie je možné zlúčiť územně konanie so stavebným konaním,
nakoľko schválením Uzemného plánu zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš bude na tieto stavby
rozhodnutie o umiestneni stavby vydané. Pre objekty bývania, občianskej vybavenosti,
zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia poľnohospodárskej výroby na jednotlivých
regulovaných plochách je možné zlúčiť územné konanie o umiestneni stavby so stavebným
konaním v zmysle 39a ods. 4 stavebného zákona.

7. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

V zmysle navrhnutého urbanistického riešenia dójde k zmene organizácie územia a využtia
pozemkov. V území budú geometrickým plánom vyčlenené nové pozemky, ktoré budú
vymedzené zastavanou plochou objektov a plochou komunikáciĺ. Je možný etapovitý postup
pri vyňati pozemkov v závislosti od realizácie plánovanej výstavby.

8. Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom
zastavanom územi obce

Požiadavky na asanáciu móžu byť v dotyku s verejnoprospešnými stavbami.
Parcelné čísla KN-C, ktorých sa každá jednotlivá verejnoprospešná stavba týka:
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253 x
284 x x
289 X x X X

290 x x X X X

293 x x x
294 X x L Ix x
297/1 x x - — x x
297/2 x___ - ‘ x X

298 x
300/2 xX x x x
320/1 x
320/2 X

343 x
379 x x
380 x x
419 X X X X

423/3 x x x X x

427 x x X X

432 x x x X x
436 x x

439 x x x fl ;xtt x
441/1 X

D DC Vl V2 K1 K2 K3 01 rO2 El E2 E3 T1 03
44112 X X X

443/1 x
443/2 x X x X x

445 X x x

447 X X X X

456/1 x

456/3 X

456/4 X X x x x

456/5 X X X X X

480 X X X ‚9. X

482/2 X

463/3 X

491 x
492 X X X fl
493 X 1 X

497 X X X

510 X X X

521 X X X

522 X X X

534/1 X X X X

537/3 X X

539 X X

540 X X X

548/2 X

549 X

600/l X X X X X X X

613/2 X ‚

614/3 X

619/2 X

652/2 X Í__ I
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658/2 x
679/1 X

679/2 x X

67913 x
700/1 X X X X X

700/4 x
700/7 x x x
700/11 :X x . Ix x
700/13 x :::.

700/14 x x x
745 X . X

747/1 x
748 - x X X X
800/1 X x x X x X X X x
800/2 x x x x
900/3 x X x X X

1643/2 x
1643/10 x x x x x
1643/13 X X X

D DCVI V2 jIjK2 tlfl 01 02 El E2 ES TI
1643/17 x

a T1643/26 X x x
1759/1 x x x
1759/5 X x x 1X x
1759/7 X a x x
1759/8 x x x x!
1759/9 x fl.. x x x I
1759/10 x X

1759/11 x X x
1759/5 X x x x
1917/1 X x
1917/2 x X

1925/1 X X

1926/3 x x x x
1927 x x x x

• 1928/1 x x
1928/2 x x .‚

1929/1 x x lx X X

1929/2 X x X .. X X

1930 X .t. X x
1931/1 x x ‘:r x x
1931/2 X X !f x
1931/3 x x x
1932/1 X X X X X

1932/2 x x x
1934/2 X x x
1937 X x x x X X X

1944/1 x X x
1944/2 x x x x
1947/2 Ix Ix % x .x Ix
1947/61x Í x a x i__ ix !x j

‘1948 X x I
4200/lIX I IS x
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4200/2 x
4201/1 X x x
4201/7 X x X

4202/2 x: — x x x
4202/8 X — x x x
4215 x x x x
4240/1 X — x x x x
4240/10 X — X X X X

4240/16 x — x x x x
4240/17 x x
4240/18 X X X J____ x
4240/19 x
4240/33 x ur
AflAflP)A
lL.‘•tuIQ‘ X

4287/2 x x X

4298/1 X X X

DĎčVr V2 K1 K2 K3 01 02 El E2 E3 Ti óT
4298/2 X x
4342/1 x x x x
4342/2 X x X

4342/11 — X

4342/24 X
4342/10‘X x x
4342/6 xZ!J x
4342/15 x —

4342/14 X —

4342/4 x
4342/5 x t
4342/8 x
4342/9 x
4342/31 x x
4342/30 x
4342/18 x
4342/17 -___ X

4342/36 JA I____ x x
4342/25‘« x x
4342/3 ‘k]. x x x
6624/1 x x x x X

6624/2 L_I___ x x
6624/3 x x
6624/4 x i..
6624/5 x
6624/6 x r

6624/7 X

6624/12 x
:4

X X

6624/13 X X



Verejnoprospešné stavby sa týkajú vyššie vymenovaných pozemkov a pozemkov podľa
graflckej časti vo výkresoch 2 a-d výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného
územia, 3 a-d výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na
pozemok, 4 a-d hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na
podklade katastrálnej mapy s vyjadrenim existujúceho stavu a regulovaného stavu, 5 a-d
vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích podmienok
regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na verejnoprospešné
stavby.

9. Zoznam verejnoprospešných stavieb

Pre uskutočnenie verejnoprospešných staviebje možné v zmysle 108 a nasl. zákona
č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho
neskoršich predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k
pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (“vyvlastnit“‘). Polohu
verejnoprospešných stavieb je možné v riešenom území upraviť podľa podrobnejšieho
návrhu, za predpokladu zachovania účelu konkrétnej verejnoprospešnej stavby.

Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry
Doprava
Dl - cestné komunikácie v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácií a obslužné
komunikácie rozvojových územi (vymedzené podrobnejšou dokumentáciou)
DC — cyklistické chodníky v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácií
Zásobovanie vodou
Vl - stavby a zariadenia verejnej vodovodnej siete v zmysle navrhovaného riešenia
a podrobnejšej projektovej dokumentácie
V2 - vedenia verejnej vodovodnej siete v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej
projektovej dokumentácie
Odkanalizovanie
Kl - 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
K3 - úprava eXistujúcej kanalizačnej siete na daždovú kanalizačnú sieť
Odvodnenie a protipovodňové opatrenia
01 — vedenia odvodňovacích kanálov a protipovodňových opatrení a vybudovanie prejazdov
cez ne v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie v 1. etape
02 — vedenia odvodňovacích kanálov a protipovodňových opatrení a vybudovanie prejazdov
cez ne v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie v 2. etape
03 — protipovodňové stavby a zariadenia v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej
projektovej dokumentácie
Zásobovanie elektrickou energiou
El - výstavba a rekonštrukcie zariadeni (rozvodne, trafostanice,...) zásobovania elektrickou
energiou na riešenom území, zabezpečujúcich jeho napojenie na elektrickú energiu v zmysle
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie
E2 - výstavba a rekonštrukcie vedeni zásobovania elektrickou energiou na riešenom území,
zabezpečujúcich jeho napojenie na elektrickú energiu v zmysle navrhovaného riešenia
a podrobnejšej projektovej dokumentácie
E3 - preložka vedení zásobovania elektrickou energiou na riešenom území, zabezpečujúcich
jeho napojenie na elektrickú energiu v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej
projektovej dokumentácie
Telekomunikačné a informačné siete
TI - výstavba a rekonštrukcie vedení telekomunikačných sietí v riešenom území v zmysle
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie
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IQ. Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb
- je prilohou č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadeni dňa 12.4.201 8.

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

3. Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na

úradnej tabuli.

3. Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš je uložený na Mestskom úrade Liptovský
Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, na útvare hlavného architekta, na
odbore územného rozhodovania a stavebného poriadku a na Ministerstve vnútra SR

Okresnom úrade Zilina, odbor výstavbya bytovej politiky, oddelenie územného plánovania
Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Zilina

Ing. Ján BIcháč, PhD.

primátor mesta
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Legenda skratiek:

ÚPN Z - územný plán zóny
STN - Slovenské technické normy
COV - čistička odpadových vöd
SSE- D, as. - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, as.
(od 1.3.2018 Stredoslovenská distribučná, a. s.)
MTS - miestna tefánna sieť
VN - vysoké napatie elektickej energie
NN - nizke napatie elektrickej energie
VZN - všeobecne záväzné nariadenie
HDPE- označenie typu růr
LVS - Liptovská vodárenská spoločnosť
CSPH - čerpacia stanica pohonných hmót
OV - občianska vybavenosť
m - mierka výkresu
NV SR - nariadenie vlády Slovenskej republiky
MZP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MZ SR - Ministerstvo zdravctnĺctva Slovenskej republiky
VZN - všeobecne závázné nariadenie
RD - rodinný dom
NAFANT - Národný park NizkeTatry
KN C - parcely registra ‚C evidované na katastrálnej mapel kataster nehnuteľností stav „C“I
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PRÍLOHA Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Č. /2018/ VZN zo dňa 12.42018

Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb
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ŠR zariadenia pre špofl a rekreáciu

pozemné komunikácie
vodně plochy atoky
parkovo upravená zeleň
sprievodná a ochranná zeleň

LEGENDA pre schému záväzných časti
stav návrh

_________ _________

hranica riešeného územia

I$ L — I komunikácie

hLavni dopravpoobgužný vstup

_________

4 do riesenho uzemia

100001 I miestny biokoridor

I ř“\I I I ochranné pásmo NAPANT

k\-LL\I

_________

hranica CHVO Nizke Tatry

_________

I I upravovaný tok
L__.fl odvodňovací kanál ‚

r- 9

_________

v sprave Hydromeliorace a.s.

________

I I ochranné pásmo

Ľ — J I I zosuvné územia

I_________ I I yodné toky a plochy

I I I I pLochy verejnej zelene

_________

I I pohrebisko

I J ÍLJ hranice urbánnych priestorov

I I D označenie urbánnych phestorov

I I A5 9 hranice a označenie reguLovanej plochy

I I L‘‘- — --‘—I stavebná čiara (určuje polohu osadenia objektov)
I I uličná ira foddeUuje súkrornný

________

r — fl a verejny pnestor, poLoha opLotenia)

I I I I IIII pLochy nezastaviteľné (OP, plochy zelene a i.)

I I I I I I I 1 pLochy podmienečne zastaviteľné (OP ČOV)

I - -I F———---I slete technickej infraštruktúiy bez rozLíšenia

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY PLOŠT(N, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NÁVRH

príloha č.1: Schéma záväzných častí hešenia
a verejnoprospešných stavieb

A1-A7, Bi-BB, Cl-O, Dl-D3, El-E3, Fl, G1-63, Hl-Hl, Ji-B, fl
rodinně domy

11-12 zarladenia s prevahou občianskej vybavenosti

HD zariadenia a areály pornohospodárskej výroby
fl záhradkárske a chatové osady -

TI zariadenla technickej nfraštruktúry a ochranně pásma sletí TI
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INTENZITA ZASTAVANIA

ZOZNAM VEREJN0PR05PEŠNÝcH STAVIEB

verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry
Doprava

javy na zrušenie D - stavby a zariadenia verejnej dopravnej slete, v zmysle navrhovaného

o c cyklotrasa ríešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie

__________

DC - cyklistické chodníky v rozsahu vyhradených území pozemných komunikác
autobusová zastávka Zásobovanie vodou

vl - stavby a zariadenia verejnej vodovodnej slete, v zmysle navrhovaného
riešenla a podrobnejšej projektovej dokumentácie,
W - vedena verejnej vodovodnej siete, v zmysle navrhovaného rlešenia
a podrobnejšej projektovej dokumentácie
Odkanallzovanie
fl - stavby a zariadenia verejnej kanalizačnej slete, v zmysle navrhovaného
riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie,

z. %SI, 1r.ý*
1(2 - vedenia verejnej kanalízačnej slete, v zmysle navrhovaného riešenía

zzavy pc .cer1u a podrobnejšej projektovej dokumentácie
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ČASt‘A“-ŠPANIE

Ai 2NP 0,30 0.45 12
A2 2NP 0,30 0,45 12
A3 2NP 0,30 0,45 12
A4 2NP 0,30 045 12
AS 2NP 0.30 0,45 12
As 2NP 030 0,45 12
P7 2NP 0,30 0,45 12

čAst 5:
- NIŽNÝ KONIEC

Bi 2NP 030 0,45 12
62 2NP 0,30 0,45 12
83 2NP 0,30 0,45 12
84 2NP 030 0,45 12
55 2NP 0,30 0,45 12
96 2NP 030 045 12
87 2NP 030 0,45 12

ČÁSt “C‘ - TRETINY

Ci 2NP 0,30 045 12
C2 2NP 0,30 045 12
c3 2NP 0,30 0,45 12

ČÁSt ‘D - MEOZL LÚKAMI

01 2NP 0,30 0,45 12
02 2NP 0,30 0,45 . 12
03 2NP 030 0,45 12

ČASt ‘E‘ - ZÁPOTOČKOVÉ

El 2NP 0,30 0,45 12
E2 2NP 0,30 045 12
E3 2NP 030 0,45 12

ČÁSt“F“-ZAULIcOU

Fl 2NP 030 0,45 12
F2 2NP 0,30 045 12

ČAS? “6‘ - PODSÁD0ČNĚ MHUMENcE
61 2NP 0,30 0,45 12
62 2NP 0.30 0,45 12
63 2NP 0,30 0,45 12

ČAS? “H‘ - VYŠNÝ KONIEC

Hl 2NP 0,30 0,45 12
H2 2NP 030 045 12
H3 2NP 030 045 12
H3 2NP 0:30 0,45 12
HS 2NP 0:30 0,45 12
HS 2NP 0,30 0,45 12
147 2NP 0,30 0,45 12

ČÁSt 1“ - HOSPODÁRSKY DVOR
Ii 3NP 0.30 0,55 16
12 3NP 0,30 0,55 15

ČAS? “J‘ - PREDOVRATNICE
Ji 2NP 0,30 0,45 12
12 2NP 0,30 0,45 12
13 2NP 0,30 0,45 12

ČAS? ‘ K‘ - MALÉ POLE
K1 2NP 0,30 0,45 16

1(3 - úprava eXistujúcej kanalizačnej slete na dažďovú kanalizačnú sleť
Odvodnenle a protipovodňové opatrenia
01- vedenia odvodňovacích kanálov a protipovodňových opatrení
a vybudovanie prejazdov cez ne, v zmysle navrhovaného riešenia
a podrobnejšej projektovej dokumentácie vl. etape
02 - vedenla odvodňovacích kanálov a protipovodňových opatrení
a vybudovanie prejazdov cez ne, v zmysle navrhovaného riešenia
a podrobnejšej projektovej dokumentácie v 2. etape
03- protipovodňové stavby a zaridenia v zmysle navrhovaného riešenia
a podrobnejšej projektovej dokumentécie
Zásobovanie elektrickou energlou
El - výstavba a rekonštrukcie zariadeni (rozvodne, trafostanice,...)
zásobovania elektrickou energiou na riešenom území, zabezpečujúcich
jeho napojenie na elektrickú energiu, v zmysle navrhovaného riešenia
a podrobnejšej projektovej dokumentácie
CZ - výstavba a rekonštrukcie vedení zásobovania elektrickou energiou
na území ‚ zabezpečujúcich jeho napojenie na elektrickú energiu,
v zmysle navrhovaného riešenia a podrcbnejšej projektovej dokumentácie
E3 - preložka vedeni zásobovania elektrickou energiou na riešenom území,
zabezpečujúcich jeho napojenie na elektrickú energiu, v zmysle navrhovanéhc
riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie
Telekomunikačně a Informačně slete
Ti - výstavba a rekonštrukcie vedení telekomunikačných sletí na území,

±0,000 navrhovaných stavieb (úroveň podlahy lN?)
máže byť maxlmálne 0,Bm nad terěnom.
Vstupy na pozemky budú rešpektovat‘ majetkovo

právne vztahy v území
v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentécie


