
Město Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o 
obecnom zriadení v znění neskorších predpisov a ustanovenia § 27 ods. 3 zákona 
50/1976 Zb. / stavebný zákon / v znění neskorších predpisov vydává pre územie města 
Liptovský Mikuláš toto 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESENÁ DNA: 2 5 "02" 2015 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
, _ Č./2015/VZN 

ZVESENA DNA: -j 2 -03- 2015 
}  Z a v a z n a  c a s ť  

PODPIS: 
Uzemného plánu města Liptovský Mikuláš - Změny a doplňky c.3 

/ ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 03 /, 

ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne závazné nariadenie 5.7/2010/VZN zo dňa 
16.12.2010- Závazná časť územného plánu města Liptovský Mikuláš v platnom 
znění 

Článok 1 

Všeobecne závazné nariadenie č,7/2010/ VZN zo dňa 16.12.2010 Závazná časť 
Územného plánu města Liptovský Mikuláš v platnom znění sa mení a dopíňa takto: 

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

Regulativy priestorového usporiadania 

1.a) V texte sa pojem „koeficient zastavanosti" nahrádza pojmom „index zastavanej 
plochy". 

1.b) Text druhého odseku nahrádza textom, ktorý znie: 

Index zastavanej plochy a maximálna výška zástavby sú určené s podrobnosťou 
na urbanistický blok a vyjadrujú maximálně možnosti využitia každého pozemku ležiaceho 
v tomto bloku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný záměr, ktorý je 
predmetom posudzovania, Splnenie indexu zastavanej plochy sa neposudzuje 
pri povolovaní nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov, pri ktorých neprichádza 
k zmene ich zastavanej plochy a pri přístavbách existujúcich budov s výměrou zastavanej 
plochy přístavby do 25 m2. 

1.c) Index zastavanej plochy - text sa nahrádza textom, ktorý znie: 

Je ukazovatel" stanovený v územnom pláne města Liptovský Mikuláš ako poměr medzi 
plochou zastavanou budovami a plochou pozemku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je 
navrhovaný záměr, ktorý je predmetom posudzovania. Do indexu zastavanej plochy sa 
nezapočítavajú plochy stavieb, ktoré majů doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
(s výměrou ich zastavanej plochy spolu do 50 m2), spevnených ploch ani překrytých terás 
umiestnené alebo navrhované na pozemku, resp. súbore pozemkov, na ktorých je 
navrhovaný záměr, ktorý je predmetom posudzovania. 

Zásady využitia územia 

Za posledný odsek textu sa dopíňa text v znění: 

výstavba v lokalitě č. 17 vymedzenej v ZaD 03, je podmienená odvádzaním 
splaškových odpadových vód do existujúcej, resp. novej čistiarne odpadových vod. 

- 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 konkrétných dopravných napojení, na základe výhiadovej 



intenzity dopravy v súlade s platnými STN, V rámci UPN zóny resp. urbanistickej štúdie 
budú navrhnúté taktiež potřebné priestory pre statická dopravu. Súčasťou riešenia ÚPN 
zóny resp. urbanistickej štúdie bude návrh napojenia na technická infraštruktáru, 

- pri rozvoji města zohíadniť Metodické usmernenie MDVRR SR odboru ázemného 
plánovania k zabezpečeniu pinenia uznesenia vlády SR č. 148/2014 z 26.3.2014 
k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dósledky klímy a z neho vyplývajáce adaptačně 
opatrenia a to najma: 

- koncipovat' urbanistická štruktúru města tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu 

- zabezpečit' zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne 
v zastávaných centrách miest 

- zabezpečit' a podporovat' zamedzovanie přílišného prehrievania stavieb 

- podporovat' a využívat' vegetáciu, světlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej 
infraštruktúre 

- zabezpečit' a podporovat', aby bolí dopravné a energetické techológie, materiály 
a infraštruktúra prispósobené meniacimm sa klimatickým podmienkam 

- vytvárať a podporovat' vhodná mikroklímu pre chodcov, cyklistov 

- zabezpečit' a podporovat' ochranu funkčných břehových porastov 

- zabezpečit' prispósobenie výběru dřevin pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým 
podmienkam 

- vytvárať komplexný systém ploch zelene v sídie v přepojení do kontaktných hraníc sídla 
a do priiahlej krajiny 

- zabezpečit' a podporovat' výsadbu lesa, alebo spoločenstiev dřevin v extraviláne 

- zabezpečit' udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej 
vegetácie 

- zabezpečit' dostatočná odstupná vzdialenosť stromovej vegetácie v blízkosti elektrického 
vedenia 

- zabezpečit' a podporovat' implementáciu opatření proti veternej erózii, například výsadbu 
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu přenosných zábran 

- podporovat' a zabezpečit' opátovné využívanie dažďovej a odpadovej vody 

- zabezpečit' minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach 

- zabezpečit' opatrenia proti vzniku lesných požiarov 

- podporovat' a pokial' možno zabezpečit' zvýšené využívanie lokálnych vodných ploch 
a dostupnost' záložných vodných zdrojov 

- zabezpečit' udržiavanie a rozširovanie ploch s vegetáciou lesných spoločenstiev 

- zabezpečit' a podporovat' zvýšenie retenčnej kapacity ázemia pomocou hydrotechnických 
opatření, navrhnutých ohfaduplne k životnému prostrediu, 

- zabezpečit a podporovat' zvýšenie infiltračnej kapacity ázemia diverzifikováním štruktáry 
krajinnej pokrývky s výrazným zastápením vsakovacích prvkov v extraviláne 
a minimalizováním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných 
ploch na urbanizovaných pódach v intravíláne 

- zabezpečit' a podporovat' zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu 
dažďových vod, osobitne v centre města 
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- zabezpečit' a podporovat' renaturáciu a ochranu tokov a mokřadí 

- zabezpečit' udržiavanie lesných ciest s účinnou protipovodňovou ochranou a rozrušovat' 
nepotřebné lesné cesty 

- usměrnit' odtokové poměry pomocou drobných hydrotechnických opatření 

- zabezpečit' a podporovat' opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pódy 

2. ČI.3 ods.3.4. Zásady a regulativy zachovania kultúrnohistorických 
hodnot, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a 
tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane 
ploch zelene 

Zásady a regulativy zachovania kultúrno historických hodnot 

za posledný odsek sa dopfňa text v znění: 

pre akúkol'vek stavebná alebo inú činnost' zasahujúcu do terénu, musí byť 
oslovený KPÚ Žilina, ktorého stanovisko bude podkladom pre ohlásenie stavených prác, 
vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia konkrétných stavieb 
alebo samostatného rozhodnutia KPÚ Žilina vo veci 

3. ČI,3 ods.3.7. Vymedzenie zastávaného územia obce 

Sa na koniec textu dopfňa nový odsek, ktorý znie: 

Návrh ÚPN města Liptovský Mikuláš - Změny a doplňky č.3 ráta s rozšířením 
navrhovanej hranice skutočne zastávaného územia obce. Navrhovaná úprava vyplývá 
z rozvojových ploch v katastrálnych územiach Liptovský Mikuláš, Ploštin a Ráztoky, 
určených pre rozvoj športu a rekreácie, záhradkárskej osady a obytnej zástavby. 
Navrhované rozšírenie hranice zastávaného územia je vyznačené na náložkách 
ku „Komplexnému výkresu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
s vyznačenou závaznou častou riešenia a verejnoprospešnými stavbami". 

4. ČI.4 ods.4.4. Schéma závazných častí riešenia a verejnoprospešných 
stavieb 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie: 

Súčasťou záváznej časti ÚPN je výkres č. 2 „Komplexný výkres priestorového 
usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou závaznou časťou riešenia 
a VPS", doplněný přílohou tvořenou náložkami so zobrazením ZaD 01, ZaD 02 a ZaD 03, 
v ktorých sú vymedzené závazné časti riešenia a označenie verejnoprospešných stavieb. 
Závazné časti riešenia a označenie VPS sú v zmenšenej podobě premietnuté v Schéme 
závazných častí riešenia a VPS, doplnenej přílohou tvořenou náložkami so zobrazením 
ZaD 01, ZaD 02 a ZaD 03. Z hiadiska závaznosti sú tlačená verzia grafickej časti 
a digitálna verzia grafickej časti vo formáte pdf rovnocenné. 
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Článok 2 

(1) Městské zastupitelstvo vLiptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záváznom 
nariadení dňa 

(2) Všeobecne závazné nariadenie nadobúda platnost' dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

(3) Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda účinnost' patnástym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne závazného nariadenia sa mení a dopíňa 
Všeobecne závazné nariadenie č.7/2010/ VZN zo dňa 16.12.2010 - Závazná časť 
Územného plánu města Liptovský Mikuláš v platnom znění. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor města 
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PŘÍLOHA O. 1 k Všeobecne závaznému nariadeniu č. /2015/ VZN zo dňa 

Schéma závazných častí riešenia a VPS 

Schéma závazných častí riešenia a VPS, časť 1 sa mení v zmysle náložky, 
ktorá zobrazuje úpravy vyplyvajúce zo ZaD 03: 
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Uzeniny plán města Liptovský Mikoláš 
Z M Ě N Y  A  D O P L Ň  

ZOZNAMVPS: 

- nerleši sa 

ZÁVÁZNÉ ČASU RJEŠENIA; 
| ii*y | lUvm |VT>CAO| 

I w I maximálna výška zástavby urbanislického bloku 

I Q-M | index zastavanej plochy urbanislického bloku 

Zavázne regulativy funhčného využiiia územia: 

OBYTNĚ ŮZEAIIV 

mggpq oby^é územia s převahou rodinných domov 
(T~~1IK Ffli E ri obytné územie s převahou bytových domov 
ZHIEŠANĚÚZEUIA. 

I ,m AINN zmiešaně územie městského centra 
QKHEO zmlešané územie s převahou OV 
REKREAČNĚ ŮZEMIA: 

I * »"j zrn,ešané územie s převahou zariadenl pre šporl a rekreáciu 
j || 1| | územie pre rekreáciu v prirodnom prostředí 
I :|l ' vyhradené územie záhradkárskych a chatových osád 
VÍHOBNĚ ÚZEMIA: 

I II j| ~ 1 územie výrobno-obslužných areálov 

OZNACENIEVPS: 

- nerleši sa 

SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTI RIESENIAAVPS 
č a s ť  1  M 1:35 000 

(I) 

január2015 



I irmrTTS zmiešané územie meslského centra 
"j; j jjjj zmiešané územie s převahou OV 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY • 
Zásobovanle vodou 
V1 - stavby a zariadenia verejnej vodovodnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia 
a podrobnejšej projektovej dokumenlácie 
V2 - vedenla varejnej vodovodnej siete, v zrnysle navrhovaného riešenia 
a podrobnejšej projektovej dokumentácie 
Odkanalizovanie 
K1 - stavby a zariadenia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia 
a podrobnejšej projektovej dokumentácie 
K2 - vedenla verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia 
o podrobnejšej projektovej dokumentácie 
Zásobovania elektrickou energiou 
E1 - výstavba a rakonštrukcie zariadeni (rozvodna, trafostanice,...) zásobovania elektrickou 
energiou na území mesla, zabezpečujůcich jeho napojenie na elektrická energiu, v zmysle 
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumenlácie 
E2 - výstavba a rakonštrukcie vedení zásobovania elektrickou 
energiou na území města, zabezpečujůcich jeho napojenie na elektrická energiu, vzmysle 
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 
Zásobovania plynom 
P1 - výstavba plynovodu Liptovský Hrádok - Ružomberok 
P2 - výstavba a rekonšlrukcia RS, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej 
projektovej dokumenlácie 
P3 - výstavba a rekonšlrukcia VTL, STL a NTL piynovodov na území města, v zmysle 
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 
Zásobovanle teplom a ostatně druhy energie 
TP1 - výstavba a rekonštrukcie tepelných zariadeni, zdrojov tepla a tepelných rozvodov 
na území mesla, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumenlácie 
Telekomunikačně a informačně siele 
TK1 - výstavba a rekonštrukcie vedeni telekomunikačních sieli na území mesla, v zmysle 
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VEREJNEJ ZELENE 
ZL1 - areál lesoparku Háj - Nicovó 
ZC1 - areál cintorinav rozsahu vyhradených území pohrebiska REKREAČNĚ ÚZEMFA: 

F | fTHrrrřj zmiešané územie s převahou zariadeni prešport a rekreáciu VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
I I r irn územie pre rekreáciu v prirodnom prostředí 
I II11 II u M vyhradené územiezáhradkárskych a chatových osád 

ZÁVÁZNĚ ČASTI RIEŠENIA; VÝROBNĚŮZEMIA.-

| STAV [ Irtvw. LVIXAOL I l[ \rm územie výrobno-obslužných areáiov 
, , . „ ^ , . .. , , f~l fí ilFl územie priemyselnej a stavebnej výroby 
11KP l maximálna výška zástavby urbanistického bloku fg^-| |^j-j [ f j územie zariadeni a areáiov poínohopodárskej výroby 
I I koeficient zastavanosti urbanistického bloku PLOCHY VEŘEJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA: 

vyhradené územie pozemných komunikácií 
vyhradené územie zariadeni železnice 

j n :l vyhradené územie zariadeni nadradených systémov TI 
" vyhradené územie povrchovej fažby 

| u *1 vyhradené územie skládky odpadu 

01 - areál skládky odpadu v lokalita Miláčovo 

OZNAČENIE VPS: 

I IlAvll I schématické vymedzenie hl. liniových VPS TI 

I lPv/Sl I schématické vymedzenie Specifických VPS 

I ir¥~ll I verejnoprospešné stavby dopravného vybavenia 

| | f®~] | | verejnoprospešné slavby verejnej zelena 

I II © II I verejnoprospešné slavby odpadového 
hospodárstva 

verejnoprospešné slavby technlckej Infrastruktury 
I II © II I zásobovania elektrickou energiou 
I II © II I odkanalizovanie vyhradené územie parkovo upravenej zelena , .. _ J 

územie poínohospodársky využívaných ploch a krajinnej zelena | | gy | | zásobovania plynom 

vráTptoSy a toky • CE • telekomunikačně a informační siele 
sprievodná zeleň vodných tokov I 11 * 11 1 zásobovania teplom 
vyhradené územie pohrebiska | II • II I zásobovanle vodou 

SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTÍ RBEŠENSA A VPS 
ě a s ť 1 M 1:35 000 október 2013 

/krjr 


